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أمن الدولة  -تقرير عن فرع اخلطيب   

شهادة املعتقل: ياسر عبد الصمد حسني كرميو   
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:مقدمة  

كون هذه األخيرة كانت سمية "إلدارة المخابرات العامة" تسمية "فرع أمن الدولة أو إدارة أمن الدولة" هي تسمية غير ر        
تقوم باعتقال المواطنين والنشطاء ويتّم تحويلهم إلى "محكمة أمن الدولة" سابقًا، فقد ارتبطت تسمية "أمن الدولة" بإدارة المخابرات 

 العامة بل حلت محلها عند الكثير من المواطنين.

، ويتبع لها في كل نفسها ة دمشقالعديد من الفروع األخرى في محافظ يدير جهاز ما يسمى "ادارة المخابرات العامة"عمليًا      
محافظة ما يسمى أيضًا "فرع أمن الدولة" في المحافظات عادة، أّما األفرع المتواجدة في دمشق فقد استطاع مركز توثيق 

وى أنه كان من أحد س حول هويتهالذي رفض الكشف عن أي تفصيل  - االنتهاكات وعن طريق أحد الضباط المنشقين
عرفة أسماء األفرع التالية:م – عناصره السابقين  

582فرع التحقيق أو كما يسمى الفرع  – 1  

572الفرع الخارجي أو كما يسمى الفرع  – 5  

، وله تسمية ثالثة وهي: فرع "مدرسة أمن الدولة" حيث أن مقرها يقع ضمن مدرسة أمن  522فرع المداهمة أو الفرع  – 3
 الدولة في منطقة نجها بريف دمشق.

وسّمي بهذا االسم نتيجة موقعه الجغرافي الواقع في منطقة الخطيب بشارع بغداد بالقرب من الهالل األحمر  الخطيبفرع  – 4
وله تسمية ثالثة وهي األدق "الفرع الداخلي" 521السوري بوسط دمشق، ويسمى أيضًا الفرع   

، يب ويقع في منطقة الجسر األبيض بوسط دمشقوهو أدنى إداريًا من فرع الخطأو فرع "مكافحة اإلرهاب" فرع األربعين،  – 2
 على اإلحداثيات التالية:

33°31'29.72"N 36°17'23.25"E 

111فرع مدير اإلدارة، أو كما يسمى فرع  – 6  

522فرع المعلومات أو كما يسمى الفرع  – 7  

582الفرع الهندسي أو كما يسمى الفرع   - 8  

522فرع الدورات أو كما يسمى  الفرع  – 2  
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322فرع التجسس أو كما يسمى الفرع  – 12  

 خارج العاصمة دمشق:

318أو كما يسمى الفرع  حمصفرع أمن الدولة في محافظة  – 1  

352أو كما يسمى الفرع  حماهفرع أمن الدولة في محافظة  – 5  

355أو كما يسمى الفرع  حلبفرع أمن الدولة في محافظة  – 3  

357أو كما يسمى الفرع  الزوردير  فرع أمن الدولة في محافظة – 4  

332أو كما يسمى الفرع  القامشليفرع أمن الدولة في مدينة  – 2  

 

 



 

       www.vdc-sy.info                                                                                                             editor@vdc-sy.info  
4 

 

الهم من قبل الفرع المذكور وُيدعى الذين تّم اعتق نأخذ شهادة أحد المعتقلين السابقيسوريا بقام مركز توثيق االنتهاكات في     
، ومقيم في ة حلببانيه "عين العرب" التابعة لمحافظمن مواليد مدينة كو  عام 34حسين "كرمي" الناشط ياسر عبد الصمد 

في كمين على يد قوات األمن في ساحة السبع بحرات بوسط  5215-15-31بتاريخ  اعتقل محافظة دمشق، حيث كان قد
وهو  له السوري وليد المعلماعتقال أحد أصدقائه وتوجيه تهمة محاولة اغتيال رئيس الجمهورية ووزير الخارجية  دمشق، بعد

 المعتقل أنس عبد الحكيم الحسيني.

 رابط المقابلة التي بثها التلفزيون السوري مع المتهم الحسيني:

http://www.youtube.com/watch?v=BWVTufyAlec&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=jFxhfAApibU&feature=youtu.be 

 يقول ياسر:

اتصل بي صديقي أنس وطلب مني القدوم ألمر هام إلى ساحة السبع بحرات بوسط دمشق،  5215 –15 –31بتاريخ      
 ية باعتقالي ووضعي في سيارة جيب عسكرية، وعند وصولي إلى المكان المحدد قامت عناصر أمنيالبنك المركز  وتحديدأ عند

نا كانوا يقومون إلى "فرع األربعين" والذي يقع في منطقة الجسر األبيض، وأثناء ذهاب فت من خالل حديثهم أنهم يقتادوننيوعر 
وعند وصولي إلى فرع األربعين تّم التحقيق معي من يل هائل من الشتائم، بصعقي بواسطة "مسدسات كهربائية" مترافقًا مع س

على  بل كهربائيك ثالثين ضربة بواسطةقبل أحد الضباط وكان برتبة مقدم ويتكلم اللهجة الساحلية، حيث قام بضربي أكثر من 
ثم أمر باخراجي من المكتب. وأرداني أرضًا ثم قام بالضرب على منطقة الرأس بشكل مباشر "الدعس"قدمي " الفلقة"   

 3*5احة ولة، وأدخلوني إلى "مهجع" كان بمسبعدها قاموا بأخذي إلى فرع الخطيب المتواجد في شارع بغداد، والتابع ألمن الد
( معتقاًل. أمضيت ليلتي  122( معتقاًل إلى )  132( وكان عدد المعتقلين يتراوح ما بين )  52أمتار وكان يحمل الرقم ) 

ددًا لتبدًا حلقة التحقيق األولى؛ فعند وصولي وفي الصباح الباكر قاموا بالمناداة على اسمي وأخذي إلى فرع األربعين مجهناك 
    من بين أشد واقسى أدوات التعذيب سلوب في الضربجودة بالضرب المبّرح وكان هذا األمباشرة انهالت علّي العناصر المو 

عنصران أو أكثر بضرب المعتقل بقوة وعلى كافة مناطق الجسم وخاصة على منطقة  الموجودة في الفرع، حيث كان يقوم  
( فولتًا وكان الصعق يتّم على منطقة  552" أي كانت عدد الفولتات ) ثم قاموا بصعقي بالكهرباء "القويةالوجه والرأس، 

ربعة مرات متالية، ثم جاؤوا بكبل "كان الفخذين ومنطقة الكتف وعلى األعضاء الحساسة "العضو التناسلي" تكررت العملية أ
خاصة بالضرب على منطقة الظهر  تسم " وكان 12عبارة عن عجلة سيارة  تم قطعها بطريقة معينة وأصبح عرضها حوالي 

. وكان ُيطلب مني االعتراف بالتعامل مع مخابرات الدول األجنبية واالعتراف بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية ووزيروالقدمين  

http://www.youtube.com/watch?v=BWVTufyAlec&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=jFxhfAApibU&feature=youtu.be
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ضرب والتعذيب خمسة أيام متكررة؛ حيث كان يتّم جلبي في الصباح ثم تبدأ عملية من ال كررت هذه العمليةخارجيته، ت 
هناك.  إرجاعي إلى فرع الخطيب ألقضي ليلتيالتعذيب لمدة أربع أو خمس ساعات ويتّم   

 وكانت من بين أقسىولة تحقيق أخرى جديدة بدأت جبعد اليوم الخامس تّم تحويل ملفي بشكل كامل إلى فرع الخطيب نفسه، ثم 
ين أشد أساليب التعذيب إيالمًا من ب يومًا متواصاًل، وكان 15جوالت التعذيب والضرب التي تعرضُت لها، فقد استمرت العملية 

ثم امل، س المعتقل على األرض ثم البدء بركله وضربه على منطقة اإلنف والفم، إلى أن تُدمي تلك المنطقة بشكل كوضع رأ 
الضرب باأليدي على منطقة الوجه والرأس، وكانوا يطلبون مني الجلوس بوضيعة "جاثيًا" حوالي  كان هنالك عنصرين يتناوبان

 خمس ساعات متواصلة، وكان ُيطلب مني اإلعتراف بنفس التهم الموجهة إلي في فرع األربعين في الجسر األبيض.....

(  122( وكان عدد المعتقلين وصل فيه إلى أكثر من )  52بعد مرور اثنا عشر يومًا تّم وضعي في المهجع نفسه )      
.صحاب االعتقاالت العشوائية والتي تحدث عادة عند اقتحام حّي بعينهأمعتقاًل النسبة الساحقة منهم كانت من   

النصف  القاسي لنا الرز ونُيقدم وبكميات قليلة جدًا، حيث كان ليومن في ايوجبات الطعام كانت عبارة عن وجبتأّما      
شوربة العدس، أو قليل من البطاطا المسلوقة .....القليل من مطبوخ يوميًا، أّما الوجبة الثانية فكانت عبارة عن   

، فخالل األربعة أشهر الستحمامجة، وكان ُيمنع منعًا باتًا اكان المهجع يحتوي على حمام "تواليت" صغير فقط لقضاء الحا     
أبدًا وكذلك جميع المعتقلين، وكنا نستعمل صنبور ماء واحد لقضاء الحاجة وشرب  ضيتها هنالك لم أقم بعملية االستحمامالتي ق

، أدى ذلك بدوره إلى انتشار األمراض بشكل كبير بين المعتقلين منطقة اإلبط بسبب منعنا من االستحمامالماء وغسل 
اإللتهابات الجلدية والتقرحات، وكان هنالك مرض غريب منتشر بين المعتقلين وكان عبارة عن ورم كبير يظهر في  وباألخص

نسبته الساحقة في منطقة القدم واليدين، وكانت المنطقة تنتفخ بشكل مخيف جدًا وكانت الدماء "والقيح" ينزل منه باستمرار، 
خذ جميع مالبس المعتقلين وأصبحوا شبه عراة إال من مالبسهم الداخلية مما أدى خاصة في الثالثة األشهر األخيرة حيث تّم أ

 إلى زيادة األمراض بين جميع المعتقلين بسب اإلحتكاك الجسدي الالإرادي بسبب ضيق المكان.

له المعتقلون،  كان فرع الخطيب يشهد حاالت وفاة يومية، وكانت نسبتها الساحقة نتيجة التعذيب الشديد الذي كان يتعرض     
د سه متبعًا مع جميع المعتقلين، فعنوأغلب حاالت الوفاة تحت التعذيب كان في أيام االعتقال األولى، حيث كان اإلسلوب نف

دخول أي معتقل جديد كانت عملية التحقيق تبدأ بالضرب المبرح والشديد من قبل عدة عناصر على جميع مناطق جسم 
الضرب الشديد، ويدخل في حالة تشبه الهذيان أو كما ُتسّمى في لغة المعتقالت "الفصل" ل هذامعتقل، وكان أغلبهم ال يتحمّ ال  
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ع االقتراب من أي معتقل أو مساعدته، أيضًا كان فرع الخطيب حيث كان ُيمن حوالي أربعة أو خمسة أيامويفارق الحياة بعدها ب 
شهريًا ويقوم بوضع القليل من المطهرات على الجروح التي تستدعي يشهد حاالت غرغرينا كثيرة، وكان الطبيب يأتي مرة واحدة 

..... شهدُت حاالت وفاة لعدد من األشخاص من منطقة الزبداني بريف دمشق،  أو إجراء عمليات جراحية حاالت عالج فورية
يد فاستشهد على اثرها.النفسي الشدحيث كان قد تّم اعتقالهم عشوائيًا وأحدهم كان أبًا لثالثة بنات، لم يتحمل الضغط   

إلى  22( كان عدد المعتقالت يتراوح ما بين  58كان هنالك مهجع خاص للنساء في فرع الخطيب وكان يحمل الرقم )      
يتعرضَن له خاصة في عمليات التحقيق التي  التعذيب الذي كنة، في أغلب األيام كان صراخهن يمأل المكان نتيجة معتقل 62

 تلي االعتقال مباشرة.

     بعد مضي أربعة اشهر متتالية قضيتها في فرع الخطيب تقرر نقلي مع 54 معتقاًل آخر ًا  إلى إدارة المخابرات العامة، عند 
وصولنا في فترة الظهيرة تّم جمعنا جميعًا في غرفة واحدة وسكبوا الماء علينا ثم بدأو بعملية ضرب جماعي استمرت لعدة 

( حيث كان يتم معاملتنا  54ساعات بواسطة الكابالت ... وفي اليوم التالي بدأوا بعملية تحقيق جديدة لكافة المعتقلين ال ) 
ة التحقيق في إدارة المخابرات العامة كانت شبيهة إلى حّد كبير مع ما يحدث من أهوال في فرع وكأننا معتقلين ُجدد، عملي

ية حالة وفاة طيلة فترة الشهر التي قضيتها هنالك.أرغم أنني لم أصادف  الخطيب، ولكن بوحشية أكثر  

من بين أقسى عمليات التعذيب وأشرسها على اإلطالق، عندما كانوا يقوموا بإخراج يد المعتقل من الشباك العلوي لباب      
بالهراوات على كف اليدين إلى  تبدأ عملية الضرب بالستيك شديد القساوة، وكانتالزنزانة، وكان يتّم ربط كلتا يديه بواسطة 

الطعام للسجين عادة، وكان  الباب ُيقدم عبره لأو يتم إخراج رأس المعتقل من شباك أسف ق دامي،ر لون أز  تتنتفخ وتصبح ذا
ة من عجالت عيتّم الركل والضرب على الرأس واألنف حتى تمأل الدماء وجهه، ومن بين أسوأ الطرق أيضًا هو الضرب بقط

.اص أثناء الضربسم كان صوته يشبه صوت الرص 12السيارات التي كان قد تّم قصها بعرض حوالي   

ليب التعذيب أيضًا هو الطلب من المعتقل الوقوف لساعات طويلة واقفًا على قدميه كانت أحيانًا تصل لمدة امن بين اس     
ثماني ساعات متواصلة، أو كان ُيطلب منه الجلوس على ركبتيه أيضًا لساعات طويلة كان تؤدي أحيانًا ببعض المعتقلين إلى 

 اإلغماء.

ز، وكان حراس السجن نصف رغيف من الخبأغلب األوقات عبارة عن القليل من البطاطا المسلوقة وربع أو كان الغذاء     
دون أي تعليق، وكانت تقدم  من المعتقلينت تؤكل عليها بأحذيتهم قبل إدخالها للزنزانة وكان "الدوس" يقومون بالدعس أحيانًا 

يتّم حرمان المعتقلين من العشاء في أغلب األوقات. ، حيث كانوجبة عشاء ولكن ليس بشكل يومي  
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م المعتقلين ما كان يحدث في فرع الخطيب، وكان معظاألمراض كانت متشرة بشكل كثيف جدًا وخاصة الجلدية منها ك     
 يعانون من تقرحات جلدية ملتهبة في جميع أعضاء جسمهم.

تحويلي إلى إدارة األمن  تمّ  5213-2-52العامة وتحديدًا بتاريخ  بعد مضي حوالي شهر قضيتها في إدارة المخابرات    
سوف يتّم  بمنطقة المزة، حيث تم التحقيق معي مجددًا بشكل سريع، ثم قاموا بإخباري بأنه –شعبة األمن السياسي  -السياسي

رئاسي بعد تدخل منظمة دولية لإلفراج عن عدد من المعتقلين. وفي حوالي الساعة الثانية عشر من  اطالق سراحي نتيجة عفو
 منتصف ليل ذلك اليوم تّم اإلفراج عني والسماح لي بالعودة إلى البيت.

طفلين التي مرت معي خالل فترة االعتقال وخاصة في فرع الخطيب، حيث شهدت عملية تحقيق مع  "الطريفة"من بين األمور 
تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عامًا من منطقة حرستا بريف دمشق، وكان ُيطلب منهم اإلعتراف بانهم من التنظيمات  ال

، أّما الثاني فقد الكتفمن على  المسلحة وبالفعل أقّروا بذلك، فقد أقّر األول بأنه قام بتفجير دبابة عندما أصابها بقذيفة هاون
ن السالح للجماعات المسلحة !!ة مخاز ئن يقوم بتعباعترف بتهمة "مخّزن" أي م  

 أجرى اللقاء الزميل: بسام األحمد

---------------------------------------------------------------------- 

 
التالي اإللكتروني البريد على مراسلتنا يرجى تساؤل؛ أو استفسار ألي  

editor@vdc-sy.info 

 
 

التالي الرابط زيارة يرجى العربية باللغة السابقة تقاريرنا على  لإلطالع  
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports 

 
 

التالي الرابط زيارة يرجى اإلنكليزية باللغة السابقة رناتقاري  على للإلطالع  
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports 

 
 

العربية باللغة التالي الرابط زيارة يرجى مشابه ومواضيع تقاير على لإلطالع  
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/militarybranch227 

 
 

اإلنكليزية باللغة التالي الرابط زيارة يرجى مشابه ومواضيع تقاير على لإلطالع  
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/militarybranch227 
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