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  : السياق 2
 

  سوريا، فاعل إقليمي محوري 2.1
 المنطقة التي آانت أصًال فيحدوث تقلبات في  2003مارس /آذارللعراق في  تسبب االجتياح األمريكي

قد و. دور الذي تلعبه الواليات المتحدةمتأثرة بالصراعات الناتجة عن السياسة اإلسرائيلية التوسعية وال

 احتالل إسرائيل للجوالن سنةها عقب يضا، خاصة بعد اقتطاع جزء من أرآانت سوريا بؤرة هذه الصراعات

جالية آبيرة من الالجئين  1948منذ  ستضيفرت بقوة بهذه االجتياحات، فهي تآما أنها تأّث. 1967

من  هربوامليون مواطن عراقي  1،5، أآثر من 2003ومنذ ) مليون نسمة 0،5حوالي ( الفلسطينيين 

  .متعددة الجنسيات لبلدهم  الالرعب والفوضى السائدين بعد اآتساح القوات 

بحيث  يل تشكل تهديدا دائما لسوريا فهي تخرق بانتظام مجالها الجوي وتهاجمها عسكريًاأن إسرائ آما

في القيام الواليات المتحدة  أيضا ال تتردد آما، شمال البالد 2007 سبتمبر/أيلول 6لــ  لها يعود أخر قصف

ذت حين نّف 2008 أآتوبر/ تشرين األول 26بتاريخ  حدثبعمليات عسكرية تنتهك فيها سيادة البلد آما 

 راضيآلم داخل األ 8امات تابعة للقوات المسلحة األمريكية غارة على منزل واقع على عمق حّو

  .أشخاص 8السوري وقتلت 

سبت العديد من وريا بحيث ُنمن البلدان داخل س لعدد المخابرات  أجهزة تنشط ضافة إلى ذلك،باال 

فبتاريخ  .هناك ةشاطالالستخبارات اإلسرائيلية الن ،نين ولبنانيياالغتيال ضد سوريين وفلسطي عمليات

وفي . عماد مغنيةوهو وأحد مؤسسيه  أعلى قائد عسكري في حزب اهللاغتيل ، ُا2008فبراير /شباط 12

هشام فايز أبو لبدة، المستشار الشخصي لخالد مشعل، ممثل  ، سقط صريعًا2008 أبريل/نيسان 25

، جاء دور عميد لواء الجيش السوري محمد 2008 أغسطس/آب 2وفي . حرآة حماس في سوريا

  . اهللا قادة حزبالحاج جميل صالح، أحد  ،بمدينة صور 2008آب /أغسطس 24يوم وأخيرا ُأغتيل سليمان 

حزب  وايران وسوريا  الثالثي الحتالل االمريكي ولكنا ضد بدعم المقاومة العراقية ةهمّتمفقط  تليس

 .السالم في المنطقة وجه تحقيقبمثابة عقبة في  واعتبرُا آما ،"رمحور الش"ب موصفه الذي تّمو ،اهللا

محاسبة سوريا "قانونا يسمى  2003ديسمبر /آانون األول 12في  وقد اعتمد الكونغرس االمريكى 

حصار أو مسؤولين سوريين و فرض وآاالت و موالتجميد أأّدى إلى ، مما "واستعادة السيادة اللبنانية

   .مقاطعة اقتصادية

  

خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في  ت لبنان،آما انجرف البلد إلى األزمة التي هّز

، قامت ية في الشؤون الداخلية اللبنانيةللتدخل المباشر للدبلوماسية الفرنس فنظرًا. 2005فبراير /شباط

 سبتمر/أيلول 2تبنيه بتاريخ  لذي تّملمجلس األمن ا 1559فرنسا مدعومة بالواليات المتحدة وطبقا للقرار 

الفوري للقوات العسكرية السورية من لبنان والتي نسحاب باإلبالمطالبة على وجه الخصوص ، 2004

الذي أعقب الحرب األهلية سنة  التوازن الهّشاالتفاق أو  آما أن . 2001صت آثيرا منذ آانت قد تقّل

تداد سنوات في فوضى تجعل المراقبين يتخوفون من أصبح عرضة للمراجعة ليغوص لبنان على ام 1990

جهت أصابع االتهام إلى الحكومة السورية وتزايد وباغتيال رفيق الحريري ُو. اندالع حرب أهلية جديدة

لكن االتهامات ستتضاعف بعد  .2005 أبريل/نيسانالضغط عليها لدرجة جعلتها تسحب قواتها عند نهاية 

ومع ذلك . ياسية لبعض القوى العظمى الغربيةستتباعها للمرامي الستورط منظمة األمم المتحدة وا

 سنوات على هذه الجريمة والتحقيقات التي قامت بها  لجنة دولية أنشاتها األمم المتحدة  5ورغم مرور 
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، لم يقع عليها 1خاصة بلبنان ثم إنشاء محكمة) 2005 أبريل/نيسان 7بتاريخ  1595القرار بموجب (

  .ال تورط الدولة السورية في االغتيال غير ثابتفالز ،التوافق

في  محوريًا التي أصبحت فاعًال ،أن المجتمع الدولي استغل قضية لبنان لتهميش سوريا ويبدو بديهيًا

مختلف حرآات المقاومة دفعها إلى التخلي عن مساندة ذلك لو ،المنطقة الصراعات التي تهّز

وفرنسا تحسين فترة جمود نسبي، قررت الواليات المتحدة  وبعد. واللبنانية والعراقية الفلسطينية

، في محاولة هذه المرة لعزل إيران من جهة والحصول من جهة أخرى إلى اتفاق عالقاتهما مع سوريا

لكن سوريا الموجودة في حالة حرب . قدم هذه األخيرة أية تنازالت حقيقيةبينهما وبين إسرائيل دون أن ُت

  . طالبت باسترجاع جوالنها المحتل قبل التفكير في أي اتفاق سالمال تزال ُت 1948مع إسرائيل منذ 

  

  التعاون األمني مع الواليات المتحدة   2.2
ن على مستوى معين يرغم العالقات المتأرجحة بين النظام السوري واإلدارة األمريكية، فقد حافظ البلد

 ، قامت 2001 سبتمر/أيلول 11عد عمليات فب. من التعاون بينهما في إطار المحاربة الدولية لإلرهاب

السورية، حسب مصادر رسمية أمريكية، بتزويد الواليات المتحدة بمعلومات هامة ذات طابع  المخابرات

  . مختلفة يبعذت وسائل وقد تّم الحصول على هذه المعلومات باستخدام  ,أمني

سجن  فقد تّم. ن حقيقة هذا التعاونالتأآد م تّموبفضل شهادات ثالث مواطنين آنديين من أصل سوري، 

م فيه تتحّكالذي  -فلسطين فرع - الحتجاز اأهم مرآز  أحد ارتباطهم بالقاعدة فيب شتبهثالث أشخاص ُي

 2001 نوفمبر/تشرين الثاني 12المعتقل لدى وصوله يوم (أحمد المعطي ، وهم آل من أجهزة المخابرات

ماهر أخيرا  و) إلى مطار دمشق 2002 مايو/أيار 3له يوم عند وصو(وعبد اهللا المالكي ) إلى مطار دمشق

يوم  15قانونية  إجراءاتبالواليات المتحدة والمحتجز في غياب أية  2002 سبتمر/أيلولالمعتقل منذ (عرار 

ال في آندا وال في سوريا وال في الواليات المتحدة،  تابعوا جنائيًاورغم أنهم لم ُي). قبل ترحيله إلى سوريا

ة وذآر ماهر عرار أن عّد. ة أشهر في زنزانات تحت األرض وتعرضوا ألفظع أصناف التعذيبضوا عّدفقد ق

أجرتها المخابرات األمريكية، بل إن االستنطاقات  "تسليم"أشخاص حولوا إلى هذا المرآز بعد عمليات 

عدد من عناصر  إذ ساهم فيها يقينا وبصفة مباشرة المحلية على العناصر السرية داخله لم تكن حكرًا

  .المخابرات األجنبية

بمطار الدار البيضاء  ديسمبر/آانون األولاعتقال محمد زمار، األلماني من أصل سوري في بداية  وقد تّم

احتجازه لعدة أسابيع هناك حيث استنطقه عمالء  بالعودة إلى ألمانيا، وتّم بينما آان يهّم) المغرب(

 وهنال .إلى دمشق ،ديسمبر/آانون األولفي نهاية  ،ابرات األمريكيةله المخمغاربة وأمريكان قبل أن ترّح

  .   2استنطقه عمالء ألمانآما عناصر سورية تعرض للتعذيب من قبل 

 نظام سياسي مرآزي  2.3
ليتولى بعده ابنه بشار الذي ورث نظاما  2000حكم حافظ األسد سوريا بيد من حديد قبل أن يرحل سنة 

  .البرلمان إلى مجرد غرفة لتسجيل المداوالت جعلوي ،اتيس أهم السلطالرئ يسياسيا يجمع بين يد

الحقوق والحريات األساسية حماية  ؤّآد علىتوثيقة  1973 عامإلى إصداره ويشكل الدستور الذي يعود 

حزب  من الدستور بأنالمادة آما تعتبر . 3من جهة أخرى، وحماية النظام االشتراآي والبعثي من جهة

                                                
ربعة المعتقلين منذ عّدة أل، بإطالق سراح الضباط اللبنانيين ا2009أبريل /محكمة مثيرة للجدل ولكنها ومع ذلك أمرت، في شهر نيسان 1 

 Douteuse و رافييل مييزون، انطوان قرقمازجيرا دي غوفر، :  أنظر أيضًا. مقبولة وذات مصداقية وذلك لعدم وجود أدلة آافية سنوات
instrumentalisation de la justice internationale au Liban،  )2007بريل أ/، نيسان)آليات مشكوك بها للعدالة الدولية في لبنان  

 .  2010أبريل / نيسان 30صحيفة العالم الدبلوماسي، تّم تصفح الموقع  في  
 Allégations de détentions secrètes et de transferts illégaux de détenus concernant des Etats membres duديك مارتي،  2

Conseil de l’Europe )تقرير ( غير قانونية للمعتقلين بخصوص دول أعضاء من مجلس أوروبا مزاعم عن االعتقاالت السرية وعمليات نقل
  . 44-42، ص  2006يونيو /حزيران 7، و ) لجنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان ، الجمعية البرلمانية، مجلس أوروبا

 ...). ذات سيادة  الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراآية: ( من الدستور تنّص 1المادة   3 



5 
 

على المنظمات  بشكل غير مباشر 49و  48آما تفرض مادتي الدستور  ،المجتمعو الدولةد قائ هو البعث

منح الرئيس حق ت 149المادة آما أن . النقابية واالجتماعية والمهنية واجب الدفاع عن النظام االشتراآي

 إلىل والوصلتمكين الرئيس الحالي من  2000تعديل الدستور سنة  وهكذا تّم. اقتراح تعديل دستوري

  .الترشح السلطة عبر تخفيض سّن

، فإن رئيس الجمهورية يمتلك صالحيات تناقض اتعلى مبدأ فصل السلط ورغم أن الدستور السوري ينّص

 132المادة  نّصتفالقانون األساسي يمنح رئيس السلطة التشريعية حق إصدار القوانين و. هذا المبدأ

سلطة قضائية أي المجلس القضائي األعلى الذي من  رئيس أعلى على أن رئيس الجمهورية هو أيضًا

  .المفترض أن يضمن استقاللية القضاء

الذي  5من بينهم الرئيسأعضاء  خمسة لة منمشّك 4وقد نص الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا

في تعيين أعضاء الجهاز  جمهوريةالآما أن تدخل رئيس  ,جمهوريةطرف رئيس البدوره من عين ُي

المحكمة الدستورية العليا ال يتم إال بطلب  تحريك. اتخر  لمبدأ فصل السلطآ  توري يمثل انتهاآًاالدس

 على اعتبار أن عددًا حادًا وهذه الواقعة تمثل نقصًا. مجلس الشعبمن رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء 

هذه  وظائفحول لة ويوضح بسام العصمي في دراسة مفّص. من القوانين تتناقض مع الدستور آبيرًا

والحيلولة دون إصدار  الة لتأمين حماية الدستورأن هذه  األخيرة عاجزة عن توفير مراقبة فّعبالمحكمة 

   .6بعض القوانين والمراسيم المناقضة لبنوده

الدستور في العديد من بنوده على الحق في التمتع بالحريات والحقوق األساسية، لكن مع  وينّص

وهذه الحدود مدرجة بصفة خاصة في قانون الطوارئ . النافذةستها مقيدة بـالقوانين على أن ممار يدالتأآ

باإلعالن عن حالة  ةالمتعلق ،من الدستور السوري 113المادة سمح تثم مختلف القوانين العسكرية إذ 

ائية ة أساسا لتدبير وضعية استثنرغم أن حالة الطوارئ معّد و. بتعليق بعض الحقوق والحريات ،الطوارئ

 .فقد أصبحت سائرة المفعول بصفة دائمة في سوريا

   

  حالة حرب دائمة 3
  

 1رقم  اسطة المرسومبو 1961 ديسمبر/آانون األول 22ل حالة الطوارئ المعلن عنها بتاريخ يتعد لقد تّم

 2نها النص التشريعي العسكري رقم تكميله بقوانين عسكرية تضّم ثم تّم 1963 مارس/آذار 9 الصادر في

  .1963مارس/آذار 9اريخ بت

ريرها األولي أن إذ توضح السلطات السورية في تق اآلن،وال زالت هذه النصوص سارية المفعول لحد 

هو حالة استثنائية قائمة على فكرة الخطر الداخلي أو الخارجي الذي ُيهدِّد الكيان " قانون الطوارئ

7"الوطني
من الدستور  153المادة  تتجدد بصفة آلية مادام يمكن أن االستثنائية هذه اإلجراءات إال أّن  .

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعالن هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل " أن  تنص على

رغم عدم  نين العسكرية المنبثقة عنه ساريةحالة الطوارئ والقوا بقىوبذلك ت .8" .بما يوافق أحكامه

آيدات الصادرة عن السلطات السورية في تقريرها الدوري الثالث الموجه إلى وبالرغم من التأ .تهادستوري

القانون الخاص بحالة " فيه التقليل من أهمية وأثر هذه القوانين بحجة أن  لجنة حقوق اإلنسان والذي تّم
                                                

 . 148و  139أنظر المادتين  4
  . مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد 5
، 2005أبريل /نيسان 18نحو تفعيل الدور الرقابي للمحكمة الدستورية العليا، الثورة، بسام العيسمي،  6

632 http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=22207948120050417210 ، أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في
2010.  

 2009يوليو /تموز 16من االتفاقية،  19التقرير األساسي للجمهورية العربية السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة   7
(CAT/C/SYR/1)  110، الفقرة 20صفحة .  

    :يأنظر الدستور السوري وتعديالته، موقع مجلس الشعب السور 8
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في .  
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بأمن  تتعلق فقط بالمّس حاالت محدودة جدًا ور التالشي وأنه ال يطبق إال فيالطوارئ هو في ط

دون  -خاصة لقوات األمن  -، إال أن هذا التشريع يمنح في الواقع  سلطات استثنائية واسعة 9"لةالدو

  .إخضاعها لرقابة أية سلطة قضائية

الدولي  العهدمن  4المادة وينبغي التنبيه إلى أن طابع الديمومة الممنوح لقانون الطوارئ يتعارض مع 

  ُتطبقعلى أن التدابير المتخذة في هذا اإلطار يجب أن  بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينّص خاصال

آما أن هذه التدابير يجب أن ال تتعارض مع الواجبات األخرى التي يفرضها . ذلك األمرفقط عندما يقتضي 

 من  18.16.15.11)  2 و1الفقرة (  8.7.6 الموادالقانون الدولي، وخاصة القوانين األساسية المذآورة في 

  .السياسية المتعلق بالحقوق المدنية و الدولي العهد

تعلم الدول " بأن على الدول التي تتبنى مثل هذا التشريع  4المادة فرض نفس تمن جهة أخرى، 

 العام لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي األمين األطراف األخرى فورا، عن طريق

وبالطريق  مرة أخرى الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلكوعليها، في التاريخ . ذلك دفعتها إلى

من الميثاق العربي  4المادة لكن الدولة الطرف لم تتقيد بهذا الواجب إضافة إلى أنها ال تلتزم ب .10 "ذاته

 خاصالدولي ال العهدمن ا 4المادة على نفس البنود المنصوص عليها في  لحقوق اإلنسان الذي ينّص

  .مدنية والسياسيةبالحقوق ال

ورغم أن وضعية الحرب السائدة تلزم سوريا بأخذ الحذر للتمكن من الدفاع عن نفسها، فإن القوانين 

برر بهذا التهديد الخارجي ألنها في الواقع موجهة االستثنائية التي اتخذتها لنفسها ال يمكن أن ُت

  .للمعارضة الداخلية بمختلف أطيافها

غتالة للحريات بتقليص دائرة ممارسة الحقوق المدنية والسياسية بل إنها ترسخ و ال تكتفي القوانين الم

السلطة من القصاص مهما بلغت فظاعة االنتهاآات الحقوقية التي يقترفونها أثناء  جهزةمبدأ إفالت أ

  .مزاولة مهامهم

أمن  مام محكمةلمحاآمات جائرة أمن األشخاص خضعوا بصفة خاصة  فقد طالت التدابير القمعية أصنافًا 

خاصة منهم الذين اضطروا للفرار من البلد في بداية  ،فاإلخوان المسلمون.االستثنائية  - العليا الدولة 

 ورغم وعود السلطات السورية بإيجاد حّل. اعتقالهم واحتجازهم ثم إدانتهم فور عودتهم الثمانينات، يتّم

على الحكم باإلعدام عليهم، فال زالت  الذي ينّص 1980بإلغاء مرسوم ولملف اإلخوان المسلمين 

آما يتعرض أشخاص يشتبه في انتمائهم للتيار . مطاردتهم متواصلة بل إنها تتجاوزهم إلى أقربائهم

ان حامت الشكوك حول إضافة إلى شّب. السلفي لالعتقال واإلدانة لمجرد اقتناعهم بأفكار هذا التيار

العراق فاعتقلوا واحتجزوا بسرية وتعرضوا للتعذيب قبل  عزمهم االنضمام إلى المقاومة ضد المحتل في

بمجرد من جهة أخرى، يستهدف أعضاء األقلية الكردية . قاسيةقضائية أن تصدر في حقهم أحكام 

 في السنوات األخيرة استهدافيتزايد ، آما بهم الثقافية والسياسيةللحصول على مطال همحرآت

ض تطالب بإجراء إصالحات في اب والموقعين على عرائوالكّتالمدافعين عن حقوق اإلنسان والمثقفين 

 حتى اإلسالميين  آراد أوهم من األ فبعض المناضلين مثًال وهذه الشرائح تتداخل فيما بينها جزئيًا .البلد

  .السياسي لإلصالح بياناتن على يموقعالعن حقوق اإلنسان و  ينمدافعوغيرهم من ال

المواطنين السوريين أو لملفات مأساوية إذ لم يظهر أي أثر آلالف من ملف المختفين أحد أشد ا ويظّل 

  . قسريالالختفاء ل والذين اليزالول ضحايا سريةبمحتجزين المواطني بلدان الجوار العربية غيرهم من 

                                                
لدولي الخاص من العهد ا 40التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى لجنة حقوق اإلنسان في إطار المادة   9

  بالحقوق 
  . 70، الفقرة  (CCPR/C/SYR/2004/3)،2004يوليو /تموز 5المدنية والسياسية، 

دخل حيز النفاذ  ،1996ديسمبر /آانون األول 220A (XXI) ،16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرار الجمعية العامة   10
  .3 ، الفقرة4، والمادة 1976مارس /آذار 23في 
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  قانون الطوارئ  3.1
لرئيس  3 تهماد في، 1962 ديسمبر/آانون األول 22الصادر بتاريخ ، ارئلطواالقانون المتعلق بحالة يسمح 

 و. 11يتحكم في جميع قوات األمن الداخلي والخارجي) حاآم عرفي ( العسكري  الحاآمالوزراء بتعيين 

 صالحيات تحّد) الحاآمبصفته مساعد  (ورئيس الوزراء ووزير الداخلية  للحاآم العسكري 4المادة منح ت

فيما يتعلق ستور خاصة ة بنود من الدبقوة من حقوق المواطنين السوريين وتتسبب في خرق عّد

نص على قرينة البراءة في المجال الجنائي ومنع المعاملة المهينة تّ تيال 28المادة ف. بالحريات العامة

ضمن حرية الرأي بصيغتها الكتابية تي تال 38المادة بسرية المراسالت و ةالمتعلق 32المادة و

  .القانونهذا بموجب هذا  ميتم خرقه جميع هذه الموادوالشفوية،إلخ، 

 4المادة ، تنص الدولة الطرف على سلسلة من القيود المقررة في لألمم المتحدة وفي تقريرها الدوري

سالت واالتصاالت ووسائل اإلعالم، اتقييد حرية األشخاص والرقابة على المر: ومنها  من قانون الطوارئ

ألسلحة والذخيرة، وإخالء أو وسحب رخصة حمل ا ،عات فتح وإغالق األماآن العموميةتحديد سا لكوآذ

ووضع الشرآات تحت الحجز وتقرير عقوبات في  عقارية،الوحجز الممتلكات المنقولة و عزل بعض المناطق،

لكنها ال . 12ةسوري ليرة 3000وغرامة ال تتجاوز  سنوات حبسًا 3حالة عدم االمتثال لهذه األوامر ال تتعدى 

  . 13"لألمن والنظام العام وهين أو الذين يشكلون تهديدًااالعتقال االحتياطي لألشخاص المشب" تنسى 

الذي يمكن أن  تجاوزرغم أن النظام يوضح بأن ال واسعة جدًا سكريالع الحاآموبذلك تكون سلطات  

حرصًا من المشـرع على " :عالج باللجوء إلى  الطعن في قراراته أمام  محكمة إداريةُي ،الحاآمهذا  يرتكبه

بيق حالة الطوارئ فقد فرض قيودًا على تطبيق هـذه األحكام، وسمح بإلغاء قرارات عدم التجاوز في تط

14"الحاآم العرفي من قبل المحاآم المختصة
العسكري خضعت لهذه  الحاآمورغم أن بعض أوامر  .

لكونه يفرض مواجهة سلطة عسكرية وألن  المراجعة، فإن اللجوء إلى هذا اإلجراء لدى المحكمة نادر جدًا

وقد ذآرت السلطات . قة أمام المحكمة، لبضع سنوات أحيانًامادامت القضية معّل ر يظل قائمًاالضر

ام العسكريين لكنها لم تعرض أي مثال السورية في تقريرها بعض قرارات المحكمة التي تبطل أوامر الحّك

  .15أو القيود تجاوزاتملموس على إلغاء صنف محدد من ال

  

  لحرياتل قامعةقوانين وبنود  3.2
ة اتفاقات للهدنة أو لوقف في حالة حرب مع إسرائيل رغم توقيع عّدتعتبر نفسها وسوريا  1948منذ سنة 

وينعكس هذا الوضع بشدة على الشؤون الداخلية بحيث تظل سلسلة من القوانين . إطالق النار أحيانًا

فحسب بعض . ئدالصادرة في هذه المرحلة متشبعة بالمناخ الساقانون العقوبات العسكرية وبنود 

المراقبين لمحاآمات أجريت أمام المحكمة العليا ألمن الدولة، يتم توجيه التهم لمعظم األشخاص 

بحيث " حالة الحرب" ي يستند بوضوح إلى تالقانون العقوبات من  285المادة لمقتضيات  المتابعين طبقًا

الحرآات االحتجاجية  ى المعارضين أوعل ،يحارب البلد" عدو خارجي"التهديد المتمثل في  آثار يتم تنزيل

وبهذا . ، يتم تجريمهم مهما آانت أفعالهمهم في صورة خطر خارجي يهدد البلدوبسبب عرض. السلمية

أما التهم الموجهة للمعارضين . اقتراح لإلصالح السياسي محظورًا أيحرية التعبير أو أية ممارسة لبح تص

نشر أخبار "تهمة  و "الدولة بهيبةالمس ب" اتهامهمم فتظل مبهمة وواسعة في نفس الوقت بحيث يت

                                                
  .  آما يوجد قوانين أخرى ُتشير إلى رئيس الجمهورية بأنه المسؤول عن االحكام العرفية  11
من العهد الدولي الخاص  40التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى لجنة حقوق اإلنسان في إطار المادة   12

  بالحقوق 
  .64، الفقرة  (CCPR/C/SYR/2004/3)،2004يوليو /تموز 5المدنية والسياسية، 

  . 4المتعلق بحالة الطوارئ، المادة  1962ديسمبر /آانون األول 22ل  51المرسوم   13
 2009يوليو /تموز 16من االتفاقية،  19التقرير األساسي للجمهورية العربية السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة   14

(CAT/C/SYR/1)  114ة ، الفقر20صفحة. 
 2009يوليو /تموز 16من االتفاقية،  19التقرير األساسي للجمهورية العربية السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة   15

(CAT/C/SYR/1)  191، الفقرة 20صفحة. 
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أو  " والدينية لطائفيةا نعراتال بّث"أو  "قوميإضعاف الشعور ال"و  قانون العقوباتمن  287المادة " (آاذبة

أخذ مبادرات "أو ) قانون العقوباتمن  286المادة " (معلومات زائفة يمكن أن تؤثر على معنويات األمة ّثب"

ريحات مكتوبة أو شفوية يمكن أن تجعل الدولة في خطر أو تضر بعالقاتها مع بلد أجنبي أو وتقديم تص

االنتماء أو االنخراط في (  306 مادتينأضف إلى ذلك ال) ج.من ق 278المادة (، » تعرضها لفعل عدواني

من عل أو قول آل فالتي ُتجرم   307 المادة و) يأو االجتماع لماليآيان الدولة اأنشئت لتغيير  جمعية

الموقعين على   اتهام وهو ما تّم  )الصراعات الطائفية على  على الطائفية أو يشجعالتحريض  شأنه

ألمن  أمام المحكمة العليا هؤالء الموقعين وقد تمت محاآمة. )انظر أسفله( بموجبه "إعالن دمشق"

المتهمين المحكمة دفوعات  ، حيث لم تأخذ بعين االعتبار هذه2008 أآتوبر/تشرين األولفي  الدولة

أن يعرب عن " في  مواطن لكلالحق ضمن تي تمن الدستور السوري ال 38المادة إلى  الذين استندوا 

  ".رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وآافة وسائل التعبير األخرى

 ةواإلثني ةالديني ةيإلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والتعدد ويتم استخدام ترسانة قانونية تهدف ظاهريًا 

 ،حقوق اإلنسان أو المثقفين عندما ينتقدونالناشطين في مجال خر لتجريم بينما هي في الواقع تّس

الخاص الدولي  العهدمن  20المادة بل إن سوريا تستند إلى . سياسة الدولة ،بطريقة غير عنفية

وانتهاآها للحق في  الكراهيةيه بمحاربة التحريض على لحقوق المدنية والسياسية لتبرير ما تسمبا

آل عمل وآل آتابة وآل خطاب "السوري على أن قانون العقوبات من  307المادة تنص آما  .حرية التعبير

يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف 

إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وآذلك  عناصر األمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر

  ".  65بالمنع من ممارسة الحقوق المذآورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 

باألشغال الشاقة مؤبدًا على االعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب األهلية أو " 298المادة  تقضيو

ين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض اآلخر وإما بالحض على االقتتال الطائفي بتسليح السوري

بنفس ، 308المادة عاقب ُتآما  ".التقتيل والنهب في محلة أو محالت، ويقضى باإلعدام إذا تم االعتداء

، آل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها 307العقوبات المنصوص عليها في المادة 

، فإن مثل هذه الجمعيات السوري قانون العقوباتمن  109و  69 مادتينوطبقا لل .قةفي المادة الساب

  .ز ممتلكاتهاحجها ويجب أن يتم حّل

الذي يقرر اإلعدام  1980 أغسطس/آب 7الصادر بتاريخ  49القوانين إثارة للجدل القانون آثر أأحد  ويظّل

ه مع قرينة البراءة المنصوص عليها رغم تعارض 16اإلخوان المسلمينجماعة في حق آل شخص ينتمي ل

لغموضه يضع آل شخص آانت له أية عالقة  نظرًا" االنتماء" علما أن مفهوم . من الدستور 28المادة في 

وللتذآير فإن هذه الجماعة آانت تنشط بقوة داخل . مع اإلخوان المسلمين تحت طائلة هذا القانون

 7آما أن لقانون . الثقافي أو الديني أو السياسي المجتمع السوري سواء في المجال االجتماعي أو

من  30المادة  يتعارض أيضا معو القوانينمبدأ عدم رجعية مع عارض تأثر رجعي مما ي 1980 أغسطس/آب

قد آان و. الدستور وهو ما يجعله يشمل األشخاص الذين آان لهم عند صدوره ارتباط باإلخوان المسلمين

من العلني في غضون شهر بعد صدور القانون " التبرؤ"ن اإلدانة هو الوحيد لإلفالت م يظل السبيل

هذا البند لم يشمل األشخاص المحتجزين أو الذين صدر في حقهم أمر باالعتقال االنتماء للجماعة ولكن 

  .أو الذين آانوا في حالة متابعة

ويظل  1979سنة  عتقل اآلالف من اإلخوان المسلمين منذوفي سياق مشروع إصدار هذا القانون، ُا

في السنوات األخيرة  توسيع تطبيقههذا القانون تم  منهم في حالة اختفاء قسري بل إّن 17000حوالي 

آما أن بعض هؤالء .أيضا على أبناء أعضاء تنظيم اإلخوان المسلمين بسبب قرابتهم فقط  ليصبح ساريًا

                                                
  . 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، sy.org/low/49.htm-f://www.cd http، 1980أغسطس /آب 7ل   49القانون  16 
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مع األشغال الشاقة وحرمانهم من  سنة سجنًا 12عقوبتهم إلى  خففكم عليهم باإلعدام قبل أن ُتُح

   .17والسياسية الحقوق المدنية

، لم 1982حماه سنة  جزرةفي بغداد حيث لجأ أبوه بعد م 1986سنة  ولودفمثال، عمر حيان الرزوق الم

، ولدى العودةلكنه قبل التوجه إليها، اتصل بالسلطات الرسمية التي شجعته على . يكن يعرف سوريا

، 2009 ديسمبر/آانون األول 13يوم  ،كم عليهاعتقاله وُح ، تّم2005 نوفمبر/لثانيتشرين ا 15وصوله في 

 .18نافذًا سنة سجنًا 12أن تخفض عقوبته إلى  باإلعدام قبل

  

  عدالة استثنائية 4
  المحكمة العليا ألمن الدولة  4.1
مدنيين  : قضاة 3، وهي تتشكل من 1968لسنة  47نشئت هذه المحكمة بموجب المرسوم رقم ُأ

 ذاتها خرقًا وهذه التشكيلة تمثل بحّد. لعسكريا الحاآمسكري، آلهم أعضاء في حزب البعث يعينهم وع

ألي حزب االنتساب على القضاة وبصراحة ر حّظتي تالعسكري القانون العقوبات من  150 مادةلل

  .سياسي

. آان المتهم مدنيًاحتى ولو  فالقاضي العسكري يتحقق من احترام قانون العدالة العسكرية ويحضر دائمًا

على تعيين قضاة النيابة العامة في هذه المحكمة بمرسوم وباقتراح من  47من المرسوم  3المادة  تنّصو

العسكري، فهي تتبع  الحاآمطة وزير الداخلية باعتباره وتتبع المحكمة العليا لسل. العسكريالحاآم 

من  6المادة  نّصتو. ل السلطاتعدالة وفصاستقاللية ال لطة التنفيذية منتهكة بذلك مبدأيللس آليًا

يمكن أن  ،مهما آانت رتبتهم أو حصانتهم ،على أن المدنيين والعسكريين 1968لسنة  47المرسوم 

عتبر ذات صلة بأمن الدولة والتي آانت قبل ذلك من قضايا ُت لنظر فييمثلوا أمام هذه المحكمة المؤهلة ل

  ).من القانون المتعلق بحالة الطوارئ 6المادة ( اختصاصات المحاآم العسكرية 

ألهداف النظام  في آل فعل يعتبر معاديًا تفهذا المرسوم يمنح المحكمة العليا ألمن الدولة الصالحية للب

 حرية فيممارسة الحق  بحيث ُيعتبرؤول بشكل فضفاض ُي هو ما ُيمكن أّن و. 19االشتراآي أو الثورة

من طرف هذه  آما أن معظم األشخاص الذين يحاآمون حاليًا. مألهداف النظابمثابة معادات التعبير 

أو أعضاء مفترضون في حرآة اإلخوان المسلمين أو " سلفيين"  اسمإسالميون يطلق عليهم  الهيئة

لكن العديد من مناضلي حقوق اإلنسان . أشخاص يشتبه في رغبتهم محاربة قوات االحتالل في العراق

ت بل بعض القاصرين حسب منظمات غير حكومية تّم) دية والشيوعيةالكر( وأعضاء األحزاب األخرى

  .االستثنائية  الهيئةمحاآمتهم وإدانتهم من طرف هذه 

أجهزة للسلطات التي يخولها قانون االستثناء لمديريات  وتتم إحالة القضايا على المحكمة العليا طبقًا

ألن  لكن دور الوزير يظل في الواقع شكليًا. ة قع من وزير الداخليمّو) عرفي( عبر أمر عسكري  المخابرات

التي أنشئت  الهيئةوتتمتع نيابة هذه . 20اوالمحكمة العلي أجهزة المخابراتاالتصاالت تتم مباشرة بين 

                                                
من تصدير االرهاب إلى تصدير القمع، ص :  2008حقوق اإلنسان في العالم العربي، التقرير السنوي مرآز القاهرة لحقوق االنسان،   17

131 . 
حيان رزوق المحكوم عليه عمر ( Omar Hayyan al-Razzouk sentenced pursuant to Law 49/1980اللجنة السورية لحقوق اإلنسان،   18

تّم تصفح الموقع  في  ،) http://www.shrc.org/data/aspx/d19/4049.aspxمتوفر فقط في اللغة اإلنجليزية -49/1980بمقتضى القانون 
 . 2010أبريل / نيسان 30
آانون  7ل  6المرسوم التشريعي رقم (لمحاآم العسكرية االستثنائية و إنشاء اأهداف الثورة  بحمايةوانظر أيضا القانون المتعلق   19

 12من  59و رقم   1965يونيو /حزيران 10ل  108، رقم 1965فبراير /شباط 9ل  33والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم  1965يناير /الثاني
 .)1966يوليو /توز

 .محكمة العليا ألمن الدولةبشأن إنشاء ال 1968لسنة  47من المرسوم رقم  5انظر المادة  20
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بإجراءات فهي تتخذ قرار المتابعة وتقوم :  بصالحيات واسعة 68/47من المرسوم  3المادة بموجب 

    .21في انتهاآات مبادئ المحاآمة العدالة ، مما يتسبب طبعًاءاتاالجراساهم في تطبيق التحقيق وُت

 47/68من المرسوم  7 مادةلل أنه طبقًافي تقريرها الدوري للجنة حقوق االنسان ب وتؤآد الدولة الطرف

فإن المتابعين أمام هذه الهيأة يتمتعون بنفس  ،نشاء المحكمة العليا ألمن الدولةالذي ينص على إ

أن الضمانات الممنوحة ب واضحإال أنه ومن ال. 22مدنيةقة بالدفاع آما لو آانوا أمام محكمة الحقوق المتعل

محكمة عادية، مما يتعارض مع مبدأ المساواة بين  منحهاأمام هذه المحكمة أقل من تلك التي ت

 نص بوضوح على أن هذهت 7المادة ف). 25.3المادة ( المواطنين أمام القانون الذي يضمنه الدستور

وذلك في جميع  ،بهاالعمل المقررة طبقا للقوانين الجاري  جراءاتواعد االقالمحكمة غير ملزمة باحترام 

وبذلك يلغي هذا البند االستثنائي الضمانات التي ينص عليها الدستور ونصوص القانون .  االجراءاتمراحل 

  .العادي

في جميع  فالدفاع ليس مخوًال. هابسرعت محكمةالفحسب العديد من المحامين، تتميز محاآمات هذه 

لرد هذا الطلب حتى لو  ةالمذآور 7المادة إال بإذن من النيابة العامة التي تستند إلى  االجراءاتمراحل 

 محدودًا فخالل المحاآمة ال يلعب الدفاع إال دورًا. 23أن يتم استنطاقه بحضور محاميه طلب المتهم مثًال

معظم الحاالت ال يتم توآيلهم من طرف المتهمين إال يوم المحاآمة في المداوالت، بل إن المحامين في 

ويتم احتجاز أغلب المتهمين الماثلين أمام . دفاعهم ةمما ال يمكنهم من دراسة الملف الجنائي أو تهيئ

. لمقابلة موآيليهم ال يتمكن المحامون من ولوجه بحيثالعسكري  صيدناياهذه المحكمة في سجن 

العديد  شيربحيث ُيمأخوذ بها أمام هذه المحكمة،  أجهزة المخابراتمن طرف  الُمنتزعة تبقى االعترافاتو

تستخدم أثناء المحاآمة  المخابرات أن االعترافات المنتزعة بالتعذيب من طرف بهم يدانين ومحاممن الُم

  .بهذا الخصوصبفتح تحقيق  ايأمروبأن لتعرض للتعذيب أو ل خذ القضاة في االعتبار ادعاءاتهمدون أن يأ

أمام  هذه  بسرية غالب األحيان القانون فإنها تتم في مضمون بنّص الجلسات هو أمرورغم أن علنية  

هذه بحسب االجراءات الُمتبعة أمام ويمكن  .بل ال يسمح حتى للعائالت بحضور المحاآمات المحكمة،

أن محاآمات هذه باإلنسان حقوق  لدراسات د مرآز دمشقفقد أّآ .سنوات عديدةلأن تمتد بالمحكمة 

سنوات من عّدة ر أو شهأة ألن المتهم ال يمثل أمامها إال بعد عّد ،سنتين ونصفتتجاوز ال القضائية الهيئة

24االحتجاز
 2008مارس /آذار 10، فخالل جلسة حاآمسنوات قبل أن ُي 4بل إن بعضهم اضطر لالنتظار .  

على التوالي ، 2004 سبتمر/أيلول 16قين بتاريخ علي العكاشة، المعتلسعيفان وعاصم  يحكم على عل

  .25سنوات بتهمة القيام بأعمال إرهابية  10و  11بـ 

 2009 مارس/آذارإلى  2008 تموز/، من يوليوثمانية أشهرلمدة بصفة سرية  إجراءات التقاضي دامتوقد 

، حتى اآلنو.بأية زيارة ؤذن دون أن تتسرب أية معلومة أو ُي) انظر أسفله( صيدنايابعد مذبحة سجن وذلك 

آما أن العديد من األسر ال تدري أي شيء عن . ئالت في جهل تام بعدد الضحاياالزال الرأي العام والعا

  . االدالء بأية معلوماتحتجزين في هذا السجن بسبب امتناع السلطات عن الُم ممصير أقربائه

. التي تجري أمام المحكمة الخاصة ترفض السلطات وجود أي مراقب أثناء المحاآمات أخرى،من جهة 

               س المنظمة السورية لحقوق اإلنسان، وهو محام ورئيهند الحسنيفقد تم اعتقال األستاذ م

                                                
، 13رير مرآز دمشق لدراسات حقوق االنسان، ص ق، تهل من عدالة في قضاء االستثناء؟ محكمة أمن الدولة العليا نموذجرزان زيتونة،   21

 . 2010نيسان /أبريل 30، تّم تصفحه في http://www.shril-sy.info: موجود على الموقع 
من العهد الدولي الخاص  40التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى لجنة حقوق اإلنسان في إطار المادة   22

  .67، الفقرة (CCPR/C/SYR/2004/3)، 2004يوليو /تموز 5بالحقوق المدنية والسياسية، 
 ،16رير مرآز دمشق لدراسات حقوق االنسان، ص قتناء؟ محكمة أمن الدولة العليا نموذج، هل من عدالة في قضاء االستثرزان زيتونة،   23

  .2010نيسان /أبريل 30، تّم تصفحه في http://www.shril-sy.info: موجود على الموقع 
 ،13ص ، رير مرآز دمشق لدراسات حقوق االنسانق، تالدولة العليا نموذج هل من عدالة في قضاء االستثناء؟ محكمة أمنرزان زيتونة،   24

  . 2010نيسان /أبريل 6، تّم تصفحه في http://www.shril-sy.info :موجود على الموقع 
 ، 22، ص 2009يناير /آانون الثاني، التقرير السنوي الثامن لحالة حقوق اإلنسان في سوريةلجنة حقوق االنسان،   25

http://www.shrc.org/data/pdf/AnnualReport2009ar.pdf ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في .  
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 28يوم ملّخص عنها، وذلك في نشر لجلسات محكمة أمن الدولة وقيامه ب نتيجة لمتابعته" سواسية"

حصوله على ترخيص من رئيس المحكمة من غم راء هذ التوقيف على الج، وقد 2009 يوليو/تموز

، إضافة إلى تهم أخرى واهية" إضعاف الشعور القومي"و " آاذبةبنشر معلومات "وبعد اتهامه . بالحضور

حت بأن السيد الحسني يترأس التي صّروة من النظام عرض قضيته على نقابة المحامين المقرّب تّمفقد 

. ل أنشطته آمدافع عن حقوق اإلنسانالقانون عندما يواص جمعية غير معترف بها وأنه يقف في وجه

ومنذ  .في النقابة سمه من الئحة المحامين المسجلينأ شطب،  2009أغسطس/آب 10في  تّم وبذلك

 أّدىوبذلك  .أمن الدولة في انتظار محاآمته من طرف محكمة احتجز في سجن عدرذلك التاريخ وهو ُم

 أمن الدولة محكمة جلساتل الهام الذي آان يقوم به لتوثيق ومتابعة من وتيرة العم إلى الحّداعتقاله 

  .االطالع على األحكام المنطوق بها و

أما بالنسبة لقرارات هذه المحكمة فإنها غير قابلة للنقد بحيث ال يمكن ألحد سوى رئيس الجمهورية أن  

أن يصادق رئيس الدولة على هذه  ، آما ال بّد47/69من المرسوم رقم  8مادة لها طبقا لليلغيها أو يعّد

هو الذي يصادق على ) وزير الداخلية حاليا( العسكري ا الحاآممساعد  ّنفإالواقع إال أنه وفي  .القرارات

وتبرر السلطات . اتبين السلط والفضلمما يتناقض أيضا مع مبدأ استقاللية العدالة . هذه القرارات

  .26محكمة العليا ألمن الدولةالضايا المعروضة على لطابع الحساس للقاالسورية غياب الطعن بـ

الدولي الخاص بالحقوق المدنية  من العهد 4الفقرة  9المادة تعارض مع ي جواز الطعنوهذا االنتهاك لمبدأ 

آما ينتهك دستور البلد  .27السوري أصول المحاآمات الجزائيةمن قانون  340المادة  لكوآذ ،والسياسية

التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون  أّن حقعلى  28/4 تهمادفي  الذي ينّص

   .28 بالقانون

 ، باالنتماء إلى منظمة إسالمية2005 سبتمر/أيلولوقد اتهم العديد من األشخاص الذين اعتقلوا في  

خالد العقلة بن عبد  ن من بينهماوآ ،مع األشغال الشاقة سرية وحكم عليهم  بست سنوات سجن

آما أحصت اللجنة السورية لحقوق .ن وأحمد الخالد وأحمد الفرعي وخالد الخالد وقاسم الخالد الرحم

السلطات  قبلبالتطرف من  تهمواُاعشرات الحاالت ألشخاص  2009اإلنسان في تقريرها السنوي لسنة 

  .المحكمةهذه جائرة أمام  محاآماتت محاآمتهم بسبب آرائهم فقط خالل وتّم

إعالن دمشق "قعي اعتقال العديد من مناضلي حقوق اإلنسان ومو تّم، 2009- 2008 عاميوخالل 

خالل  تفقد انطلقت أول حملة اعتقاال .قبل أن يمثلوا أمام هذه المحكمة "الديـمقراطي الوطني للتغيير

ل عشرات الموقعين من طرف فاعتق. 2008 يناير/آانون الثانيو 2007 ديسمبر/آانون األولشهري 

تابعة وإدانة ت مة أيام، بينما تّمطلق سراح بعضهم بعد عّدقبل أن ُي أجهزة المخابراتات مديريمختلف 

) قانون العقوباتمن  287المادة " (آاذبةنشر معلومات "المتهمين بــمن  12، مثل آخرين بعقوبات سجن

ي واالقتصادي السياس آيان الدولةأو االنتماء إلى منظمة سرية بهدف تغيير " إضعاف الشعور القومي"أو 

ة وبعد عّد) .قانون العقوباتمن  307و 306، 286، 285 موادال" (العرقية أو الطائفية النعرات ثارةإ" أو 

الحكم بسنتين  ، تّم2008 سبتمر/أيلول 24و أغسطس/آب 26 يوليو و 16أيام خالل قدت جلسات ُع

البني وعلي العبد اهللا وجبر  على فداء الحوراني ورياض سيف وأحمد طعمة الخضار وأآرم ونصف سجنًا

، ن العش وفايز سرات وطالل أبو دانالشوفي ووليد البني وياسر العتي ومحمد حاجي درويش ومروا

  .29من موقعي إعالن دمشق جميع هؤالءو

                                                
من العهد الدولي الخاص  40ربية السورية إلى لجنة حقوق اإلنسان في إطار المادة التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية الع  26

   .66الفقرة  (CCPR/C/SYR/2004/3)،2004يوليو /تموز 5المدنية والسياسية، ، بالحقوق
 2009يوليو /موزت 16من االتفاقية،  19التقرير األساسي للجمهورية العربية السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة   27

(CAT/C/SYR/1)  153، الفقرة 20صفحة.  
 2009يوليو /تموز 16من االتفاقية،  19التقرير األساسي للجمهورية العربية السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة  28

(CAT/C/SYR/1)  49، الفقرة 20صفحة.  
  ،10، ص 2009يناير /، آانون الثانيالتقرير السنوي الثامن لحالة حقوق اإلنسان في سوريةلجنة حقوق االنسان،  29
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 وآذلك المنفى منسنة  20أما أعضاء تنظيم اإلخوان المسلمين الذين عادوا إلى سوريا بعد حوالي 

أحداث السبعينات والثمانينات، فيتم اعتقالهم وتقديمهم لمحكمة بلهم أية عالقة  أبناؤهم الذين لم يكن

سنة  12ك إلى بعد ذل خففهالت 1980لعان  49 قانونلل ة أحكام إعدام طبقًاالتي نطقت بعّد أمن الدولة

قت اللجنة السورية لحقوق وقد وّث. قة مع الحرمان من الحقوق المدنيةالشامن السجن واألشغال 

 1978سنة  ولود، من ضمنها الدآتور فادي فاروق عيسي الم2009 عامة حاالت خالل نسان عّداإل

 حكوم عليهومحمد فوزي يوسف ذو الجنسية األلمانية والم 2009 مارس/آذار 15بتاريخ  حكوم عليهوالم

 21بتاريخ  حكوم عليهوالم 1975سنة  المولودخالد أحمد بن محمد  ،2009 مارس/آذار 29في 

  .30،الخ 2009 وماي/آيار 14صفوح األسعد البكري المحكوم عليه يوم  و  2009 أبريل/اننيس

   

  المحاآم العسكرية 4.2
حقوق اإلنسان وأشخاص  ناشطيمنهم عدد آبير من  ،ة أيضا لمحاآمة مدنيينيتتدخل المحاآم العسكر

  .ينتمون ألحزاب المعارضة السياسية

للمحكمة  ،)1962/12/22بتاريخ  51المرسوم رقم (  ،الطوارئ من القانون المتعلق بحالة 6 مادةفطبقا لل

ح هذا البند ويوّض. السوريقانون العقوبات  موادفي المخالفات المتعلقة بخرق بعض  تتبالعسكرية أن 

أو " شامال خطرًا" والجرائم التي تمثل  امبأمن الدولة والسلم الع أن هذه المخالفات المتعلقة بالمّس

31من اختصاص القضاء العسكريوتكون  امالع حقالمرتكبة ضد ال
خول تأ  رةفق 6المادة آما أن نفس .  

وبذلك يظل مجال فعل . العسكري الحاآمحاالت مخالفة األوامر الصادرة عن  البت فيالقضاء العسكري 

نظرا لكونها تمكن القضاء العسكري من متابعة عدد آبير من القضايا المتعلقة  هذه البنود واسعًا

وهكذا يمثل بانتظام أمام المحاآم العسكرية معارضون . شخاص يمارسون حقهم المشروع في التعبيربأ

حالة  يجرمها قانونسياسيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان وصحفيون ومدونون وتتم إدانتهم بأفعال 

ء بعض العسكري إمكانية استثناا للحاآممن المرسوم المذآور  8 و 7 مادتاننح التمآما . الطوارئ

بحيث يمكنه التدخل للحسم في آل تنازع في  32)7المادة ( المخالفات من اختصاص العدالة العسكرية 

  ).  8المادة ( االختصاصات بين القضاء العسكري والقضاء العادي 

أصول  قانونأية ضمانات مشابهة لتلك التي يمنحها  لىع العسكريةأصول المحاآمات قانون  نصوال ي

ليس فقط  ،من آل حق في المحاآمة العادلة، مما يخرق فالمتهم يجرد تقريبًا. زائيةالمحاآمات الج

 العسكريةأصول المحاآمات  فقانون. أصول المحاآمات الجزائيةبل أيضا بنود قانون  ،القانون الدولي بادئم

ام محكمة آل متهم يمثل أم  ان على أّننّصت لتينال 72و  70 المادتينإلى الحق في الدفاع في  ُيشير

على  71تنص المادة  آما ). 70المادة (  عسكرية بتهمة ارتكابه مخالفة جنائية يجب أن يوآل عنه محاميًا

أن دفاع األظناء يؤمن من  72المادة قرر ت،بينما " أنه  ال يحق ألي احد أن يقوم بالدفاع عن متهم غائب

 أمام القضاءمة العادلة ليست مضمونة هذه البنود تدل على أن المحاآ ّنفإ وبذلك. طرف أحد الضباط

  .العسكري

 أما المسؤول عن إحالة القضايا إلى المحاآم العسكرية فهي النيابة العسكرية التي تمتلك أيضًا 

 1فبتاريخ ) . انظر أعاله(صالحيات واسعة آما هو الشأن بالنسبة لنيابة المحكمة العليا ألمن الدولة 

                                                                                                                                            
http://www.shrc.org/data/pdf/AnnualReport2009ar.pdf ، 2010أبريل / نيسان 30الموقع  في تّم تصفح .  

  14-13، ص 2009يناير /، آانون الثانيالتقرير السنوي الثامن لحالة حقوق اإلنسان في سوريةلجنة حقوق االنسان،   30
ort2009ar.pdfhttp://www.shrc.org/data/pdf/AnnualRep ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في . 

تّم ،  http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=606: نون الجنائي موجود على الرابط االنص الكامل للق  31
  . 2010أبريل / نيسان 30تصفح الموقع  في 

صحيح  .العادية صالحية النظر في محاآمات بعض المدافعين عن حقوق اإلنسان وسجناء الرأي وفي هذا السياق، فقد ُأعطي للمحاآم  32
إال أنه على أرض الواقع يتبين بأن هذه . أن القضاء المدني يضمن حقوق أآثر للمتهمين، وذلك بسبب تطبيق قانون اإلجراءات الجنائية

 .ة عندما يتعلق األمر بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وسجناء الرأيمسيسة جدا  واألحكام الصادرة غير معقولة وخاصالمحاآمات 
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إلى المحكمة العسكرية  ،أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان ،لحاجيأحيل أحمد ا، 2008 أبريل/نيسان

فتدخلت الشرطة . لمقال ينتقد ثغرات النظام التعليمي في سوريانترنت اإلعقب نشره في ة قبالر

أما . 33، دون أي اعتبار لحقوقه األساسيةةقبالرتقديمه للمحكمة العسكرية  الستنطاقه قبلالعسكرية 

دون أي أمر قضائي  تعسفي شكلعتقل بُأ، فقد 1986سنة  مولودلطالب الوليد محمد علي حسن، ا

من طرف أفراد األمن  الحسكةمدينة في  ،2008 أبريل/نيسان 7بتاريخ  ،ره بالتهم الموجهة إليهودون إخبا

بتهمة  2009 أبريل/نيسان 11يوم حلب في وبعد تقديمه أمام قاضي التحقيق العسكري . السياسي

ه لكّن. دفع القاضي المذآور بعدم االختصاص ،"إهانة رئيس الدولة" و" ي اإلدارات العموميةف والذم القدح"

في من طرف المحكمة العسكرية  2010 فبراير/شباط 22لم يطلق سراحه بل تقررت محاآمته يوم 

وهذا  المثال  يدل على غياب  استقاللية . 201034 مارس/آذار 23لت المحاآمة إلى ثم تأّج القامشلي

  .القضاء الذي يخضع لتعليمات السلطة التنفيذية

  

  تقنين اإلفالت من العقاب بالنسبة ألعوان السلطة 4.3
تساهم نصوص غير منشورة في الجريدة الرسمية في ضمان اإلفالت من العقاب بالنسبة لعناصر قوات  

 يناير/آانون الثاني 25بتاريخ  14من المرسوم  16المادة ف. األمن الذين يرتكبون انتهاآات لحقوق اإلنسان

ال يجوز مالحقة أي من العاملين في اإلدارة عن الجرائم التي يرتكبونها إثناء تنفيذ  "أنهبوضح ُت 1969

. " المهمات المحددة الموآولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إال بموجب أمر مالحقة يصدر عن المدير

على نفس بنود  ابتأآيده سارنفس الم 1969 ايوم/أيار 25بتاريخ  549من المرسوم  74المادة ذهب تو

النيابة أيضا  ىبقآما ت. 35نشراأنهما سيطبقان دون أن ُيبضيف المرسومان وُي .المذآورة أعاله 16المادة 

إذا آان المتهمون  وىالضحية للشكالعامة عاجزة عن اإلحالة إلى محكمة معينة حتى في حالة تقديم 

 أمبددعم  64تحت رقم  2008 سبتمر/أيلول 30صدر بتاريخ  جديدًا رسومًابل إن م. 36األمن جهزةأعوانا أل

ان الشرطة أثناء أدائهم  إفالت الجالدين من العقاب بمنحه حصانة واسعة لعناصر األمن العسكري وأعو

لكن هذه القوات خاضعة  .مسلحةادة العامة للجيش والقوات اليإال إذا صدر قرار مناقض عن الق ،لمهامهم

وبذلك تنتهك الحصانة الممنوحة من طرف التشريع . وزارة الداخلية وليس للقيادة العسكرية لسلطة

السوري لبعض أعوان الدولة مبدأ المساواة بين المواطنين وتقرر أن الذين يقومون بأفعال التعذيب ال 

التعذيب  كافحةمية إلى الجهود الرام تخدم ال اإلفالت من العقابآما أن مناخ .  يعاقبون وال يتابعون قضائيًا

   .مارس فيه أعوان السلطة هذا الفعل بانتظامفي بلد ُي

  

  .األمن أجهزةتكاثر وغموض  5
  

  مصالح متوازية 5.1
 و عن االعتقاالت واالحتجازات التعسفية والسرية والتعذيب المسؤولةكاثر األجهزة األمنية في سوريا، تت

  .خاصة في حق المعارضين السياسيين

                                                
بيـــــان جلسة محاآمة الناشط الحقوقي أحمد الحجي أمام لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا،   33

تّم تصفح الموقع  ، http://www.yek-dem.com/daxuyan-arabi=12-11-4-2008.htm، 2008أبريل /ة، نيسانالمحكمة العسكرية االستثنائي
    . 2010أبريل / نيسان 30في 

ستمرار محاآمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين أمام الجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا،   34
تّم تصفح الموقع  في ، http://www.anhri.net/syria/cdf/2010/pr0222-3.shtml، 2010فبراير /شباط 22القضاء العسكري بالقامشلي، 

   . 2010أبريل / نيسان 30
    . 549من المرسوم رقم  101والمادة  14من المرسوم رقم  30انظر المادة   35
بمناسبة اليوم الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا،  لجانوهذا منصوص عليه صراحة في هذين المرسومين،   36

، 2007يونيو /حزيران 26، العالمي لمناهضة التعذيب لنعمل يدا بيد ضد التعذيب آجريمة في حق اإلنسانية
.net/syria/cdf/2007/pr0626.shtmhttp://www.anhri ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في . 



14 
 

  : أهمها أربعة و 37 يمكن أن يتزايد عددها أجهزةلسورية لحقوق اإلنسان تسعة وتحصي اللجنة ا

فرع فلسطين المسمى أيضا : قسم المخابرات العسكرية الذي يتشكل من أربعة فروع في دمشق.1

  .، فرع الدوريات وفرع المنطقة248، فرع التحقيقات العسكرية المسمى الفرع 235الفرع 

في  مكتب في جميع السجون المدنية والتي تتحكم آليًا يوجد لديهاالتي مديرية األمن السياسي . 2

 .بدمشق عدراجناح من سجن 

لون ( بذالت نظامية 2007ي عناصرها منذ التي يرتد) أمن الدولة سابقًا(العامة  المخابرات مديرية . 3

 ).رمادي ازرق

 .مديرية مصلحة المخابرات الجوية. 4

  .وحدات في آل محافظات البلد في دمشق ولها جميعًا جهزةذه األوتقع المديريات المرآزية له

لكنها في . تحت سلطة وزارة الداخلية، مما يفرض ضمان مراقبة مدنية جهزةتوجد آل هذه األ نظريًا

مدنية مادامت  لهيئةغياب أية مراقبة  أعاله المذآور 24/2008ويؤآد القانون . الواقع ال تخضع إال لرؤسائها

  .يةقانون اتنتهاآال ارتكابها في حالةمن آل متابعة قانونية من محمية عناصر األ

، وتتميز حرآتها بغياب جميع المدن وفي عدة قرى في البلدمكاتب ومراآز احتجاز في  جهزةولهذه األ

على األشخاص المبحوث عنهم،  التنسيق بين مديرياتها بل بوجود عالقة تنافس بينها، مما ينعكس طبعًا

ة مرات إذا دانوا ويحتجزوا عّدمختلفة ال تتواصل بينها بل يمكن أن ُي أجهزةن أن تطاردهم بحيث يمك

  .اختلفت التهم الموجهة إليهم أو اختلفت تسمياتها الجنائية

وتصدر آل منها . ألمن الدولة والمحاآم العسكريةحكمة العليا بتعاون وثيق مع المجهزةوتشتغل هذه األ

  .مرآزية  هيئةليغ به شفويا في الغالب دون أن تنسق بين هذه األوامر أية أمرا باالعتقال يتم التب

  

  جهزة المخابراتأماآن االحتجاز التعسفي والتعذيب التابعة أل 5.2
التي ال تخضع لمراقبة النيابة العامة  أجهزة المخابراتتوجد العديد من مراآز االحتجاز تحت قيادة مختلف  

ولذلك  صيدنايارا و دضها مدمجة في مؤسسات سجنية مثل سجني عفبع. قضائية مدنية أخرى هيئةأو 

  : ولن نذآر هنا سوى أهمها. يصعب التمييز بين مراآز االحتجاز السري والسجون النظامية

ويتضمن . تجاز السريأهم مراآز االحمن  العسكرية و جهزة المخابراتفلسطين وهو أهم مرآز أل فرع -

هي زنزانات تحت األرض مظلمة طولها متران وعرضها متر وارتفاعها متران و" زنزانات قبورية"هذا المرآز 

سنوات طويلة في ليمكن أن يمتد االحتجاز في هذه الزنزانات  و. لصراصير والفئرانا تنتشر فيها بكثرة

ويشتهر مرآز فلسطين بكونه أآثر مراآز التعذيب وحشية . سرية أحيانا ودون أي اتصال بالعالم الخارجي

  .لبلدفي ا

  .مرآز االحتجاز التابع لألمن السياسي في حي فيحاء بدمشق -

  .السياسيمن لألمزة بدمشق والتابع للمديرية المرآزية المرآز االحتجاز الواقع في  -

آلم من العاصمة في أرض شاسعة ويتضمن  20الواقع على بعد  عدراالسجن المرآزي لدمشق ب -

بين المحتجزين المدانين  فصلالوال يتم . دارة والسجن والمعاملبنايات عديدة أهمها تلك الخاصة باإل

وال بين األشخاص الموجودين رهن الحبس ) ، سياسيةنائيةجنحية، ج(حسب طبيعة إدانتهم 

مع سجناء الحق العام في نفس الزنزانات المكتظة  فالسجناء السياسيون يوضعون عمدًا. االحتياطي

 حصول علىآما أن الرشوة ضرورية لل. ئيى القليل من الطعام الردوالشديدة القذارة و ال يتلقون سو

وتظل لغة التخاطب المفروضة . انأما زيارات األسر أو المحامين فتتم تحت مراقبة السّج ،المواد الضرورية

                                                
 19، دراسة قانونية حول القوانين القمعية في سورية دراسة قانونية عن القوانين القمعية في سوريةاللجنة السورية لحقوق اإلنسان،   37

  . 2010أبريل / نيسان 30تصفح الموقع  في  تّم، http://www.shrc.org/data/aspx/001RESEARSH.aspx، 2001فبراير /شباط
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بالنسبة لبعض المحتجزين األآراد أو  ةما يمثل مشكلاللغة العربية وهو  هي الزوار و  على السجناء

  .األجانب

في  المستعجلةآما ال يتم التكفل بالحاالت  أجورورغم أن العالجات بدائية فإن المحتجزين ملزمون بأداء 

يحظر مكتبة ضخمة يمنع ولوجها على السجناء السياسيين الذين السجن  وجد فيوي. الوقت المناسب

لمعامالت السيئة آما ال يوجد تلفاز في السجن حيث تروج ا. الحكوميةأيضا قراءة الصحف غير  عليهم

  .38والضرب العنيف

  .مرآز االحتجاز التابع لقسم الهجرة والجنسية بدمشق -

تدشينه  فقد تّم. شخص 10000حوالي ستقبل يسجين لكنه  5000 ل الذي أعد خصيصًا صيدناياسجن  -

إليه تحويل عدد من السجناء السياسيين  ، لكن منذ البداية تّمالستقبال سجناء الحق العام 1987سنة 

محافظات أخرى بعد إقامتهم فيها شهورا  فيفي دمشق أو  تنطاقهم في مختلف الفروع الواقعةبعد اس

األمن  أجهزةويمكن من جديد أن يتم تحويلهم إلى أحد مراآز . رهن التعذيبو سرية تامة ببل سنوات 

  .الستنطاقهم

لسورية لحقوق اإلنسان سنة فقد أحصت اللجنة ا ،أيضا على مباني للتعذيب  صيدناياويحتوي سجن 

احتجزوا منذ نهاية  من اإلخوان المسلمين 356منهم ين سياسي أو سجين رأي، سج 580أسماء  2004

سنة وأصبح العديد منهم في حالة بدنية  30، أي منذ حوالي ت وبداية ثمانينات  القرن الماضيسبعينا

خالل أولى سنوات  لها تعرضيب التي إذ فقد بعضهم  عقله بعد أصناف التعذ.ونفسية شديدة السوء 

أولهم عبد القادر محمد الشيخ  و. غم انتهاء مدة محكوميتهر ل إن بعضهم ال زال رهن االعتقال ب ،احتجازه

 .2004سنة  والذي آان ال يزال في السجن 1979أحمد الذي آان من المفترض أن يطلق سراحه سنة 

، طينيون من فتح أو الجبهة الشعبية، فلسناصريون:  محتجزا لمختلف األطياف السياسة  175وينتمي 

حزب التحرير منذ سنة  منعضو  49عتقل آما ُا.عراقيون بعثيون، إسالميون سلفيون أو ضباط في الجيش 

  .197439 ويظل أحد أقدم المحتجزين هو عماد شيحة المعتقل منذ، 1999

  

  االعتقاالت التعسفية واالحتجازات السرية  6
  

  تعسفالالقانون يمنع  6.1
يصرح في مذآرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها والمادة ينص القانون السوري على أن آل 

 حصلآما أن من حقه أن ي). أصول المحاآمات الجزائيةمن قانون  108المادة (القانونية التي تعاقب عليه 

اليتم في الواقع احترام هذه  لكن. 40)"109المادة (نسخة من األمر بالمثول أو اإلحضار أو االعتقال على 

  .المعنيون بأسباب اعتقالهم علمأبدا وال ُي االجراءات

                                                
  سبتمبر، /أيلول 14، 2005زياد رمضان، ضحية اعتقال تعسفي منذ تموز : ، سوريابيان الكرامة  38

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3636:-2005&catid=155:-&Itemid=100 ، تّم تصفح
د السماح لعائلته بزيارته بعد أآثر آخر األخبار عن السيد زياد واصف رمضان بع: سورياو بيان الكرامة،  2010أبريل / نيسان 30الموقع  في 
، 2009ديسمبر /آانون األول 16، من سنتين

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3701:2009-12-16-15-46-15&catid=155:-
&Itemid=100   2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في   

مايو /، آيارمتى يطوى ملف االعتقال المزمن في سورية: سجن صيدنايا المأساة اإلنسانية المستمرة االنسان، اللجنة السورية لحقوق   39
2004 http://www.shrc.org/data/aspx/d6/1746.aspx ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في .  

من العهد الدولي الخاص  40قرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى لجنة حقوق اإلنسان في إطار المادة الت  40
  بالحقوق 

  .129، الفقرة  (CCPR/C/SYR/2004/3)،2004يوليو /تموز 5المدنية والسياسية، 
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تقديمه أمام النائب  ساعة دون استنطاق أو تّم 24أآثر من  ألمر وبقي محتجزًا وإذا اعتقل الظنين تنفيذًا

 مادةلل ويصبح الشخص المسؤول عن ذلك عرضة للمتابعة، طبقا العام، فإن احتجازه يعتبر تعسفيًا

  .41)قانون العقوباتمن  358المادة  ( بتهمة الحرمان غير القانوني من الحرية الفردية،105

من األشخاص الذين تعتبرهم السلطات السورية معارضين سياسيين يتم اعتقالهم  جدًا إن عددا آبيرًا

قضائي  أمر م أيٌيقدم لهالعسكرية دون أن  المخابرات ، خاصة مصلحة أجهزة المخابراتمن طرف إحدى 

ما يتم إصداره  أن هذا األمر غالبًا ، حيثباالعتقال ودون أن يتم في الغالب إطالعهم على أسباب االعتقال

ما  وغالبًا .دون أية تهمة أجهزة المخابراتاستدعاؤهم إلى مقر إحدى  لكن بعض األشخاص تّم. شفويًا

دون أي اتصال بالعالم  هزة المخابراتأجيختفون مدة قد تصل إلى أآثر من سنة داخل أحد مراآز 

  .الخارجي ودون أن تعلم عائالتهم شيئا عن مكان احتجازهم

ويشمل صنف آخر من االحتجاز التعسفي األشخاص الذين ال يتم إطالق سراحهم رغم إنهائهم لمدة 

  .وتخصص المعاملة القاسية لإلخوان المسلمين ،محكوميتهم القانونية

  تعسفي والسريبعض حاالت االحتجاز ال 6.2
التعسفي  المعني باالعتقالالعمل  فريقإلى  قضية 2009 سبتمر/أيلول 14وجهت منظمة الكرامة يوم 

فقد قرر هذا األخير العودة إلى سوريا . سنة 33لسيد زياد واصف رمضان البالغ من العمر في قضية ا

تي آانت تريد استنطاقه حول العسكرية اللبنانية ال أجهزة المخابراتبسبب خوفه من التعذيب على يد 

عالقاته المفترضة مع شخص متهم بالتورط  في اغتيال السيد رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني 

لالستنطاق  2005يوليو  20وفور وصوله إلى سوريا، تم استدعائه يوم . 2005 فبراير /شباطالسابق، في 

صحبة محاميه، فتم وضعه رهن بطواعية  العسكرية في دمشق حيث توجه أجهزة المخابراتفي مقر 

 ويبدو أن احتجازه تّم. االحتجاز دون أن يقدم إليه أي أمر باالعتقال ودون أن يخبر بأسباب هذا اإلجراء

من أجل استنطاقه في التحقيق  ، وذلكشوآت آصفالعسكرية السيد  مخابراترئيس الألمر  تنفيذاًً

مدة ستة أشهر ولم تعلم إال خالل م تتوصل أسرته بأي خبر عنه وبعد اعتقاله، ل. الخاص باغتيال الحريري

حتجز في فرع ُا آان قد وبأنه لمدينة حمصبتحويله إلى السجن الرئيسي  2006يناير /آانون الثانيفي 

  .دمشق فيفلسطين 

 سبتمر/أيلولذن له باستقبال زيارات أسرية ليتم تحويله من جديد في وخالل إقامته في سجن حمص ًأ

 سبتمر/أيلول 22نت أسرته من زيارته مرة أخيرة يوم إلى فرع فلسطين لسجن دمشق حيث تمّك 2007

لها برؤيته في فرع فلسطين  سمح، لتبقى بعد ذلك دون أي خبر عنه مدة سنتين تقريبا، قبل أن ُي2007

دي منذ لظروف احتجازه الفر بعد أن تدهورت حالته الصحية بشدة نظرًاوذلك ، 2009أغسطس/آب 23يوم 

 .42حتى اآلنلم يحاآم  مورغم عدم توجيه أية تهمة له فل. 2007

يظهرون من جديد بعد فترة متفاوتة من  أجهزة المخابراتإن بعض األشخاص المحتجزين من طرف 

اختطاف  فقد تّم. االعتقال السري ليمثلوا أمام المحكمة العليا ألمن الدولة أو أمام محكمة عسكرية

 14في  ، وذلكسنة 78  من العمر يبلغ وهو محام جليل ومدافع عن حقوق اإلنسان السيد هيثم المالح

إلى بيته من طرف ثالثة  بينما آان يغادر مكتبه متوجهًاوقد تّم اعتقاله , 2009أآتوبر /تشرين األول

دخل إلى العامة، ثم ُأ المخابرات إلى مقر مديرية مصلحة أخذوهأشخاص أرغموه على الرآوب معهم و

                                                
من العهد الدولي الخاص  40ة إلى لجنة حقوق اإلنسان في إطار المادة التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السوري  41

  .131، الفقرة  (CCPR/C/SYR/2004/3)،2004يوليو /تموز 5بالحقوق المدنية والسياسية، 
   سبتمبر،/أيلول 14، 2005زياد رمضان، ضحية اعتقال تعسفي منذ تموز : بيان الكرامة، سوريا  42

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3636:-2005&catid=155:-&Itemid=100،  تّم تصفح
   2010أبريل / نيسان 30الموقع  في 

، 2009ديسمبر  16، خر األخبار عن السيد زياد واصف رمضان بعد السماح لعائلته بزيارته بعد أآثر من سنتينآ: سورياو بيان الكرامة، 
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3701:2009-12-16-15-46-15&catid=155:-

&Itemid=100  
   . 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في 
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. العامة أجهزة المخابراتب اللواء الرائد زهير حمد، المدير المساعد للواء الرائد علي مملوك، مدير مكت

 ونيةقناة تلفزي، 2009 أآتوبر/تشرين األول 12يوم  ،استنطاقه حول مقابلة هاتفية أجرتها معه تّموقد 

 19للتعذيب إلى غاية  حتجز في غرفة يبدو أنها مخصصة، ثم ُارية معارضة وحول مقاالته األخيرةسو

لكن لم يتم . ، حيث آان من المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيق العسكريأآتوبر/تشرين األول

وبعد يومين، أي بعد . ونابتحويله إلى سجن الشرطة العسكرية بالق االستماع للسيد المالح الذي تّم

التي أطلعته على قرار احتجازه ولم  أمام  المحكمة العسكرية  تقديمه أخيرًا أسبوع من  اختطافه، تّم

  .43لحق العاماحتجز مع سجناء حيث ُي عدراإلى سجن  ذلك حول بعديتمكن من تناول أدويته لُي

،أطلق  2009 وماي/أيار 19فبتاريخ : اعتقال العديد من األشخاص الموقعين على نداءات سياسية آما تّم

يروت الداعي إلى تطبيع العالقات بين سوريا ب -سراح ميشيل آيلو أحد الموقعين على إعالن دمشق

أطلق سراح  2009 يونيو/حزيران 16وفي يوم . ثالث سنوات في السجنأن قضى  ذوذلك بعولبنان 

". إضعاف الشعور القومي"بتهمة  بثالث سنوات سجنًا 2007 وماي/أيارم عليه في ود عيسى المحكومحم

 أبريل/نيسان 24ومدافع عن حقوق اإلنسان، يوم  وفي نفس السياق حكم على أنور البني، وهو محام

وقد خضع لمعاملة سيئة أثناء ". تمس بأمن الدول آاذبةلنشره أخبار " بخمس سنوات سجنًا 2007

  .احتجازه

والداعي إلى  2005الصادر سنة " الديمقراطيالوطني إعالن دمشق من أجل التغيير "أما الموقعون على 

عوا لعدة إجراءات حالة الطوارئ وإدخال التعددية وحرية التعبير، فقد خضرفع و مرحلة انتقالية سلمية 

شخص من توجهات سياسية  16، اجتمع حوالي 2007 ديسمبر/آانون األول األول منففي . انتقامية

 2007 ديسمبر/آانون األولمختلفة النتخاب المجلس الوطني لهذه الحرآة، فتم في الفترة الممتدة بين 

الُمنتخبة لهذا  ضمنهم الرئيسة ومن اعتقال حوالي أربعين من الموقعين 2008 يناير/آانون الثانيو

التي اعتقلت وسنة ومديرة مستشفى بحماة،  51 البالغة من العمر حوراني،الالسيدة فداء  االعالن،

من الدولة بعد أن استدعيت إلى مقرهم أل تابعةمن طرف عناصر  2007 ديسمبر/آانون األول 16بتاريخ 

  .في نفس المدينة

حال على ألآثر من شهر قبل أن ُت جهزةاحتجازها في مباني هذه األ وبعد تحويلها إلى دمشق، تّم

االنخراط في منظمة سرية "بطلب من النيابة بتهمة  2008 يناير/آانون الثاني 28قاضي التحقيق في 

 " .أخبار آاذبةنشر "و " الطائفية لنعراتا إثارة"و "  السياسي واالقتصادي آيان الدولة تسعى إلى تغيير

ين الجميع بعقوبات تصل إلى سنتين شخص آخر، أُد 12مع  2008يوليو /تموز 30وبعد محاآمتها في 

   .44ونصف حبسًا

في مطار  2008 فبراير /شباط 2ففيصل أحمد الكردي اعتقل بتاريخ : وتختلف دوافع هذه االعتقاالت

 موسيقيًا بسبب تنظيمه حفًال 2008 مارس/آذار 19أوقف يوم  دمشق وهو قادم من ألمانيا وحميد شيخو

أمام أسرته في بيته بسبب إشرافه على موقع  2008 يناير/آانون الثانيدون ترخيص وياسر العابد  في 

محافظة (ة أشخاص في قرية حتلة األمن عّد أجهزةأوقفت  2009 سبتمر/يلولأ 4وفي . لكتروني محظورا

  .45تهم في ندوة، إلخبسبب مشارآ) دير الزور

                                                
تشرين  27امل المعني بمسألة االحتجاز التعسفي، إحالة قضية هيثم المالح على فريق الع: سورياأنظر خاصة بيان الكرامة،   43

 أآتوبر،  /األول
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3663:2009-11-10-13-59-55&catid=155:-

&Itemid=100  
   . 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في 

، تقرير لمرآز معتقلي المجلس الوطني إلعالن دمشق –تقرير للمزيد من التفاصيل، أنظر اعتقاالت الموقعين على إعالن دمشق،   44
أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، http://www.dctcrs.org/s4330.htmيونيو، /حزيران 12دمشق للدراسات النظرية والمدنية، 

2010 .  
     

 ، 29-28، ص 2009يناير /، آانون الثانيالتقرير السنوي الثامن لحالة حقوق اإلنسان في سوريةلجنة حقوق االنسان،   45
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فبتاريخ . بإجراءات تعسفية أخرى من أجل ردع أو إرهاب الضحايا ترافقةوهذه االعتقاالت يمكن أن تكون م

أدوات عمل الرسام و األمن في حلب بتخريب لوحات أجهزةقامت عناصر من  2001، يناير/آانون الثاني 21

محمد حاج درويش وسيارات شرآته واالثنان  بالنسبة لمعمل الصيدلة الذي يملكه مر، وآذلك األطالل

  . 46 2008 يناير/آانون الثانياعتقالهما في بداية  تّمفقد " إعالن دمشق"موقعان على 

، بسبب المشارآة في والمناضلين األآراد أحيانًا ناشطين، تضاعفت عمليات اعتقال ال2008من  وابتداءًا

آما أن حضور تجمع أو تظاهرة أو ملتقى احتجاجي تتم . حدث ثقافي أو ارتداء اللباس الكردي التقليدي

 فصلأما المنظمون، فيحكم عليهم بشدة بتهمة االنتماء إلى منظمة سرية تسعى إلى . معاقبته بقسوة

  .جزء من سوريا

االختفاءات القسرية وغير إلى فريق العمل المعني بالكرامة  منظمة قّدمت، 2009 مايو/أيار 14فبتاريخ 

آانوا قد اعتقلوا بين نهاية و. مشلي الواقعة شمال البالداأشخاص من منطقة الق 8 لالت حاية داراإل

ين جواختفوا، فأوسكان آاوا وراشو لقمان وراشو بن 2008 نوفمبر/تشرين الثانيونهاية  أغسطس/آب

 لم يظهروا إال عندنذر وأوسكان رياض وخلف عبد الباقي وأوسكان نضال وأوسكان م آاداروراشو علي 

 13مثولهم، بعد احتجاز سري دام أآثر من سنة، أمام المحكمة العليا ألمن الدولة في دمشق يوم 

تحويلهم إلى جناح السجناء السياسيين في سجن  وبعد االستماع إليهم، تّم .2009 سبتمر/أيلول

 . 47اعدر

 فبراير /شباط 10ففي . آما تم اعتقال العديد من مناضلي أحزاب سياسية غير معترف بها أو جمعيات

ول مصطفى جمعة بكر، أحد قادة حزب أزادي، إلى فرع فلسطين بدمشق الستنطاقه واعتقل ، ُح2009

لتحكم  ،بعد تخليد اليوم العالمي للمرأة 2009 مارس/آذار 9الحزب الديمقراطي الكردي في من أعضاء  3

  .   48ماء إلى جمعية سريةبعد اتهامهم باالنت أشهر سجنًا 3مشلي ب اعليهم محكمة عسكرية في الق

. ، اعتقل عشرات األآراد بعد مطالبتهم بالمزيد من الحقوق الثقافية والسياسية2009وعلى امتداد سنة 

من األآراد محرومين من الجنسية السورية ومن الوظائف العمومية  مئات اآلالف، الزال حتى اآلنف

لمتاعب إدارية مختلفة مثل تسجيل عقود  أي من الحق في السفر وخاضعين ات السفرة وجوازيوالجامع

باعتقاالت تطال ) رأس السنة الكردية(آما تقوم قوات األمن بانتظام أثناء أعياد النيروز . لوالداتالزواج أو ا

، شاهين )سنة 12(خالد جمعة : أطفال  5، اعتقل 2009 يناير/آانون الثاني 22حتى القاصرين، ففي 

 14(وساردار عبد الرحيم ) سنة 15(، دلخاز محمد )سنة 13(ميل عبي ، عزيز ج)سنة 13(إبراهيم عبي 

  .49)سنة

في أماآن مختلفة بعد تنظيمهم لساعة صمت  ناشط 21اعتقال  ، تّم2009 فبراير /شباط 28وبتاريخ 

 .الذي يحظر على األآراد امتالك األراضي في إقليمهم 49/2008احتجاجا على المرسوم 

  

  التعسف يصبح عرفا 6.3
 المعني باالعتقالالعمل  فريقعلى  2009 ديسمبر/آانون األول 10الكرامة بتاريخ  منظمةأحالت 

العامة في  أجهزة المخابراتمديرية ب، الصحفي المحقق، الذي اعتقله أعضاء قلاع معن  قضيةالتعسفي 

                                                                                                                                            
http://www.shrc.org/data/pdf/AnnualReport2009ar.pdf ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في .  

  ، 2009يناير /، آانون الثانييةالتقرير السنوي الثامن لحالة حقوق اإلنسان في سورلجنة حقوق االنسان،  46
  http://www.shrc.org/data/pdf/AnnualReport2009ar.pdf. 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، 
، 2010يناير /آانون الثاني 15، مواطنين أآراد من منطقة القامشلي بعد اختفائهم قسرا 8ظهور : سوريا، بيان الكرامة 47

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3725:--8--------&catid=155:-&Itemid=100 ،  
    . 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في 

  ، 2009أغسطس /آب 9تصريح محاآمات واعتقال، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا،   48
p://www.anhri.net/syria/makal/2009/pr0809.shtmlhtt ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في.  

  ،  19، ص 2010فبراير /شباط 15، التقرير السنوي التاسع لحالة حقوق اإلنسان في سوريةاللجنة السورية لحقوق االنسان،    49
  http://www.shrc.org/data/pdf/SHRCReport2010A.pdf. 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، 
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بب  بس 1987وآان قد اعتقل سنة . 2009 نوفمبر/تشرين الثاني 22يوم  ،مكتبه بصحيفة الثورة بدمشق

  .آرائه السياسية وقضى تسع سنوات في السجن

في األوساط الحكومية وفي  قضايا الرشوةصحفي مشهور في سوريا بتحقيقاته حول  هو عقلومعن 

العامة  شعبة المخاراتفقد استنطق العقيد حافظ مخلوف، رئيس  وحسب معلوماتنا،. وغيرها المقاوالت

 2009 نوفمبر/تشرين الثاني 25ديد في منزله يوم حول تحقيقاته ثم ظهر من ج عقلبدمشق، معن 

العامة الذين قاموا بتفتيش بيته وحجز عدد من  أجهزة المخابراتضابط من مديرية عناصر وتحت حراسة 

  .قانونية إجراءات دون أن يخضع ألية 2010 فبراير /شباط 23وقد أطلق سراحه في . 50وثائقه

السلطات  رت منظمة الكرامة عن استغرابها لرّد، عّب2009 سمبردي/آانون األول 18شر بتاريخ وفي بالغ ُن

التعسفي بخصوص وضعية نزار رستناوي البالغ من الموجه إلى فريق العمل المعني باالعتقال السورية 

  .سنة والمدافع عن حقوق اإلنسان وعضو المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في سوريا 49العمر 

األمن العسكري،  عناصرقرب حماة من طرف أفراد  تهفي قري 2005 أبريل/ننيسا 18فقد تم اعتقاله يوم 

بل أن  لكن تبين أن ذلك ليس صحيحًا. بإطالق سراحهنظام االجراءات الخاصة وأخبرت الحكومة السورية 

بل لم يطلق . آاذبةبتهمة نشر معلومات  سنوات سجنًا 4بــ المحكمة العليا ألمن الدولة حكمت عليه 

، وبما أن أسرته ممنوعة من زيارته فإنها ال تعلم 2009 أبريل/نيسان 18م انتهاء محكوميته في سراحه رغ

عتبر ضحية ونظرا ألن السلطات ال تعترف باحتجازه، فإن السيد رستناوي يجب أن ُي. أي شيء عن مصيره

  .  51لالختطاف القسري

 رهائن، فقد تّمآالمبحوث عنهم أقارب األشخاص  إعتقال رائجة في سورياال اتممارسال أحد بقىتو

آانون  9بتاريخ  ،سنة وغير المزاول ألي نشاط سياسي 42اعتقال الطبيب زايد العصامي البالغ من العمر 

ه شبلي العصامي المعارض المعروف على تسليم نفسه إلى السلطات، إلرغام عّم، 2008 يناير/الثاني

  .52إلآراه أبيه محمد على تسليم نفسه 2007 يناير/يآانون الثان 13آما اعتقل الطبيب سفيان بكور في 

التعسفي فريق العمل المعني باالعتقال إلى  2010 يناير/آانون الثاني 13آما رفعت منظمة الكرامة في 

 22الذي اعتقلته يوم  –سنة  40الشخصية الدينية السورية البالغ من العمر  –كوآي الحالة عبد الرحمن 

ر عن آرائه الدينية والسياسية خالل برنامج األمن السياسي بعد أن عّب أجهزة 2009 أآتوبر/تشرين األول

احتجازه بشكل سري قرابة شهر قبل أن يتم تحويله في نهاية شهر  وتّم ،مباشر في قناة الجزيرة

  .بدمشق عدراإلى سجن  2009 نوفمبر/تشرين الثاني

رئيس الجمهورية،  إهانةوالدولة  هيبةمس ب، حكم عليه بسنة سجنا بتهمة ال2010فبراير /شباط 10وفي 

  .53طلق سراحهوُأ عفو رئاسيُاصدر بحقه ، 2010 فبراير /شباط 16وبتاريخ 

سنة  70احتجاز عثمان بسمسي، المعارض البالغ من العمر  هي لكن من بين أآثر الحاالت مأساوية

عودته إلى سوريا بعد حصوله  دعن 2010 فبراير /شباط 21عتقل يوم فقد ُا. 1968والذي آان منفيا منذ 

السورية بأنه لن يتعرض  أجهزة المخابراتجميع الضمانات من طرف السفارة السورية في بغداد و على

  . 54ألية مضايقة إذا عاد إلى بلده

                                                
، 2009ديسمبر /آانون األول 10اعتقال السيد معن عاقل، : سورياالكرامة،   50

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3691:2009-12-10-16-54-10&catid=155:-
&Itemid=100   

   . 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في 
 18، المدافع عن حقوق اإلنسان السوري، الكرامة تطالب بتدخل اإلجراءات الخاصة بشأن قضية نزار رستناوي: سوريابيان الكرامة،   51

-http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3709:2009-12-28-09-06، 2009 ديسمبر/آانون األول
&Itemid=100-17&catid=155: ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في .   

  ،   43، ص2010فبراير /شباط 15، التقرير السنوي التاسع لحالة حقوق اإلنسان في سوريةاللجنة السورية لحقوق االنسان،     52
     ttp://www.shrc.org/data/pdf/SHRCReport2010A.pdfh. 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، 

فبراير /شباط 17 ،ري والتعسُّفي بسبب آرائهيومًا من االعتقال السِّ 112عقوبة غير مبررة بحق السيد آوآي بعد : سوريابيان الكرامة،   53
2010 ،http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=650 ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في.  

  ، 2008مارس /آذار 3اعتقال عثمان بسامسي، / تصريح إعالمي لجنة السورية لحقوق االنسان، ال  54
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  مارس التعذيبنحو بلدان ُت اإلبعاد 6.4
فخالل . هم للتعذيبتقوم سوريا بانتظام بإبعاد معارضين إلى بلدهم األصلي دون اعتبار إلمكانية تعرض

اعتقال العديد من الجزائريين الذين فروا من المتابعات في بلدهم ولجؤوا إلى  ، تّم2000و  1990سنوات 

. طردوا إلى الجزائر بعد أن خضع بعضهم للتعذيب في مراآز االحتجاز السوريةسوريا فسجنوا قبل أن ُي

ن التابعة لألمم المتحدة، وهذه الممارسات لم ومن ضمنهم الجئون معروفون لدى المفوضية العليا لالجئي

قسم الهجرة والجنسية حيث يوجد مرآز  فيسجنهم  أبدا فاألشخاص الذين سيطردون يتم غالبًا يتختف

  .لالحتجاز

المعني باالعتقال إلى مجموعة العمل  قضية 2008 نوفمبر/تشرين الثاني 19الكرامة بتاريخ  قّدمتفقد 

ردوا من سوريا بعد احتجازهم ُطاللذين يمنيين من الطالب ال 14 قضيةفيها أحالت التي التعسفي  حول

السورية خالل  أجهزة المخابراتقانونية، وآلهم آانوا قد اعتقلوا من طرف  إجراءاتدون الخضوع ألية 

ة أسابيع تعرضوا خاللها للتعذيب والمعاملة واحتجزوا بسرية عّد 2008 مارس/آذارو فبراير /شباطشهري 

وبعد علمهم بأن السلطات السورية تنوي طردهم إلى بلدهم األصلي، قاموا باالحتجاج مؤآدين . يئةالس

في سوريا أو في بلدهم وأن مثل هذا الطرد القسري سيجعل  أنهم لم يرتكبوا أية مخالفة للقانون سوءًا

لكنهم لم . سيئةفيهم وتحتجزهم دون مبرر مع إخضاعهم للتعذيب والمعاملة ال السلطات اليمنية تشّك

 يمنحوا أية إمكانية قانونية لالحتجاج على إجراء الطرد ألن السلطات السورية قامت بإبعادهم جماعيًا

  .2008 مارس/آذار  15وبصفة قسرية في 

من طرف المخابرات اليمنية فور وصولهم  بعد ذلك، تحققت مخاوف هؤالء الطلبة إذ تم اعتقالهم جميعًا 

ى مرآز االحتجاز بالمقلي حيث بقوا محتجزين بسرية لمدة غير محددة دون التمكن إلى صنعاء ونقلوا إل

  .55من االتصال بعائالتهم

  التعذيب  7
  

  تعسفالقانون والعدالة ال يحميان بشكل آاف من ال 7.1
ال يجوز تعذيب أحد جسديًا أو معنويًا أو معاملته  : "من الدستور على أنه 28المادة من  3الفقرة  تنّص

لكن ال يوجد أي تعريف قانوني للتعذيب في القانون . 56" هينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلكمعاملة م

  . لتقدير القاضي فقط هذا األمر خاضعًا بقىالداخلي وبذلك ي

يتعارض من الدستور  ىاألولالمادة إن غياب هذا التعريف الذي يجب أن يشمل جميع العناصر المذآورة في 

وتبرر الدولة الطرف هذا األمر في . مناهضة التعذيب اتفاقيةاتج عن مصادقتها على التزام سوريا الن مع

للتعذيب بل  القوانين السورية ال تتضمن تعريفًا"التقرير المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بإعالنها أن 

في حق المسؤولين عن تطبيق القوانين التي تضر م وتقرر عقوبات قاسية قانونية تجّر تحتوي بنودًا

. بالحريات أو الذين يسيئون معاملة األشخاص الذين يحققون معهم أو الذين يستخدمون الشدة والعنف

  .57"للضمانات المنصوص عليها في دستور الجمهورية العربية السورية ومختلف القوانين السورية وذلك طبقًا

  : نص على أنت اتقانون العقوبمن  391المادة ف

                                                                                                                                            
  http://www.shrc.org/data/aspx/d17/4087.aspx ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في.  

 : اليمن(  Yémen : Détention sans procédure légale depuis le 15 mars 2008 de 14 étudiants expulsés de Syrieبيان الكرامة،   55
  ، 2008نوفمبر /تشرين الثاني 22، )طالبا طردوا من سوريا 14ل   2008مارس  15االعتقال من دون اتباع إجراءات قانونية الواجبة منذ 

http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=370 
   . 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في 

من العهد الدولي الخاص  40التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى لجنة حقوق اإلنسان في إطار المادة   56
  .101، الفقرة  (CCPR/C/SYR/2004/3)،2004يوليو /تموز 5بالحقوق المدنية والسياسية، 

 2009يوليو /تموز 16من االتفاقية،  19التقرير األساسي للجمهورية العربية السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة   57
(CAT/C/SYR/1)  84، الفقرة 20صفحة.  
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من سام شخصًا ضروبًا من الشدة ال يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو . 1"

  على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات، 

  .58" وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح آان أدنى العقوبات، الحبس سنة. 2

ها األولي، تحيل السلطات إلى تشريع قديم لمحكمة النقض للتأآيد على أن االعتراف المنتزع وفي تقرير

 أجهزةمارس في الواقع تحت مختلف األشكال من طرف مختلف لكن التعذيب ُي .59بالعنف يعارض القانون

  .أمن الدولة النتزاع االعترافات التي تستخدم ضد المتهمين خالل محاآمتهم

رغم أثناء ة العفو الدولية حالة المواطن الصومالي مصطفى عمر عبدي مالك الذي ُأفقد تابعت منظم

اثنان منها فارغة " اعترافاته"على ثالث وثائق يشهد فيها بصحة ) آتوقيع(احتجازه على وضع بصماته 

 اآز تّموبعد تسعة أشهر من االحتجاز في مختلف المر. لم يسمح له بقراءته والثالثة تتضمن تصريحا مرقونًا

  .60دون إدانته 2006 مايو/أيار 31إطالق سراحه في 

شرف في السجون التي ُي لكوآذ أجهزة المخابراتمارس التعذيب في المراآز التابعة لمختلف وعموما ُي

الذين يتصرفون دون خشية من القصاص فيتم ضرب السجناء السياسيين فور  أجهزة المخابراتعليها أفراد 

قبل إخضاعهم لالستنطاق حتى  ،تجازهم في زنزانة انفرادية تحت األرض أحيانًااعتقالهم وشتمهم واح

وتمثل هذه االحتجازات السرية الطويلة األمد في ظروف شديدة القسوة ودون أي اتصال بالعالم . األول

أو المتهمين /أما استنطاق األشخاص المعتقلين ألسباب سياسية و .تعذيبية بذاتها الخارجي أفعاًال

تعاطف مع حرآات إسالمية، فيتم من طرف عناصر المخابرات الذين يستخدمون التعذيب بانتظام، وذلك بال

فقد نشر الكاتب  .نسب إليهابما ُي" االعتراف"إلذالل الضحية وآسر مقاومتها وإرادتها وإجبارها على 

يصف فيه ظروف  نية مقاًالة مواقع الكتروفي عّد 2006 أآتوبر/تشرين األول 20العراقي داود البصري بتاريخ 

االحتجاز التي عاشها خالل الشهر الذي حبس فيه في فرع فلسطين بعد اعتقاله لحظة مغادرته سوريا 

  : متوجها إلى ترآيا، إذ يقول

ذات ليلة استيقظت وأنا في وضعية نوم القرفصاء اليومية على أصوات صراخ وجلبة عالية مجاورة لزنزانتي ""

ة عن حفلة تعذيب وضرب عنيفة للغايـة بحق معتقل مصـري يشتبه في تجسسه اتضح لي أنها ناجمـ

وقد تحدث الجالدون بقلق عن موته تحت التعذيب قبل إرساله لتحقيق موسع آخر في ! لصالح إسرائيل

  .61"وقد ارتفع الصراخ فيما بينهم حول من تسـبب في قتله... المخابرات العامـة

  التعذيب داخل أماآن االحتجاز 7.2
كن العذاب ال ينتهي بالحكم باإلدانة، ففي السجن، يتواصل التعذيب والمعاملة السيئة، خاصة بالنسبة ل

شهادات لسجناء سياسيين آانوا قد احتجزوا في سجن وليدا سمنظمة حصلت فقد . للسجناء السياسيين

   : ستخدم أيضا في سجون أخرى، نذآر منها ما يليُتللتعذيب  أساليبتدمر يصفون فيها 

وآما هو الشأن . يستخدم التعذيب بالدوالب خالل االستنطاق فيوثق السجين في دوالب معلق ويضرب"

بالنسبة للضرب المتكرر لمنطقة واحدة في الجسد، تتسبب هذه الطريقة في تمزقات عضلية مؤلمة 

بعد أن  -بأيديهم ويحززون جسده بالسكين قبل أن يخيطوا جروحه معتقًال والجالدون يأخذون أحيانًا -وخطيرة

بنسيج مطاطي لمنعه من التبول،  يذآرقضيبه اليسقى المعتقل آمية آبيرة من الماء، يقوم الحراس بربط 

                                                
من العهد الدولي الخاص  40إلنسان في إطار المادة التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى لجنة حقوق ا  58

  .102، الفقرة  (CCPR/C/SYR/2004/3)،2004يوليو /تموز 5بالحقوق المدنية والسياسية، 
 2009يوليو /تموز 16من االتفاقية،  19التقرير األساسي للجمهورية العربية السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة   59
) (CAT/C/SYR/1 191.، الفقرة20صفحة    

: يونيو، متوفر فقط باألنجليزية والفرنسية واألاسبانية /حزيران MDE 24/042/2006 ،16، حالة عاجلةمنظمة العفو الدولية،   60
/042/2006/enhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24 ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في.  

، 2009ديسمبر /آانون األول 7، للمخابرات السورية" فرع فلسطين"إضاءات على عذابات آتاب وصحافيين في مايا أحمد،   61
http://alshahed.free-forums.org/viewtopic.php?f=95&t=7597#p9956  

  .2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في 
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يكلف الحراس  –فقد أآد محتجزون أنهم تبولوا بعد ذلك بأسابيع دما . مما يتسبب في التهابات بولية خطيرة

المكلف "بعنف شديد فإذا امتنع السجين ) حزبه خاصة الذين ينتمون إلى(بضرب اآلخرين " أمنيا"سجينا 

في أي لحظة، يدخل الحراس  -.وجلدوه إلى أن يسيل دمه مطاطيًا عن ذلك، أخذ الحراس أنبوبًا" باألمن

ة يلزم السجناء بالبقاء في وضعية واحدة لعّد -إلى الزنزانات فيضربون السجناء ويدوسون وجوههم

على بطونهم وأقدامهم إلى األعلى ويمنع عليهم تغيير  ،جالسين على رآبهم أو منبطحينساعات

يلزم السجناء بتنظيف الساحة بغالونات الماء بحيث يجب أن يقطع آل سجين وهو يهرق الماء  –وضعيتهم 

  .ضربة 500فإذا فرغ الغالون عند وصوله، يتلقى . م400

ام أدوية غير معروفة بكميات آبيرة يجبر السجناء على أآل البيض بقشرته والفئران حية وأحينا على الته -

في الليل،  –بعض السجناء أجبروا على رؤية جثث سجناء آخرين أعدموا دون محاآمة، بالشنق خاصة  –

 –ضربة بالحزام  1000إلى  500يمنع على المعتقلين الذهاب إلى المرحاض وإذا لم يفعلوا ذلك، يعاقبون بـ 

مهم وإال ضربوا بوحشية  ويتم ذلك تحت حراسة حراس يتناوبون آل يمنع عليهم  القيام بأية حرآة أثناء نو

  ".62ساعتين

ون على النوم فوق األرضية تشكل ظروف االحتجاز بذاتها تعذيبا للسجناء فاألماآن قذرة وهم مجبر -

وال أي عالج، وآل ذهاب إلى المرحاض يكون مرفوقا باللكمات  رديئًا وهم ال يتلقون سوى غذاًء مباشرة

وغالبا ما تضع اإلدارة السجناء السياسيين في زنزانات مع سجناء الحق العام الذين يعاملونهم . يفةالعن

  .معاملة سيئة

األجهزة القضائية والسجون  عملالعدالة و تيسيرالنائب العام يشرف على "ورغم أن السلطات تؤآد أن 

فكما ذآرنا ذلك،  يضمن المرسوم رقم . ن من حرية المناورة،فإن هذه المؤسسات ال تمّك63"ومراآز االحتجاز

اإلفالت من القصاص لعناصر القوات المسلحة والشرطة وال يحاسبون  2008 سبتمر/أيلول 30بتاريخ  64

وال تعير المحكمة العليا ألمن الدولة أو المحاآم العسكرية أي اهتمام  .على أفعالهم إال من طرف رؤسائهم

  .لضحايا وال المحامون على اإلدالء بها صراحة خالل الجلساتالدعاءات التعذيب ولذلك ال يجرؤ ا

ا مكتب أمن الدولة الملحق برئاسة الجمهورية الذي تذآره السلطات السورية في تقريرها الدوري، فال أّم

ويبدو أن . يتم أبدا إحالة ادعاءات التعذيب إليه ال من طرف الضحايا وال من طرف المحامين لنفس األسباب

  .     64لي فقطوجوده شك

م إلى معاهدة مناهضة التعذيب، تؤآد السلطات أنها أمرت بالمتابعة الجنائية للفاعلين وفي التقرير المقّد

تخص رجال شرطة تدخلوا  4حاالت مذآورة، تبين أن  6ت معاقبتهم، فمن أصل ة حاالت لعناصر تّموتذآر عّد

إذ  يتم تحديدها بشكل غامض وال تقرر العقوبة بدقة،في قضايا حق عام، أما المخالفات الجنائية المذآورة ف

تعذيب " بالنسبة لقضايا" ض أقرباء الضحيةبعقوبة مؤقتة باألشغال الشاقة واإلرغام على تعوي"يتعلق األمر 

الحديث دون توضيح  المحكمة العسكرية، تّم  وفيما يخص حالة العنصرين اللذين مثال أمام". إلى الوفاة تأّد

  . 65بعقوبات تأديبية مجلس االنضباط العسكريذيب بدنية ثم الحكم على المدان أمام عن أفعال تع

 وحسب مئات الشهادات التي أدلى بها ضحايا التعذيب، وخاصة الذين يعتبرون معارضين للحكومة والذين تّم

ر ، فإن تفسيرات السلطات السورية تبدو غيأجهزة المخابرات عناصرة من طرف يتعذيبهم بصفة منهج

  .مقنعة

                                                
سجناء لبنانيين في سوريا ، ( Détenus libanais en Syrie, le silence meurtrier، )سوليدا -  CLDH(المرآز اللبناني لحقوق اإلنسان   62

    .5-4، ص  2001يونيو /حزيران 15، )الصمت القاتل
من العهد الدولي الخاص  40التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى لجنة حقوق اإلنسان في إطار المادة   63

 . 112، الفقرة  (CCPR/C/SYR/2004/3)،2004يوليو /تموز 5بالحقوق المدنية والسياسية، 
من العهد الدولي الخاص  40ية العربية السورية إلى لجنة حقوق اإلنسان في إطار المادة التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهور 64

  .18، الفقرة  (CCPR/C/SYR/2004/3)،2004يوليو /تموز 5بالحقوق المدنية والسياسية، 
 2009يوليو /تموز 16، من االتفاقية 19التقرير األساسي للجمهورية العربية السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة   65

(CAT/C/SYR/1)  83- 82  ، الفقرتين20صفحة.  
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  الوفاة تحت التعذيب 7.3
من طرف  ،الطلبات المتكررةلم تلقى  و ،التعذيب نتيجة لعملياتأنفاسهم  متهمينيلفظ العديد من ال

آذان صاغية من  ،جراء تحقيقات حول أسباب الوفيات ومعاقبة الجناةإلمنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان 

ؤولة عن تعذيب ووفاة الضحية تبذل ما في وسعها المس المخابرات إذ يحدث أن مصلحة . السلطاتقبل 

خاصة لستر القضية مثل ما وقع بالنسبة للشيخ محمد معشوق الخزنوي وهي شخصية معروفة ومقدرة 

عناصر ، 2005 مايو/أيار 10يوم ه، بحوار وطني فاختطف طالب سلميًا، والذي آان ُيفي األوساط الكردية

وقد زعمت الرواية الرسمية أن مجموعة . 2005 مايو/أيار 31بتاريخ  تحت التعذيب وفيأجهزة المخابرات وُت

 المخابرات عناصر  بأّن آما زعمت ،تلته قبل أن تدفنه بالقرب من حلبمن خمسة أشخاص اختطفته وق

وقد روت أسرة الضحية أن جثته التي . استخرجت جثته بعد أن اعتقلت عنصرين من هذه المجموعة

تعذيب في سائر أنحائها ورغم ذلك لم يفتح أي تحقيق للتعرف على أسباب الوفاة  مت إليها تحمل آثارّلُس

  .66والمسؤولين الحقيقيين

حيث احتجز في السجن المرآزي  2009 سبتمر/أيلولاعتقال محمد مصطو رشيد المقيم بحلب في  تّم

ى نفس السجن، ولم عيد بعد أربعة أيام إلقل إلى المستشفى ثم ُأض للتعذيب الشديد فُنتعّر. للمدينة

   .67 2010 يناير/آانون الثاني 19يعلن عن وفاته إال بتاريخ 

آانون  27موظفا في محافظة حلب يوم  عملوالذي آان ي 1974سنة  مولوداعتقل يوسف جبولي ال

لمت جثته ألسرته وبعد أسبوع، ُس. المخابرات بحلب أجهزةمن طرف إحدى مديريات  2008 ديسمبر/األول

وخالل جنازته التي جرت في الباب بمحافظة حلب، . من فتح التابوت والدعوة إلى صالة الجنازةنعت التي ُم

  .68آانت عناصر المخابرات حاضرة

 جهزة المخابراتمحمد أمين الشوا المقيم بدير الزور ومدرس الرياضيات توفي بفعل التعذيب في مرآز أل 

، اختفى أآثر من 2008أغسطس/آبوفي . 2009 يناير/آانون الثاني 10لمت جثته إلى أسرته يوم وُس

وقد أعلنت عدة منظمات غير حكومية عن وفاة  .69عشرة أشخاص بعد اعتقالهم، من ضمنهم السيد الشوا

سنة والذي آان يقيم في اإلمارات العربية المتحدة حيث آان  25شافع ذيبان الحريري البالغ من العمر 

 عادضايق في حالة عودته إلى سوريا ولذلك سلطات بأنه لن ُيتلقى ضمانات رسمية من ال قد آانو. يعمل

وعند إطالق سراحه، آان  .آامال اعتقاله وتعذيبه شهرًا وعند الحدود مع األردن، تّم ،2009 أبريل/نيسانفي 

  .70له أثناء االعتقال تعرضبالتعذيب الذي  متأثرًا 2010 فبراير /شباط 25في حالة بدنية خطيرة وتوفي في 

  امات خارج إطار القانوناإلعد 8
  

  االستعمال المفرط للقوة 8.1
 في مناسبات مختلفة، تستعمل قوات األمن أسلحة نارية لتفريق تجمع أو اعتقال مشبوهين، وأحيانًا

يسقط بعض المتظاهرين قتلى، لكن األعوان المسؤولين عن ذلك يفلتون من القصاص وال تحصل عائالتهم 

وأثناء مباراة في آرة  ،الواقعة في إقليم آردستان شمال البالد شليالقامففي مدينة . على التعويضات

 .مشجعو الفريقين بعنف صادمالفريق المحلي وفريق دير الزور، ت 2004 مارس/آذار 12القدم تقابل فيها يوم 

                                                
 1، )موت الشيخ محمد معشوق الخزنوي( Death of Sheikh Muhammad Ma’shooq al-Khaznawi، اللجنة السورية لحقوق االنسان  66

  .2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ،  :www.shrc.org/data/aspx/D9/2229.aspxhttp// ، 2005تموز /حزيران
آانون  1، )موت مواطن آردي تحت التعذيب( Death of Syrian Kurdish Citizen Under Tortureاللجنة السورية لحقوق االنسان،   67

   . 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، http://www.shrc.org/data/aspx/D10/4070.aspx، 2010يناير /الثاني
آانون  12، )يوسف جبولي خالد تحت التحقيق( Yusuf Jabbouli Killed under Interrogationللجنة السورية لحقوق االنسان، ا  68

  .2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، http://www.shrc.org/data/aspx/d7/3777.aspx، 2009يناير /الثاني
، محمد أمين الشوى يموت تحت التعذيب، Mohammad Ameen al-Shawa Killed under Tortureاللجنة السورية لحقوق االنسان،   69

  .2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، http://www.shrc.org/data/aspx/D5/3775.aspx، 2009يناير /ثانيآانون ال
  ،2010مارس /آذار 1، يبأشهر من تعرضه للتعذ10وفاة مواطن سوري بعد : اللجنة السورية لحقوق االنسان، منظمة حقوقية سورية  70

 syrian%20observatory11.htm-2010-3-http://www.syriahr.com/2 ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في.  
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اليوم وخالل الجنازة التي أقيمت في . فتدخلت قوات األمن وأطلقت النار على الجمهور مخلفة سبعة قتلى

، تعرض الموآب إلطالق النار من جديد، فاندلعت ثورة في سائر أنحاء المنطقة حيث قام المتظاهرون تاليال

و  قتيًال 36بإحراق المباني الرسمية ورشق السيارات وقوات األمن بالحجارة، فانهال القمع الشديد ليوقع 

ذلك،  ىوخالل القمع الذي تل. أسبوعوالعديد من المعتقلين ولم تستعد المنطقة الهدوء إال بعد  جريحًا 160

منهم آما  200باستثناء  2004 ديسمبر/آانون األولطلق  سراحهم إال في لم ُي 2000اعتقال حوالي  تّم

  .71خضع المعتقلون وضمنهم قاصرون للتعذيب والمعاملة السيئة

  

  المذابح 8.2
 الثمانينات والتسعينات، تّم فخالل ،ة مذابح داخل السجون في مأمن من المراقبينفي سوريا اقترفت عّد 

وتمنع السلطات على اآلباء والمحامين الدخول إلى السجون . إعدام آالف السجناء خاصة في سجن تدمر

التي شهدت عمليات تصفية جسدية للسجناء بحيث ال يعلم الرأي العام واألسر أي شيء عن المآسي 

  . التي تدور فيها وال عن أسماء الضحايا

 صيدنايابسجن  2008يوليو /تموز 4ذبحة معروفة عقب موجة االحتجاجات التي بدأت في فقد وقعت آخر م

حيث يحتجز األشخاص الذين ينتظرون المحاآمة أمام المحكمة العليا للدولة والذين يبلغ عددهم حوالي 

وفي  ، قام أفراد من الشرطة العسكرية بتغيير األقفال2008يوليو /تموز 5وفي ليلة .سجين سياسي  1500

. القيام بتفتيش عام صاحبته استفزازات عنيفة آان ضمنها إلقاء المصاحف والدوس عليها باألقدام  الغد تّم

وأمام احتجاج السجناء بادر األعوان إلى إطالق النار فقتل تسعة أشخاص على الفور وتضخمت حرآة 

  .إلى الخارج ثم انقطعت نهائيًا وخالل ثالثة أيام، تسربت بعض المعلومات. التمرد فتتابع إطالق الرصاص

معتقل أثناء العملية ولم يتعرف إال على هوية تسعة  25وحسب اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، فقد قتل 

البناية لمنع  إجالء الجرحى نحو مستشفى تشرين العسكري حيث عزل جناح عن باقي وقد تّم. 72قتلى

ضع حواجز لمنع العائالت أخرى حول السجن وُو اراتسيمدرعات و تتمرآز ثم. أشخاص أجانباالتصال مع 

يوليو /تموزفي  ،منها 70محامين ولم يؤذن إال لـ نعت زيارتها وزيارة المن االقتراب الستقصاء األخبار، آما ُم

وخاصة السجناء الذين  مصير اآلخرين مجهوًال هذا ويبقى. 73برؤية أقربائهم السجناء ،أي بعد سنة 2009

والذي آان من المفترض أن  رستناوي المذآور آنفًا طلق سراحهم وأولهم نزاردون أن ُي قضوا محكوميتهم

 .2009 أبريل/نيسانيطلق سراحه  في شهر 

سنة  41حمد عبد القادر آروم ويوسف عمار دهنين أسنة و 52رية واعتقل السادة مصطفى آامل ح

حيث توجهوا بعد استدعائهم من طرف  بدمشق 2007يوليو /تموز 14المنحدرون من إدلب شمال البالد في 

ا االثنان رية عالم معروف في المنطقة، أّمووالسيد ح. صيدناياواحتجزوا دون إدانة في  أجهزة المخابرات

سنة والسيد  15فمنذ حوالي . يحضران دروسه اآلخرين فليس لهما أي نشاط سياسي بل آانا أحيانًا

لكن أهالي . كرية إلدلب وآان منزله يخضع بانتظام للتفتيشرية يتم استدعاؤه من طرف المخابرات العسوح

، أي خبر عنهم، وال يعلمون هل 2008يوليو /تموز 4يتلقوا، منذ مذبحة  رية وآروم ودهنين لموحالضحايا 

الزيارات محظورة منذ ذلك التاريخ  ، بما أّنصيدناياأقربائهم ضمن ضحايا المأساة التي حدثت داخل سجن 

                                                
، 2005مارس /، آذار2004آذار / عربية السورية بعد مرور عام على أحداث مارساألآراد في الجمهورية ال: سوريـــامنظمة العفو الدولية،  71

Index AI: MDE 24/002/2005   

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE24/002/2005/fr/ae7c0baa-d539-11dd-8a23- d58a49c0d652/mde240022005ar.html 
  .2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، 

 ،  2009يناير /، آانون الثانيالثامن لحالة حقوق اإلنسان في سورية التقرير السنويحقوق االنسان، السورية للجنة ال  72
  http://www.shrc.org/data/pdf/AnnualReport2009ar.pdf. 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في 

تقرير  ،واحة اإلفالت من المحاسبة والعقاب : 2009حقوق اإلنسان في العالم العربي، التقرير السنوي ، مرآز القاهرة لحقوق االنسان  73
   .178، ص 2009
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المعني العمل  فريق العملطلعت منظمة الكرامة أوقد . ات ترفض منحهم أي معلومةومادامت السلط

  .74 2008 أآتوبر/تشرين األول 22التعسفي على هذه الحاالت بتاريخ  باالعتقال 

، قامت قوات األمن بارتكاب 1980 يونيو/حزيران 26وبعد محاولة اغتيال الرئيس السابق حافظ األسد في 

فيه العديد من  بلد فظاعة في سجن تدمر الواقع في قلب الصحراء والذي آان محتجزًاإحدى أآثر مذابح ال

ضحية على  1000و  500مما أسفر عن مقتل ما بين . السجناء السياسيين، خاصة من اإلخوان المسلمين

  .في زنزانات ومخادع السجن" الدفاع قوات"يد أعضاء 

حت هذه األخيرة بأنه بسبب آثرة فقد صّر ،هويتها وقد تلقت الكرامة شهادة أسرة تخشى أن تكشف عن

، 1979 نوفمبر/تشرين الثانياالعتقاالت في صفوف المناضلين والمتعاطفين مع اإلخوان المسلمين في 

فأحاط أفراد . على هذه اإلجراءات التعسفية تقرر تنظيم مظاهرة في حلب أمام مسجد الروضة احتجاجًا

بدأ المتظاهرون يسيرون، انهالوا عليهم بالضرب واعتقلوهم بل قتلوا األمن العسكري بالمسجد وعندما 

نت أسرة الضحية من زيارتها مرة آل شهرين في سجن تدمر إلى أن وقعت المذبحة، وقد تمّك. بعضهم

ؤآد سمها ضمن الئحة للضحايا نشرت في اإلنترنت، فلم ُتأ، ظهر 2003وفي سنة . حيث انقطعت أخبارها

  .م أية توضيحات حول ما وقع في سجن تدمرلم تنفه آما أنها لم تقّدالسلطات وفاتها و

ويخشى المدافعون عن حقوق اإلنسان أن تكون قد وقعت مذابح أخرى في هذا السجن، إذ من المحتمل 

صناف التعذيب أن يكون اآلالف من المحتجزين قد قتلوا هناك أو توفوا نتيجة ظروف االعتقال شديدة الرداءة وأ

  .لعالج، الخوغياب ا

سجين رأي من سجن تدمر، بعضهم آانوا قد قضوا  600عن حوالي  2000أغسطس/آبفرج في وقد ُأ

مساندة اللبنانيين المحتجزين بصفة (وليدا سوتعتبر منظمة . محكوميتهم آاملة قبل سنوات طويلة

وبحلول . 75ن، آانوا قد احتجزوا في هذا السجنيأن العديد من اللبنانيين، ضمنهم مختف) تعسفية

القسم الذي آان السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي  ، أغلقت السلطات أخيرًا2001أغسطس/آب

  . 76تحويل حوالي ألف سجين سياسي إلى سجون أخرى محتجزين فيه وتّم

  

  االختفاءات القسرية 9
برون في يختفي العديد من األشخاص المعتقلين بصفة تعسفية داخل أحد مراآز االحتجاز المتعددة ويعت

، آما يستحيل خطوات التي تقوم بها لدى السلطاترغم الشيئا عنهم حالة اختفاء ألن أسرهم ال تعلم 

. وقد يظهرون من جديد بعد شهور أو سنوات. عليهم معلومة تدلعليهم استشارة المحامين أو إرسال أي 

التي يعيشونها في ارتفاع عدد ساهم أصناف التعذيب وظروف االحتجاز الالإنسانية وآما رأينا من قبل، ُت

آانون  منتصف ون، المتهم بانتمائه إلى اإلخوان المسلمين، فياعتقال رضوان محمد حّس تّم .الوفيات

منذ بداية ثمانينات القرن  رحلعند الحدود السورية األردنية وهو قادم من األردن حيث  2008 ديسمبر/األول

  .77الماضي، ليختفي عن األنظار بعد ذلك

                                                
  ، 2008أآتوبر /تشرين األول 22،  ت تعسفية في صفوف رواد الشيخ حورية وقتلى في سجن صيدنايااعتقاال: سوريابيان الكرامة،   74

 http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3460:-----&catid=155:-&Itemid=100 ، تّم تصفح الموقع  في
  .2010أبريل / نيسان 30
سجناء لبنانيين في سوريا ، ( Détenus libanais en Syrie, le silence meurtrier، )سوليدا -  CLDH(المرآز اللبناني لحقوق اإلنسان   75

    . 2001يونيو /حزيران 15، )الصمت القاتل
التقرير السنوي التاسع اللجنة السورية لحقوق االنسان لمزيد من التفاصيل عن هذه المجازر، أنظر اللجنة السورية لحقوق االنسان،    76

    .11ص ، 2010فبراير /شباط 15، لحالة حقوق اإلنسان في سورية
http://www.shrc.org/data/pdf/SHRCReport2010A.pdf ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في.  

التقرير السنوي التاسع االنسان،   اللجنة السورية لحقوق االنسان لمزيد من التفاصيل عن هذه المجازر، أنظر اللجنة السورية لحقوق  77
   .12، ص 2010فبراير /شباط 15، لحالة حقوق اإلنسان في سورية

pdf/SHRCReport2010A.pdfhttp://www.shrc.org/data/ ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في.  
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االختفاءات القسرية ب المعنيالعمل  فريقالكرامة إلى  منظمة، رفعت 2010 يناير/آانون الثاني 19اريخ وبت

حالة مصطفى أحمد بن محمد، الكاتب وعضو اللجنة المرآزية للحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس 

الذي اختطفته في الوطني إلعالن دمشق واللجنة الكردية لحقوق اإلنسان والمشهور باسم بير رستم، 

  .78ليختفي منذ ذلك التاريخ 2009 نوفمبر/تشرين الثاني 5يوم  ،حلب عناصر األمن السياسي

، اعتقلت 1995إلى  1993المناضلة السورية رغدة سعيد الحسن، عضو حزب العمل  والمحتجزة سابقا من 

لحدود بينما آانت متجهة األمن بطرطوس عند ا عناصرمن طرف  2010 فبراير /شباط 10دون أمر بذلك يوم 

  .79تفتيش منزلها وحجز حاسوبها ومخطوطاتها لتختفي منذ ذلك التاريخ إلى لبنان، وقد تّم

الشرطة السياسية واختفى في  2005والمقيم بحلب، اعتقلته سنة  1970سنة  مولودمحمد شوشة، ال

المستشفى العسكري قبل  في يومًا 20وقد علمت أسرته فيما بعد أنه قضى . المرة األولى سنة آاملة

إلى حّول ثم  تامة تحويله إلى مباني الشرطة السياسية في حلب حيث احتجز ثمانية أشهر في سرية

 السياسي منل السيد شوشة من جديد إلى مرآز األ، حو2006ُّ مايو/أياروفي . بدمشق عدراسجن 

  .نت أخيرا أسرته من زيارتهدمشق حيث تمّك -بفيحاء

. حيث آانت أسرته تزوره بانتظام عدرا، نقل من جديد إلى سجن 2006 أآتوبر/ولتشرين األفي شهر 

. تلف عدة مناطق من جسد السيد شوشة العصباتبفيحاء، آانت  2006 مايو/أياروخالل الزيارة األولى في 

آما ) طريقة الدوالب(وهناك تمكن من إخبار أسرته بتعرضه للصعق بالكهرباء والتعليق في الدوالب والضرب 

وعلمت فيما بعد بتحويله إلى فرع  2009فبراير /شباط 27وقد رأته أمه آخر مرة يوم . أنه لم يحاآم أبدًا

ومنذ ذلك الحين والسلطات تزعم انه لم يعد . العسكرية لسجن دمشق المخابرات  جهازفلسطين أو فرع 

بل إنها ال تعترف بهذا االحتجاز  م أية معلومة عن مكان احتجازه حاليًادون أن تقّد عدرافي سجن  موجودًا

  .80االختفاءات القسريةالمعني بالعمل  فريقوقد رفعت منظمة الكرامة هذه الحالة إلى . أصًال

، يعيش مع أسرته في محافظة دير الزور شمال شرق العاصمة ويعمل 1958سنة  مولودوي، الينبيل خل

العسكرية اقتحموا المنزل  المخابرات  من عناصر يرًاآب أسرته أن عددًا رويوت. في شرآة لالتصاالت آهربائيًا

ومنذ ذلك . وي في فراشه ثم حجزوا هاتفه الخلوييبلباس مدني وبنادق هجومية واعتقلوا السيد خل

أي خبر عنه ولم يسمح لها بتقديم شكاية آما لم تخبر السلطات بمكان على أسرته  حصلالوقت، لم ت

طريق غير رسمية بأنه احتجز أسبوعين في سجن دير ب أسرته أخيرًا وقد علمت. احتجازه وأسباب اعتقاله

، علمت 2009 أبريل/نيسانوفي شهر . قبل أن يحول إلى فرع فلسطين في سجن دمشق الزور أوًال

وأنه  2009 يناير/آانون الثانيإلى  2008 أآتوبر/تشرين األولوي آان محتجزا فيها من يأسرته أن السيد خل

ل وأخبرت مصادر أخرى أسرته بأنه حّو. يعاني من آالم شديدة نتيجة التعذيب الشديدمصاب بشلل جزئي و

االختفاءات القسرية على هذه الحالة من طرف ب المعنيالعمل  فريقإطالع  وقد تّم. إلى مرآز آخر لالحتجاز

  .81منظمتنا

  

                                                
 ،   2010يناير /آانون الثاني 19، ات اعتقال على يد قوات األمنلمزيد من حاالت االختفاء عقب عمليا: سوريابيان الكرامة،   78

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3741:2010-02-15-08-10-55&catid=155:-&Itemid=100  
  .2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، 

جهاز امني سوري يعتقل السجينة السياسية السابقة رغدة  ,لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا: بيان  79
  .2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، nhri.net/syria/shro/2010/pr0216.shtmlhttp://www.a، 2010فبراير /شباط 15، الحسن

  ، 2009يوليو /تموز 31 ،السياسةاختفاء السيد شوشا بعد أآثر من ثالث سنوات من اعتقاله على يد الشرطة : يان الكرامة، سورياب  80
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3597:2009-08-03-09-20-53&catid=155:-

&Itemid=100 
  .2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، 

 ،  2009يونيو /توموز 28، اختفاء السيد نبيل خليوي لمدة سنة تقريبا: ياسوربيان الكرامة،   81
  http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3594:2009-08-03-08-08-56&catid=155:-&Itemid=100 ، تّم

  .2010أبريل / نيسان 30تصفح الموقع  في 
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  مأساة تستمر منذ أآثر من ثالثة عقود: اإلخوان المسلمون المختفون 9.1
ثر فصول التاريخ الحديث لسوريا ماساوية هو االختفاء القسري للمعارضين السياسيين، فمنذ يظل أحد أآ

اعتقال وإخفاء عدد آبير منهم وإذا آانت أسر بعضهم تعلم بأنهم لقوا  بداية سبعينات القرن الماضي، تّم

ث تظل تعقد األمل بحي. حتفهم أثناء احتجازهم أو تحت التعذيب، فإنها تظل دون أي خبر عن اآلالف منهم

 30منهم ال يزالون أحياء وأنهم قابعون في السجون منذ حوالي  منها بأن عددًا على رؤيتهم مجددا علمًا

  .سنة

اعتقال آالف األشخاص  فخالل القمع الذي سلط على حرآة اإلخوان المسلمين منذ نهاية السبعينات، تّم

  .منهم مختفين 17000، حوالي اآلن واليزال حتى. الذين احتجزوا بعد ذلك في سرية تامة

فالسلطات ترفض تقديم أي معلومة عنهم وآل شكل من أشكال البحث أو التحرك لتسليط الضوء على هذا 

وتظل الحاالت مستعصية على التوثيق ألن العائالت واألقارب يخافون من . الفصل المؤلم يتم تجريمه

ن أن هؤالء األشخاص قضوا نحبهم سواء بفعل التعذيب أو وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسا. االنتقام

بسبب ظروف االحتجاز، دون إغفال اإلعدامات دون محاآمة داخل السجون آما وقع في مذبحة سجن 

ة مرات خالل سنوات، إلى حين وفاة الرئيس حافظ ويروج هذا النوع من اإلعدامات الجماعية تكرر عّد. تدمر

  . 200082األسد سنة 

 يون المختفون في سوريااللبنان 9.2
د منظمات حقوق اإلنسان أنه إلى اآلن الزال مواطنون لبنانيون محتجزين في سجون سورية دون أي تؤّآ

في سجون البلد  2007لبناني الزالوا محتجزين سنة  640ويتعلق األمر بـ. اتصال مع العالم الخارجي

قد يكون من بينهم أشخاص اعتقلوا . 83اء القسريسنة والزالوا يعتبرون ضحايا لالختف 20ألآثر من  أحيانًا

، سواء من طرف مليشيات محلية سلموهم 1975خالل الحرب األهلية اللبنانية التي اندلعت سنة 

للسوريين أو مباشرة من طرف الجيش السوري المتمرآز في لبنان، وبقي آثير منهم دون محاآمة رهن 

  . االحتجاز السري

ية الحجج على احتجاز أقاربها في سوريا إذ أن بعضها سمح له خالل عدة وتمتلك بعض األسر اللبنان

بينما تلقت أسر أخرى معلومات عن مصيرهم من طرف معتقلين  ،نوات بزيارتهم في السجون السوريةس

فحسب هؤالء، تم إعدام بعض المواطنين اللبنانيين دون محاآمة خاصة في . اإلفراج عنهم آخرين تّم

. 84مزة بدمشقالفي حفرة جماعية قرب هذا المكان وفي مكان آخر قريب من سجن  سجن تدمر ودفنوا

بوضوح باالحتجاز السري واالختفاء القسري لمواطنين لبنانيين في  أما السلطات السورية فلم تعترف أبدًا

ذوي جنسيات لبنانية آانوا قد احتجزوا " يمختف" 121بإطالق سراح  1998سوريا، لكنها قامت سنة 

آانون لتها الحكومة في شّك ،وقد خلصت لجنة تحقيق أولية لبنانية حول االختفاءات. ية لعدة سنواتبسر

ن مسجونين في يإلى وفاة مختفي ،المخابرات األمن و أجهزةمختلف  من من ضباط 2000 يناير/الثاني

من  سمبردي/آانون األولفي  ، بعضهملبناني 48إطالق سراح لكن السلطات السورية قامت ب. سوريا

  .نفس السنة

                                                
    ،15 ، ص2010فبراير /شباط 15، في سورية التقرير السنوي التاسع لحالة حقوق اإلنساناللجنة السورية لحقوق االنسان،    82

  http://www.shrc.org/data/pdf/SHRCReport2010A.pdf. 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في 
: مختفون لبنانيون في سوريا ( Disparus libanais en Syrie: des ONG veulent une enquête internationaleوآالة فرانس برس،   83

  ، 2007فبراير /تشرين األول 21، المنظمات الحقوقية تريد تحقيق دولي
http://www.iloubnan.info/tourisme/actualite/id/748/theme/112/titre/Disparus-libanais-en-Syrie:-des-ONG-veulent-une-

internationale-enqu%C3%AAte ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في.  
سجناء لبنانيين في سوريا ، ( Détenus libanais en Syrie, le silence meurtrier، )ليداسو -  CLDH(المرآز اللبناني لحقوق اإلنسان   84

    .19-18، ص 2001يونيو /حزيران 15، )الصمت القاتل
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 2001وآانت لجنة حقوق اإلنسان قد عكفت على هذه المأساة أثناء دراسة التقرير الدوري الثاني سنة 

للجنة تنظر بقلق إلى االدعاءات الخاصة بحدوث إعدامات دون :  وأشارت في مالحظاتها النهائية إلى أن

  .علومات دقيقة بخصوصهام الوفد ما يكفي من توضيحات وممحاآمة واختفاءات لم يقّد

اعتقالهم في لبنان من  وتتعلق هذه االدعاءات باختفاء عدد آبير من المواطنين السوريين واللبنانيين تّم

الدولة  وتدعو اللجنة فورًا. طرف القوات السورية التي قامت بنقلهم إلى الجمهورية العربية السورية

ي هذه االختفاءات، وهذه اللجنة ملزمة بنشر نتائج الطرف إلى إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بالتحقيق ف

آما أن على الدولة الطرف أن تسهر على تنفيذ خالصاتها وخاصة متابعة . تحقيقاتها في أجل مناسب

  . 85"التعرف عليهم المسؤولين عن تطبيق القوانين الذين تّم

مختفين السوريين في وعلى أعلى مستوى، أنشئت لجنة رسمية لبنانية سورية حول قضية ال أخيرًا

األمن  أجهزةمن أعضاء من مختلف  ، وتشكلت أساسًا2005يوليوز  31لبنان واللبنانيين في سوريا بتاريخ 

التي عرضتها لجنة األسر على هذه  640 ال لكن رغم االعتراف الرسمي بهذه القضية والحاالت. والجيش

جناء لبنانيين يرجع تاريخ احتجازهم إلى اللجنة، فالزالت السلطات السورية تصر على نكران وجود س

م لهذا لم تقّد. الفترة التي آانت فيها في لبنان، وذلك رغم اإلفراجات المتتابعة عن المحتجزين لديها

. معلومة محسوسة عن مصير الرعايا اللبنانيين ضحايا االختفاء القسري في سوريا حتى اآلناللجنة 

لمرآز اللبناني لحقوق اإلنسان وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة األسمر، األمين العام ل وديعفالسيد 

حول المسألة منذ عدة سنوات، منع من دخول سوريا  األورومتوسطية لحقوق اإلنسان الذي يجري أبحاثًا

  .86رغم أنه آان دائما يزورها قبل ذلك دون أي مشكلة 2010 فبراير /شباط 21بتاريخ 

  أشكال أخرى من القمع 10
بمعارضة النظام  متاعب بالنسبة لمن تستهدفه العين المتربصة للمخابرات، سواء آان متهمًاال تنتهي ال

في السابق أو ألنه  أو طالب بحقوق ثقافية أو لكونه آان محتجزًا السلطات رأي ينتقد فيهعن ر أو ألنه عّب

نات التي حصل عليها ورغم الضما. ألسباب سياسية أو فقط بسبب روابطه العائلية مع معارضين الجئًا فّر

، فلدى عودتهم من سوريا، بعض الالجئين من السلطات السورية عبر السفارات فإنها ال تحترم غالبًا

  .آما رأينا من قبل يمكن أن يتم اعتقالهم فورًا

  اإلجراءات القمعية ضد أسر بعض المعارضين 10.1
 معارضين المنفيين اللواتي آّنوسعت السلطات السورية دائرة اإلجراءات القمعية لتشمل زوجات بعض ال

جهزة استدعاء بعضهن وآذلك أبنائهن إلى الفروع المحلية أل ، تّم2008فخالل صيف . يزرن سوريا بانتظام

،حيث خضعوا لالستنطاق وألزمن بالتوجه إلى مقر المخابرات بدمشق للحصول على الترخيص  المخابرات

  .87قبل الحصول على هذه الرخصة هورًابمغادرة البالد بل إن بعضهن اضطررن لالنتظار ش

  الحرمان من جواز السفر 10.2
م العديد من السفارات السورية في الخارج وثائق الهوية لمواطنيها، خاصة في السودان واليمن ال تسّل

والعراق واألردن حيث لجأ أآبر عدد من المواطنين السوريين، مما يجعلهم يواجهون صعوبات إدارية 

سنة ألنهم ال يمكن أن  14ين في الخارج الذين بلغوا مولوداألطفال ال ل أيضًاويشمل المشك. شائكة

ولذلك يجدون  .ين في سجل الحالة المدنية بسوريايحصلوا على الجواز من سفارتهم إال إذا آانوا مسجل

                                                
، 2001أبريل /نيسان 14، المالحظات الختامية للتقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية، 71لجنة حقوق االنسان، الجلسة   85

(CCPR/CO/71/SYR), 10، فقرة .  
 22، األمين العام للمرآز اللبناني لحقوق اإلنسان لم يسمح له بدخول سورياالفدرالية اآلورومتوسطية ضد االختفاءات القسرية،   86

  .2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في ، euromed.blogspot.com -http://federation،2010فبراير /شباط
    ،15، ص 2010فبراير /شباط 15، التقرير السنوي التاسع لحالة حقوق اإلنسان في سوريةلسورية لحقوق االنسان،  اللجنة ا 87 

hrc.org/data/pdf/SHRCReport2010A.pdfhttp://www.s ، 2010أبريل / نيسان 30تّم تصفح الموقع  في.  
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يتم  -خاصة بعض أبناء اإلخوان المسلمين –وحين يصلون إلى هناك . أنفسهم مجبرين على العودة

  .88للضغط على آبائهم 49/1980المادة م ومتابعتهم على أساس اعتقاله

ألن الشرط األول لذلك  سفرهم جوازآما أن العديد من السوريين المقيمين في الخارج ال يحصلون على 

وال يتم التنبيه . األمن وموافقتها أجهزةهو الحصول على الرخصة اإلدارية المحلية إضافة إلى ضرورة تدخل 

هذه الرخصة آما ال يحصل عليها لسباب الرفض، ويظل المعتقلون السابقون ينتظرون سنوات إلى أ دائمًا

  . العديد من المناضلين الذين قد تسحب منهم جوازاتهم أو ال يسمح لهم بتمديدها

  المنع من مغادرة سوريا 10.3
رضين وسجناء ويتعلق األمر بمعا ،تتمدد الئحة المواطنين السوريين الممنوعين من السفر سنة بعد سنة

خضع العديد من مسؤولي  2009فخالل سنة . سياسيين سابقين ومناضلين عن حقوق اإلنسان، إلخ

 الرابطةالريحاوي، رئيس  عبدالكريممنظمات حقوق اإلنسان لقيود طالت أسفارهم، ومن ضمنهم 

 نتيجة إصدار 2009 فبراير /شباط 18السورية لحقوق اإلنسان، الذي منع من مغادرة التراب الوطني يوم 

وهو محام ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات يسة نعم ساألستاذ أآ نعآما ُم. األمن أجهزة من طرف مذآرة

الفلسطينيين في غزة  وضععن من التوجه لحضور ندوة ، 2009 فبراير/شباط 20بتاريخ  ،الديمقراطية

  .ظمت بالدوحةُنوالتي آانت قد 

د محمد مروان غازي أحد قادة حزب االتحاد االشتراآي الديمقراطي طر ، تّم2009يوليو /تموز 3وبتاريخ 

  .من مطار دمشق بينما آان يتوجه ألداء العمرة في مكة

آما علمت السيدة ندى لؤي األتاسي، عضو المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، أثناء قيامها باإلجراءات 

األمن تمنعها من مغادرة  جهزةأن مذآرة أل) مباعتباره أحد الدعائم الخمسة لإلسال(الالزمة ألداء الحج 

 11أما السيد تيسير إبراهيم المسلمات، عضو المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، فقد علم في  .البلد

 . 89بعدم إمكانية مغادرته للبلد بينما آان متوجها إلى األردن لحضور حفل زفاف أحد أقاربه 2009يوليو /تموز

  

  خاتمة 

التي ساهمت في ولطوارئ المعمول بها منذ ما ُيقارب النصف قرن من إنشاء ترسانة قانونية نت حالة القد مّك

على الرغم من التقارير العديدة التي ُتشير إلى االنتهاآات الخطيرة لحقوق . تعزيز انتهاآات حقوق اإلنسان

هادات الضحايا، فإن اإلنسان في سوريا، والبيانات والدعوات الُمختلفة للمدافعين عن حقوق االنسان وش

التي ال تأتي بأي فعل  العدالة ال تزال خاضعة للسلطة التنفيذية. السلطات لم تأتي يأية خطوات لتحسين الوضع

أن يضع آلية مراقبة للتحقيق في حاالت التعذيب وسوء المعاملة األخرى وحاالت االختفاء القسري أنه شمن 

  .  الوفاة في الحجزوعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء وحاالت 
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 توصيات 

  :ينبغي على الدولة الطرف 

إلغاء المحاآم االستثنائية وال سيما  عنها، إلغاء جميع القوانين التي تنتجرفع حالة الطوارئ في البالد و .1

 .محاآمة المدنيينفي اختصاص المحاآم العسكرية  إلغاء

أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو جميع  موجب القانون أو على أرض الواقع،، سواء بحظر .2

منية، والسهر على ضمان ضباط وأفراد من آافة االجهزة األ الالإنسانية أو المهينة التي ُتمارس من قبل

إجراء تحقيقات نزيهة من قبل سلطة مستقلة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبة 

 . ضحايا وتعويضهمالة للالمسؤولين عنها وتوفير ُسبل انتصاف فّع

تضمين التشريع الداخلي جريمة التعذيب آما ُتعّرفها المادة األولى من الدستور وتحديد العقوبات  .3

 .المناسبة لردعها

إلغاء جميع التشريعات التي توفر لهم ب وذلكمحاربة ظاهرة اإلفالت من العقاب لمرتكبي التعذيب  .4

 25من  549، وخاصة القرار رقم أو سوء المعاملة الحصانة ضد توقيفهم عند ارتكابهم ألعمال تعذيب

  .2008سبتمبر /أيلول 30 ل 46و القرار رقم  1969مايو /أيار

وضع حد لالعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ووضع جميع أماآن االعتقال، دون استثناء، تحت رقابة  .5

اء وظروف السجن وبخاصة تطبيق المعايير الدولية بشأن معاملة السجن. فعلية لهيئة قضائية مستقلة

المعايير األدنى لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون 

الفصل التام بين السلطات المسؤولة عن  وآذلك ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن؛

 . التحقيقات األولية وإدارة السجون

ي ووضع تحت حماية القانون أو إطالق سراح جميع األشخاص لممارسات االختفاء القسر وضع حّد .6

لة لجميع ينبغي تقديم قائمة مفّصما آ .الموقوفين الذين لم يحصل ذويهم على أية أخبار عنهم

 هدفها فتح تحقيقاتلجنة مستقلة ذات مصداقية إنشاء ، لمفقودينفي عداد االُمعتبرين األشخاص 

صيدنايا تدمر وفي ذلك المعتقلين المفقودين في سجن  في جميع حاالت االختفاء القسري بما

  .سورياإلى  الذين ُأرسلوالبنانيين المواطنين وآذلك العتقال االمن أماآن م وغيره

 ، إبالغ عائالت الضحايا بنتائج عتقالإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حاالت الوفاة أثناء اال .7

وتقديم المسؤولين عن هذه  الن عن نتائج هذا التحقيق واالع التحقيقات وإعادة الجثث لذوويهم،

  . الوفيات إلى العدالة وتقديم التعويضات الالزمة

 ا بسبب أنشطتهم السياسية السلميةالذين ُاعتقلوا وُسجنو األشخاص اإلفراج الفوري عن جميع .8

ايقات أو انتقام ضع حد ألية مضفي مجال حقوق اإلنسان ووتهم والتعبير عن آرائهم السياسية أو أنشط

  . هؤالء األشخاص ضد

 

مة، في مساهمتنا هذه، مفيدة في عملية فحص اللجنة للتقرير تأمل الكرامة بأن تكون المعلومات المقّد

وسنبقى على استعداد لتقديم أية معلومات إضافية فيما اذا تطلب  .الدوري األساسي األول لسوريا

الكرامة ستواصل رصد امتثال . ارة في هذا التقرير أو غيرهاألمر سواء أآان ذلك يتعلق بالقضايا المث

الحكومة السورية اللتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المالحظات 

  .الختامية


