تقرير عن أوضاع السجون في سورية
()2010
إعــداد
المكتب القانوني في الرابطة السورية لمدفاع عن حقوق اإلنسان
وحدة مساعدة السجناء في المنظمة العربية لالصالح الجنائي في سورية

االشراف والتدقيق
أ .عبدالكريم الريحاوي
رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق اإلنسان
مدير المنظمة العربية لالصالح الجنائي في سورية

الرابطة السورية لمدفاع عن حقوق اإلنسان – دمشق-
Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601
Email syrianleague@ gmail.com

www.shrl.net

تم ـهـــٌـــد:
وجدت ظاهرة اإلجرام منذ بدء الخلٌقة وٌعتبراعتداء الفرد على فرد آخر من أفراد المجتمع إضافة
لكونه ٌشكل اعتدا ًءء على هذا الفرد  ،اعتدا ًءء على أمن المجتمع كله واعتدا َءء ًء على القٌم والقواعد
المستقرة فً المجتمع والتً تمثل مبدأ العدالة بحد ذاته  ،وال بد من رفع هذا االعتداء ومنع وقوعه
مستقببًء .
و تشكل الجرٌمة ظاهرة اجتماعٌة وحتمٌة فً المجتمع وإحتمالٌة فً الفرد وقد سعت كافة الشرابع
السماوٌة والقوانٌن الوضعٌة منذ القدم إلى مكافحة الجرٌمة ووضع أسالٌب معالجتها والوقاٌة منها.
إن إٌقاع العقوبة بحق من ٌرتكب جرم هو ضرورة تفرضها الحٌاة االجتماعٌة فً المجتمع وتقضٌها
ضرورة الحفاظ على أمن المجتمع وعدم تعدي األفراد على بعضهما البعض ،وتقدٌر مقدار العقوبة
ٌجب أن ٌتناسب مع خطورة الجرم من جهة ومع ظروؾ ارتكابه األسباب النفسٌة الكامنة لدى
المجرم  ،وإن أخطر ما تملكه الدولة من الحقوق فً مواجهة األفراد ومكافحة الجرٌمة هو حق
العقاب ،وهو حق تقتضٌه ضرورة المحافظة على المجتمع وحماٌته من األفعال والتصرفات الضارة
به أو التً تهدد كٌانه ونظمه .
ولكً تحقق العقوبة أهدافها فً ردع اآلخرٌن من ارتكاب الجرابم وفً منع المجرم من تكرار
جرمه وإصبحه إن أمكنٌ ،جب أن ٌتم تنفٌذها بطرٌقة علمٌة بحٌث تحافظ على أثرها الردعً
وتحتوي مضامٌن إصبحٌة وتؤهٌلٌة .
وسنتناول فً هذا التقرٌر أوضاع السجون فً سورٌة فً محاولة لوضع صاحب القرار السٌاسً
فً سورٌة من معرفة ماٌجري فً المإسسات العقابٌة ومدى مببمة وموافقة ماٌقوم به القابمون
على المإسسة العقابٌة مع الدستور السوري والمعاهدات الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسان التً
إنضمت إلٌها الحكومة السورٌة .

 مـــقــــد مــــــــه :منذ أواخر القرن التاسع عشر حصلت تطورات جوهرٌة فً أهداؾ السجون و فلسـفتها فً شتى
بقاع األرض  ،وانعكست هذه التطورات على مفهوم عقوبة السجن التً أصبح ٌنظر لها بؤهمٌة
بوصفها قصاص وإٌبم للسجٌن أم إعادة تؤهٌله وتسهٌل اندماجه مع مجتمعه .
وعلى ذلك تسابقت حكومات العالم المتحضرة لسن التشرٌعات الكفٌلة بتحقٌق الؽاٌة المرجوة من
العقوبة وفقا ًء للسٌاسة العقابٌة الجدٌدة وذلك من خبل البرامج اإلصبحٌة و الوسابل التؤهٌلٌة
والتعلٌمٌة والثقافٌة وبرامج الرعاٌة االجتماعٌة والتهذٌب السلوكً واألخبقً والدٌنً التً ٌمكن أن
ٌخضع لها النزٌل خبل فترة إقامته بما ٌضمن عدم عودته للسلوك المنحرؾ مرة اخرى وشٌبا ًء
فشـٌبا ًء تحول السجن من مكان لتنفٌذ العقوبة بالمجرم إلى مكان ٌتم فٌه تقوٌمه وإكسابه مهنة تساهم
بفاعلٌة كبٌرة فً إعادته لمجتمعه كإنسان سوي منتج ومن هنا باتت السجون بحق مإسسات
إصبحٌة.
بالنسبة لسورٌا فقد مرّر التشرٌع فً سورٌا عبر ثبث مراحل ربٌسٌة وكل مرحلة من هذه المراحل
أرخت بظبلها على السـٌاسة العقابٌة بشكل عام على أوضاع السجون والمعتقبت بشكل مباشر .
فً المرحلة األولى وهً المرحلة التً أعقبت االستقبل وتؤثر المشرع السوري فٌها برٌاح التؽٌٌر
التً جاءت مع بداٌات القرن التاسع عشر فً أوربا والتً حملها المذهب اللٌبرالً الحر فً
السٌاسٌة والقانون .
وفً هذه المرحلة ظهرت معظم القوانٌن الوضعٌة الحالٌة كقانون العقوبات الصادر بالمرسوم
التشرٌعً رقم  /148/تارٌخ  1949/6/22والقانون المدنً الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم /84/
الصادر فً  1949/5/18وصوالًء لقانون الجمعٌات واألحزاب الصادر بالمرسوم رقم  /47/تارٌخ
 ،1953وفً هذه المرحلة شاركت سورٌا فً وضع اإلعبن العالمً لحقوق اإلنسان لعام 1948
والذي نصت المادة الخامسة منه على أنه (ال ٌجوز إخضاع أحد للتعذٌب وال للمعاملة أو العقوبة
القاسٌة أو البانسانٌة أو الحاطة بالكرامة )  .وفً هذه المرحلة أٌضا ًء ظهر نظام السجون فً سورٌا
بموجب القرار  /1222/تارٌخ 1929/6/.2والذي بموجبه سمٌت السجون بالمإسـسة المركزٌة
للعدل و اإلصبح ومنذ ذلك التارٌخ انضوت السٌاسة العقابٌة تحت شعار إصبح السجٌن وإعادة
تؤهٌله تمهٌداًء لدمجه بالمجتمع انسانا سلٌما معافى .
هذا وقد طرأ على نظام السجون السوري مجموعة كبٌرة من التعدٌبت والتً منها القرار/2151 /
تارٌخ  1949/2/26والذي بموجبه ســـلمت إدارة السجون لعناصر الضباط وصؾ ضباط الشــرطة
بعد أن كان معهوداًء به لجهاز خاص بالسجون .كما صدر المرسوم رقم  /67/بتارٌخ 1965/3/24
والمتعلق بإحداث شعبة السجون وترتبط بها أربعة فروع هً على التوالً ( فرع ذاتٌة السـجناء -
فرع التؤهٌل و التعلٌم  -فرع اإلطعام والتجهٌز  -فرع الشإون اإلدارٌة ) بعدها صدر القرار

التنظٌمً  / 848/تارٌخ  1965/5/31والمتعلق بصبحٌات واختصاصات قادة الوحدات األمنٌة
المشرفة على السجون حٌث قسمت السجون لثبث فبات هً ( اإلدارات واألقسام والمخافر).
بعدها صدر المرسوم رقم  /1623/تارٌخ  .197/7/8والذي بموجبه سمٌت إدارة السجون وت ّرم
ربطها بؤحد معاونً وزٌرالداخلٌة .
ثم صدر القرار رقم /1ق تارٌخ  1981/1/1والذي بموجبه ت ّرم تحدٌد الهٌكل التنظٌمً لقوى األمن
الداخلً وت ّرم تحدٌد اختصاصات إدارة السـجون وفروعها وأقسامها فً المراكز والمحافظات.
والمرحلة الثانٌة  :فً عهد الوحدة مع مصر تسللت المفاهٌم االشتراكٌة إلى القوانٌن وبدأ االهتمام
أكثر بمصالح الطبقة الكادحة وتم العمل على سن التشرٌعات التً تضمن مصالح أكثر للعمال
والفبحٌن فظهر قانون التؤمٌنات االجتماعٌة وقانون العمل الموحد وقانون اإلصبح الزراعً
وؼٌرها من القوانٌن التً تترجم معالم تلك المرحلة .
ثم جاءت المرحلة الثالثة  :وهً المرحلة التً أعقبت الثامن من آذار حٌث كرس العمل بالنهج
االشتراكً وسادت فً هذه المرحلة بعض م فاهٌم الشرعٌة الثورٌة فسنت القوانٌن الصارمة بهدؾ
حماٌة الثورة وأعلنت العقوبات الحازمة بوجه من ٌحاول مناهضة أهدافها أو عرقلة التحول
االشتراكً فؤعلنت حالة الطوارئ ( التً مازالت سارٌة حتى الٌوم ) ثم صدر قانون حماٌة الثورة
بالمرسوم رقم  /6/لعام 1964والذي نص على تجرٌم و معاقبة كل من ٌناهض أهداؾ الثورة
وٌقاوم النظام االشتراكً بالقول أو الكتابة أو الفعل بالسجن المإبد والذي قد تصل عقوبته إلى
اإلعدام فً بعض الحاالت المشددة .

كما أنشؤت محكمة أمن الدولة العلٌا بموجب المرسوم التشرٌعً رقم ( )47تارٌخ 1968/3/28وهً
تنظر بالجرابم التالٌة :
 الجرابم الواقعة على أمن الدولة المعاقب علٌها فً المواد من ( 263إلى  )311من قانونالعقوبات السوري .
 األفعال التً تعتبر مخالفة لتطبٌق النظام االشتراكً سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أمبالكتابة أم بؤٌة وسٌلة من وسابل التعبٌر أو النشر .
 الجرابم الواقعة خبفا ألحكام المراسٌم التشرٌعٌة التً صدرت أو ستصدر و لها عبقةبالتحوٌل االشتراكً.
 مخالفة أوامر الحاكم العرفً. مناهضة تحقٌق الوحدة بٌن األقطار العربٌة أو مناهضة أي هدؾ من أهداؾ الثورة ،أو عرقلتهاسواء أكان ذلك عن طرٌق القًام بالتظاهرات ،أو التجمعات ،أو أعمال الشؽب  ،أو التحرٌض علٌها
 ،أو نشر األخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهٌربؤهداؾ الثورة .

 قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أٌة منفعة أخرى من دولة أجنبٌة أوهٌبة أو أفراد سورٌٌن أو أي اتصال بجهة أجنبٌة بقصد القٌام بؤي تصرؾ قولً أو فعلً معاد
ألهداؾ الثورة.
 الهجوم أو االعتداء على األماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدٌنٌة أو على مراكزالقٌادة والمإسسات العسكرٌة ،والدوابر والمإسسات الحكومٌة األخرى ،والمإسسات العامة،
والخاصة بما فٌها المعامل والمصانع والمحبت التجارٌة ودور السكن ،أو إثارة النعرات أو الفتن
الدٌنٌة أو الطابفٌة أو العنصرٌة وكذلك استؽبل هٌاج الجماهٌر والمظاهرات لبحراق والنهب
والسلب .
و قد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون االنتساب إلى تنظٌم اإلخوان المسلمٌن و
كذلك قانون أمن حزب البعث العربً االشتراكً رقم  53تارٌخ  1979/4/8مع أن هذا القانون لم
ٌحدد المحكمة صاحبة االختصاص للنظر فً األفعال المنصوص علٌها .ولهذه المحكمة اختصاص
مطلق حٌث لها حق البت فً أٌة قضٌة ٌحٌلها إلٌها الحاكم العرفً ( المادة  ،)5كما وتشمل جمٌع
األشخاص من مدنٌٌن وعسكرٌٌن مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة  .) 6وكذلك فان لمحكمة
أمن الدولة العلٌا الحق بالنظر فً الدعوى فٌما إذا كان المتهم حدثا لم ٌتم الثامنة عشر من العمر.
تسمً
ة
وقد أشارت المادة  7لحق الدفاع بمقتضى التشرٌعات النافذة ،وهذا ٌعنً بؤنه ٌجوز للمتهم
محام وفق األصول المتبعة فً القضاء العادي ،وفً بعض األحٌان تقوم محكمة أمن الدولة بتسمٌة
محامٌن من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامٌن بناء على طلب موجه منها.وال تتقٌد هذه
المحكمة باإلجراءات األصولٌة المنصوص عنها فً التشرٌعات النافذة ،وذلك فً جمٌع أدوار
وإجراءات المبحقة والتحقٌق والمحاكمة ،فالنٌابة العامة تتمتع بجمٌع صبحٌات قاضً التحقٌق
وقاضً اإلحالة فً القوانٌن النافذة ( المادة  7الفقرة ب ) .ولهذه المحكمة الحق أٌضا فً الفصل فً
الحقوق والتعوٌضات المدنٌة عن األضرار الناجمة عن الجرابم التً تفصل فٌها ( الم ادة  7الفقرة ج
) .وال تقبل األحكام الصادرة عنها الطعن بؤي طرٌق من الطرق ،لكنها ال تصبح نافذة إال بعد
التصدٌق علٌها بقرار من ربٌس الدولة الذي له حق إلؽاء الحكم مع األمر بإعادة المحاكمة ،وله حق
إلؽاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفٌض العقوبة أو تبدٌلها بؤقل منها ،وقراره فً هذا الشؤن مبرم ال
ٌقبل أي طرٌق من طرق المراجعة  ،وإن قرار ربٌس الجمهورٌة الصادر فً معرض البت فً
أحكام محكمة أمن الدولة العلٌا ال ٌعتبر قرارا قضابٌا بل قرارا إدارٌا ،وهذا القرار ٌجوز الرجوع
فٌه كسابر القرارات اإلدارٌة ما لم تولد حقا مكتسبا للؽٌر ،وهو ٌعتبر من أعمال السٌادة التً ال تقبل
الطعن أمام أي مرجع قضابً أو إداري ،ألنه من متعلقات أمن الدولة.

كما أحدثت محاكم المٌدان العسكرٌة بالقانون رقم  /1.9/لعام  1968وهً تابعة لوزارة الدفاع وهً
ي قد أسبل اختصاصها لتشمل
أساسا ًء لمحاكمة الجنود الفارٌن أثناء المعارك وكان الحاكم العرؾ
المدنٌٌن وجمٌع القضاٌا التً ٌحٌلها إلٌها وجدٌر بالذكر أنها كانت قد أصدرت أعداداًء هابلة من
األحكام باإلعدام على المتهمٌن باالنتساب لجماعة اإلخوان المسلمٌن إبان الثمانٌنات بموجب
المرسوم رقم  /49/لعام  1981األمر الذي ساهم أٌضا ًء فً تده ور أوضاع السجون والمعتقبت
السٌما العسكرٌة منها كسجن تدمر العسكري ذو السمعة الشابنة من الناحٌة االنسانٌة والذي ت ّرم
إؼبقه مإخراًء .
كما صدر القانون الخاص بؤمن حزب البعث العربً االشتراكً رقم  /52/الصادر عام .1979
كما صدر قانون العقوبات االقتصادي بالمرسوم رقم  /37/تارٌخ  1966/5/6والذي كان الؽرض
منه التحكم باالقتصاد وتقٌٌده وهو قانون خاص والحق لقانون العقوبات العام وبالتالً فهو القانون
األولى بالتطبٌق .
ثم صدر قانون إحداث محاكم األمن االقتصادي بالمرسوم التشرٌعً رقم  /46/تارٌخ 1977/8/8
(محاكم استثنابٌة ) والتً قد ت ّرم إلؽاإها مإخراًء.
 الســــــجون فً سورٌـــــــــة :تقسم السـجون فً ســورٌا إلى خمسة أقســـام ربٌســٌة :
-1الفروع وتضم سجون دمشق ـ حمص ـ حلب ـ البذقٌة  -الحسكة .
2ـ األقسام وتضم سجون بقٌة المحافظات السورٌة وفً كل محافظة سجن .
3ـ المخافر وتضم سجون المناطق وبعض النواحً الكبٌرة .
4ـ معاهد اإلصبح الخاصة باألحداث وهً تتبع لوزارة الشإون االجتماعٌة .
5ـ األماكن السرٌة لبحتجاز وتضم السجون ونظارات الفروع األمنٌة وتخضع إلدارة األجهزة
األمنٌة .
ٌقوم نظام السجون السوري من الناحٌة التشرٌعٌة ( النظرٌة ) على أساس التفرٌق بٌن السجناء
بشكل عام  ،هذا وقد نصت مواده من  32إلى  .4على ذلك على أساس التفرٌق ما بٌن الرجال
والنساء واألحداث من جهة والتفرٌق ما بٌن الموقوفٌن و المحكومٌن من جهة أخرى وٌسمى ذلك
بالتفرٌق اإلجباري وٌشمل هذا التفرٌق ؼرؾ النوم وصاالت العمل وؼرؾ الطعام وساحات الفسحة
وعلى أساس التفرق ما بٌن الموقفٌن و المحكومٌن وكذلك التفرٌق ما بٌن فبات الجرابم المختلفة
ومدة األحكام والسوابق القضابٌة وٌقضً النظام بالتفرٌق على الشكل التالً :

1ـ المحكوم علٌهم بالسجن حتى ثبث سنوات .
2ـ المحكوم علٌهم باألشؽال الشاقة لمدة أقل من عشر سنوات.
3ـ المحكوم علٌهم باألشؽال الشاقة المإقتة أكثر من عشر سنوات .
4ـ المحكوم علٌهم باألشؽال الشاقة المإبدة .
وكما تقضً المادة  /37/من نظام السجون بوضع النساء المومسات المحكوم علٌهن فً ؼرؾ
خاصة ضمن قسم النساء .
العقابً المعلنة فً سورٌة تهدؾ إلصبح السجٌن وإعادة تؤهٌلة
ة
وعلى الرؼم من أن السٌاسة
وتسهٌل إندماجه وإعادته لوطنه وأهله سلٌما ًء معافى فإن الواقع على األرض ٌثبت أن السٌاسة
العقابٌة ما زالت فً كثٌر من جوانبها تقوم على القصاص و اإلٌبم وهدر الذات كما أن المعاملة
سـٌا السٌما بالنسبة للمعتقلٌن السٌاسٌٌن وسجناء الرأي والضمٌر ،
ة
مازالت فً كثٌر من األحٌان
وسنتناول فً هذا التقرٌر أربعة محاور لنتمكن من إلقاء الضوء على واقع السجون السورٌة :
األول  :وٌتعلق بالسـجون المدنٌة الجنابٌة وكمثال علٌه ( سجن دمشق المركزي وسجن حلب وسجن
النساء إضافة لنبذة عن معاه د األحداث الجانحٌن ) .
والثانً :وٌتعلق بالسـجن السٌاسً المدنً ( الجناح الثانً فً سجن دمشق المركزي ).
والثالث :وٌتعلق بالسـجن السٌاسً العسـكري ( سجن صٌدناٌا العسكري).
والرابع :وٌتعلق بنظارات الفروع األمنٌة.
ووًال  :الســـجون المد نــٌة الجــنا ئـٌة :
وتضم سجناء جنابٌٌن من الفبتٌن ( المحكومٌن والمواقٌؾ ) كما تضم معتقلٌن سٌاسٌٌن ضمن جناح
خاص فً سجن دمشق المركزي وبموجب القرار /1ق لعام  1981والذي حدد الهٌكل التنظٌمً
لقوى األمن الداخلً ،كما حدد اختصاصات إدارة السجون وفروعها وأقسامها بالمحافظات فقد
ثبث أقسام هً  :الفروع الموجودة فً دمشق وحلب وحمص والحسكة والبذقٌة أما
قسمها إلى ة
سجون المحافظات فهً أقسام وهناك النظارات التابعة للمجمعات القضابٌة على مستوى المحافظات
وهً فً العادة ذات أوضاع مزرٌة.

فً حٌن أن المخافر تشمل سجون المناطق وبعض النواحً الكبٌرة وهً أٌضا ًء ذات مواصفات سٌبة
جداًء  ،إضافة لسجون الفروع األمنٌة التابعة إلدارة األمن الجنابً والتً تتمتع بسمعة شابنة للؽاٌة
على الصعٌد اإلنسانً وهناك أٌضا ًء اإلصبحٌات الخاصة باألحداث والتً بحسب معلوماتنا تعٌش
أوضاعا ًء بابسة  ،وسجون النساء التً بدورها لٌست بعٌدة عن واقع البإس والمعاناة .
وفٌما ٌتعلق بعدد السجون الجنابٌة فً سورٌا ففً كل محافظة سجن ما عدا القنٌطرة  ،وسنؤتً على
تعدادها مع ذكر توارٌخ بنابها وأعداد نزالبها بشــكل تقرٌبً ،ثم نقوم بدراسة موجزة للسجنٌن
المركزٌٌن فً دمشق وحلب وفقا ًء لمعاٌٌر محددة ومعتمدة وفقا ًء لما هو آت :
سجن دمشق المركزي :
سجن حدٌث البناء وضع فً الخدمة عام  1984وعدد نزالبه حالٌا ٌتراوح بٌن الستة آالؾ والسبعة
آالؾ نزٌل تقرٌبا ًء( وصل إلى ماٌقارب إلى التسعة آالؾ أثناء إعداد هذا التقرٌر بعد الحملة الكبٌرة
التً قامت بها وزارة الداخلٌة للقبض على الكثٌر من المطلوبٌن والمتوارٌن ).
سجن دوما للنساء :
وهو عبارة عن بناء قدٌم شٌد منذ االنتداب الفرنسً وعدد نزٌبته حالٌا ٌتراوح بٌن /.35-.25/
نزٌلة.
سجن حمص :
شٌد عام  .197وٌبعد عن دمشق حوالً /.19/كم وهذا هو البناء القدٌم وألحق به بناء جدٌد عام
نزالئ حالٌا ٌتراوح بٌن  /...2-..17/نزٌل تقرٌبا ًء.
ه
 5..2وعدد
سجن طرطوس :
شٌد عام  1977وٌتراوح عدد نزالبه حالٌا بٌن  / ..6 -..5 /نزٌل تقرٌبا .
سجن حماه :
شٌد عام  1996وعدد نزالبه ٌتراوح حالٌا بٌن  / ...1 – ..9 /نزٌل تقرٌبا .
سجن حلب :
شٌد عام  .197وعدد نزالبه ٌتراوح حالٌا بٌن  / ...5 – ..4 /نزٌل تقرٌبا .

سجن الالذقٌة :
شٌد البناء القدٌم منه منذ االنتداب الفرنسً وألحق به بناء جدٌد عام  ...2والحق به بناء آخر مإخرا
 ،وعدد نزالبه ٌتراوح حالٌا بٌن  /..7 - ..6/نزٌل  ،وٌوجد فٌه جناح خاص للنساء عدد نزٌبته
حوالً  /25/نزٌلة تقرٌبا ًء.
سجن الحسكة :
شٌد عام  1975وٌتراوح عدد نزالبه حالٌا بٌن  / ..6 – ..5 /نزٌل .
سجن القامشلً :
وهو سجن قدٌم جداًء وألحق به سجن جدٌد عام  4..2وعدد سجنابه ٌتراوح حالٌا بٌن / ..3- ..2/
سجٌن تقرٌبا .
سجن دٌر الزور :
وقد شٌد عام  .199وعدد نزالبه ٌتراوح حالٌا ما بٌن  / ...1 - ..8/سجٌن تقرٌبا ًء .
سجن الرقة :
وقد شٌد عام  5..2وعدد نزالبه ٌتراوح حالٌا ما بٌن  /...1 - ..8/نزٌل تقرٌبا ًء.
سجن إدلب :
وقد شٌد حدٌثا ًء عام  5..2وعدد نزالبه ٌتراوح حالٌا ما بٌن  / ..5 - ..3/نزٌل تقرٌبا ًء.
سجن درعا :
وقد ألؽً فٌه البناء القدٌم وأنشـؤ سـجن جدٌد منذ عام  4..2وٌتراوح عدد نزالبه ما بٌن ..7 - ..6/
 /نزٌل تقرٌبا ًء وٌوجد أٌضا ًء جناح خاص بالنساء وعدد نزٌبته ٌتراوح ما بٌن  / .4 - .3/نزٌله
تقرٌبا ًء وٌوجد أٌضا ًء جناح خاص باألحداث الذٌن أعمارهم فوق الخمسة عشرعاما ًء.
سجن السوٌداء :
وقد شٌد عام  1997وعدد نزالبه حالٌا ٌتراوح ما بٌن  /..6 - ..5/سجٌن وهناك جناح خاص
بالنساء وعددهن قلٌل.

وجمٌع هذه السـجون من النمط شدٌد الحراسة ،ومما ٌإخذ علٌها بشكل عام المبحظات التالٌة :
*أنه لم ٌحسب فٌها أي حساب لضرورة التدرج فً العقوبات بالنسبة للسجٌن وذلك سنداًء لمدى تقدمه
فً التخلص من نوازعه الجرمٌة.
*حشر جمٌع الموقوفٌن والمحكومٌن مع بعضهم البعض.
*حشر كافة أنواع الجرابم مع بعضهم البعض وعدم التفرٌق بٌن السـجناء أصحاب الجرابم البسٌطة
والجرابم الكبٌرة ،وكمثال على ذلك قد نجد السجناء مرتكبً المخالفات البسٌطة كحوادث السٌر أو
مخالفات التموٌن أو المشاجرات البسٌطة مع سجناء معتادي اإلجرام كالقتل والسرقة والسلب
وٌعاملون ذات المعاملة فً الحراسة والتحرك ضمن السجن للزٌارة أو الحمام كما هو الحال فً
جناح المدرسة أو الورشات و ؼٌرها.
وفٌما ٌلً دراســـــة مبدبٌة عن واقع نموذجٌن من السـجون المدنٌة الجنابٌة السورٌة وهما سجن
دمشق المركزي(عدرا) وسجن حلب علما ًء بؤن األمور متشابهة إلى حد التطابق فٌما ٌتعلق بباقً
السجون فً بقٌة المحافظات ،إضافة لنبذة بسٌطة عن سجن( دوما ) للنساء و معاهد األحداث
كنماذج ذات أهمٌة .
 - 1ســجن دمشــق المركزي ( عدرا ) :
ٌبعد عن مدٌنة دمشــق حوالً  /.2/كم وقد شٌد ( عام  ) 1984وٌشـؽل مسـاحة كبٌرة بحدود
عشـرة هكتارات وفٌه مبانً عدة وسـاحات وأراضً ؼٌر مستثمرة وتتؤلؾ هذه المبانً من مبنى
لإلدارة بما فٌها أقبم الدخول و العدلً و اإلداري وبناء أٌضا ًء مخصص لم درسة السجن  ،أما البناء
األهم فهو البناء الذي ٌشــؽله النزالء وٌتؤلؾ من  /12/جناح إضافة لجناح للمواقٌؾ السٌاسٌٌن ال
عبقة إلدارة السـجن المدنً به .
وٌوجد فً كل جناح إثنا عشر ؼرفة فٌما عدا الجناح األول والجناح العاشر ففً كل منها ســتة
ؼرؾ وبكل ؼرفة هناك  /32/سرٌر أي مخصص لعدد  /32/نزٌل ؼالبا ًء ما تخصص ألصحاب
النفوذ واالمتٌازات .
أما بقٌة األجنحة فتعانً من االكتظاظ الشدٌد حتى ٌصل عدد النزالء فً بعض الؽرؾ إلى /.8/
نزٌل أو أكثر فً بعض األحٌان  ،وفً كل جناح باحة للتنفس وٌوجد فً هذه الباحات ندوة تابعة
رعاي المساجٌن .
ة
لجمعٌة
أما عن توزٌع النزالء على األجنحة فتتم فً ؼالب األحٌان عن طرٌق قلم الدخول ولكن هناك
استثناءات فً هذا التوزٌع وٌقال أن المحســوبٌة والرشوة وصرؾ النفوذ تلعب دوراًء فً هذا
التوزٌع.

وفٌما ٌتعلق بالمعاملة داخل المإســـسة العقابٌة :
فتختلؾ بحسب النزالء  ،وٌعتقد أن السـجون فً سورٌا هً من أكثر األماكن التً تتجلى فٌها
الفروق الطبقٌة بٌن الناس  ،فهناك ما ٌسـمى بالعامٌة ( المدعوم ) بمعنى صاحب النفوذ وهو
نوعان :إما أن ٌكون موصى به من أحد أصحاب النفوذ فً الدولة  ،أو أن ٌكون ذو إمكانٌات مادٌة
كبٌرة وهإالء أمورهم محلولة كما ٌقولون سـواء فٌما ٌتعلق بإقامتهم أو بحركتهم داخل السـجن .
وحتى فً حال عملهم أو تكلٌفهم بمهام من قبل إدارة السجن [ كربٌس لؽرفة فً الجناح مثبًء ،أو
ربٌس ألحد األجنحة بالكامل ] أو أي عمل آخر داخل السـجن وبؽض النظر عن جرمهم أو أخبقهم
أو ثقافتهم أو حتى وضعهم االجتماعً خارج السـجن.
أما النزالء الذٌن ال ٌملكون تلك اإلمكانٌات فٌعاملون معاملة سـٌبة بشكل عام وفً بعض األحٌان
تصل لدرجة المزرٌة فعلى الرؼم من أن المادة  /.9/من نظام السجون السوري كانت قد نصت على
تؤمٌن سرٌر حدٌد صؽٌر لكل سجٌن مع فرشة قطن ووسادة وؼطاء قطنً فً الصٌؾ و ؼطابٌن
أحدهما صوؾ فً الشتاء ،وعلى الرؼم من أن المادة  /92/منه كانت قد ألزمت بخصوص التدفبة
واإلضاءة وتؤمٌن الخدمة الصحٌة وتنظٌمها إال أن هناك مشكلة حقٌقٌة فً تطبٌق القانون عندما
ٌكون لمصلحة السجٌن فالسجون السورٌة عموما ًء تشتهر باالكتظاظ وؼالبٌة السجناء ٌفترشون
األرض منهم من ال ٌحصل سوى على بطانٌة واحدة وكثٌراًء ما ٌضطر السجٌن القدٌم لتؤجٌر سرٌره
الذي ٌكون قد حصل علٌه بحكم األقدمٌة ألحد الموقوفٌن الجدد لقاء المال

من جهة أخرى فإن الطاقم اإلداري المشرؾ على السجون ؼٌر مختص فً كثٌر من األحٌان وال
ٌقٌم اعتباراًء لحقوق السجناء كما أنه ال ٌقوم بتعرٌؾ السجناء على حقوقهم التً ال ٌعرؾ عنها شٌبا ًء
باألصل أو بالكاد ٌعرؾ عنها القلٌل ومن حٌث النتٌجة فؽالبا ًء ما ٌتجلى االختبؾ بالمعاملة بٌن
النزالء تبعا ًء للتفاوت الطبقً والدعم فٌما بٌنهم.
وفٌما ٌختص بالرعاٌة الصحٌة:
ٌوجد بالسجن مشـفى صؽٌر دون إمكانٌات طبٌة إلجراء أي عمل جراحً مهما كان بسٌطا ًء  ،وإنما
ٌوضع فٌه بعض المرضى المصابٌن بالسل الربوي واإلٌدز أحٌانا ًء وكذلك جمٌع المتخلفٌن عقلٌا ًء
وفً بعض األحٌان الشـاذٌن جنسـٌا ًء .وٌوجد أٌضا ًء عٌادة صباحٌة لمعاٌنة النزالء ولكل جناح ٌوم فً
االسبوع للمعاٌنة .
حٌث ٌقوم مندوب الجناح المكلؾ من الطبابة بتسـجٌل أسماء النزالء المرضى وٌقوم باصطحابهم
إلى العٌادة الطبٌة ســواء منها عٌادة األمراض العامة أو العٌادة السـنٌة حٌث ٌصار لعبجهم وفقا ًء
ألبسـط المعاٌٌر الطبٌة  ،و ٌقال أن مندوب الطبابة ٌقوم أحٌانا ًء باستؽبل المرضى و ذلك بؤخذ
اإلتاوة منهم حتى ٌصار إلى إنزالهم للعٌادة  ،واألطباء الموجودٌن فً كلتا العٌادتٌن هم ضباط فً

الشرطة وهناك أطباء من خارج السجن ٌزورون العٌادات بٌن الحٌن واآلخر وفً ؼالب األحٌان تتم
معاٌنة جمٌع نزالء الجناح بساعة واحدة حتى ولو كانوا بالعشرات .

وهناك شـك دابم بكبم النزٌل وٌكتفً األطباء فً كثٌر من األحٌان بصرؾ حبوب مسكن صالحة
لجمٌع األوجاع أو تسـجٌل وصفة خارجٌة تقوم صٌدلٌة السجن بإحضارها فً الٌوم التالً وٌكون
ذلك طبعا ًء على حســاب السجٌن  ،وفٌما ندر تصرؾ على حساب جمعٌة رعاٌة المساجٌن .
ومن ؼٌر اإلنصاؾ أن ال نذكر أنه ٌتم أحٌانا ًء جلب بعض األدوٌة النادرة والؽالٌة الثمن ولكن
المشكلة أن إلدارة السجن وموظفٌه و ألصحاب النفوذ والمقربٌن من النزالء حق األفضلٌة علٌها.

وإذا ما استلزم األمر إحالة أحد النزالء للمشـفى لضرورة الوضع فعملٌة إحالته قد تسـتؽرق عدة أٌام
ألنهم فً إدارة السجن ٌقومون بإرسال برقٌة إلى قٌادة الشرطة وٌنتظروا جوابها بالموافقة  ،وعندما
تؤتً الموافقة ٌنقل النزٌل للمشفى و ٌوضع فً سجن أو نظارة المشفى والتً ٌقوم على حراستها
مساعد وعدة عناصر من الشرطة وهناك يبدأ فصل جدٌد من المعاملة السٌبة واالبتزاز  ،حٌث تربط
األرجل بالجنزٌر مع السرٌر الحدٌدي حتى أنهم ال ٌستطٌعون الدخول للحمام أو دورات المٌاه دونما
موافقة من المساعد ( ربٌس المفرزة ) و أحٌانا ًء ٌضطر السجٌن للتزلؾ لربٌس المفرزة بكافة الطرق
المتٌسرة كً ال ٌمارس علٌه قابمة ممنوعاته مما ٌضطر السجٌن فً كثٌر من األحٌان أن ٌتحمل
آالمه وٌطالب مؽادرة المشفى والعودة للسجن الذي ٌراه أرحم من المشفى فً ظل هذه الظروؾ .

وبالنسـبة للوفٌات داخل المؤسسة العقابٌة :
فلها عدة أسـباب منها الشـٌخوخة والتقدم بالعمر ،وبسـبب اإلصابة بؤحد األمراض الخطٌرة  ،وقد
ٌكون السبب فً ذلك (أحٌانا ًء ) البطا باإلســعاؾ أو االستهتار بحٌاة السـجٌن وذلك وفقا ًء لما سبق
بٌانه .
أما بالنسبة للزٌارات :
فهً حق لكل سجٌن ولكل جناح دوره مرة فً األسبوع ( قٌما عدا طبعا ًء الجناح السٌاسً )
فمعاملتهم خاصة وفق ماسوؾ ٌؤتً وهناك ثبث أنواع للزٌارات :
الزٌارة العامة  :وهً مواجهة النزٌل والزابر و بٌنهما شبٌكٌن معدنٌٌن المسافة بٌنهما حوالً
/.3/سم .وهناك ضابط مع عناصر من الشـرطة ٌتجولون بٌن النزالء.

الزٌارة الخاصة  :وهً أٌضا ًء مواجهة الزابر مع النزٌل بٌنهما شبكٌن بمسـافة قلٌلة جداًء وطبعا ًء
مزدحمة جداًء  ،فً مكان خاص ٌشبه الممر المإدي لؽرفة المحامٌن و فً بعض األحٌان تكون هذه
الزٌارة مكان صالح للفساد واالبتزاز من قبل القابمٌن على السجن.
زٌارة الؽرفة  :وهً للمتنفذٌن وأصحاب الجاه والثروة وبالمعنى الدارج ( المدعومٌن ) وتكون فً
ؼرفة مطاولة وٌجلس السجٌن على نفس المنضدة مع الزابر وتتم الزٌارة مواجهة فٌما بٌنهم..

وٌحق للسـجٌن العادي ( ؼٌر المحكوم ) ثبث زٌارات عامة وواحدة خاصة شهرٌاًء ،أما بالنسبة
للنزٌل المحكوم  ،تكون الزٌارة تبعا ًء لمدة الحكم علٌه حٌث تبدأ بزٌارتٌن خاصتٌن وزٌارتٌن عامتٌن
شهرٌا ًء ،وتنتهً بثبث زٌارات خاصة و واحدة عامة شهرٌا بالنسبة للمحكومٌن بعقوبة السجن
المإبد .
وبهذا فالزٌارة تتؤثر بشكل عام بالتفاوت الطبقً حٌث نجد أن المعرفة و المحسوبٌة تلعب دوراًء
كبٌراًء وهً تفسـح مجاالًء للفساد واالبتزاز كونها متروكة فً كثٌر من األحٌان لمزاجٌة ربٌس فرع
السجن الذي ٌملك صبحٌات مطلقة بالتحكم بشكل الزٌارة وطرٌقتها فهناك ضٌوؾ سٌادته وهإالء
ٌدخلون مع أجهزتهم النقالة و لهم التمتع بكل المٌزات وهناك زوار الؽرفة وهإالء أقل شؤنا وهكذا..

بالنسـبة للمراسبت:
فهً تخضع للرقابة المشددة من قبل القابمٌن على السجن وإدارة السجون وال ٌتمتع السجٌن السوري
بحق الحفاظ على سرٌة مراسبته.
وفً اآلونة األخٌرة وضعت كوات للهاتؾ العمومً فً بعض األجنحة تعمل بطرٌق البطاقة وتباع
هذه البطاقة عن طرٌق جمعٌات رعاٌة المساجٌن وهذه األجهزة ال تكفً حٌث ٌتم الوقوؾ من قبل
النزالء واالنتظار بالدور لوقت طوٌل  ،كما أن وقت المكالمة محدود جداًء وكثٌراًء مما ٌضطر النزالء
لقطع المكالمات عن بعضهم بعضا ًء  ،كما أن هذه النعمة متقطعة بشكل عام فقد انقطعت أكثر من مرة
لخبفات مع شركة االتصاالت وعاد االستؽبل من خبل الهواتؾ الخلوٌة التً تشٌر بعض
المإشرات لتوافرها مع بعض النزالء من أصحاب النفوذ تحت ؼض الطرؾ عنهم من إدارة السجن
ثم عادت بعد عدة أشهر لكنها بشكل عام اٌجابٌة.
بالنسبة للتعلٌم:
ٌوجد فً سجن دمشق المركزي مدرسة مإلفة من ثبث طوابق ٌ ،وجد فٌها صفوؾ مرحلتً التعلٌم
للتعلً المهنً الذي ٌتؤلؾ من الحدادة  +مٌكانٌك سٌارات  +كهرباء
م
األساسً والثانوي باإلضافة
سٌارات  ،كما ٌوجد أٌضا ًء مركز لمحو األمٌة ودورات لتحفٌظ القرآن الكرٌم  ،هذا عدا عن وجود
مكتبة ضخمة تحتوي على ما ٌقارب من السبعٌن ألؾ كتاب.

وٌوجد أٌضا ًء قاعة لتعلٌم الكمبٌوتر  ،إال أن المشكلة فً عدم وجود تشـجٌع على القراءة وهذه
اإلمكانٌات ٌصار إلى توظٌفها ضمن أضٌق الحدود  ،وتشٌر مصادرنا إلى أنه من بٌن سـتة آالؾ
سجٌن ونٌؾ ال ٌتعدى النزالء المسجلون فً المدرســة المبتً نزٌل تقرٌبا ًء وذلك فً أحسن الظروؾ
،ومن بٌن طبب المدرسة هناك مجموعة كبٌرة ال تهدؾ من وراء انخراطها فً برامج التعلٌم إال
للتهرب من ظروؾ السجن ومتطلباته ،فمع نهاٌة العام فإن أعداد من ٌخضعون لبمتحانات النهابٌة
بكب المرحلتٌن األساسً والثانوي ال ٌتجاوزون العشرات .
وعلٌه فالمدرسة واإلمكانٌات المهدورة لم توفق بالقٌام بالدور الذي أنٌط بها القٌام به وذلك لعدم
وجود برامج تشـجٌع وتوعٌة من جهة والقتصار االهتمام من قبل القابمٌن على المإسـسة العقابٌة
على األمن ومتطلباته فقط من جهة ثانٌة.
أما فٌما ٌختص بالتؽذٌة :
فٌوجد فً سجن دمشـق مطبخ وفرن للخبز و مطعم تقدم فٌه ثبث وجبات تتؤلؾ من فطور  -ؼذاء
 عشـاء  ،وذلك بحدود نفقة ٌومٌة تعادل نصؾ دوالر ٌومٌا ًء ( حوالً ثبثٌن لٌرة سورٌة )أي بما ٌعادل تسعمابة لٌرة سورٌة شهرٌا !!!!! .
وذلك رؼم نص المادة  /.2/من القواعد النموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء على أن
(توفر اإلدارة لكل سجٌن فً الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قًمة ؼذابٌة كافٌة للحفاظ على
صحته وقواه جٌدة النوعٌة وحسنة اإلعداد والتقدٌم) وكما (توفر لكل سجٌن إمكانٌة الحصول على
ماء صالح للشرب كلما احتاج إلٌه) و ٌكفً أن نتصور معدل الراتب الؽذابً للنزٌل والمإلؾ من
ثبث وجبات ٌومٌة ٌقٌمة ال تتجاوز الثبثٌن لٌرة سورٌة فً الٌوم  !!!!!..وعلى الرؼم من ذلك فإن
المعلومات التً وصلت إلٌنا تشـٌر إلى أن الطعام فً السـجن كافً من الناحٌة الكمٌة لكن المشكلة
فً التنوع  ،وهناك بعض االشارات عن وجود بذخ وهدر كبٌر وأحٌانا ًء اسـتهتار بالمواد الؽذابٌة من
قبل القابمٌن على إدارة السجن.
والواقع أن هناك أعداد كبٌرة من النزالء والذٌن ال تسـمح لهم ظروفهم المعٌشٌة بشراء المواد
الؽذابٌة من الخارج ٌؤكلون من طعام السـجن ،فٌما عدا القلة ممن ٌمتلكون ما ٌسـتطٌعون به أن
ٌطلبوا المواد الؽذابٌة من خارج السجن عن طرٌق ما ٌعرؾ بالفاتورة .
وٌتم طلب المواد الؽذائٌة ( بالفاتورة ) عن طرٌق جمعٌة رعاٌة المساجٌن وعلى حساب النزالء
الخاص حٌث تقتص الجمعٌة نسبة ربح  ،إضافة لنسبة ربح مإسـسات القطاع العام التً ال ٌحق
للجمعٌة الشراء من خارجها .

العمل داخل السجن :

ما زال العمل ال ٌتناسب مع عدد السـجناء وذلك على الرؼم من أن المخطط كان ٌقوم على أساس
إنشـاء ورشــات كبٌرة لكافة المهن مثل الحدادة والنجارة وصناعة السـجاد ومٌكانٌك الســٌارات و
ورشـات الخرز والتمدٌدات الصحٌة والكهربابٌة  ،لكن الواقع على األرض فً سـجن دمشـق
المركزي عبارة عن ورشــات صؽٌرة جداًء لهذه المهن المذكورة وٌعمل فٌها عدد قلٌل من السـجناء
بمردود ضبٌل جداًء باإلضافة للعمل فً الفرن والمطعم والمطبخ  ،وٌكفً للتدلٌل على المردود
الضبٌل الذي ٌكاد أن ال ٌذكر فالنزٌل فً سجن دمشق ٌتقاضى أجرا على العمل فً الفرن أو
المطعم أو المطبخ مبلؽا ًء ٌناهز العشـر لٌرات سورٌة فً الٌوم ( أي بمعدل ثبثمابة لٌرة سـورٌة فً
الشهر  ،أي ماٌعادل حوالً ستة دوالرات ) .
أما النزٌل الذي ٌعمل فً الورشـات فٌتقاضى أجراًء بمعدل خمسـمابة لٌرة سـورٌة شـهرٌا ًء ( بمعدل
عشر دوالرات )  ،وهذا ال ٌمنع وجود بعض المكافآت فً بعض األحٌان السـٌما فً األعٌاد
والمناسـبات الوطنٌة والقومٌة .وٌعمل كثٌر من السـجناء الفقراء كخدم لبقٌة السـجناء فً ؼرفهم من
خبل ؼسـٌل الثٌاب والطبخ و الجلً والتنظٌؾ لهم وٌطلق على هذا النوع من العمل إسم (السخرة)
وهذا العمل من أســوء و أحط األعمال اإلنسـانٌة وأكثرها انتهاكا ًء وامتهانا ًء لكرامة اإلنسان .
إن االستؽبل وهدر الطاقة واالستهتار بجهد النزٌل وعدم مراعاة الشـروط الصحٌة للعمل
والمردود الضبٌل والذي ال ٌكفً لشـراء التبػ ،تشكل عناصر إعاقة أمام النزالء فً توجههم للعمل
داخل المإسـسة العقابٌة  ،ومن ؼٌر الممكن أن نتصور أن ٌقوم النزٌل المعٌل ألسـرة خارج السـجن
وٌرؼب فً تؤمٌن قوت لها من خبل عمله فً السـجن إذا لم ٌقم عمله على استؽبل باقً السجناء ،
كل ذلك عوامل وأســباب موضوعٌة تإدي لنفور النزٌل من العمل داخل المإســسة العقابٌة لقلة
التموٌل واالستؽبل ،مما ٌسـتوجب بالضرورة العمل على توســٌع عمل الورشـات برفدها بالتموٌل
البزم والتشـجٌع عن طرٌق جذب النزالء بإعطابهم الرواتب الكافٌة والمجزٌة لعملهم والمحققة
للكرامة لهم وألسرهم والتشجٌع أٌضا ًء عن طرٌق مدة محكومٌتهم والتفرٌق بذلك بٌن النزٌل الذي
ٌختار أن ٌمضً مدة عقوبته مع العمل والنزٌل الذي ٌختار أن ٌمضً مدة عقوبته بدون عمل،
وذلك أسوة بالعدٌد من السٌاسات العقابٌة فً العدٌد من الدول المتقدمة حٌث نجد أن العقوبة بالنسبة
للنزٌل الذي ٌختار أن ٌمضً عقوبته مع العمل تعادل نصؾ المدة المحكوم بها من جهة  ،كما
تختلؾ المعاملة داخل المإسـسة العقابٌة بالنسبة إلٌه  ،وكذلك اللباس والعدٌد من الجوانب المعاشٌة
فً حٌاته داخل المإسـسة العقابٌة كالحرٌة المراقبة حٌث ٌسمح له بقضاء لٌلة فً األسبوع خارج
السجن وفقا ًء لشروط معٌنة وحتى التسمٌة فالنزٌل هو من ٌختار أن ٌمضً عقوبته مع العمل فً حٌن
أن السجٌن هو من ٌختار قضاء العقوبة بدون عمل والذي ٌمضً العقوبة كاملة وٌحرم من العدٌد
من المٌزات التً ٌتمتع بها النزٌل العامل فً السجن بما فً ذلك الحرٌة المراقبة .
الرٌاضة داخل السجن :
هناك فرق قلٌلة لأللعاب مثل كرة القدم وكرة الطابرة وكرة السـلة وكرة الطاولة ولكنها قلٌلة
ونخبوٌة وهً لٌست عامة والتشـجٌع علٌها قلٌل  ،و مع أن الرٌاضة ٌمكن أن تساعد على التخلص
من اإلحباط والوهن النفسً  ،كما أنها وسٌلة رابعة لتجذٌب النفس االنسانٌة وملا الفراغ الذي كثٌراًء

ما ٌعانً منه السـجٌن مثله كمثل المطالعة والعمل داخل المإسـسة العقابٌة ،علما ًء أن نسـبة كبٌرة من
عملا ًء ) ٌنامون فً النهار وٌسـتٌقظون فً اللٌل ال سٌما فً أٌام الصٌؾ الحارة .
النزالء ( ٌ

العقوبات داخل السجن :
سـنداًء لنظام السـجون تتدرج العقوبات داخل السجن ما بٌن حرمان الشـراء من الدكان أو الحانوت
للحرمان من الزٌارة أو المراســلة أو كلتٌهما معا ًء  ،وفً حالة التشـدد يوضع المخالؾ فً الحبس
االنفرادي( السٌلول ) على أن ال تتجاوز العقوبة مدة الشهر مع االشراؾ الصحً .
والحقٌقة أنه ٌوجد فً السـجن زنازٌن منفردة ٌســـاق إلٌها النزٌل المعاقب مقٌداًء باألصفاد وهً
عبارة عن منفردات تحت األرض صؽٌرة الحجم ٌحشـر فٌها السجٌن وهو مقٌد وٌقفل علٌه الباب
وكانت منذ أعوام بحالة رهٌبة من السـوء وكان السجان ٌقوم بضرب النزالء الموجودٌن بالمنفردات
و ٌطلب منهم إخراج أرجلهم من طاقات الباب وٌقوم بضربهم بكل قسـوة بالكبل الرباعً ( ٌحتوي
على أسبك معدنٌة مؽلفة بالمطاط ) .
وبطبٌعة األحوال فاالستثناءات موجودة فً حال توفر المال ،وحسب معلومات لم ٌتسن لنا التؤكد
منها من مصادر مستقلة  ،أن ثمن علبة الحبوة قد تصل فً المنفردة لخمسمابة لٌرة سورٌة كما قد
تصل ثمن السـٌجارة الواحدة لمابتً لٌرة سـورٌة .
ومن جهة أخرى فهناك جناح بؤكمله و ٌدعى جناح المعاقبٌن أو المنفردات الخارجٌة أو كما كان
ٌدعى الجناح (  ) 13والظروؾ الحٌاتٌة والمعٌشٌة فً هذا الجناح من أسوء ما ٌمكن تخٌله
والمعاملة فٌه مهٌنة وحاطة بالكرامة ومن النادر أن ٌدخله السجٌن دون أن ٌتعرض لعقوبة ( قص
الشعر ) و الصابون فٌه ممنوع تقرٌبا ًء وتنتشر فٌه الحشرات من بق وقمل إضافة للجرذان ومختلؾ
أنواع القوارض وهذا الجناح عبارة عنه قبو كبٌر تحت األرض تقرٌبا ًء وهو موجود خارج البناء
المخصص الجنحة السجن .
التعذٌب واستعمال القسوة :
بالرؼم من أن المادة  /.3/من نظام السجون السوري تنص على أنه ٌ ( :حظر على جمٌع الموظفٌن
و عمال الحراسة أن ٌستعملوا الشدة بحق الموقوفٌن أو أن ٌلقبونهم بؤلقاب محقرة أو ٌخاطبونهم
بلسان بذيء أو ٌمازحونهم) كما أن الدستور السوري النافذ فً المادة  28ؾ ٌ 3نص على أنه ال
ٌجوز تعذٌب أحد جسدٌا ًء أو معنوٌا ًء أو معاملته معاملة مهٌنة وحدد القانون عقاب من ٌفعل ذلك .
وعلى الرؼم من نص المواد  319و 391من قانون العقوبات السوري على تجرٌم التعذٌب
والمعاقبة علٌه وعلى الرؼم من تصدٌق سورٌا للعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة
دون المصادقة على البرتوكول الملحق وذلك تجنبا ًء للشكاوي التً ٌقدمها األفراد

وعلى الرؼم من أن سورٌا انضم ت فً عام  4..2إلى اتفاقٌة مناهضة التعذٌب ,مع التحفظ على
المادة (  ) .2منها .
فما زالت السلطات األمنٌة تلجؤ للتعذٌب بٌن الفٌنة واألخرى ،ومن أكثر وسـابل التعذٌب اسـتعماالًء
فً سـجن دمشـق الضرب على كافة أنحاء الجسم بالعصً والكببت الرباعٌة المعدنٌة.
والفلق وهً ضرب السـجٌن على القدمٌن ثم إجباره على السٌر أو الركض علٌهما.
ومن اإلنصاؾ االشارة الى أن ظاهرة التعذٌب واستعمال القسوة مع النزالء قد تراجعت الى الحدود
الدنٌا منذ بداٌة عام . 5..2

دورالجمعٌات األهلٌة و منظمات حقوق اإلنسـان فً الرقابة على السـجون :
ألؽى ( قانون الجمعٌات ) رقم  /93/لعام  1958جمٌع القوانٌن السابقة لٌإسـس لفهم مختلؾ لمعنى
كلمة جمعٌة بعبقتها مع الحكومة وهذا القانون هو المعمول به فً سورٌا  ،إضافة الى البحته
التنفٌذٌة الصادرة بالقرار  /.133/تارٌخ  ،1958و المرسوم التشرٌعً الصادر بتعدٌله رقم /224/
تارٌخ .1969
وتعتبر جمعٌة رعاٌة المساجٌن هً الجمعٌة الوحٌدة المخولة بدخول السجون ألنها مرخصة من قبل
وزارة الشإون االجتماعٌة والعمل وبإشراؾ وزارة الداخلٌة حٌث ٌوجد مكتب خاص لجمعٌة رعاٌة
المساجٌن ضمن كل سجن .وتقوم الجمعٌة بتوزٌع اإلعانات المادٌة للنزالء الفقراء وأسرهم ضمن
أضٌق الحدود ،كما تقوم بمجموعة من النشاطات ( رٌاضٌة وثقافٌة ودورات لتحفٌظ القرآن وتعلٌم
الكمبٌوتر) .
ولجمعٌة رعاٌة المساجٌن استثماراتها داخل المإسـسة العقابٌة حٌث ٌوجد فً كل جناح دكان لبٌع
المواد الؽذابٌة وخبفه وٌعود رٌعها للجمعٌة  ،كما ٌوجد مطعم خاص بالجمعٌة ٌقوم بطهً األطعمة
الجاهزة و بٌعها للنزالء حسب سعر السوق مع إضافة ربح الجمعٌة  ،وإذا احتاج السجٌن لمواد من
خارج السجن ٌقوم بتسجٌل اسمه على فاتورة من قبل الجمعٌة فتؤتٌه بالمواد فً الٌوم التالً.
وفً النهاٌة فإن جمعٌة رعاٌة المساجٌن جمعٌة ربحٌة استثمارٌة أكثر منها جمعٌة خٌرٌة هدفها البر
واإلحسان .وقد تواترت األنباء عن عملٌات اسـتؽبل منظمة تقوم بها هذه الجمعٌة وبكل األحوال
فقد تحول عمل أمثال هذه الجمعٌات من تعبٌر عفوي شعبً إلى أداة موجهة  ،و علٌه تبدل دور
الحكومة تجاهها من دور رقابً حٌادي إلى دور سلطوي مهٌمن وذلك عبر وزارة العمل من جهة
والقابمٌن على إدارة السجن من جهة أخرى األمر الذي ٌطٌح مباشرة بعنصر االستقبلٌة فٌها من
جهة وٌفتح الباب واسعا ًء أمام الفاسد و االستؽبل من قبل القابمٌن على إدارة السجن من جهة أخرى،
وفً بعض األحٌان ٌمكن أن تسٌطر وزارة العمل على مجلس إدارة أمثال هذه الجمعٌة عن طرٌق
فرض أسماء معٌنة فً عضوٌتها و من الممكن بحكم القانون أن تقوم فً بعض األحٌان بالتدخل

بتركٌبة مجالس إدارتها عن طرٌق القانون نفسه الذي أتاح لها تدخل مباشر فً عمل الجمعٌة لدرجة
اختراقها إدارٌا ًء أو استبب استقبلٌتها أو حلها .
أما بما ٌختص بدورباقً المنظمات وجمعٌات حقوق اإلنسان فب ٌسمح لها بصفتها هذه بزٌارة
السجون أو المعتقبت السٌما و أنها جمٌعها ؼٌر مرخصة وتعمل تحت ٌافطة التسامح و ؼض
النظر عنها من قبل السلطات .
أما بالنسـبة لدور القضاء فً الرقابة على السجون و المعتقبت  :ففً أضٌق السبل و ٌكاد أحٌانا ًء أن
ٌكون معدوما ًء ال سٌما فٌما ٌتعلق بنظارات الفروع األمنٌة ذات السمعة الشابنة من الناحٌة اإلنسانٌة
وحتى فٌما لو تمت زٌارة من قبل المحامً العام المكلؾ بمتابعة اإلشراؾ على دور التوقٌؾ فانها
فً الؽالب تكون زٌارة شكلٌة وؼٌر مجدٌة .

 - 2سـجن ( دوما ) للنسـاء :
ٌقع فً منطقة ( دوما ) وٌبعد عن دمشق حوالً  /15/كم  ،بناإه قدٌم شـٌد على زمن االنتداب
الفرنسً وكان فً ذلك الوقت مخفراًء للشرطة ومربطا ًء للخٌل  ،وهو عبارة عن فسـحة سماوٌة
ٌه ما بٌن  / .35 - .25/سجٌنة من مختلؾ
محاطة بمجموعة من الؽرؾ وٌتراوح عدد السـجٌنات ؾ
الجرابم  ،موزعٌن على مجموعة من الؽرؾ الموجودة ن فهناك ؼرفتان لجرابم القتل وؼرفة
لجرابم المخدرات  ،وؼرفة للجرابم االقتصادٌة  ،وؼرفة لجرٌمة السرقة و ؼرفتان انفرادي ،
وؼرفتان للجرابم المختلقة مع وجود أطفال فٌها  ،وؼرفة لجرابم اآلداب وكذلك ؼرفة لإلٌداع (
وهً مكان ٌوضع فٌه المواقٌؾ المحالٌن إلى القضاء من أقسام الشرطة وفروع األمن الجنابً
وؼٌرها من الفروع األمنٌة ولم ٌتسنى للقضاة التحقٌق معهم واستجوابهم ) .
والرعاٌة الصحٌة سـٌبة لعدم وجود الطبابة الكافٌة والدواء البزم السٌما بوجود نزٌبت مصابات
بؤمراض خطٌرة مثل السرطان أو الربو وهم بحاجة لرعاٌة خاصة  ،و من حسـن الطالع وجود
مشفى دوما قرٌبا ًء من السـجن حٌث ٌتم نقل الحاالت اإلسعافٌة إلٌه وبالنسـبة للدواء فهو قلٌل وكثٌراًء
ما ٌتم تؤمٌنه على حسـاب السجٌنات الخاص مما ٌفسـح مجاالًء واسـعا ًء لببتزاز .

أما بالنسبة للزٌارات فهً محددة بٌومٌن فً األسبوع ( األحد و األربعاء ) اعتباراًء من السـاعة
التاسعة صباحا ًء وحتى الواحدة والنصؾ ظهراًء والواسطة والمحسوبٌة تلعب دوراًء هاما ًء فً موضوع
الزٌارة الخاصة  .وبالنسـبة للمراسلة فتخضع للمراقبة المشددة من قبل القابمٌن على السجن وال
تتمتع السجٌنة بحق سرٌة المراسبت .
أما بالنسـبة للتعلٌم فهو محصور على نطاق ضٌق جداًء حٌث ٌتم تعلٌم الراؼبات فقط لمحو أمٌتهن
وبعض المهن كالخٌاطة وشــؽل الخرز والسٌرامٌك وصناعة الورد .وبالنسـبة للعقوبات فهً نفس

عقوبات الرجل بالتدرج فؤي سـجٌنة تقع فً مشكلة توضع فً الحبس االنفرادي لمدة معٌنة ٌقترحها
مدٌر السجن من عدة أٌام ولؽاٌة الشـهر حٌث ٌصار أحٌانا ًء الستخدام القسوة والضرب والشـتم وفً
أحٌان نادرة – الفلق – ( الضرب على باطن القدم ) .
والوفٌات إما أن تكون مرضٌة نتٌجة أي مرض ٌصٌب السجٌنة و أحٌانا ًء بسبب بطا اإلسعاؾ
واإلهمال فً تشخٌص المرض .
وفٌما ٌتعلق بالعمل فب ٌوجد أي نوع من أنواع العمل المنظم داخل سجن النساء وفً أحوال ضٌقة
تقوم بعض النزٌبت بؤشؽال اإلبرة وبعض أشؽال الصوؾ وفً أحٌان أخرى بعض األشؽال الٌدوٌة
الخاصة حٌث ٌتم بٌعها عن طرٌق بعض الجمعٌات الخٌرٌة والدٌنٌة .
وفٌما ٌتعلق بالتؽذٌة فهناك مشرفة على الطعام وذلك بعد إشراؾ مدٌر السجن أو معاونه الذٌن
ٌقومون باستبم الخضار والفواكه ٌومٌا ًء عن طرٌق متعهد وتقوم بعض السجٌنات بالطهً وتوزٌع
الطعام على ثبث وجبات وهً ؼٌر كافٌة .
 - 3المراكز الخاصة لألحداث :
هناك ثبث معاهد للذكور فً دمشـق ومعهد واحد لإلناث إضافة لمعهد لألحداث الجانحٌن فً حلب
( معهد سٌؾ الدولة ) .
معهد خالد ابن الولٌد  :وقد تؤسـس عام  1976وهو ٌتبع إدارٌا ًء لوزارة الشـإون االجتماعٌة والعمل
وٌتؤلؾ المعهد من بنابٌن مسـتقلٌن األول منهم ا إداري وٌتضمن ؼرفة للمراقبة وأخرى للمحاسـبة
وثالثة لألخصابً االجتماعً وهناك ؼرفة للمدٌر وأخرى للذاتٌة  ،والقسـم الثانً وٌتؤلؾ من طابقٌن
ٌوجد فً الطابق األول منهما المطعم والمطبخ و ٌوجد فً القسم الثانً منهما أربع مهاجع للنوم
ٌتوزع االحداث فٌها حسب الجرم .
بالنسـبة للزٌارة فهً أســبوعٌة مع وجود ( كما هو الحال دوما ًء ) زٌارات اسـتثنابٌة و أما بالنسـبة
للتعلٌم فهو قلٌل جداًء حتى أنه و بحسب معلوماتنا ال ٌوجد إال معلم حرفة نجارة  ،وهناك ؼرفة
للعزل أوضاعها مزرٌة مخصصة فً حال ارتكاب أي مخالفة ضمن المعهد  ،والمعاملة فً معظم
األحوال سـٌبة للؽاٌة وتفتقر للحد األدنى من القواعد المنهجٌة للتربٌة المتعارؾ علٌها.

أما بالنسبة لمعهد الؽزالً فقد تؤسـس عام  1952وهو تابع لوزارة العمل ومن أهدافه المعلنة إبعاد
األحداث الجانحٌن عن السجون العامة وإعداد األحداث مهنٌا ًء وتنمٌة الشعور القومً لدٌهم وإعادة
تربٌتهم تربٌة صحٌحة .وٌتؤلؾ المعهد من قسم اداري ( مدٌر وثبث أخصابٌٌن وجهاز الرقابة ) ،
وقسم مهنً وٌشتمل على مدٌر الحرؾ ( حدادة و نجارة ) ومسـتوصؾ :وهو مخصص لتخدٌم
المعهدٌن (الؽزالً وابن الولٌد )  ،إضافة للمهاجع وتشٌر معلوماتنا إلى أوضاع مزرٌة للنزالء
ورعاٌة صحٌة سـٌبة وراتب ؼذابً ضعٌؾ والتعلٌم فً أدنى مستوٌاته .

معهد للفتٌات الجانحات  :تؤسـس عام  1967وٌتسع  /.3/فتاة وقد شٌد حدٌثا ًء مبنى جدٌد عام 1992
وٌتؤلؾ المعهد من طابقٌن إضافة للمطبخ والمطعم .
ٌوجد فً الطابق األول ؼرفة اإلدارة وأمانة السر وصؾ لتعلٌم الحرؾ من خٌاطة وتطرٌز و ؼرفة
للشرطٌات والمراقبة  ،أما الطابق الثانً فٌضم مهجعٌن للنوم وتوزع فٌه الفتٌات حسب الجرم ففً
المهجع األول تقبع مرتكبات الجنح البسٌطة وفٌه أسرة خشبٌة  ،بٌنما فً المهجع الثانً فهناك
الفتٌات ذوات الجرابم الكبٌرة وفٌه أسرة حدٌدٌة طابقٌه موزعة بصورة سٌبة ،وهناك صالون
للجلوس وفً المعهد ساحة مؽلقة داخل البناء أما عن العقوبات فٌوجد ؼرفة للعزل ومن جهة ثانٌة
ٌمكن أن تتم العقوبة بإرسـال الفتٌات إلى قسم الشرطة التابع لمنطقة المعهد مع ما ٌجره ذلك على
الفتٌات من مخاطر االستؽبل التً ال تحمد عقباها وهناك طبٌبة تحضر اسبوعٌا ًء والرعاٌة الصحٌة
سٌبة  ،وهناك صؾ نظري لتعلٌم القراءة والكتابة علما ًء بؤن معلوماتنا تشـٌر لعدم وجود منهاج
للتعلٌم أو برامج لمحو األمٌة أو نشاطات ثقافٌة من أي نوع.

 -4ســجن حــلب المركزي :
شـٌد عام  .197وعدد نزالبه ٌقارب الخمسة آالؾ نزٌل ٌتوزعون على  /.17/ؼرفة تقرٌبا ًء  ،وفً
كل ؼرفة ما بٌن (  ) 35 – 25نزٌل .
و بشكل عام فإن األوضاع فً سجن حلب أفضل بكثٌر عن نظٌرتها فً سجن دمشق المركزي.
ال سٌما بعد تدهور األوضاع االنسانٌة فً سجن دمشق فً أعقاب اإلضراب األخٌر الذي شهده
السجن ٌوم  .7..2/1/25فهناك جناح للمحكومٌن ٌتؤلؾ من عشر ؼرؾ و تضم كل ؼرفة ما ٌقارب
(  ) .2سجٌن  ،وتحتوي على جهاز تلفاز ٌبث حوالً  / .1/محطات بتحكم مركزي وتضمم ثبث
برادات لحفظ األطعمة وهناك جناح للتسوق وٌبلػ عدد الحوانٌت  /9/محال مخصصة لتؤمٌن كافة
اإلحتٌاجات الؽذابٌة للمساجٌن  ،حٌث تقوم جمعٌة رعاٌة المساجٌن بتؤمٌن المواد والسلع الؽذابٌة
لهذه المحال وهناك دار رعاٌة ألبناء المساجٌن .

الرعاٌة الصحٌة :
تفرز مدٌرٌة صحة حلب طبٌبٌن لألسنان بشكل ٌومً فٌما عدا الجمعة والسبت بدوام حوالً ثبث
ساعات ٌومٌا ًء  ،ومستوى العناٌة السنٌة سـٌا بشـكل عام و ؼالبا ًء ما ٌسـتفٌد منها األطباء من خبل
إنجاز جسور األسنان المرتفعة الثمن أما العبجات وحشوات األضراس فهً قلٌلة والدواء ٌشـترى
على حساب المرٌض النزٌل فً معظم األحٌان .

كما ٌوجد فً السجن طبٌب عظمٌة و طبٌب داخلٌة بنفس الدوام وعابدٌتهم لمدٌرٌة الصحة أٌضا ًء .
وفً فترة ما بعد الظهر ٌناوب طبٌب حدٌث الخبرة ،وٌوجد فً السجن ممرض شرطً ٌوزع
الدواء الذي ٌتم شرابه على نفقة السجٌن أو الدواء الذي توزعه طبابة الشرطة وهو قلٌل جداًء.
كما ٌوجد ممرض بدوام جزبً ٌسـتلم التحالٌل لٌنقلها لمخبر خارج السجن  ،إضافة لممرض أشعة
بدوام جزبً ( ٌومٌن فً االسبوع ) .
والطبابة بشـكل عام تخضع لمزاجٌة إدارة السـجن التً تكون فً معظم األحٌان ال مبالٌة تجاه
مرض النزالء وحاجاتهم و مشكبتهم .
أما بالنسـبة للوفٌات فهً قلٌلة نسـبٌا ًء داخل السـجن وتحدث فً العادة نتٌجة المرض وفً بعض
األحوال ٌكون اإلهمال والتقصٌر سببا فً الوفاة  ،أما إسعاؾ المرٌض للمشـفى فقلما ٌحدث وٌوضع
السـجٌن فً المشفى فً ظروؾ صعبة حٌث ٌقٌد السجٌن المسـعؾ للمشـفى فً معظم األحٌان.

حق المراسلة :
حرٌة المراسلة وسرٌتها شبه معدومة ســواءاًء كانت من النزٌل لعابلته أو بالعكس  ،ومن النقاط
اإلٌجابٌة أنه ت ّرم فً اآلونة األخٌرة تركٌب حصاالت هاتفٌة لتقدٌم خدمة االتصال وهً مسموحة من
الصباح للمساء برسم قٌمة  5/ل.س  /للخط الداخلً لمدة ثبث دقابق و .1/ل.س  /للمخابرة ما بٌن
المحافظات لمدة ثبث دقابق .
حق الزٌارة :
ٌخصص لكل جرم من الجرابم ٌوم محدد على مدى أٌام األســـبوع وتدوم الزٌارة لمدة سـاعة تقرٌبا ًء
من خلؾ شبكٌن عرٌضٌن ٌفصبن النزٌل عن زواره إذا ما كان حكمة أقل من عشر سنوات  ،أما
إذا ما كان الحكم أكثر من عشر سنوات فٌسـتطٌع الجلوس مع ذوٌه من النساء و الصؽار فقط
والزٌارة فً بعض الحاالت تكون فرصة البتزاز الزابر و السـجٌن وفً الحاالت العادٌة ٌمنع
إدخال الكثٌر من المؤكوالت والفواكه والحاجٌات من خبل الزٌارة .
حق التعلٌم :
ٌشرؾ على التعلٌم فً سجن حلب جمعٌة رعاٌة المساجٌن وؼالبا ًء ما ٌتم توفٌر عدد من المدرسٌن ال
ٌتجاوزون الثبثة من م دٌرٌة التربٌة وفً أحٌان كثٌرة ال ٌلتزمون بالدوام  ،عدد السجناء الطبب
قلٌل بشكل عام و تشٌر مصادرنا إلى أن عدد الطبب الناجحون فً نهاٌة عام  9..2من كب

الشـهادتٌن فً حدود الخمسة عشر طالبا ًء .كما تقوم الجمعٌة بإعطاء دورات لمحو األمٌة و لكنها
تفتقر عادة للجدية ،وهناك ثبثة أجهزة كمبٌوتر مخصصة لتعلٌم كافة السجناء علٌها من خبل
دورات متتابعة تستؽرق الواحدة منها ثبثون ٌوما .
التؽذٌة :
التؽذٌة فً سجن حلب سـٌبة بشـكل عام وفً بعض األحٌان ٌتم التجرإ على المواد األولٌة من قبل
القابمٌن على السجن ،وفً كل األحوال فاألم ر ٌختلؾ من مدٌر سـجن آلخر  ،لكن نادر ما ٌنعم
السجناء بمدٌر ٌضع فً صلب اهتمامه تؤمٌن الطعام الجٌد للسجناء  ،وتتؤلؾ الوجبة العادٌة فً
األعم األؼلب من الحاالت من أرز وفاصولٌاء أو أرز وبازالء أو أرز وبطاطا ،كما ٌوزع لإلفطار
البٌض أو الحمص أو اللبنة أو الحبوة وفً الصٌؾ ٌوزع أحٌانا ًء بعض الخضراوات كالباذنجان
والبندورة والخٌار ،وهذا األمر ٌعود بكل األحوال للقابمٌن على السـجن ،فإن كان الفسـاد مستشرٌا ًء
فب ٌصل للنزالء إال ما ندر  ،مما ٌدفع النزالء لشـراء المواد التموٌنٌة من الحوانٌت أو الدكاكٌن
العابدة للجمعٌة داخل السجن والتعرض لبستؽبل كما سبق وأشرنا .
العمل داخل السجن :
ٌرتبط العمل داخل سجن حلب بورشات لتخدٌم السجن من داخله كالكهرباء والسمكرة والحدادة
وفرص العمل قلٌلة جداًء وٌعمل كثٌر من السـجناء الفقراء كخدم لبقٌة السـجناء فً ؼرفهم من خبل
ؼسـٌل الثٌاب والطبخ و الجلً والتنظٌؾ لهم وٌطلق على هذا النوع من العمل إسم ( سخرة الؽرفة
).

العقوبات التؤدٌبٌة واستخدام القسوة والتعذٌب :
فهً مشابهة لما سلؾ وأوردنا فً سجن دمشق المركزي وجدٌر بالذكر أن التفاوت الطبقً ما بٌن
السـجناء المستند للعامل المادي والنفوذ الشـخصً ( الواسطة ) ٌلعب دوراًء كبٌراًء فً هذا المجال فً
كثٌر من األحٌان وٌكون الفقراء والضعفاء هما العنصران الصالحان للعقوبات أكثر من ؼٌرهم ،
وتتدرج العقوبة من حبقة الشـعر والضرب وتنفٌذ مدة تتراوح من عدة أٌام ولؽاٌة الشــهر فً
المنفردة ( السـٌلول ) الذي تنعدم فٌه كافة الوسابل اإلنسانٌة ومستلزمات الحٌاة من ضوء أو ماء عدا
عن مساحته التً تبلػ 2/م طول  1.5 -م عرض  /وتخرج منها روابح كرٌهة وٌمنع نزٌل المنفردة
من الزٌارة طوال فترة وجوده فٌها  ،وٌمكن أن ٌخضع السجٌن المعاقب للضرب أو المعاملة
المهٌنة والقاسٌة وٌسـتعمل الدوالب فً بعض األحٌان  ،فٌما عدا الشـتابم و اإلهانات التً تشاع فً
مثل هذه الحاالت والتً تختلؾ شدتها من مرحلة الخرى ومن إدارة ألخرى كما سبق وأشرنا .
وضاع المراة فً سجن حلب :

بشكل عام تفتقر النسـاء داخل السـجن للحد األدنى من حٌث تؤمٌن الؽرؾ الكافٌة والرعاٌة الصحٌة
والتعلٌم والمساعدة القانونٌة المطلوبة وتتم معاملتهم بشكل سٌا بشكل عام .
أوضاع األحداث :
أوضاعهم سٌبة وقد تكون مؤساوٌة فً كثٌر من األحوال وتنتشر بٌنهم االعتداءات من مختلؾ
األنواع والعنؾ وسـٌطرة القوي على الضعٌؾ وٌتعرضون فً بعض األحٌان لببتزاز وهم
ٌفتقرون لكثًر من أنواع الرعاٌة ومهملون بشكل مإسؾ .

الجناح السٌاسً فً سجن دمشق المركزي (عدرا ):
الجناح السٌاسً الذي ٌتبع لفرع التحقٌق التابع إلدارة األمن السٌاسً مباشرة .
ٌحمل الرقم  ../2/ورؼم أن الجناح السٌاسً جزء من السجن لكنه مفصول تماما ًء عنه ومعزول..
وٌقع فً الطابق الثانً من السجن وإدارته التً تتكون من عدة مساعدٌن (حوالً خمسة عشر)
تتلقى التعلٌمات الخاصة مباشرة من ربٌس فرع التحقٌق فً شعبة األمن السٌاسً .
وٌختلؾ نظام التعامل فً هذا الجناح عن بقٌة أقسام السجن .فخدماته داخلٌة .وزٌاراته منفصلة عن
الزٌارات العامة للسجن والؽرؾ مؽلقة بشكل دابم ،وٌحاط كل شًء بالسرٌة التعتٌم والسجٌن فً
هذا القسم ٌفقد اسمه وٌحمل رقما ًء وأحٌانا ًء ٌبقى فً المنفردات الصؽٌرة لمدة تزٌد على خمس
سنواتٌ ..سمح للمعتقلٌن بالخروج للباحة لمدة تقارب النصؾ ساعة ٌومٌا ًء وذلك بعد مضً مدة أكثر
من سنة على التوقٌؾ أما قبل ذلك فالتنفس لمدة أقل من نصؾ ساعة ومرتٌن فقط فً اإلسبوع .
واالختبط ببقٌة السجناء ممنوع تماما ًء ..الزٌارات مسموحة فقط لألقارب من الدرجة األولى وتتم
دابما بوجود عناصر األمن .
الطعام والخدمات الصحٌة سٌبة و الطبابة تحتاج لموافقة خاصةٌ .حتوي القسم على خم س مهاجع
كبٌرة تحمل األرقام  /12-.1-8-6-4/أبعاد المهجع ()12 × 5م وصالة كبٌرة وؼرفتان صؽٌرتان
()4 × 4م وسبعة منفردات كبٌرة ()2 × 3م وتسعة منفردات صؽٌرة ()2 × 1م  ،وهناك قسم
للنساء مإلؾ من مهجعٌن .
ال ٌمارس التعذٌب الجسدي فً هذا القسم إال نادراًء ..فً بعض الحاالت النادرة سمح باقتناء الرادٌو
 ،البعض فً هذا السجن محروم تقرٌبا ًء من كل شًء حتى الفرشات والبطانٌات .السجن اإلنفرادي
ولمدة طوٌلة هو األساس فً تنفٌذ العقوبة فً هذا القسم .وتكفً مقارنة بسٌطة لظروؾ االعتقال بٌن
كل من السجن السٌاسً والسجن الجنابً المدنً داخل سجن دمشق المركزي للتاكد من صحة ما
ورد فً سٌاق تقرٌرنا فالزٌارة فً السجن الجنابً المدنً أسبوعٌة و دورٌة وتشمل إضافة ألفراد
أسرة السجٌن أصدقاءه وأحباءه  ،فً حٌن أن الزٌارة فً السجن السٌاسً شهرٌة و تتحكم بها
مزاجٌة القابمٌن على إدارة المعتقل من قٌادات األجهزة األمنٌة و ال ٌنظر إلٌها على أنها حق

للمعتقل السٌاسً وإنما هً وسٌلة لفرض اإلذعان علٌه وعلى أسرته ال سٌما خبل فترة المحاكمة
والتً قد تستمر لشهور طوٌلة .
بالنسبة للحجز االنفرادي عقوبة تؤدٌبٌة للسجٌن الجنابً تفرض علٌه فقط فً حال ارتكابه للمخالفة ،
وهً مإقته بالنسبة له وتتراوح مدتها ما بٌن الثبثة أٌام والشهر فً أسوء األحوال،فً حٌن أن
الحجز االنفرادي هو األصل وهو األساس الذي تقوم علٌه العقوبة بالنسبة للمعتقل السٌاسً بهدؾ
إخضاعه لعقوبة مشــددة تبعا ًء لطرٌقة التنفٌذ أي تبعا ًء لظروؾ السجن نفسه ( عقوبة لم ٌرد ذكرها فً
منطوق الحكم الصادر بحقه ) وإنما تطبق بإرادة منفردة من القابمٌن على المإسسة العقابٌة .
الخروج للتنفس فهو ٌومً ودوري بالنسبة للسجٌن الجنابً وٌستمر من الساعة السابعة والنصؾ
صباحا ًء وحتى الساعة الواحدة والنصؾ ظهراًء  ،وٌستمر بعد الؽذاء من الساعة الثالثة والنصؾ
ظهراًء وحتى الساعة التاسعة والنصؾ لٌبًء وٌمكن أن تمارس خبله جمٌع األنشطة والرٌاضة وحتى
االتصال عبر الهاتؾ العمومً ،فً حٌن أن الخروج للتنفس بالنسبة للمعتقل السٌاسً ٌكون لمرتٌن
فً اإلسبوع فقط ولمدة نصؾ سـاعة فقط وٌمكن بعد مدة أكثر من سنة على االعتقال أن ٌصبح
ٌومٌا ًء ولمدة نصؾ ساعة تقرٌبا ًء وبشروط كبٌبة كؤن ٌخرج المعتقل للتنفس منفردا وٌمنع علٌه خبلها
التحدث أو التواصل مع أحد .
بالنسبة الحتٌاجات السجٌن األساسٌة كالطعام فهو ٌصل للسجٌن الجنابً خبل مدة ال تتجاوز األربع
والعشرٌن ساعة على طلبه ودفع ثمنه  ،إضافة لتمكٌنه من الحصول على الطعام الجاهز من الندوة
 ،فً حٌن أن مصادرنا تشـٌر إلى أنه على المعتقل السٌاسً فً بعض األحٌان االنتظار لمدة قد
تصل لعشرة أٌام كً ٌصله الطعام الذي كان قد طلبه ودفع ثمنه .
بالنسبة للحق بالقراءة فالسجن المدنً ٌحتوي على مكتبه ضخمة تتضمن اًء
كتب عدٌدة وٌمكن للسجٌن
الجنابً االشتراك الدوري بها والحصول على بطاقة ارتٌاد لها  ،كما ٌمكن له استعارة الكتب منها
،فً حٌن تفرض على المعتقل السٌاسً قراءة الصحافة الرسمٌة فقط فٌما إذا رؼب بالقراءة لتكون
عقوبة إضافٌة لم ٌنص علٌها القانون أال وهً عقوبة المنع من القراءة  ،وفً حال رؼبة ذوٌه
بإٌصال بعض الكتب له فإن ذلك مرهون بمزاجٌة القابمٌن على إدارة السجن من ضباط األمن الذٌن
أعطوا ألنفسـهم الحق فً اختٌار و اصطفاء مادة القراءة للمعتقل والذٌن كثٌراًء ما ال ٌسمحون
للمعتقل بالقراءة  ،ال سٌما وأن معظم المعتقلٌٌن السٌاسًٌن معتقلً رأي وضمٌر من النخب الثقافٌة
المتمٌزه .
كما أن ممارسة الحٌاة العادٌة بتقلٌص الفوارق بٌن حٌاة السجن وحٌاة الحرٌة متاح إلى حد ما عند
السجٌن الجنابً فوسـابل الترفٌه من رادٌو و مسجل وتلفاز وحتى الستالٌت فً حاالت معٌنة وإن
كان ٌنظر إلٌها بوصفها مكرمات ٌستطٌع القابمون على إدارة السجن حجبها فً كل وقت كما حدث
بعد اإلضراب الذي ع ّرم سجن دمشق المركزي بتارٌخ  ،7..2/1/25كما أن الصحؾ والمجبت من
مختلؾ األنواع ٌمكن أن تكون متوفرة له  ،عكس ما هو الحال بالنسبة للمعتقل السٌاسً الذي ال
ٌستطٌع الحصول على مذٌاع إال بشـق األنفس وبعد تقدٌم جمٌع أنواع التنازالت.

وقؾ الحكم النافذ ( منحة ربع المدة ) وهً كما هو معلوم منحة تعطى للمحكوم لٌصار بموجبها إلى
إعفابه من قضاء ربع مدة الحكم استناداًء لحسن سٌره وسلوكه داخل السجن وهً ترتبط بثبثة
شروط  :أن ٌكون الحكم مبرما ًء – وأن التنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر  -وأن ٌكون المحكوم
حسن السٌر والسلوك إبان تنفٌذه للعقوبة وبالتالً فب عبقة لهذه المنحة بطبٌعة الجرم وماهٌته ألن
المحكمة هً التً تبحث فً ماهٌة الجرم وهذه المنحة تتعلق فقط بطرٌقة تنفٌذ العقوبة لٌس إال ،
ومن المفارقات أن ٌمنح المجرمون الجنابٌون من قتله ومؽتصبٌن ولصوص ومرتشٌن  ....إلخ
وقفا ًء للحكم النافذ بعد مضً ثبثة أرباع المدة بٌنما ٌحجب هذا الحق عن المعتقلٌن السٌاسٌٌن و
معتقلً الرأي والضمٌر فً كثٌر من األحٌان.
ثالثا ًال  :الســجــون العـسكــرٌـــة :
وتتمثل حالٌا ًء فً سجن صٌدناٌا العسكري وٌبعد عن دمشق حوالً  / .3 /كم فً منطقة صٌدناٌا
الذي شهد اضطرابات دموٌة فً تموز ٌ /ولٌو  8..2سنتعرض لها بشٌا من التفصٌل الحقا وٌتؤلؾ
من قسـمٌن األول :عسـكري وٌضم الجنود القارٌن من الخدمة العسكرٌة ومرتكبً الجرابم أثناء
الخدمة العسكرٌة من فبة العسكرٌٌن  ،وهذا القسم ٌضم الحاالت القضابٌة المتعلقة بالعسكرٌٌن.
والثانً  :سٌاسً وٌتؤلؾ من ثبث أقسـام فً كل قسم منها ثبث طوابق وسنؤتً على شرحه
بالتفصٌل .وقد شـٌد هذا السـجن عام  1987على شــكل عبمة شعار سٌارة المرسٌدس بحٌث ٌتؤلؾ
من ثبث أضبع تلتقً فً المنتصؾ وٌتؤلؾ كل ضلع من ثبث طوابق وفً كل طابق جناحٌن (
ٌمٌن وٌسـار ) وقبو فٌه المنفردات  ،وفً منتصؾ البناء مسـدس هوابً عبارة عن درج حلزونً
ٌتواجد فٌه الحراس لمراقبة البناء .
وبذلك ٌكون عدد األجنحة  18 = 3× 3×2جناح لكنها لٌست مشـؽولة بالكامل  ،وٌعرؾ الجناح
برمز الضلع مع جهة ورقم الطابق فاألضبع ثبثة ( أ  -ب  -ج ) والجهة ( ٌمٌن وٌسار ) والطابق
(  ) 3 - 2 - 1وٌتؤلؾ كل جناح من أحد عشـر ؼرفة على صؾ واحد لها أبواب على الممر الذي
له نوافذ على اإلطبلة وهً بالطبع تختلؾ من جناح آلخر  ،والؽرفة  /11/من كل جناح لٌس لها
باب أو منافع فهً فً العادة للنشاطات ولٌس للنوم .
بعض األجنحة ٌطل على باحة تنفس فً حٌن أن البعض اآلخر ٌطل على حدٌقة ترابٌة بٌنما البعض
اآلخر ٌطل على مدخل السـجن.
باحة التنفس شـكلها مثلث تقرٌبا ًء ومسـاحتها  /..2/م  ،وفً كل مهجع منافع مإلفة من مرحاض
 1×1وحمام  1×1وم كان للمؽســـلة .1×2
الكهرباء دابمة ونادراًء ما تقطع بالفترة األخٌرة والماء أصبح مإخراًء من الصنابٌر وهناك خزانات
وال تقطع فً الشـتاء بٌنما تشــح فً الصٌؾ .

والتدفبة مركزٌة ( شوفاج ) موجودة فً الممر وال توجد فً الؽرؾ وتعمل فقط لمدة ســاعتان
صباحا ًء وسـاعتان عصراًء من كل ٌوم.
بالنسـبة للمعاملة فقد طرأ تحسن مملوس فً طرٌقة المعاملة مع السجناء منذ عام  3..2فؤصبح
الحدٌث مع النزالء فً الفترة المإخرة خالٌا ًء من اإلهانات  ،طبعا ًء فً حال عدم وجود مخالفات لكن
بعض المصادر تشٌر لتدهور األوضاع بشكل كبٌر نهاٌة عام  5..2و بداٌة عام ،6..2وحتى بداٌة
الحداث الدموٌة التً شهدها السجن عام . 8..2
أما بالنسـبة للرعاٌة الصحٌة فالنزالء ؼالبا ًء ٌعتمدون على طبٌب من بٌنهم وأحٌانا ًء ٌطلبون طبٌب
السـجن وهو فً معظم األحٌان ؼٌر متعاون واألدوٌة ؼٌر متوفرة بشـكل جٌد ،وفً الفترة األخٌرة
أصبح توزٌع الدواء للمرضى المزمنٌن منتظما ًء لكن أكثر األدوٌة على حســاب السجٌن .

فً الحاالت اإلسـعافٌة تحول لمشـفى تشـرٌن العسـكري  ،و الحاالت التً تتطلب دخول المشـفى
فعلٌا ًء فالتعامل معها مختلؾ فبعضها ٌحول للمشفى بعد عدة أٌام وبعضها اآلخر ٌضطر المرٌض
للمطالبة بتحوٌله للم شـفى لعدة شـهور دون أن ٌسـتجاب له.
بالنسـبة للمعالجة فً الطبابة السـنٌة فهً سـٌبة وبطٌبة واألدوات قلٌلة واألجهزة ردٌبة التعقٌم مما
ٌإدي إلنتقال األمراض بٌن السـجناء فً بعض األحٌان .
أما الزٌارة فقد كانت عشــوابٌة حتى بداٌة  5..2حٌن زار السـجن ربٌس فرع الشرطة العسـكرٌة
وابلػ السـجناء عن فتح باب الزٌارات شـهرٌا ًء وفعبًء بقٌت الزٌارات كذلك حتى نهاٌة عام 5..2
حٌث بلػ أهالً السـجناء بتوقؾ الزٌارات ألســـباب ؼامضة و ما زال األمر على هذا الحال خاضع
لمزاجٌة األجهزة األمنٌة مع األسـؾ الشدٌد ،وفً  .2تموز ٌ /ولٌو  9..2أي بعد عام من األحداث
الدموٌة التً شهدها السجن  ،سمح لبعض عاببت المعتقلٌن بزٌارة أبناءهم بٌنما منعت عاببت
أخرى من الزٌارة ولم تبدي سلطات السجن أي سبب ٌبرر هذا المنع .
والزٌارة تكون من خبل شـبكٌن معدنٌٌن ٌفصبن بٌن السـجٌن وأهله والمسـافة بٌنهما حوالً 1/م/
وال ٌسمح بالزٌارة إال ألقارب الدرجة األولى وهناك نافذة صؽٌرة ٌسـمح للسـجٌن بالسـبم على
أهله منها لمدة دقٌقتٌن فقط  ،وهً تخضع فً كثٌر من األحوال لمزاجٌة الحراس.
والمواد التً كان ٌجلبها األهل معهم حٌنما كانت الزٌارة مسموحة وذلك قبل نهاٌة عام  5..2فقد
كان التعامل معها عشـوابٌا ًء بشكل كبٌر فسـجٌن ٌدخل له كل المواد وآخر ال ٌدخل له شـًء  ،مع أن
المواد هً ذاتها بٌن االثنٌن وتلعب الرشـوة والمحسـوبٌة دوراًء كبٌراًء فً موضوع الزٌارة بشكل عام
ال سٌما بعد منعها بداٌة عام  6..2حٌث أصبحت أمراًء نادرة مما زاد فً تكرٌس أجواء اإلحباط
والقنوط والٌؤس بالنسبة للنزالء الذي أصبح ٌفرض علٌهم العزل فً المهاجع طالما كانوا فً طور
المحاكمة التً قد تستمر لسنوات طوٌلة واألعم األؼلب من المعتقلٌن السٌاسٌٌن ٌنتظرون ٌوم

المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة كً تتاح لهم فرصة اللقاء بشخص واحد من ذوٌهم أو أقربابهم
لمدة دقٌقة أو دقٌقتٌن فً المحكمة و كثٌراًء ما تتم هذه الزٌارة من خبل الشبك وفً بعض األحٌان
مواجهة و الثوانً الثمٌنة الممنوحة لهم للقاء ذوٌهم فً المحكمة ال تكفً فً العادة ألكثر من
نظرات.
أما المراســلة فممنوعة بكل صورها وأشـكالها وقد كان ٌسـمح سابقا ًء بإدخال النقود حٌنما كانت
الزٌارة مسموح بها ،أما حالٌا ًء فحتى الصور العابلٌة كصور األبناء مثبًء التً ٌحاول األهل تزوٌد
المعتقلٌن بها أثناء زٌارتهم فً نظارة محكمة أمن الدولة فب ٌسمح بها القابمون على حراسة
المعتقلٌن فمن باب أولى عدم السماح بتبادل الرسابل.
أما حق التعلٌم  :فب ٌوجد أي شــًء تعلٌمً ضمن هذا السـجن فً حٌن توجد مكتبة كبٌرة هً
حصٌلة لتبرعات السـجناء السـٌاسٌٌن أنفسـهم وعلى مدى عقود من الزمن وٌسـتفٌد منها النزالء فً
معظم األحٌان.
بالنسـبة للتؽذٌة فهناك ثبث وجبات فً السـجن  :وجبة الفطور وتنوعها جٌد فً حٌن أن كمٌتها
قلٌلة  ،أما وجبة الؽذاء والعشــاء فتوزع معا ًء والتنوع فٌها مقبول لكن الطهً سـًء للؽاٌة وهو بدون
توابل بشكل عام لذلك ٌضطر السـجناء لتعدٌل طهً الطعام بعد تحسٌنه باضافة التوابل ومن ثم
تناوله ومن المعلوم أن شراء المواد الؽذابٌة ٌحتاج للنقود وهو أمر صعب المنال فً ظل منع
الزٌارة المفروض منذ فترة طوٌلة .
وفً بعض األحٌان النادرة هناك فواكه أو قرص من الحلوٌات لكن الكمٌة ال تذكر.
وٌسـتطٌع النزٌل أن ٌشـتري ما ٌرؼب من ندوة السـجن التً تجلب له ما ٌرٌد من أؼذٌة ومواد
اسـتهبكٌة ودواء وكمالٌات وم نظفات وكل شـًء لكن ذلك مقصور على البعض ممن ٌتمكنون من
الشراء أما األعم األؼلب فب ٌتوفر لدٌهم فً ظل انقطاع الزٌارة أو بسبب الفقر المدقع ما ٌستطٌعون
من خبله شراء شًء.
وبشكل عام ٌمكننا القول بؤنه ٌمكن للنزالء أن ٌعٌشـوا حٌاة مقبولة من ناحٌة الطعام والشراب
والمواد االستهبكٌة لكنها على حسـابهم الخاص و حساب أهلهم ولٌس على حساب السجن.
هذا وقد سـمح بالمذٌاع والتلفاز فً السـجن وهناك تلفزٌون واحد فً كل جناح والقنوات المسموحة
هً السـورٌة واألردنٌة وقناة المنار.
أما الصحؾ الرسـمٌة فٌمكن االشتراك فٌها ٌومٌا ًء بنفس السـعر أما بالنسـبة للعمل داخل السـجن فب
ٌوجد عمل داخل الســجن السـٌاسً لكن البعض ٌقوم بصناعة بعض الهداٌا كالخرز والقطع الخشبٌة
المطعمة بالصدؾ وٌبٌعها للسـجناء لٌتم إهدابها لذوٌهم أثناء الزٌارة حٌنما كانت الزٌارة مسموحة
أما الٌوم فمن المستحٌل تبادل أي شٌا بًن المعتقل وذوٌه .

بالنسبة للعقوبات التؤدٌبٌة فهً قلٌلة وقد ٌكون الزجر والشـتم والدوالب والمنفردة لعدة أٌام وفً
حاالت خاصة المنفردة لفترات طوٌلة وقد شهدت األمور تراجعا ًء بعد منع الحق بالزٌارة نهاٌة عام
 5..2وأخذت بالتدهور عام 6..2وحتى إندالع االضطرابات الدموٌة فً السجن عام . 8..2
وفٌما مضى (سابقا ًء ) كان هناك حفل اسـتقبال لكل سـجٌن جدٌد مإلؾ من دوالب شــدٌد جداًء وعدة
أٌام بالمنفردة  ،لكن هذا األمر ألؽً تقرٌبا ًء فً الفترة األخٌرة  .و قد تواترت أنباء أن المعتقلٌن وبعد
عودتهم من المحاكمة ٌتعرضون لتفتٌش شخصً دقٌق يضطرون معه لخلع معظم مببسهم وفً
بعض األحٌان جمٌع مببسهم رؼم اإلحتٌاطات المبالػ فٌها المتخذة لحجبهم عن المحٌط الخارجً
أثناء محاكمتهم .
وسابقا ًء كان النزالء الجدد ٌبقون فترة فً جناح عزل و قد ٌستمر ذلك لعدة أشـهر وفٌه ال ٌوجد تنفس
و ال تفتح المهاجع على بعضها و وقد أفادت مصادرنا أن العزل فً الفترة األخٌرة أخذ ٌستمر مادام
السجٌن فً طور المحاكمة والتً قد تستمر لسـنوات األمر الذي ساهم بزٌادة االحتقان و المعاناة من
الناحٌة االنسانٌة بشكل صارخ والتً ٌعتقد بؤنها أحد أهم األسباب التً أدت إلى إندالع أعمال العنؾ
الدموٌة التً شهدها السجن فً تموز ٌ /ولٌو . 8..2
ففً الخامس من تموز ٌ /ولٌو  ، 8..2إندلعت أعمال عنؾ دموٌة  ،راح ضحٌتها عدد ؼٌر معروؾ
من الحراس والسجناء  ،والنكاد نعرؾ حتى اآلن وبعد مرور أكثر من عامٌن على وقوع
اإلضطرابات أي تفاصٌل عما حدث داخل السجن  ،فقد فرضت السلطات السورٌة تعتٌما كامب عن
األحداث التً جرت  ،بما فً ذلك حظر التواصل مع نزالء السجن لمدة عام كامل  ،األمر الذي
ٌستحٌل معه معرفة المسإول عن هذه االضطرابات وطبٌعتها على وجه الدقة  ،خاصة فً ظل
سٌاسة التعتٌم التً فرضتها السلطات السورٌة حول ما جرى من أحداث  ،بإستثناء البٌان الرسمً
الذي نشرته وكالة األنباء السورٌة الرسمٌة ( سانا ) بتارٌخ السادس من تموز ٌ /ولٌو  8..2والذي
قالت فٌه  ( :أقدم عدد من المساجٌن المحكومٌن بجرابم التطرؾ واإلرهاب على إثارة الفوضى
واإلخبل بالنظام العام فً سجن صٌدناٌا واعتدوا على زمببهم وذلك فً الساعة السابعة من صباح
ٌوم السبت فً  8..2 -7 -5أثناء قٌام إدارة السجن بالجولة التفقدٌة على السجناء .
» وأضافت الوكالة قابلة «استدعى األمر التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة
وإعادة الهدوء للسجن وتنظٌم ضبوط بحاالت االعتداء على الؽٌر وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة
التخاذ اإلجراءات القانونٌة بحق المخالفٌن  ( .ؼٌر أن السلطات السورٌة لم تعلن حتى الٌوم
تفاصٌل تلك اإلجراءات القانونٌة أو أي تدابٌر تؤدٌبٌة أو ؼٌر ذلك ،رؼم االلتماسات والنداءات
المتكررة التً أرسلتها إلٌها منظمات حقوق اإلنسان المحلٌة والدولٌة للحصول على معلومات بهذا
الصدد.

فً ٌ .2ولٌو/تموز  ، 9..2أي بعد عام من اضطرابات سجن صٌدناٌا ،سمح لبعض العاببت بزٌارة
ذوٌهم المعتقلٌن فً السجن  ،ؼٌر أن السلطات منعت عاببت أخرى كثٌرة من زٌارة المعتقلٌن أو
امتنعت عن تقدٌم أي معلومات لهم عن أقاربهم ،األمر الذي أشاع بٌنهم شعوراًء بؽٌضا ًء وقوٌا ًء بؤنه
ثمة أمراًء ؼٌر طبٌعً ٌبعث على بالػ القلق.
وتوجه بعض هإالء األهالً مراراًء إلى مقر الشرطة العسكرٌة فً القابون للحصول على تصرٌح
للزٌارة ،ولكن قٌل لهم إن أبناءهم ؼٌر مسموح لهم بتلقً زٌارات عابلٌة أو إنهم لم ٌعودوا فً سجن
صٌدناٌا  ،وفً كثٌر من األحٌان ،نصحهم مسإولوالشرطة العسكرٌة باالستفسار لدى مراكز
االعتقال التً تدٌرها مختلؾ أجهزة األمن السورٌة المسإولة عن اعتقال واستجواب األشخاص
المتهمٌن بجرابم سٌاسٌة ،ولكنهم لم ٌقدموا لهم أي معلومات عن مصٌر ذوٌهم أو أماكن احتجازهم.
وعمبًء بهذا النصٌحة ،توجهت عاببت كثٌرة إلى مراكز االعتقال ومقر محكمة أمن الدولة العلٌا،
التً ٌمثل أمامها المعتقلون فً صٌدناٌا فً األؼلب واألعم ،ولكن دون جدوى؛ بل لم ٌظفر األهالً
ولو مرة واحدة بمعلومات تجزم بما إذا كان أقاربهم المسجونون ال ٌزالون على قٌد الحٌاة أم أنهم
ربما ٌكونون من ضمن الضحاٌا الذٌن سقطوا جراء األحداث .
وتحتفظ منظمتنا بأسماء كثر من ربعٌن سجٌنا نخشى بأنهم قد وقعوا ضحٌة لإلختفاء القسري
بعد اوضطرابات التً شهدها السجن .
وقد مضت حتى اآلن أكثر من سنتان على اضطرابات سجن صٌدناٌا  ،ولم تصدر السلطات
السورٌة بعد ولو بٌانا ًء واحداًء تورد فٌه أسماء القتلى أو الجرحى من السجناء ،أو حتى أفراد الشرطة
العسكرٌة ،الذي سقطوا إبان االضطرابات أو فً أعقابها؛ ولم تبلػ أٌا ًء من أقارب السجناء عن
مصٌرهم أو تسلم جثث القتلى لذوٌهم .ولعل االستثناء الوحٌد ٌتعلق بقضٌة خوشناؾ سلٌمان) ،
وهو كردي سوري ٌعتقد أنه لقً حتفه أثناء االضطرابات ) ففً عام  ، 9..2أرسل مكتب المدعً
العام العسكري فً دمشق شهادة الوفاة إلى أهله ،مشٌراًء فٌها إلى أن خوشناؾ سلٌمان لقً حتفه قبل
نحو ست سنوات ،فً  31مارس /آذار  ، 3..2ولكنه لم ٌورد أي م علومات عن سبب الوفاة أو مكان
الدفن .

وحتى اآلن ال ٌزال أهالً القتلى والمفقودٌن ٌنتظرون نتابج أي تحقٌق عسى أن تكون السلطات
السورٌة قد أجرته .وباعتبارها طرفا ًء فً العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌةٌ ،تعٌن
على سورٌا إجراء تحقٌقات مستقلة ووافٌة بشؤن هذه الحوادث تمشٌا ًء مع المادة )  ) 3 -2من العهد
الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة .

رابعا ًال  :نظارات الفروع األمنٌة :
وهً تخضع إلدارة أجهزة المخابرات وال ٌتمتع فٌها المعتقل بؤي حماٌة قانونٌة أو حقوق من أي
نوع وكثٌراًء ما تمارس فٌها انتهاكات جسٌمة لحقوق اإلنسان.
تقوم أجهزة األمن المتعددة فً سورٌا بموجب حالة الطوارئ المعلنة بممارسة االعتقال التعسفً
بحق المواطنٌن بدون مذكرات توقٌؾ قضابٌة أو الحصول على إذن من النٌابة العامة .
وؼالبا ًء ما تترافق ظاهرة االعتقال التعسفً مع ظاهرة االختفاء القسري التً عرفتها سورٌا بشكل
أساسً خبل أحداث الثمانٌنٌات حٌث رافقت ظاهرة االعتقال عملٌات اختفاء قسري ألعداد كبٌرة
من المعتقلٌن لم ٌكشؾ عن مصٌر أؼلبهم حتى هذه اللحظة...
ورؼم أن هذه الظاهرة قد تراجعت خبل السنوات األخٌرة عما كانت علٌه فً حقبة الثمانٌنات إال
أن ممارسة االختفاء القسري للمعتقلٌن ما زالت تشكل جزءاًء من االنتهاكات المستمرة فً سورٌا
وهو ما ٌعتبر مخالفة صرٌحة للمعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسان والمعاهدات والمواثٌق التً تعتبر أن
ممارسة االختفاء القسري وما ٌنجم عنها انتهاكا ًء خطٌراًء لمٌثاق األمم المتحدة وبشكل خاص اإلعبن
الصادر عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بتارٌخ  18كانون  1992 /1والخاص بحماٌة جمٌع
األشخاص من االختفاء القسري واعتبر كل عمل من أعمال االختفاء القسري جرٌمة ضد اإلنسانٌة،
وفً تجاهل تام لجمٌع هذه المبادئ ..تقوم أجهزة األمن السورٌة باعتقال المواطنٌن عادة بحٌث ال
ٌتاح لهم إمكانٌة االعتراض أو االتصال بالعابلة أو طلب المساعدة القانونٌة وؼالبا ًء ال تصرح الجهة
األمنٌة التً تقوم باالعتقال عن نفسها أو عن سبب االعتقال ..وفً بعض األحٌان ٌحدث االختفاء
بعد أن ٌتم استدعاء الشخص المطلوب إلى أحد الفروع األمنٌة للتحقٌق معه ...وعندما ٌتم السإال
عنه لدى هذا الفرع من قبل ذوٌه فؽالبا"ما ٌتم انكار وجوده لدٌهم نهابٌا ...
وهذا ما ٌطلق ٌد أجهزة األمن فً المعاملة البإنسانٌة التً ٌتعرض لها المعتقل بشتى الوسابل بهدؾ
انتزاع معلومات أو اعترافات منه وذلك على الرؼم من  :أن المادة  /.3/من نظام السجون السوري
تنص على ٌ( :حظر على جمٌع الموظفٌن و عمال الحراسة أن ٌستعملوا الشدة بحق الموقوفٌن أوان
ٌلقبونهم بؤلقاب محقرة أو ٌخاطبونهم بلسان بذيء أو ٌمازحونهم)
و الدستور السوري النافذ فً المادة  28ؾ ٌ 3نص على أنه ال ٌجوز تعذٌب أحد جسدٌا ًء أو معنوٌا ًء
أو معام لته معاملة مهٌنة وحدد القانون عقاب من ٌفعل ذلك.
وعلى الرؼم من نص المواد  319و 391من قانون العقوبات السوري على تجرٌم التعذٌب
والمعاقبة علٌه وعلى الرؼم من تصدٌق سورٌا للعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة
دون المصادقة على البرتوكل الملحق وذلك تجنبا ًء للشكاوي التً ٌقدمها األفراد وعلى الرؼم من أن
سورٌا انضمت مإخراًء فً عام  4..2إلى اتفاقٌة مناهضة التعذٌب ,مع التحفظ على المادة عشرٌن
منها.

وعلى الرؼم من جمٌع الضمانات الواردة فً قانون العقوبات العام والتً عاقبت على التعدي على
الحرٌة  ،إال أن هذه الظاهرة ما زالت تطل برأسها البشع بٌن الفٌنة واألخرى وٌساهم فً ذلك ؼٌاب
الرقابة القانونٌة على ممارسات األجهزة واستبعاد دور القانون واألجهزة الرقابٌة والقضابٌة فً مثل
هذه القضاٌا .وؼالبا ًء ما ال تتقدم عابلة الشخص المختفً بشكوى قانونٌة لمعرفة مصٌره وذلك خوفا ًء
من ردة فعل الجهاز األمنً المعنً من جهة ولقلة ثقتها بالقضاء الذي اهتزت استقبلٌته فً مواجهة
األجهزة األمنٌة من ناحٌة أخرى.
وفً حاالت كثٌرة ٌبقى المعتقل المختفً شهوراًء طوٌلة ال تعرؾ عابلته عن مصٌره شٌبا ًء قبل أن
ٌتحول إلى القضاء ..مما ٌشكل لها ألما ًء نفسٌا ًء وٌؤسا ًء شدٌدا" يدفعها أحٌانا ًء للجوء إلى بعض السماسرة
أو االنتهازٌٌن لمعرفة أي خبر عن مصٌر ولدها .
و مما ٌزٌد األمر سـوءاًء هو حالة الطوارئ المعلنة والتً تعطً لربٌس الفرع السلطة التقدٌرٌة فٌما
ٌتعلق بتحوٌل المعتقل لدٌة إلى القضاء ففً ظل قانون الطوارئ لٌس هناك قانون ٌلزمه بتحوٌل
المعتقل للقضاء خبل فترة محددة  ،األمر الذي ٌترك أوخم األثر من الناحٌة اإلنسانٌة على المعتقلٌن
الذٌن تستمر معاناتهم فً نظارات األجهزة األمنٌة لمدد طوٌلة دونما داع .

من ناحٌة أخرى فالنظارات سواءاًء منها التابعة للفروع األمنٌة أو حتى فً المخافر واألقسـام
متشــابهة فً عدة عوامل مشـتركة تمثل بمجملها إمتهانا ًء من الناحٌة اإلنسانٌة نحاول حصرها بما
ٌلً :
* جمٌعها تقرٌبا ًء موجودة تحت األرض.
* وال ٌوجد فٌها أؼطٌة وإن وجدت فهً قذرة و نتنة جداًء.
* المعاملة من قبل المسـإولٌن عن النظارات سـٌبة جداًء وهً مجال رحب للرشـوة والمحسوبٌة.
* جمٌع النظارات الشرطٌة باسـتثناء األمن الجنابً التابع لوزارة الداخلٌة وكذلك األمن السٌاسً ال
ٌوجد طعام للموقوفٌن.
* حالة دورات المٌاه والحمامات سـٌبة جداًء فً النظارات .
* ما زال هناك تجاوزات كثٌرة تحصل أثناء التحقٌق من قبل المحققٌن والعناصر.
* من ؼٌر المسـموح للموقوؾ أن ٌستعٌن فً هذه المرحلة بؤي مساعدة قانونٌة أو اتصال مع أهله
وذوٌه .
* فً معظم األحٌان تعانً هذه النظارات من اكتظاظ شـدٌد بحٌث ٌكون تعداد المواقٌؾ أضعاؾ
سـعة هذه النظارات .

التعذٌب والمعاملة القاسٌة فً المعتقالت :
 ٌعتبر التعذٌب من أشد االنتهاكات التً ُتسجل بحق اإلنسان لما ٌتمتع به من حرمان لحقوقاإلنسان من كافة الجوانب  ،علما" أن جمٌع المواثٌق والمعاهدات الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسان
ُتحرّر م بشكل قطعً استخدام التعذٌب بحق أي موقوؾ وألي سبب كان ...
وهذا ما نص علٌه نظام السجون السورٌة والقوانٌن والتشرٌعات الفقهٌة السابدة فً سورٌة  ،ألن
أي اعتراؾ مصحوب باإلكراه المعنوي ٌتوجب هدره  ،هذا على صعٌد اإلكراه المعنوي فكٌؾ إذا
كان االعتراؾ مصحوبا" بالتعذٌب الجسدي ،فهو واجب الهدر وعدم الركون إلٌه قطعا" (وفقا"
لقانون العقوبات السوري واالجتهادات المستقرة لمحكمة النقض السورٌة ) و قانون األصول
الجزابٌة السوري الذي ُ ٌحرّر م على القاضً (قاضً التحقٌق) فً معرض استجوابه للمدعً علٌه
استخدام عبارات نابٌة أو عبارات التهدٌد تحت طابلة اعتبار االستجواب باطل قانونا".
وقد أكدت االتفاقٌة الدولٌة لمناهضة التعذٌب لعام  /1986/على أن تتخذ كل طرؾ إجراءاتتشرٌعٌة أو إدارٌة أو قضابٌة فعالة أو أٌة إجراءات أخرى لمنع التعذٌب فً إقلٌم ٌخضع
الختصاصها القضابً  ،وتمنع االتفاقٌة التذرع بالظروؾ االستثنابٌة وحاالت الطوارئ وعدم
االستقرار السٌاسً مُبررا" لممارسة التعذٌب.
وكذلك قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  /111/45الصادر فً  .199الذي أكد على ما ٌلً
:
ٌ-1جب معاملة جمٌع السجناء باالحترام الواجب لحفظ كرامتهم الشخصٌة وقٌمهم
باعتبارهم من الجنس البشري.
 -2عدم وجود أي تمٌٌز بٌن السجناء على أساس العنصر أو اللون أو األصل القومً أو
االجتماعً
 -3احترام المعتقدات الدٌنٌة والحضارٌة للمجموعات التً ٌنتمً إلٌها السجناء مهما
تطلبت الظروؾ.
علً سورٌة والذي
وكذلك المادة العاشرة من العهد الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة الذي صادقت ه
أكد على ضرورة مراعاة نظام السجون ومعاملة السجناء معاملة تكفل إعادتهم إلى المجتمع بعد
إصبحهم وتؤهٌلهم بشكل سلٌم.
وٌعتبر الحق فً الحماٌة من التعذٌب من الحقوق المحمٌة بموجب قواعد القانون الدولً فً كافة
األوقات حتى فً أوقات الطوارئ.
 نصت المادة  /4/من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة التً استثنت الحماٌة منالتعذٌب من الحقوق التً ال ٌجوز تقٌٌدها بسبب حالة الطوارئ .

 كما نصت المادة  – 2/فقرة  /2من اتفاقٌة مناهضة التعذٌب على أنه :(ال ٌجوز التذرع بؤي ظروؾ استثنابٌة أٌا" كانت هذه الظروؾ حالة حرب أو تهدٌد بالحرب أو
عدم استقرار سٌاسً أو أي حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذٌب).

 وقضى نظام السجون السوري فً مواده على أنه :(ٌحظر على جمٌع الموظفٌن وعمال الحراسة أن ٌستعملوا الشدَءة بحق الموقوفٌن أو ٌلقبونهم بؤلقاب
محقرة أو يخاطبونهم بلسان بذيء أو ٌمازحونهم).

 وأكدت المادة  /28/ؾ 3من الدستور السوري على ما ٌلً :((ال ٌجوز تعذٌب أحد جسدٌا" أو معنوٌا" أو معاملته معاملة مهٌنة،وٌحدد القانون عقاب من ٌفعل
ذلك )).
ناهٌك عن أن قانون العقوبات السوري والقوانٌن المتممة له أكدت على أنه ( من سام شخصا"
ضربا" من ضروب الشدة التً ال ٌجٌزها القانون رؼبة منه بالحصول على إقرار بجرٌمة أو
معلومات بشؤنها ،عوقب بجنحة الحبس من ثبثة أشهر حتى ثبث سنوات) المادة  / 391 /من
قانون العقوبات السوري .

وهذا ٌإكد على ضرورة عدم انتزاع أي إقرار أو معلومة تحت تأثٌر الشدة والعنؾ  ،وإذا ما ثبت
للقضاء ذلك فإن أٌة معلومة أو إقرار تصبح ال قٌمة قانونٌة لها وال ٌجوز أن تكون دلٌب" أو
مستندا" لإلدانة.
إال أن الواقع العملً والفعلً هو على النقٌض تماما" وإن الوسٌلة الوحٌدة المتبعة هً الشدة و
العنؾ وكافة صنوؾ الضرب والتعذٌب بؽٌة انتزاع االعترافات واإلقرارات والتً ؼالبا" ما تكون
خبؾ الحقٌقة والواقع ،إال أن ظروؾ الرهبة التً ٌعانٌها المعتقل تدفعه إلى التخلص من العذاب
واإلدالء بتلك االعترافات  ،وقد أصبحت وسابل التعذٌب الجسدي معروفة للمواطن السوري ومنها
على سبٌل التعداد ال الحصر ( الضرب بالعصً والكاببت على القدمٌن وكافة أنحاء الجسد –
الصفع والركل – تعلٌق المتهم بؤوضاع صعبة لمدة طوٌلة  -والصعق الكهربابً )..إلى آخر ما
هنالك من وسابل التعذٌب األخرى ،إضافة إلى التعذٌب النفسً والمعنوي وما ٌرافق هذا التعذٌب
من امتهان لكرامة المعتقل وسبه وشتمه وتهدٌده بالتعذٌب وتهدٌده بالحبس الطوٌل  ...الخ

إال أنه جدٌر بالذكر أن استعمال التعذٌب بدأ ٌتراجع بشكل كبٌر فً اآلونة األخٌرة عما كان علٌه فً
السنوات السابقة فً مراكز التحقٌق ونظارات التوقٌؾ التابعة ألجهزة المخابرات وخاصة بما ٌتعلق
بسجناء الرأي أو المعتقلٌن السٌاسٌٌن ،لكن االنتهاكات الصارخة والتعذٌب الوحشً الٌزال ٌمارس
وبشكل ممنهج فً معظم مراكز التوقٌؾ والتحقٌق التابعة لوزارة الداخلٌة وبشكل خاص فً
نظارات فروع األمن الجنابً والتً تتمتع بسمعة شابنة نتٌجة لوحشٌة التعذٌب الذي ٌمارس فٌها
والذي أفضى فً بعض الحاالت إلى الوفاة كما حدث مع الضحٌة الشاب جبل الكبٌسً والذي لقً
حتفه على ٌد أفراد من عناصر األمن الجنابً فً فرع األمن الجنابً بدمشق بتارٌخ .2.1 / 5 / 31
 ،وقد تقدمت الرابطة السورٌة مع مجموعة من المنظمات الحقوقٌة بتارٌخ  .2.1 / 6 / 13بببغ
عاجل إلى السٌد وزٌر الداخلٌة تطالبه بفتح تحقٌق فوري بمببسات وفاة الشاب الكبٌسً  ،وما نزال
بإنتظار نتابج هذا التحقٌق حتى اآلن .
من ناحٌة اخرى تجدر االشارة بؤن ما ٌضٌؾ الكثٌر من الصعوبات لتوثٌقنا لحاالت التعذٌب أن
ؼالبٌة ضحاٌا التعذٌب نادرا" ما ٌتقدمون بشكوى قضابٌة لبعتراض على المعاملة الؽٌر إنسانٌة
التً القوها خبل فترة االستجواب تبعا" لقناعتهم بؤن هذه الشكوى لن تلقى أٌة استجابة لعدم
استقبلٌة القضاء من جهة ولعدم معرفة الضحاٌا بسبل االنصاؾ القانونٌة الواجب علٌهم اتباعها فً
مثل هذه الحاالت من جهة ثانٌة .

توصًــــــــــات:
• مما ال شك فٌه أن الحكومة السورٌة قد قامت فً السنوات األخٌرة بمجموعة من الخطوات
واإلجراءات الؽاٌة منها تحسٌن ظروؾ حقوق اإلنسان نتٌجة لتزاٌد نشاط منظمات حقوق اإلنسان
السورٌة وتصاعد االهتمام الدولً بؤوضاع حقوق اإلنسان فً المنطقة العربٌة بشكل عام  ،لكن
الزالت سورٌة بعٌدة نوعا ما عن معاٌٌر تلك الحقوق الدولٌة.
إال أن هذا االهتمام بقً بعٌدا" فً أؼلب جوانبه عن معالجة األزمة الحقٌقٌة لحقوق اإلنسان وال
ٌحقق المستوى المطلوب القاضً بالنهوض بحقوق اإلنسان وقٌمه السامٌة والتً تشكل عامب"
أساسٌا" فً تقدم أي مجتمع.
وعلى الحكومة القٌام بإجراءات وخطوات عملٌة وفعلٌة جادة نحو تحسٌن واقع حقوق اإلنسان فٌها.
وأهم خطوة ٌمكن للحكومة القٌام بها هً تعدٌل قانون الطوارئ و وإلؽاء حالة الطوارئ الؽٌر
شرعٌة والمعمول بها منذ عام  1963أو تقٌٌدها بزمان ومكان محددٌن .
وكذلك العمل على إلؽاء اآلثار والتبعات الناجمة عن حالة الطوارئ والمتمثلة فً األوامر العرفٌة
والمحاكم االستثنابٌة (محاكم أمن الدولة – المحكمة المٌدانٌة ).

الرابطة السورٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان و المنظمةالعربٌة لإلصبح الجنابً فً سورٌة
تتوجهان إلى الحكومة السورٌة بالتوصٌات التالٌة :
 -1اإللتزام بتطبٌق القواعد النموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء  ،والعمل بشكل جاد من قبل الحكومة
للتصدٌق على كافة المعاهدات والمواثٌق الخاصة بحقوق اإلنسان ،وإلؽاء التحفظات التً رافقت
التوقٌع على هذه المعاهدات والمواثٌق وإلؽاء االعتقال السٌاسً وجعله صفحة من صفحات
الماضً بعد اإلفراج عن جمٌع المعتقلٌن السٌاسٌٌن ومعتقلً الرأي والضمٌر .
-2العمل السرٌع على تعدٌل القوانٌن والتشرٌعات السٌما الجزابٌة منها ألنها أضحت قدٌمة ولم تعد
تتبءم مع العصر الحدٌث السٌما وأننا فً القرن الواحد والعشرٌن.
-3إلؽاء قانون الطوارئ وحالة الطوارئ والتً أمضى على العمل بها ردحا" طوٌب" من الزمن
سٌما وأن تارٌخ صدورها كان وال زال منذ عام  /1963/وهً تنعكس سلبا" على واقع الحٌاة
اإلنسانٌة وفٌها تعطٌل كبٌر ألحكام القوانٌن العادٌة لتجاهلها هذه القوانٌن.
-4تمكًن منظمات حقوق اإلنسان وهً منظمات سلمٌة الحق فً مراقبة المإسسات والدور العقابٌة
(على اختبؾ أنواعها) والسٌاسات العقابٌة المتبعة بشكل ؼٌر شرعً وقانونً ،والنظر إلى هذه
المنظمات نظرة موضوعٌة باعتبارها تسعى إلى تحسٌن مستوى المجتمع إذا ما تٌسر لها االطبع
على ما خفً من الحقابق بؽٌة منها فً إعطاء المقترحات البناءة والتً تدفع عجلة اإلعمار فً
المجتمع نحو األمام واألفضل.
 -5وحٌث أن هذه المنظمات ال تهدؾ إلى التصدي لسٌاسة الدولة وإنما أهدافها تنحصر فً تحقٌق
مستوى أفضل لحقوق اإلنسان  ،فإننا نطالب الحكومة السورٌة بالترخٌص القانونً لهذه المنظمات
لتتمكن من أداء دورها بشكل إٌجابً فً المجتمع ألنها تشكل ظاهرة صحٌة ولٌست ظاهرة مرضٌة
وتفرضها الطبٌعة الحتمٌة لتطور المجتمعات.
-6تحقٌق استقبل القضاء وسٌادة القانون  ،بؽٌة العودة بسورٌة إلى دولة الحق والقانون بعٌدا" عن
القمع واإلرهاب حتى ال تستفحل فً هذه الوطن أمراض عضال ٌصعب معالجتها بشكل نهابً.
-7وفٌما ٌتعلق بؤنظمة السجون البالٌة فإنه ٌتوجب العمل على ضرورة الفصل بٌن الموقوفٌن
والمحكومٌن من خبل إنشاء دور توقٌؾ احتٌاطٌة للموقوفٌن احتٌاطٌا" وسجونا" ذات مواصفات
حضارٌة لمن قضى علٌهم بؤحكام مبرمة  ،وضرورة التفرٌق بٌن الموقوفٌن والمحكومٌن فً
دعاوى الجنح وكذلك الموقوفٌن والمحكومٌن فً الدعاوى الجنابٌة  ،والعمل أٌضا على إنشاء
سجون عادٌة خاصة بالسجناء السٌاسٌٌن تختلؾ فً هٌكلتها وطرق المعاملة فٌها عن مجرمً
الجرابم العادٌة مما ٌتوافق مع التشرٌعات الفقهٌة والقوانٌن العادٌة التً فصلت بٌن المجرم العادي
والسٌاسً.

وإعطاء الحق لمنظمات حقوق اإلنسان فً بسط رقابتها الحقوقٌة والتؤكد من تحقق المعاٌٌر القانونٌة
الواجب إتباعها مع المساجٌن وكذلك المعاٌٌر الواجب توفرها فً البنٌة الهٌكلٌة الواجب توافرها
داخل المإسسة العقابٌة من هواء وإضاءة وتحقٌق كافة الوسابل الببقة بالتركٌبة البشرٌة واالنسانٌة.
 -8التوجٌه إلى الجهاز القضابً وإدارات األمن على عدم ضرورة المؽاالة بالتوقٌؾ االحتٌاطً
الذي أصبح فً ؼالب األحٌان عقوبة وإعمال القاعدة الفقهٌة التً تقضً بؤن (المتهم بريء حتى
تثبت إدانته بحكم قطعً بات) ألن التوقٌؾ االحتٌاطً هو مجرد تدبٌر وقابً ولٌس عقوبة وفق ما
نصت علٌه القوانٌن المعمول بها فً سورٌا.
-9تؤمٌن العمل الجماعً داخل المإسسة العقابٌة بحٌث ٌشمل كافة النزالء وتحت إشراؾ مختصٌن،
وٌعود رٌع اإلنتاج إلى السجناء كامب" وبذلك ٌتم القضاء على الفراغ النفسً الذي ٌصارع السجٌن
والمعتقل خبل فترة تواجده بالسجن ،وجعله عنصرا" فعاال" وذي نفع مع اإلشارة إلى أن تحقٌق هذا
المطلب ٌهٌا للنزٌل حٌاة اجتماعٌة سلٌمة وٌضعؾ النزعة اإلجرامٌة لدٌه وٌإمن بحقٌقة الفكرة
القابلة أن (السجن مدرسة تهذٌب وإصبح) وإفساح المجال له من خبل المطالعة والتعلٌم إذا كان
أمٌا" ،وبذلك ٌخرج السجٌن إلى المجتمع وهو ٌتمتع بطاقة خبقة تساهم فً تطور المجتمع وتعمل
على نسٌانه لتلك الفترة الحرجة فً حٌاته.
-.1التخفٌؾ من التفاوت الطبقً داخل السجن من خبل تؤمٌن العمل الشرٌؾ له بدال" من قٌامه
بؤعمال تتنافى وكرامته اإلنسانٌة والعٌش عالة على ؼٌره لقاء فتات ال ٌؽنً وال ٌسمن ..وقد ٌضطر
أحٌانا" إلى بٌع جسده لقاء إرضاء األقوٌاء واألؼنٌاء فً المهاجع.
-11إٌداع توصٌة للجهاز القضابً لمنح المحكوم علٌه تخفٌفا" للعقوبة عنه بحٌث ٌمضً فترة
عقوبته مقسومة إلى شقٌن أسوة بالعالم المتحضر وإٌداع توصٌة للمإسسة العقابٌة للتفرٌق فً
المعاملة بٌن النزٌل الذي اختار أن ٌمضً فترة العقوبة مع الشؽل والنزٌل الذي اختار أن ٌمضً
فترة عقوبته بدون شؽل فً اللباس والراتب .
 -12كبت االنفعال لدى النزالء وإشباع حاجة النزالء من خبل تؤمٌن حاجتهم ودوافعهم من خبل
تؤمٌن حاجتهم ودوافعهم وذلك بتطبٌق الحرٌة والمراقبة لتشجٌعهم على تحسٌن سلوكهم ألن عدم
تطبٌق ذلك ٌإدي إلى تنامً النزعة العدوانٌة لدٌهم وهذه النزعة قد تإدي فً كثٌر من األحٌان إلى
قٌامهم بؤعمال ؼٌر مشروعة.
-13ومحو األمٌة لدى السجناء ٌجب أن ٌكون شعارا" أسمى فً معاملة السجناء وبذلك تحقق إدارة
السجون مهمة إنسانٌة جلٌلة على صعٌد الحقوق اإلنسانٌة  ،وكذلك التدرٌب على المهارات
والحرؾ وتنمٌة القدرات المختلفة لدى النزالء.
خـــاتــمــة :

إن إصبح واقع السجون والمعتقبت ٌجب أن تكون بداٌته من خبل العمل الجاد الفعال على سد
الهوة بٌن األهداؾ الواجب تحقٌقها وراء اإلٌداع بالسجن من جهة واألهداؾ التً ٌنشدها السجناء
والمعتقلون من جهة أخرى .إذا ما أرٌد للسجون أن تكون بحق دورا" لإلصبح ولٌست دورا"
لإلحباط.
وهذا ٌتطلب مزٌدا" من الحقوق الفردٌة لألشخاص السجناء والحق فً معاملتهم معاملة إنسانٌة البقة
وتقدٌم المزٌد من المزاٌا التً تكفل لهم العٌش بكرامة داخل المإسسة العقابٌة.
ومن الناحٌة النظرٌة فإن األهداؾ الشخصٌة تتمثل فً ظروؾ معٌشٌة وإنسانٌة مببمة وحرٌة
حقٌقٌة وبرامج لٌتعلم منها المعتقل والنزالء مهارات عملٌة مفٌدة وحقٌقٌة تمكنهم االستفادة منها
بعد خروجهم إلى المجتمع والعمل على توفٌر الضمانات الحقٌقٌة لكرامته وحقه فً إبداء رأٌه
واستقبلٌة هذا الرأي.
وبناء" على ذلك فإن الفجوة ٌمكن أن تضٌق إلى أبعد الحدود وتساهم إٌجابٌا" فً التقلٌل من مشاعر
العزلة واالؼتراب والقهر التً تعتري المعتقل والنزٌل ومن شؤنها العمل على تحسٌن االتجاهات
العامة لمسلوبً الحرٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------* -حرصنا جاهدٌن خالل إعدادنا لهذا التقرٌر على دقة المعلومات والتً حصلنا علٌها من
مصادر متعددة  ،لكننا نعترف بصعوبة الحصول على معلومات متطابقة من مختلف المصادر ،
لذلك نرجوا ممن تتوافر لدٌه معلومات جدٌدة و مكملة و مصححة لما ورد فً هذا التقرٌر
المبادرة باوتصال بنا .
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