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 ملخص
 

أن  اكثير من الناس في سوريال راودت اآلمال ، 2000 تموز/سد والده رئيساً للبالد في يوليوبعد أن خلف بشار األ
تفكير "سد عن الحاجة إلى ، تحدث األتموز/يوليو 17األول في  اسيقسمه الرئفي خطاب . حالة حقوق اإلنسانتتحسن 
ن محام حقوق إنسان مشاعره األولية عيلّخص  .1"الديمقراطية"، و"الشفافية"، "اءنقد بنّ  ماسة إلىالحاجة ال"، "إبداعي
أمل بعد ارقة أعطى بالرئيس بشار األسد قسم خطاب : "في البالد كثر آخرين يعكس مزاج وتطلعاتالذي ، الوراثة

   .2"كابوساً قد انجلىن أ، كاألسد] حافظ[ أيام الرئيسسنوات الدكتاتورية 
  

بعد عشر سنوات، لم تتحقق ھذه اآلمال األولية، ولم تترجم كلمات األسد إلى أي نوع من العمل الحكومي لتعزيز النقد، 
في سوريا في خمس مجاالت رئيسية، ويقدم  يستعرض ھذا التقرير حالة حقوق اإلنسان. أو الشفافية، أو الديمقراطية

  .للرئيس السوري توصيات محددة ال غنى عنھا لتحسين سجل سوريا في مجال حقوق اإلنسان
  

ربيع دمشق، الذي أعقب وصول األسد للسلطة، والذي بدأت خالله عدد من المجموعات غير الرسمية باالجتماع في 
تشرين الثاني /لم يدم طويالً؛ أوجه كان إغالق سجن المزة في نوفمبرالمنازل الخاصة لمناقشة اإلصالح السياسي، 

وصل الربيع إلى نھاية مفاجئة في . ، واإلفراج عن المئات من السجناء السياسيين بعد ذلك بوقت قصير2000
ن امتألت السجون السورية من جديد بالسجناء السياسيين، والصحفيين، ونشطاء حقوق اإلنسا؛ إذ 2001آب /أغسطس

  ).ناشطاً سياسياً وحقوقياً تم اعتقالھم منذ وصول األسد إلى السلطة 92يضم أسماء  1الملحق (
  

آلية صنع القرار الغامضة في سورية واالفتقار إلى المعلومات حول المناقشات السياسية داخل النظام تجعل من 
لقيود القائمة في أوائل عھده، ليعود ويكبح الصعوبة بمكان معرفة األسباب الحقيقية التي دفعت بشار األسد لتخفيف ا

ھل كان األسد إصالحياً حقيقياً افتقر في وقت . جماحه بعد بضعة أشھر ويحافظ على قبضة محكمة منذ ذلك الوقت
الذي رفض أي انفتاح سياسي؟ إن كان األمر كذلك، فلماذا لم ينفذ " الحرس القديم"مبكر من حكمه إلى القدرة لمجابھة 

الحات في السنوات التي تلت ذلك بعد أن عزز قاعدة نفوذه وعين فريقه الخاص في المناصب الرئيسية؟ أم ھذه اإلص
أن حديث األسد عن اإلصالح كان مجرد انتھازية لكسب الشعبية والشرعية ولم يكن ينوي مطلقاً أن يترجمه إلى 

  تغييرات حقيقية؟
  

ومع ذلك، فإنه من الواضح أنه  .عن ھذه األسئلة بصورة قطعية ال يوجد ما يكفي من معلومات متاحة للعلن لإلجابة
بعد عشر سنوات في السلطة، لم يتخذ بشار األسد الخطوات الالزمة لتحسين سجل بالده بصدق في مجال حقوق 

لقد ركز األسد جھوده على االنفتاح االقتصادي دون توسيع ھامش الحريات العامة، أو إنشاء مؤسسات عامة . اإلنسان
لذا، فإنه في الوقت الذي يقيم فيه زوار دمشق في الفنادق الفارھة ويتناولون العشاء في . تخضع للمساءلة عن أفعالھا

                                                           
، متوفر على )سانا(، الوكالة العربية السورية لألنباء 2001تموزر / يوليو 17بشار األسد في  ترجمة لخطاب القسم الرئاسي للرئيس  1

  .http://www.al-bab.com/arab/countries/syria/bashar00a.htm :موقع الباب
  .2006تشرين الثاني، / نوفمبر 14، دمشق، )تم حجب اإلسم(مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع ناشط حقوقي سوري   2
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مطاعم جديدة براقة، يواجه السوريون العاديون خطر السجن لمجرد انتقادھم رئيسھم، أو إلنشاء مدونة على 
  .اإلنترنت، أو االحتجاج على سياسات الحكومة

  
مطبقة، وتستمر الحكومة في استخدام سلطات الطوارئ في  1963الة الطوارئ التي فرضت في العام ال تزال ح

وتواصل األجھزة األمنية السورية، والمخابرات، احتجاز األشخاص دون مذكرات اعتقال، وكثيراً ما ترفض . الحكم
والمحاكم الخاصة التي تم إنشاءھا . ظامالكشف عن مكان وجودھم لمدة أسابيع وأحياناً لشھور، وتستخدم التعذيب بانت

ال تزال . بموجب قانون الطوارئ في سوريا، مثل محكمة أمن الدولة العليا، تحكم على الناس بعد محاكمات جائرة
  .سوريا في الواقع دولة حزب واحد فقط حيث يسيطر حزب البعث على السلطة الفعلية

  
ة اإلنترنت لكن أجھزته األمنية تعتقل المدونين وتحجب مواقع رائجة لقد أتاح بشار األسد للسوريين الوصول إلى شبك

، بعد عام على تولي 2001أيلول /سبتمبر 22في ). خدمة المدونات من غوغل(مثل الفايس بوك، ويوتوب، وبلوغر 
ابطاً ، الذي منح الحكومة ضو)2001لعام  50القانون رقم (األسد السلطة، اعتمدت الحكومة قانون مطبوعات جديد 

شاملة على الصحف والمجالت والدوريات األخرى، عملياً على كل شيء مطبوع في سورية، من الكتب إلى الكتيبات 
  .إلى الملصقات

   
ح مساحة منتريد "ن الحكومة أ 2010 كانون الثاني/سد في ينايراألأسماء  السيدة األولىعلى الرغم من تصريحات و

غير الحكومية منية السورية تواصل رفض طلبات التسجيل للمنظمات جھزة األاألفإن " لعمللأكبر للمجتمع المدني 
  .3ةمرخصغير سوريا حقوق اإلنسان في ت منظما جميعو ،مستقلةال
 

اللغة األساسية، بما في ذلك الحق في تعلم ھا ن حقوقمحرومة ممن السكان،  %10 التي تقدر بـاألقلية الكردية، 
القمع الرسمي  وازداد). رأس السنة الكردية(روز والكردية، مثل عيد الن عياداألبال حتفاالالكردية في المدارس أو 

بعض العنف، في جميع أنحاء شمال شابھا  ،واسعة النطاقن مظاھرات واألكراد السوري أن أقامبعد  األكرادبحق 
لحين، فرقت قوات األمن ومنذ ذلك ا .عن المظالم التي استمرت زمنا طويالً  للتعبير  2004 آذار/مارسفي سوريا 

السياسيين األكراد،  القياديينمن  القوة المميتة، واعتقلت عدداً  باستخدامالتجمعات السياسية والثقافية الكردية، أحيانا 
، "التحريض على الفتنة"محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتھم بتھمة  إلى إلى المحاكم العسكرية أو وأحالتھم

من  ألف 300 ـما يقدر ب ال يزال سد،وعلى الرغم من الوعود المتكررة من جانب األ ."ميإضعاف الشعور القو" أو
ؤالء ھم إما من معظم ھ.  منحھم المواطنة عبر تھمحل معضللالحكومة السورية  بانتظارالجنسية  مجردين مناألكراد 

  .دھمالأو من ، أو1962جنسيتھم بعد اإلحصاء االستثنائي في عام جردتھم الحكومة السورية من 
  

في  .السياسية ومشاركة المجتمع المدني لم تتحقق المشاركة سن قوانين جديدة من شأنھا توسيعبسد األوعود 
الحرية  حقب المقبلة ستكون واحدة من لحقبةا"ن إ قال األسد سبانإلى صحافيين إ حديثه خالل، 2005 آذار/مارس

                                                           

 ،2010 كانون الثاني،/ يناير 27، الوكالة الدولية، "إشارات التغير من سوريا: "تم اإلشارة إليها في مقال رامي خوري 3 

http://www.agenceglobal.com/article.asp?id=2244 ، 2010حزيران، / يونيو 10تمت الزيارة في. 
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جديد قانون  صداربإالبعث حزب أوصى مؤتمر ، 2005حزيران /في يونيو. 4في سوريا" لألحزاب السياسية
عتمد ، لم يُ يومحتى الو. 5حزاب سياسية جديدة غير عرقية وغير دينيةأ شكيلسمح بتي أن هألحزاب السياسية من شأنل

ً مشروع قانون جديد رسمي أي   .ا
 

عندما نفذت  الثمانينات،أوائل في سوريا المظلمة القمع في سوريا اليوم أقل حدة مما كان عليه خالل سنوات يكون قد 
 شيءأو  لكن ھذا ال يكاد يكون إنجازاً   .واسع لكشخفاء وعمليات قتل خارج نطاق القضاء على إقوات األمن عمليات 

 تم سجننا، الثمانيناتفي " :ھيومن رايتس ووتش مؤخراً  ـعارض بارز لا قال مكم .مختلفةاللظروف ل من التحسن نظراً 
  .6"ال نزال نذھب إلى السجننحصل على محاكمة، لكننا  اليوم. دون محاكمة

  
ھي اإلصالح  أولوياتهصالحات سياسية إما بالقول أن إ االفتقار إلىفي المقابالت والخطابات العامة برر األسد 

في خطاب تنصيبه الثاني في  .صالحيمع برنامجه اإل تاالقتصادي، أو بالقول إن الظروف اإلقليمية تعارض
  :ما يليلسد األ أشارصوات، من األ% 97.6 بـثانية  رئاسية لوالية إقراره، بعد 2007 تموز/يوليو

  
ھدفنا األسمى وسط . اأعاقت ظروف عديدة بعض التطورات السياسية التي كنا نرغب في تحقيقھ

إلى منطقتنا، والتي تحيط بنا اآلن، ھو الحفاظ على سالمة التي صدرتھا بعض األطراف فوضى ال
  .7هيتمتع شعبنا بالذي ستقرار االنينا والحفاظ على وأمن مواط

  
الماضي، من الغزو  عقدواجھت العديد من التحديات في السياسة الخارجية في القد  ان سوريأشك  أنه ما منفي حين 

ً 2005نسحاب السوري القسري من لبنان عام االإلى  ،2003ركي للعراق عام يماأل من قبل القوى  ، والعزلة الحقا
  .، سلوك الحكومة السورية القمعي تجاه مواطنيھاأو حتى تبررھذه ال تفسر، إال أن ربية، الغ
 

حملة  .اإلقليمية وأسياسة متسقة لقمع المعارضة بغض النظر عن التطورات الدولية  يظھراستعراض سجل سوريا 
واستمرت طوال عقد من  لعراق،لالواليات المتحدة  و، قبل غز2001آب /أغسطس سد على المعارضين بدأت فياأل

سوريا من عزلتھا التي  ولم يحسن خروج .الزمن، بغض النظر عن حالة العالقات السورية مع المجتمع الدولي
  .ينسوريالسياسيين والحقوقيين اللنشطاء اوضع  من 2007فرضھا الغرب منذ عام 

  

                                                           
، 2005نيسان، / أبريل 26تايمز، ، آسيا "البعثيون في سوريا يرخون الزمام"سامي مبيض،   4

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GD26Ak04.html 2010أيار، / مايو 12، تمت الزيارة في.  
، 2005أيلول / سبتمبر 23، كريستيان ساينتس موناتور، "في سوريا، نفذ صبر الديمقراطيين"رندا روماني،   5

http://www.csmonitor.com/2005/0923/p06s03-wome.html ، 2010أيار، / مايو 12تمت الزيارة في.  
  .2010نيسان، / أبريل 5مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع ناشط سياسي سوري، بيروت،   6
 ، متوفر على2007تموز / يوليو 18خطاب الوالية الثانية للرئيس بشار األسد في   7

http://www.mideastweb.org/bashar_assad_inauguration_2007.htm ، 2010حزيران، / يونيو 10الزيارة في تمت.  
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الشراكة  يةعلقت المحادثات حول اتفاق الحوار مع دمشق، بعدمافتح تحاد األوروبي أعاد اال، 2007 آذار/في مارسو
 ةرئيس باجتماعالواليات المتحدة تلتھا  .عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري 2005عام  ةاألوروبي

 2007 أيار/مايوفي ھا زيارة لسوريا ت، تل2007نيسان /أبريلسد في دمشق في األ معمجلس النواب نانسي بيلوسي 
على القيادي  2007أيار /في مايوومع ذلك، حكمت المحاكم السورية  .رجية كوندليزا رايسمن قبل وزيرة الخا

السلمية،  االكاتب السياسي البارز ميشيل كيلو بالسجن لفترات طويلة بسبب أنشطتھمعلى لبواني واللمعارض كمال ا
  .سجن محامي حقوق اإلنسان أنور البنيالحكم ببعد أسابيع فقط من 

  
سوريا بعد زيارة األسد لباريس في  علىواسع النطاق ال، الفرنسي، وال سيما فإن االنفتاح األوربيخيرة، في اآلونة األ

، اعتقلت 2009 تموز/يوليو 28يوم  .حقوق اإلنسان اءخفف حدة القمع السوري على نشطيلم  2008 تموز/يوليو
 14وبعد ثالثة أشھر، في  .أمن الدولةصد الرئيسي لمحكمة ارالالحكومة مھند الحسني، محامي حقوق اإلنسان و

ً  78(، اعتقلت ھيثم المالح 2009 تشرين األول/أكتوبر وھو محام حقوق إنسان انتقد سياسات النظام على ) عاما
  .محطة تلفزيونية معارضة

  
 البارزينرياض الترك، أحد قيادات المعارضة السورية تساءل ، 2000 حزيران/يونيومنذ عشر سنوات في في مقال 

، "مملكة الصمت"ذا كانت سوريا ستبقى إما  ،)المكتب السياسي(واألمين العام السابق للحزب الشيوعي السوري 
دون إصالح في المجاالت الخمسة فمن  . يزال يتردد اليومال هسؤالصدى  .حظر فيه انتقاد سياسات الحكومةيُ  بلد

  .الحكم عن طريق القمع: والدهة بكل بساطة سياس سيمدداألسد  إرثالمذكورة في ھذا التقرير، 
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I . والحقوقي السياسيقمع النشاط 
  

، بدأ العديد من سانحةفرصة  ھمستشعاروبا. نفتاحسد على مبدأ االبشار األشدد في األشھر األولى من حكمه، 
. ي سورياصالحات السياسية فرفع أصواتھم للمطالبة بالمزيد من الحريات واإلفي السياسيين ونشطاء حقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان وجھود عدد من المجموعات غير الرسمية باالجتماع في المنازل الخاصة لمناقشة قضايا  بدأ
ً  ،نفتاح النسبيمما أدى إلى فترة من اال باالنعقاد؛ھذه المنتديات  لمثلمحت السلطات س و.اإلصالح  إليھاما يشار  غالبا

  .8سوريا قد تشكلت فيغير رسمية من ھذا القبيل  ةموعمج 21 كانت، 2001بحلول عام ". ربيع دمشق"بـ 
  

، أعلن 2001 كانون الثاني/يناير 29في ف .تعزيز التسامح إلى نھاية مفاجئةاألسد الوجيزة ل وصلت فترةمع ذلك، 
إليه  "معان إضافية" تم إضفاء "ميركيأمصطلح "عالم السوري عدنان عمران أن المجتمع المدني ھو وزير اإل
سد التحذيرات لحركة المجتمع وبعد شھر، كرر األ .9)"سياسية(أحزاباً تصبح ن جماعات تسعى أل"قبل  منمؤخراً 
  :المدني

  
احتمال أن يكون  :ستقرار على مستوى الوطن فھناك احتماالنعندما تكون نتائج أي فعل تمس اال

 ً النتيجة في . ون قصدجاھالً ويخرب من د الفاعل عميالً يخرب لصالح دولة ما أو أن يكون إنسانا
 بالتالي يتم التعامل مع الحالتين بطريقة مماثلةو ،دبالالعداء أل أن خدمة قد تم تقديمھاكلتا الحالتين 

  .10نواياھم أو دوافعھمبغض النظر عن 
  

اعتقلت األجھزة األمنية مأمون الحمصي، نائب في مجلس  ،آب/أغسطس 9في . 2001 آب/في أغسطس قمعبدأ ال
وخالل شھر الحقوقيين، برز النشطاء السياسيين وألالحقة  تاعتقاالسرعان ما تبعه . انتقاده النظامب معروفالشعب 
إجراءات اتخذت من زعماء المعارضة، من بينھم اثنان من أعضاء البرلمان، و 10السلطات السورية اعتقلت واحد، 

محاولة تغيير "بتھم الحمصي وسيف، البرلمان،  عضواأدين . المدني لمجتمعل لمناصرةجماعات االصارمة ضد 
دمشق  ياتمحكمة جنا ما، وحكمت عليھ"إثارة النعرات العنصرية والمذھبية"و " الدستور بوسائل غير مشروعة

كمال و ،ليد البنيوو ،عارف دليلةو، رياض الترك، الباقونثمانية أحيل النشطاء ال .لمدة خمس سنواتبالسجن 

                                                           
" ال خبز وال حرية: سوريا"لقراءة المزيد حول المزاج العام في سوريا وقت وصول بشار األسد إلى السلطة، انظر آالن جورج،   8
لندن، توروس الدولية، " (السلطة بشار األسد والسنوات األولى في: قائد سوريا"؛  إيال زيسر، 33-30، ص )2003لندن، زد للكتب، (

  .81-77، ص )2007
 .2001 الثاني كانون /يناير 30 ،)األردن عمان،( الدستور ،"مجمد لكنه موجود الطوارئ قانون"  9

http://www.addustour.com/extra/archive.asp?ac=%5CArabicNews%5C2001%5C01%5Carab413.html 10، تمت الزيارة في 
  .2010 حزيران،/ يونيو

  ، 2001شباط / فبراير 8، الشرق األوسط، "مقابلة مع بشار األسد"  10

http://www.al-bab.com/arab/countries/syria/bashar0102b.htm ، 2010حزيران، / يونيو 10تمت الزيارة في.  
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أصدرت  حبيب عيسى، وفواز تللو، إلى محكمة أمن الدولة العليا التيو ون،حسن سعدو ،حبيب صالحو ،اللبواني
ً بحقھم    .11سنوات سنتين إلى عشربالسجن تتراوح بين  أحكاما

  
ليتبنى سياسة ، اتالحري ھامشتوسيع ب يةافي البدسد األوعد شرح لماذا تليس ھناك عمليا أي معلومات من سوريا 

ً سيوسطحي مضبوط  من انفتاحخطط له أن ما  خشي األسدربما  .في وقت الحقعكسية  ترجم إلى ي، وكتسب زخما
أعضاء المعارضة ونشطاء تحدى انتخابات حرة، بمن خالل المطالبة  أنهقول بعض المحللين ي. أوسع لنظام حكمهتحد 

ركز . 12تخاذ اجراءات صارمةالى إضطره امما لم يكن قد اختُبر بعد،  األسد الذيمباشر،  بشكلالمجتمع المدني 
أي انفتاح سياسي  إلىبعين الرضى  واينظر لم نسد، الذياألبالذي أحاط " الحرس القديم"محللون آخرون على دور 
 الحرس القديم األسد أجبر "سوريا، عن عديد من الكتب ليال زيسر، مؤلف لإوعلى حد قول . قادر على تحدي سلطتھم

بغض النظر عن األسباب   .13"اد ضد مؤيدي اإلصالحقيادة ھجوم مض"لى إه وودفع" هتوجھات أن يعكس على
ً يكن  لم سدأن األ أظھرقمع ربيع دمشق في غياب أي تھديد حقيقي للنظام  فإن ،األساسية صالحات إلبا ملتزم حقا

  .سياسيةال
  

ن وقد وثقت ھيوم. حقوق اإلنسانالنشطاء السياسيين ونشطاء ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات السورية بانتظام 
ً سياسيناشطاً  92اعتقال رايتس ووتش  ومع  ).1انظر الملحق (األسد إلى السلطة وصول منذ  ياً على األقلحقوقو ا

الحصول على معلومات حول اعتقال النشطاء  لصعوبة العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير، نظراً أن  من المرجحذلك، ف
  .سالميينكراد واإلخاصة من األ األقل شھرة،السياسيين 

 
 صالحيات األمنية األجھزة يعطي الذي الطوارئ، قانون الناشطين على ومالحقة اعتقال في السورية وتعتمد السلطات

 في قام من" مثل السوري، قانون العقوبات في الواردة الفضفاضة" األمنية"األحكام  عن فضالً  لالعتقال، واسعة
 العنصرية النعرات إيقاظ أو القومي الشعور إضعاف إلى ترمي بدعاوة نشوبھا توقع عند أو الحرب زمن في سورية

 فيھا مبالغ أو كاذبة معلومات نشر"، )السوري العقوبات قانون من 285 المادة( "الموقت باالعتقال عوقب المذھبية أو
 تالعقوبا قانون من 286 المادة( "نشوبھا توقع عند أو الحرب زمن في سورية في القومي الشعور إضعاف شأنھا من

 أو العنصرية أو المذھبية النعرات إثارة عنھا ينتج أو منھا يقصد خطاب وكل كتابة وكل عمل كل" أو ،) السوري
 ).السوري العقوبات قانون من 307 المادة" (بين الطوائف النزاع على الحض

 

 

                                                           
اعتقال : تناق حرية التعبيراخ: سوريا: "لمزيد من المعلومات حول القمع ضد حركة ربيع دمشق، انظر منظمة العفو الدولية  11

، 2002حزيران / يونيو MDE 24/007/2002 ،6 ، رقم الوثيقة"المعارضين السلميين

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE240072002 ، ال خبز : سوريا"؛ وجورج، 2010أيار، / مايو 20تمت الزيارة في
  .63- 47، ص "وال حرية

 :2004مارس / ، آذار"الواليات المتحدة واإلصالح في سوريا: "شوا النديزج: انظر على سبيل المثال  12
http://www.ou.edu/ssa/US_Syrian_Reform.htm ،طالب أعضاء المعارضة مباشرة : يقول(، 2010تموز / يوليو 5ة في تمت الزيار

  .)"بانتخابات حرة وتغيير النظام، مما اضطر بشار للقضاء عليهم
  .17، ص 2003، الشرق األوسط الفصلية، شتاء "يحكم بشار األسد سوريا؟ هل"إيال زيسر،   13
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  باإلصالح تهلمطالب عاماً  12حكم عليه بالسجن : الدكتور كمال اللبواني     
 أيار/ في مايو الديمقراطي، الليبرالي التجمع ومؤسس طبيب وھو اللبواني، كمال. د على حكم

ً  12 بالسجن لمدة 2007 دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعھا إلى مباشرة العدوان " بتھمة عاما
 مسؤولين التقى حيث ،2005 عام خريف في وأوروبا المتحدة الواليات زار أن بعد" على سورية
 وعلى شبكة المستقلة قناة على ظھر زيارته، وخالل. حقوقية ومنظمات نوصحفيي حكوميين
الحكم . اإلنسان وحقوق األساسية الحريات احترام إلى السورية الحكومة دعا حيث الحرة، تلفزيون
ً  12 بالسجن  بثالث وُحكم على اللبواني. تولي األسد السلطة منذ سياسي ناشط ضد األقسى ھو عاما

  .14فيما كان محتجزاً " السلطات إھانة" بتھمة ،2008 نيسان/أبريل 28 في سنوات إضافية
 

 في بالتحقيق المكلفة الھيئة وھو التعسفي، باالعتقال المعني العامل المتحدة األمم فريق قال، 2009آذار /في مارسو
يعتبر  2005لثاني تشرين ا/بواني منذ نوفمبرللا، أن سجن الحرية من التعسفي الحرمان قضايا في المقدمة الشكاوى

ً  عتقاالً ا أنشطة  ئهالسلمي عن آرائه السياسية وإلجرا هتعبيرل ينقد أد"أن اللبواني إلى وخلص الفريق العامل  .تعسفيا
  .15لم تكن عادلة ى الفريق أيضاً أن محاكمتهورأ. محمية بموجب القانون الدولي" سياسية

 
من المثقفين والنشطاء السوريين الذين ينادون بتغيير سلمي  مرخصةالتجمع الليبرالي الديمقراطي ھو مجموعة غير 
  .واحترام حقوق اإلنسان ،العلمانيةو ،الليبراليةو ،في سوريا يقوم على اإلصالحات الديموقراطية

 
إذ تحظر  .للمعارضينسوريا بمضايقات عتقاالت والمحاكمات سوى غيض من فيض عندما يتعلق األمر االما 

، نوالسياسي شطاءالن التي يعقدھاجتماعات والمؤتمرات الصحفية اال متكرربشكل  أو تقاطعسورية األجھزة األمنية ال
  .16حقوق اإلنسان منظماتالمجتمع المدني وجماعات و
  

 ينتقدون الذين المحامين لفصل تأديبية تدابير اتخاذ عبر اإلنسان حقوق محاميّ  سوريا في المحامين كما ضايقت نقابة
 المحامين المجلس التأديبي التابع لنقابة أصدر ،2009 تشرين الثاني/نوفمبر 10في  .الرئيس أو الحكومة سياسات

من عضوية نقابة المحامين ) سواسية( اإلنسان لحقوق السورية المنظمة المحامي مھند الحسني رئيس قراراً بفصل
نقابة  من مسبقة موافقة على لحصولا دون اإلنسان حقوق عن للدفاع لھا مرخص غير يرأس منظمة" ألنه بشكل دائم،

                                                           
تشرين الثاني، / نوفمبر 17، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، "اعتقال ناشط حقوقي بعد رحلة إلى الخارج: سوريا"  14

2005، http://www.hrw.org/en/news/2005/11/17/syria-rights-activist-detained-after-travel-abroad ، "عاماً 12 السجن: سوريا 
، 2007أيار / مايو 10، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، "ُمسالم لناشط الشاقة األشغال مع

http://www.hrw.org/ar/news/2007/05/10/12.  
/ أبريل 29مشترك لهيومن رايتس ووتش، ، بيان صحافي "قانوني غير السياسي الُمعارض احتجاز بأن تقضي المتحدة األمم: سوريا"  15

  .http://www.hrw.org/ar/news/2009/04/29-0، 2009نيسان 
ال : "لمزيد من المعلومات حول تعطيل االجتماعات والتجمعات التي يجريها المدافعون عن حقوق اإلنسان، انظر هيومن رايتس ووتش  16

، ، الفصل الخامس2007تشرين األول / أكتوبر 16، "سوريا في ساناإلن حقوق بمجال للنشاط الحكومي القمع: مجال للتنفس
http://www.hrw.org/ar/reports/2007/10/16.  
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ً  يَُعيَّن أن دون أعمالھا لمراقبة الدولة العليا أمن محكمة جلسات حضر"و "المحامين  قبل من للدفاع محاميا
  .17"المتھمين

  
ً تستخدم  استخدام مثل ھذا الحظر  زدادوقد ا .كعقاب للنشطاء والمعارضينالمنع من السفر  السلطات السورية أيضا

حكومية غير أصدر المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، وھي منظمة غير و .2006منذ عام  بشكل كبير
ً سياسيناشطاً  417، يضم قائمة بـ 2009 شباط/في فبراير اً تقرير ة،مرخص ً وحقوق ا في بعض  .ممنوعين من السفر يا

ي لذص بالحقوق المدنية والسياسية، واالعھد الدولي الخاويطلب . 18لعائالت الناشطين المنع من السفرد تماالحاالت، 
، من جميع الدول ضمان أن يكون لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك 1969عام  اسوريعليه صادقت 
العام تكون ضرورية لحماية النظام "وأن " التي ينص عليھا القانون"والقيود الوحيدة المسموح بھا ھي تلك . بلدھم

ة مع الحقوق األخرى المعترف سقة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتھم، وتكون متأو الصحة العام الوطني
مفروض الحظر فإن الفي ھذه الحالة،  .19)بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات( "العھد ھذابھا في 

  .ضرورة أمنية محددة ةأيإلى  ، وليس استناداً بآرائھم السياسيةرتبط بكل بساطة معلى ھؤالء الناشطين 
  

للتسجيل، مما يعني أنھا  اإلنسان حقوق منظمات من المقدمة الطلبات جميع السورية ومن جانبھا، ترفض السلطات
الجمعيات  قانون ھي تسجيل ھذه المنظمات  تحول دون التي الرئيسية العقبة. جميعاً غير مرخص لھا بالوجود
 نوع في من أي منظمة أو أية جمعية إنشاء يحكم الذي ،)93 رقم لقانونا( 1958 والمؤسسات الخاصة الصادر عام

لمنظمات  المنتظم ترتب على الحرمان. 20المجموعات لھذه التسجيل طلب رفض األمنية ويخول األجھزة سوريا،
 يف للمشاركة أعضاءھا باعتقال للحكومة إذ يسمح أنشطتھا، على مباشرة سلبية من التسجيل آثار اإلنسان حقوق

 إن ووتش رايتس لـ ھيومن إنسان حقوق محامي وقال .األحداث االجتماعات أو وبحظر ،"قانونية غير منظمة"
 وقتما استخدامه ]األجھزة األمنية[ تستطيع أجھزة المخابرات رقابنا، المسلط على كالسيف ھو االفتقار إلى التسجيل"

  .21"تشاء
  
ً جتماعية ووزارة الشؤون اال قالت 2005في عام و ا نھإ ،93رقم  قانونالعن إدارة  العمل، الوزارة المسؤولة رسميا
ً وقفتومع ذلك، فإن حملة إصالح القانون الحالي  .22تحرير أحكامهل تھدفن بعيد النظر في القانون يعست بعد  ت تماما

ناك ھ أن م، أباالنفتاحب لضغوط خارجية يستجتكانت السلطات السورية  ھل. ذلك بوقت قصير دون أي تفسير
                                                           

/ نوفمبر 13، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، "المسجون المحامي إلى المحامين نقابة عضوية إعادة يجب: سوريا "  17
  .http://www.hrw.org/ar/news/2009/11/13، 2009تشرين الثاني، 

   ،"إشكالية المنع من السفر في سوريا"، المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير  18

http://www.scm-sy.org/?page=category&category_id=22&lang=en انظر أيضاً. 2010حزيران، / يونيو 14، تمت الزيارة في :
، 2006تموز، / يوليو 11يان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، ، ب"السفر من ممنوعون المدني المجتمع من نشطاء: سوريا"

http://www.hrw.org/ar/news/2006/07/11.  
  .12العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   19
  .، الفصل الرابع"فسال مجال للتن"لمزيد من التحليل المعمق حول اإلطار القانوني لعملية التسجيل، انظر هيومن رايتس ووتش،   20
  .2006تشرين الثاني، / نوفمبر 17، دمشق، )تم حجب اإلسم(مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع محامي حقوق إنسان   21
  .، الفصل الرابع"ال مجال للتنفس: "لمزيد من المعلومات حول محاوالت إصالح القانون، انظر هيومن رايتس ووتش  22
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نقاش عام حول  االفتقار إلىو الغامضةالسياسة السورية  تضغط من أجل اإلصالح؟كانت داخل الحكومة  أطراف
ً جعل من المستحيل أن نعرف تخيارات السياسة العامة    .ھذه القراراتبدفع  الذي ما تماما

   
 بالتصريح 2010 عام الثاني كانون/يناير في دمشق في مؤتمراً  األسد أسماء األولى السيدة افتتحت سنوات، خمس بعد
 الموجھة السياسات وتنفيذ الحكومة والمشاركة مع والتطوير للعمل المدني للمجتمع أكبر مساحة منح تريد"الدولة  بأن
ً  القانون تمرير وسيتم أخطائنا، من سنتعلم" وقالت ."التنمية نحو  لرفد - المدني المجتمع مع التشاور بعد -قريبا

قانون  مشروع فلم يتم تقديم أي ذلك، ومع .23"فعال نحو على للعمل تحتاجھا التي بالضمانات لحكوميةا غير المنظمات
 بالتسجيل اإلنسان حقوق ومنظمات للمنظمات المستقلة ستسمح السورية السلطات كانت إذا الواضح من وليس للعلن،
 ً   ".التنمية نحو الموجھة سياساتھا" في الحكومة تساعد التي سيقتصر على المنظمات أن القانون أم رسميا
. لالعتقال التعرض من دائم خوف في اإلنسان السوريين حقوق نشطاء والممارسات القوانين ھذه من مجموعة وأبقت
أستمر في . المنوال ھذا على االستمرار يمكنني ال" :مؤخراً  ووتش رايتس لـ ھيومن اإلنسان حقوق محاميِّ  أحد وقال
  .24"ال أم اعتقالي سيتم كان إذا ما أعرف ال أذھب مرة كل في. لالستجواب دعوات تلقي

  
بعد تصريحات األسد في  السياسية لألحزاب جديد قانون سن أيضاً بانتظار سوريا في السياسيون ال يزال النشطاء

 بلألحزا الحرية حقب من واحدة ستكون المقبلة الحقبة" بأن اإلسبان الصحافيين من لمجموعة 2005آذار /مارس
 جديد لألحزاب قانون البعث بإقرار حزب مؤتمر أوصى ،2005حزيران /يونيو وفي. 25"سوريا في" السياسية
 قانون مشروع ال يوجد اليوم فإنه حتى ذلك، ومع. 26دينية وغير عرقية غير سياسية أحزاب بإنشاء يسمح السياسية
  .السياسية لألحزاب جديد

  
  :ىبناء عليه، فإننا ندعو الرئيس األسد إل

   
 عام منذ الطوارئ قانون تطبيق ينتھك استمرار .في سوريا الطوارئ قانون وإلغاء الطوارئ حالة رفع •

ً  سوريا تعد والسياسية، والذي المدنية بالحقوق الخاص الدولي العھد 1963  الحكومة فشلت وقد .فيه طرفا

                                                           
23  كانون الثاني،/ يناير 27، الوكالة الدولية، "إشارات التغير من سوريا: "مي خوريتم اإلشارة إليها في مقال را  

2010،http://www.agenceglobal.com/article.asp?id=2244 .غير المنظمات بدور سورية في متزايد اعتراف هناك كان لئن 
 ضعف خلفه الذي الفراغ لملء استخدامها ويتم بالسلطات، وثيقة صلة على فهذه المنظمات غير الحكومية التنمية، في الحكومية

 غير المنظمات عبر مجموعة من الصدد هذا في رئيسياً دوراً األسد، أسماء األولى، تلعب السيدة. المحلية واإلدارة الدولة بيروقراطية
 اآلن  تبدو حتى األخيرة المبادرات هذه أن بيد. "ثقة سوريا" اسم عليه يطلق كيان تحت تجميعها تم التي الحكومة مع المتحالفة الحكومية

  .مستقل مدني مجتمع قيام لتشجيع تبذل جهوداً أكثر من كونها الدولة، أهداف وتعزيز الشرعية الكتساب النظام جانب من محاولة كأنها
  .2010أيار، / مايو 23، )تم حجب اإلسم(مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ناشط حقوقي سوري   24
 ،2005نيسان، / أبريل 26، آسيا تايمز، "البعثيون في سوريا يرخون الزمام"مبيض، سامي   25

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GD26Ak04.html ، 2010أيار، / مايو 12تمت الزيارة في.  
 ،2005ول أيل/ سبتمبر 23، كريستيان ساينتس موناتور، "في سوريا، نفذ صبر الديمقراطيين"رندا روماني،   26

http://www.csmonitor.com/2005/0923/p06s03-wome.html ، 2010أيار، / مايو 12تمت الزيارة في.  
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 المحرومين األشخاص يعجم سراح ويجب إطالق .ألمنھا ضرورية الطوارئ حالة أن في إظھار السورية
ً  حريتھم من  .وحرية التجمع الجمعيات وحرية تكوين التعبير، حرية في لحقھم السلمية ممارستھم بسبب حاليا

 البالد؛ لمجرد خارج السفر من والكف عن منعھم الناشطين اعتقال بوقف األمنية لألجھزة إصدار األوامر •
 .الجمعيات وتكوين التعبير حرية في المشروع حقھم ممارستھم

سن قانون جديد لألحزاب السياسية يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة  •
 .لتسجيل األحزاب السياسية الجديدة

السماح  لضمان) 93القانون رقم ( 1958عام الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر تعديل قانون  •
جعل تسجيل الجمعيات تلقائي  عبراكتساب شخصية قانونية بي غرض قانوني أل ھاليتشكيتم لجماعات التي ل

في  إلغاء العقوبات المفروضة على المشاركةوعبر  ،ھذه الجمعيات المتطلبات الرسمية عندما تستوفي
  .القانون ال تخالفھذه الجمعيات كانت جمعيات غير مسجلة إذا 
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II . على حرية التعبير المفروضةالقيود  
  
جميع الصحف المستقلة، وعلى مدى السنوات األربعين ، قام بحظر 1963وصول حزب البعث إلى السلطة عام  بعد

باسم الرسمية  الناطقة(البعث : لحزبوجميعھا كانت تتبع افي سوريا،  فقط وجدتثالث صحف  فإنالتالية، 
يومية تصدر عن حزب (تشرين ، و)1963يومية تصدر عن حزب البعث منذ عام (، الثورة )1947منذ عام  الحزب

 .27)1973البعث منذ عام 

 
 جديد مطبوعات أصدر قانون لكنه المستقلة، الصحف على المفروض التام الحظر رفع السلطة، بعد تولي بشار األسد

الذي منح الحكومة ضوابطاً شاملة على  ،2001 أيلول/سبتمبر 22 بتاريخ الصادر) 50/2001 رقم المرسوم(
والدوريات األخرى، عملياً على كل شيء مطبوع في سورية، من الكتب إلى الكتيبات إلى  الصحف والمجالت

وأصحاب  الموزعين، المطابع، الكتاب، الصحفيين، الناشرين، المحررين، القانون على أحكامتنطبق  .الملصقات
 .28للقانون انتھاكات في حال باھظة ولغرامات للسجن وتعرضھم الكتب، محالت بيع

  
 أفراد قبل من صادرة سياسية أو لصحف وثقافية، اقتصادية لمنشورات أغلب التراخيص السلطات منحت ، دايةالب في
 صوت" ترخيص إلصدار أسبوعية على حصل الذي الشيوعي الحزب مثل البعث، حزب من قريبة أحزاب أو

وھي  الشھر، نفس فيترخيص لصحيفة الدومري  الواعد بمنح وتمثل التطور. 200129شباط /فبراير في "الشعب
ً  مثّلت الصحيفة. فرزات علي المعروف السوري الكاريكاتير رسام نشرھا ساخرة صحيفة  كانت كونھا نجاحاً فوريا
ً  40 منذ سورية صحيفة أول ً  تنشر عاما ً  شيئا  75توزيع  مع. المقربين حلفائه أو حزب البعث نظر وجھة عن مختلفا

 عام أغلقتھا الحكومة ولكن ،"الرسمية"الصحف اليومية  الثة أضعاف منبث أكثر باعت الدومري ألف عدد يومياً،
 من حسين انتقدت صحيفته صدام .30"جداً  بعيداً  ذھب"قد  بأنه فرزات، علي لمؤسسھا، مسؤولون قال أن بعد 2003

                                                           
. الوزراء رئيس مجلس قبل مجلس إدارتها من يعين التي والطباعة والنشر، للصحافة الوحدة مؤسسة قبل من  الثورة و تشرين تنشر  27

، ، متوفر على الرابط2007نيسان / أبريل 11اء العطري بتعيين مجلس إدارة في على سبيل المثال، قرار صادر عن رئيس الوزر

http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=47329122220070410233947 2010تموز، / يوليو 5، تمت الزيارة في.  
 مذكرة إلى: مقالق بخصوص حقوق اإلنسان" :متوفر على هيومن رايتس ووتش 2001تحليل كامل لقانون المطبوعات الصادر عام   28

  ./http://hrw.org/backgrounder/mena/syria، 2002كانون الثاني، / يناير 31، 51/2001، المرسوم رقم "الحكومة السورية
 2001على النقيض من قرار منح ترخيص لنشر صوت الشعب، رفضت الحكومة السورية عام . 1958حظرت صوت الشعب عام   29

لمزيد من . 1963رخيصين إلعادة إصدار صحيفتي القبس واأليام اللتان كانتا رائجتان قبل وصول البعث إلى السلطة عام منح ت
، تقرير "الصحافة المستقلة تعود ببطء إلى سوريا: "المعلومات حول التطورات التي تؤثر على الصحافة في سوريا، انظر سامي مبيض

 ،36، ص 2001تموز / يوواشنطن عن شؤون الشرق األوسط، يول
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:34rNEM_7W7MJ:www.wrmea.com/archives/july01/0107036.html+

ba`ath+in+syria+independent+newspaper&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=lb ، 2010حزيران، / يونيو 10تمت الزيارة في .  
، بي "أمل بحرية وسائل اإلعالم في سوريا"حول الدومري، مع مقابلة لمؤسسها علي فرزات، انظر دان إيزاك، لمزيد من المعلومات   30

 10تمت الزيارة في ، http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4381739.stm ،2005آذار، / مارس 25بي سي نيوز أونالين، 
  .2010تموز، / يوليو
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 في الوشيك للعراق، األميركي الغزو مواجھة في للمدافع كوقود العراقي الشعب يحشون وجنراالته عرضه خالل
 .31العراق لغزو معارضة السورية الحكومة سياسة فيه كانت الوقت الذي

  
 االعالم، جميع لوزارة التابعة المطبوعة، المنتجات لتوزيع العربية تتفحص المؤسسة .االنتشار واسعة تزال الرقابة ال

 البقاء في ونجحتا السياسية عالمواضي تغطيان اللتان الخاصتين اليوميتين الصحيفتين السوريتين. توزيعھا قبل الصحف
ً  مرتبطين أعمال رجال قبل مفتوحتان مملوكتان من ً  ارتباطا  في أطلقت التي الوطن صحيفة: بالنظام وثيقا

 الرئيس خال ابن قبل من تنشر أنھا واسع نطاق يرد على سياسية يومية صحيفة وھي ،2006 تشرين الثاني/نوفمبر
 بھجت األمن جھاز رئيس نجل سليمان، مجد اجتماعية، ينشرھا شؤون ةصحيف وھي بلدنا، مخلوف؛ رامي األسد،
 .32سليمان

  
 أن ووتش رايتس لـ ھيومن السورية، االعالم وزارة باسم ميھوب، المتحدث قال نزار ،2005 تموز/يوليو 13 في

ً  ستصدر سوريا  على التغلب برع 2001 عام الصادر ]المطبوعات[من شأنه أن يعزز القانون " لإلعالم جديد قانونا
 :إلى أن 2007 تموز/يوليو 18 في الثاني تنصيبه خطاب في بنفسه األسد أشار ."فيه القصور أوجه

  
 قدم مؤخراً  اقتراح ھناك .عدة مرات التطرق إلى ھذا الموضوع تم لقد اإلعالم، قانون بخصوص

 من كاوىالش من الكثير سمعت .اإلعالم قانون تعديل ضرورة حول اإلعالم وزارة قبل من
 وزارة من مقترحات ھناك تكون أن يمكن. الحالي بالقانون سعداء ليسوا بأنھم وغيرھم الصحفيين
 .33القانون ھذا تمرير ويمكن الشعب، مجلس قبل من دراستھا يمكن والتي الصدد ھذا في اإلعالم

  
  .سورية في ستقلةم وليس ھناك صحافة جديد، أي قانون اعتماد لم يكن قد تم ،2010 تموز/يوليو 6وحتى 

 مبددة اإلنترنت، منافذ لتمتد إلى المطبوعة اإلعالم وسائل على تفرضھا التي القيود الحكومة وسعت ذلك، من بدالً 
ً  بصفته األسد دور بأن المبكرة اآلمال ً  تعيينه للمعلوماتية قبل السورية العلمية للجمعية رئيسا  تقبالً  أكثر سيجعله رئيسا
 الواليات في كبرى جامعات أربعة بين شراكة وھي اإلنترنت المفتوح، مبادرة تقول. نترنتاإل على التعبير لحرية
 في السياسية المواقع أن حجب اإلنترنت، لشبكة المتحدة تقوم برصد مراقبة الحكومات وحجبھا والمملكة وكندا المتحدة

                                                           
، 2003آب، / أغسطس 21، الغارديان، "نكتة للتهكم السوريصدام لم يعد "ديفيد هيرست،   31

http://www.guardian.co.uk/world/2003/aug/21/syria.davidhirst ، 2010تموز، / يوليو 10تمت الزيارة في.  
 -ل اإلعالموسائمؤشر إستدامة المجلس الدولي للبحث والتبادل، : عن دور مخلوف في نشر صحيفة الوطن، انظر على سبيل المثال  32

تمت الزيارة في ، http://www.irex.org/programs/MSI_MENA/2008/MSIMENA_syria.asp :الشرق األوسط وشمال افريقيا، وسوريا
 ينشر صحيفة بلدنا المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق التي يرأسها مجد سليمان، انظر موقع الشركة. 2010تموز / يوليو 4

http://www.ug.com.sy/chairman-letter.html ، 2010تموز، / يوليو 4تمت الزيارة في.  
 ، متوفر على2007تموز، / يوليو 18خطاب تنصيب الرئيس األسد الثاني في   33

http://www.mideastweb.org/bashar_assad_inauguration_2007.htm 2010حزيران، / يونيو 10، تمت الزيارة في.  
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وفايس  ،)خدمة مدونات غوغل(بلوغر  مثل شعبية مواقع إلى يمتد حجب المواقع اإللكترونية ."االنتشار واسع" سوريا
 .34ويوتيوب بوك،

  
ً  السلطاتحاكمت  حوكمت . الرئيس أو السلطات انتقاد على تجرأوا الذين والمدونين والمواطنين الصحفيين أيضا
 ناتضما فيھا توجد ال استثنائية محكمة وھي الدولة العليا، أمن محكمة أمام والمدونين الصحفيين من العظمى الغالبية
ً  إجرائية بلدان  عشرة أسوأ قائمة في الثالثة في المرتبة سوريا الصحفيين حماية صنفت لجنة ،2009 عام في. تقريبا

 ھيومن وخلصت. 35سوريا في اإلنترنت على الكتاب يواجھھا التي والقيود والمضايقات لالعتقاالت نظراً  للمدونين،
العليا على  الدولة أمن محكمة حكمت ،2008 حزيران/ويونيو 2007 كانون الثاني/يناير بين ما إلى أن ووتش رايتس

 أمنية أحكام أساس متھماً على 153 المحكمة أدانت وفوق ھذا السلطات، انتقدوا ومدونين كتاب 10 عن يقل ال ما
 حكمت ، احدى الحاالت وفي. التعبير حرية في األساسية الحقوق تنتھك) أعاله 1 القسم في تم وصفھا ( فضفاضة
 أحد أجھزة في عنصراً  ألن سنوات ثالث بالسجن لمدة) عاما 67( الحسيني وليد على محمد العليا الدولة أمن محكمة
 .36سوريا في شعبي مقھى في خالل جلوسه البالد في الفساد وينتقد السوري الرئيس يشتم سمعه األمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
؛ 2010حزيران، / يونيو 15تمت الزيارة في ، http://opennet.net/research/profiles/syria، لمفتوح، سوريامبادرة اإلنترنت ا  34

 ،2007تشرين الثاني، / نوفمبر 23، رويترز، "سوريا حجبت الفايس بوك في حملة على اإلنترنت"خالد يعقوب عويس، 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSOWE37285020071123.  

تمت ،  http://cpj.org/ar/2009/04/011187.php ،2009نيسان، / أبريل 30، "للمدونين   بلدان عشرة أسوأ"لجنة حماية الصحفيين،   35
  .2010حزيران، / يونيو 20الزيارة في 

، شباط/ فبراير 24، "سوريامحكمة أمن الدولة العليا في : بعيداً عن العدالة": لمزيد من المعلومات، انظر هيومن رايتس ووتش  36
2009 ،http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0 35، ص.  
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  37لحكم بشار األسد األولى خالل السنوات العشررف اعتقالھم الصحفيين والمدونين الذين عُ . 1الجدول 
تاريخ وسبب االعتقال النتيجة/الحكم/التھم االسم
األمر الذي  ،"لھا أساس ال أخبار نشر" اتھم بـ
 . 2001 المطبوعات قانون من 51 المادة ينتھك
 . 2003 أيار/مايو 25 في بكفالة سراحه أطلق
 في النھاية في العليا الدولة محكمة أمن حكمت

 كافية ال تملك أدلة أنھا 2005 نيسان/أبريل 10
ً  للمضي  .القضية ھذه مع قدما

، 2002 كانون األول /ديسمبر 23اعتقل في 
ن سوريا تستعد الستقبال أ تفيد اً تقارير هبعد نشر

مليون الجئ عراقي في حال وقوع حرب في 
 .العراق

صحافي في صحيفة الحياة -إبراھيم حميدي

صول على معلومات ينبغي الح"بـ  تاتھما
 تواتھم ".الحفاظ على سريتھا لسالمة الدولة

أنباء من شأنھا  نشر" أيضاً بـسبيني العزيزة 
محكمة أمن الدولة حكمت  ."ألمةا وھن نفسية

لمدة سنة بالسجن في وقت الحق  عليھماالعليا 
 .واحدة

 2002اعتقلتا عام 
 

ا تعمالن في الشقيقتان عزيزة وشيرين السبيني، اللتان كانت
 صحفية المحرر العربي

بحقه حكماً محكمة أمن الدولة العليا أصدرت 
 حزيران/يونيو 20 فيلعامين ونصف بالسجن 
عن " نشر معلومات كاذبة"بتھمة  2004

 31أفرج عنه في . طريق شبكة االنترنت
 .2005آب، /أغسطس

تروني لموقع أخبار عبد الرحمن الشاغوري، صحافي إلك 2003شباط /فبراير 23اعتقل في 
  الشرق المعارض

 

 25محكمة أمن الدولة العليا في مت عليھم حك
تلقي معلومات سرية "، بتھم 2004 تموز/يوليو

، استخدام "لصالح دولة أجنبية تھدد أمن سوريا
" أخبار كاذبة خارج سوريا"االنترنت لنشر 

تشجيع "بموجب قانون الصحافة، و 
محكمة ھيثم ووجدت ال ". معلومات سرية نقل

الكتابة التي تھدد أمن " اً أيضاً بـذنبمقطيش 
تراوحت  ."سوريا وعالقاتھا مع الدول األجنبية

 .سنواتبين السجن لسنتين وأربع  األحكام

 ھمإلرسال 2002أيلول /سبتمبرفي  وااعتقل
اإلمارات عن  فيلصحيفة  إلكترونيةرسائل 

 .وفاة اثنين من عمال البناء في دمشق

 م قطيش، ويحيى األوسمھند وھيث

 10محكمة أمن الدولة العليا له في عليه حكمت 
لثالث بالسجن ، 2004 تشرين األول/أكتوبر

 ً نتماء اإل" تيبتھم سنوات، بعدما وجدته مذنبا
محاولة ضم جزء من "و " الى منظمة سرية

 .األراضي السورية إلى دولة أخرى

، بعد نشر 2003 تموز/يوليو 24اعتقل في 
 يفرقونرجال الشرطة لنترنت اإل صور على

ألطفال أكراد سوريين أمام  بعنف مظاھرة
 .مكاتب اليونيسيف في دمشق

مسعود حامد

 23محكمة أمن الدولة العليا في أصدرت 
لمدة بحقه حكماً بالسجن ، 2007 أيلول/سبتمبر

القيام بأعمال أو الكتابة أو إلقاء "عامين بتھمة 
من ... حكومةالخطب غير مصرح به من قبل ال

 ".شأنھا تعكير عالقات سوريا بدولة أجنبية
 

، بعد 2005 تشرين األول/أكتوبر 9اعتقل في 
أن نشر تعليقات على اإلنترنت ھاجم فيھا 

 .السعودية

 علي زين العابدين مجعان

                                                           
اإلنسان، إلى  حقوق مجال في نشطاء سوريين صحفيين، مع مقابالت ذلك في بما للمعلومات، عدة مصادر على الجدول هذا يستند  37

لمزيد من المعلومات حول اعتقال المدونين، انظر . والدولية الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان السورية الصحفية البيانات جانب
، 2005تشرين الثاني، / نوفمبر 14، "الرقابة على اإلنترنت في الشرق األوسط وشمال افريقيا: الحرية الزائفة: "هيومن رايتس ووتش

  .http://www.hrw.org/en/node/11563/section/7 ،7الفصل 
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تاريخ وسبب االعتقال النتيجة/الحكم/التھم االسم
على المجموعة حكمت محكمة أمن الدولة العليا 

ل اعمأالقيام ب"سنوات بتھمة  7-5بين بالسجن 
ات من شأنھا تعريض سوريا لخطر كتابأو 

 ".أو تعكر صالتھا بدولة أجنبيةأعمال عدائية، 

آذار /مارسو كانون الثاني/ما بين يناير وااعتقل
مجموعة نقاش شبابية ونشر إنشاء بعد  ،2006

نترنت تنتقد السلطات مقاالت معينة على اإل
 .السورية

أيھم  عمر العبد هللا؛ طارق الغوراني؛ ماھر إبراھيم إسبر؛
 صقر؛ عالّم فاخور؛ دياب سرية؛ وحسام ملحم

إھانة الرئيس،  بتھمةمحكمة عسكرية  هأدانت
الطائفية،  إثارة النعراتو ،الدولة تحقير

 .وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشھر

، 2006 آذار/مارس 31ألقي القبض عليه يوم 
الحقوق يطالب فيھا ب ھامقاالت كان قد كتب بسبب

افية لألقلية الكردية في سوريا السياسية والثق
القضايا  عمالبعث حزب  طريقة تعاطيوينتقد 
اعتقل في وقت سابق قد وكان غانم  .المحلية

ً  15لمدة  في من قبل المخابرات العسكرية  يوما
 .2004 آذار/مارس

محمد غانم، صحافي إلكتروني ومحرر موقع سوريون 
 اإلخباري

 7في  محكمة أمن الدولة العليا عليه حكمت
ربع سنوات أل ، بالسجن2008نيسان /أبريل
 ".إضعاف الشعور القومي"بتھمة 

، بعد أن نشر 2006 تموز/يوليو 30اعتقل في 
 موقع الحوار المتمدن مقاالت على 

www.ahewar.org  دعوة ال، دافع فيه عن
لتحسين العالقات بين لبنان وسوريا، وانتقد دور 

 2006 تموز/الجيش السوري في حرب يوليو
.سرائيل وحزب هللاإبين 

 فراس سعد، كاتب وشاعر

 9ي عفو صدر ف أطلق سراحه بموجب
 .محاكمته إنھاءقبل  2007 كانون الثاني/يناير

، عقب عدد 2006 آب/أغسطس 10اعتقل في 
موقع الحوار من المقاالت التي نشرت على 

في ، دعا  www.rezgar.com المتمدن
بـ ديد يسمى إلى إنشاء حزب سياسي جإحداھا 

".سوريا للجميع"

علي سعيد الشھابي، مدرس لغة إنكليزية وكاتب

 من قبل) كاذبة أنباءنشر ( 287بالمادة  ااتھم
نھاية  تم إسقاط التھم في .محكمة عسكرية

 56رقم  عام عفومرسوم المطاف كجزء من 
في  ھماأطلق سراح. 2007أيلول /سبتمبر
 .2007 أيلول/ سبتمبر

 2006أيلول /سبتمبرفي  يھماألقي القبض عل
ً خالل إجرائھما  حال نقابات العمال عن  تحقيقا

 .في سوريا

حمدون الدين وعالء الرحمن عبد الصحفيان مھند

بحقه حكماً محكمة أمن الدولة العليا أصدرت 
 أيلول/سبتمبر 13في ثالث سنوات لبالسجن 
كاذبة من شأنھا أن  أنباءنشر "، بتھمة 2009

 ".ةمتوھن نفسية األ

منتدى  إلدارته 2007 حزيران/اعتقل في يونيو
 على االنترنت إلكتروني شبابي شھير

akhawia.net ي تضمن انتقادات ذ، ال
 .للحكومة

كريم عربجي
 

ً حكمبحقه محكمة أمن الدولة العليا أصدرت   ا
 أيار/مايو 11بالسجن لمدة ثالث سنوات في 

و " إضعاف الشعور القومي" تي، بتھم2008
 ".أنباء كاذبة نشر"

 بعد 2007 تموز/ألقي القبض عليه في يوليو
أنه نشر تعليقات تنتقد األجھزة األمنية على 

 .نترنتاإل

طارق البياسي، مدون ونجل معقل سياسي سابق

 23محكمة عسكرية في عليه حكمت 
 .خمسة أيامبالسجن ل، 2008 حزيران/يونيو

 كانون الثاني/يناير 12ألقي القبض عليه يوم 
عن اشتباكات عنيفة  إلعداده تقريراً ، 2008

 .عدرابفي ضاحية دمشق 

مازن درويش، صحافي ورئيس المركز السوري لإلعالم 
 وحرية التعبير

 13، لمدة 2008 تموز/يوليو 30اعتقل في  .لم توجه له أية تھم
 ً موقعه على االنترنتلغالق السلطات إبعد  يوما

النزاھة نيوزعبد هللا سليمان العلي، ناشر موقع 
Nazaha.com 

  
 :بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس األسد إلى
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اإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء أو المعتقلين لمجرد ممارسة حقھم في التعبير، سواء  •
 .أكان ذلك على اإلنترنت أو بشكل آخر

 .إيقاف حجب المواقع اإللكترونية بسبب مضمونھا •
لإلعالم من شأنه أن يلغي كل عقوبات السجن بسبب القذف والتشھير؛ وإيقاف الرقابة  اعتماد قانون جديد •

 .الحكومية على المنشورات المحلية واألجنبية؛ وإنھاء سيطرة الحكومة على الصحف والمطبوعات األخرى
 اماتھااللتز خرق في للسلطات، تسمح التي السوري العقوبات قانون في الغامضة إلغاء األحكام أو تعديل •

ً  األفراد ومعاقبة بقمع الدولية، القانونية  معرض" القومي األمن" أن أساس على السلمي تعبيرھم بسبب تعسفيا
 غير خطب أو وكتابات، بأعمال"القيام ( 278 المادة: العقوبات قانون في التالية األحكام ذلك في بما للخطر،
 بدول سورية عالقات تعكير أو عدائية أعمال لخطر سوريا تعريض شأنھا من الحكومة قبل من بھا مصرح
 أو العنصرية النعرات إيقاظ أو القومي الشعور إضعاف إلى ترمي نشر دعاوة( 285 والمادة ؛")أجنبية

 فيھا مبالغ أو كاذبة معلومات نشر( 286 والمادة ؛)نشوبھا توقع عند أو الحرب زمن في سورية في المذھبية
 القيام( 307 والمادة ؛)نشوبھا توقع عند أو الحرب زمن في سورية في ي،القوم الشعور إضعاف شأنھا من

بين  النزاع على الحض أو العنصرية أو المذھبية النعرات يقصد منھا أو ينتج عنھا إثارة وكتابات بأعمال
  .)رئيس الجمھورية يھين من كل على سنوات 3-1 بالسجن عقوبة تفرض التي( 376 والمادة ؛)الطوائف
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 .IIIختفاء القسريإساءة المعاملة واالو التعذيب  
 
إغالق سجن المزة في : خطوتين ھامتينعلى  أقدمتغيير معاملة المعتقلين عندما في  بشار االسد آماالً  حياأ

في  سياسي معتقل 500رب من االعديد من السجناء السياسيين، ونقل ما يق احتوىي ذ، ال2000تشرين الثاني /نوفمبر
السمعة، في الصحراء الشرقية لسوريا، إلى سجن صيدنايا  سيئمن سجن تدمر  2001 آب/أغسطسو تموز/يوليو

ً وفر ي أنهعتبر يشمال دمشق، الذي    .أفضل مرافقا
 

ً  لم يشرح األسد  مؤشراً  الخطوة ھذه اعتبروا سوريين نشطاء لكن تدمر، من السياسيين السجناء بنقل قراره مطلقا
 ً  إنسان حقوق انتھاكات ووتش رايتس ھيومن وثقت .بالقمع الحكومي في الثمانينات تدمر الرتباط سجن نظراً  إيجابيا
 السجناء آالف العتقال التي استخدمت المنشأة تدمر، سجن في محاكمة بدون وإعدام من تعذيب، النطاق، واسعة

ً  كان والذي الثمانينات، في السياسيين ً  أيضا  سجين في بنحو ألف يقدر لما القضاء نطاق خارج قتل لعمليات مسرحا
 المعلومات من انظر المزيد( األسد حافظ شقيق األسد، التابعة لرفعت الخاصة القوات قبل من 1980 حزيران/يونيو
وصف فرج بيرقدار، وھو شاعر سوري وسجين لخمس سنوات في  .38)الخامس الفصل في تدمر سجن مجزرة حول

  .39"مملكة الموت والجنون"سجن تدمر، السجن بأنه 
  

 إدخال إلى يؤد فإن ذلك لم أوضاع المعتقالت، إلصالح واعدة عالمة كان تدمر سجن أن إغالق من الرغم على لكن
ً  األسد بشار يفعل لم .أخرى إيجابية تحسينات  الخارجي، العالم عن بمعزل االعتقال ممارسات من للتخلص شيئا
  .سوريا في االعتقال مراكز في شائعة تزال ال والتي التحقيق، أثناء والتعذيب المعاملة، وإساءة

  
 أو المحامي أو األسرة مع دون أي اتصال -الخارجي العالم عن بمعزل المعتقلين بانتظام السورية األمن تحتجز أجھزة

 في المثال، سبيل على. لعدة سنوات الحاالت بعض وفي شھور، أيام، أو لعدة - العالم الخارجي مع أخرى صلة أي
ً  13 من مجموعة السورية األمن اعتقلت قوات ،2008 آب/أغسطس  )شمال شرق سوريا(الزور دير محافظة من شابا
أو  عشرة منھم، عن يقل ال ما تحتجز أين السلطات تكشف لم ھذا، يومنا حتى .إسالميين مع عالقات لھم أن بشبھة
ھؤالء  أحد السجن جثة مسؤولو م أعادث. للمحاكمة ويتم تقديمھم وھل ستوجه لھم أي تھم عليھم، القبض تم إلقاء  لماذا

 لكنھم ،2009 كانون الثاني/يناير 10 في أسرته إلى ،)عاما 43( الشوا أمين محمد وھو الزور، دير من المعتقلين

                                                           
 حقوق قمع: بال قناع سوريا"، )قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا/ تعرف بـ هيومن رايتس ووتش حالياً(انظر ميدل إيست ووتش   38

المعارضة ال تزال : سجن تدمر في سوريا"، 78-54، ص )1991منشورات جامعة يال، : نيو هيفن(، "األسد نظام قبل من اإلنسان
  .Vol. 8, No. 2(E)، http://www.hrw.org/reports/1996/Syria2.htm، 1996نيسان، / ، أبريل"رهينة إرث من اإلرهاب

أصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن . استخدم بيرقدار هذا المصطلح في مذكرة دفاع مطولة قدمها لمحكمة أمن الدولة خالل محاكمته  39
  .1993تشرين األول، / لخمسة عشر عاماً في أكتوبر
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 بأن يعتقدون بأنھم ووتش رايتس ھيومن سوريين لـ حقوقين نشطاء ثالثة وقال. دفنه قبل فقط وجھه برؤية لھم سمحوا
  .40التعذيب بببس توفي قد الشوا

  
 ضروب من وغيره من التعذيب متكرر نمط وجود اإلنسان حقوق منظمات من وغيرھا ووتش رايتس ھيومن وثقت
ً  فيھم المشتبه عن فضالً  والحقوقيين، السياسيين للمعتقلين السورية األمن أجھزة أيدي على المعاملة سوء قال . 41جنائيا
ً  30 أصل من 12 ً  معتقالً كرديا  عنھم، أن اإلفراج بعد ووتش رايتس ھيومن قابلتھم 2004 عام بعد وااعتقل سابقا

ً  ووتش رايتس ھيومن وثقت .42قامت بتعذيبھم األمن قوات  والنشطاء للمدونين والضرب حاالت التعذيب أيضا
 يرللتغي دمشق إعالن معتقلي من ثمانية قال المثال، سبيل على. حكومية أمنية عناصر قبل من البارزين السياسيين
 في اعتقلوا للديمقراطية، مناصرة وجماعات معارضة جماعات ائتالف يضم وھو عشر، االثني الديمقراطي

   .43فترة االعتقال خالل بضربھم قاموا الدولة أمن ضباط إن التحقيق قالوا لقاضي ،2007 عام األول كانون/ديسمبر
   

 أيار/مايو قالت في التعذيب، مناھضة التفاقية االمتثال ةبمراقب المكلفة اللجنة التعذيب، لمناھضة المتحدة األمم لجنة
 أيدي على للتعذيب الروتيني باالستخدام المتعلقة والمتسقة المستمرة االدعاءات العديدة حول للغاية قلقة" إنھا 2010
 - لماھر عرار المتحدة الواليات حادثة إبعاد في رسمية لجنة تحقيق كندية وخلصت .44"والتحقيق القانون إنفاذ موظفي

                                                           
، بيان صحافي "الخارجي العالم عن بمعزل محتجزين شخصاً 17 مصير عن شفالك يجب: سوريا"لمزيد من المعلومات، انظر   40

مقابلة هاتفية لـ هيومن . http://www.hrw.org/ar/news/2009/04/15/17، 2009نيسان، / أبريل 15صادر عن هيومن رايتس ووتش، 
  .2010حزيران، / يونيو 10رايتس ووتش مع أحد أقارب معتقلي دير الزور، 

لتقرير الحكومة السورية األولي عن التدابير  الظل الموازيتقرير "سبيل المثال، مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان،  انظر على  41
، 3، ص"بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب اللوفاء بالتزاماته هاالتي اتخذت

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/DCHRS.pdf ، 2010حزيران، / ونيوي 15تمت الزيارة في.  
، 2010نيسان، / أبريل 20، "مذكرة إلى لجنة مناهضة التعذيب"منظمة العفو الدولية، : انظر أيضاً 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/008/2010/en ، 2010نيسان، / أبريل 15تمت الزيارة في .  
، 2010نيسان، / أبريل 9بيئة خصبة للتعذيب،  -لدائمةحالة الطوارئ ا: سوريا"جمعية الكرامة، : أيضاًانظر 

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=169&Itemid=80 ، يونيو 15تمت الزيارة في /
  .2010حزيران، 

تشرين / ، نوفمبر"سوريا في لألكراد الثقافيةو السياسية الحقوق قمع: الوجود إنكار"لمزيد من المعلومات انظر هيومن رايتس ووتش،   42
  .49-45ص ، http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0، 2009الثاني، 

/ فبراير 4، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، "االستجواب أثناء الضرب وقائع يروون المعارضة نشطاء: سوريا"  43
  .http://www.hrw.org/ar/news/2008/02/04-0، 2008شباط، 

/ مايو 4-3، تم إعتمادها في CAT/C/SYR/CO/1التعذيب،  مناهضة للجنة الختامية لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المالحظات  44
  ..http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.SYR.CO.1.pdf ،7، الفقرة 2010أيار، 
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 أثناء عرار عذبت السيد السورية العسكرية االستخبارات" إلى أن 2002 إلى سوريا عام -الكندي من أصل سوري
  .45"فلسطين التابع لالستخبارات العسكرية سجن فرع في الخارجي العالم عن بمعزل احتجازه فترة خالل معه التحقيق

  
 وغيره التعذيب مناھضة اتفاقية على األسد بشار قت حكومةصاد االعتقال، بخصوص ممارسات مشجعة خطوة وفي
 تتبع لم ذلك إال أنھا مع .2004 تموز/يوليو 1 في المھينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من

 اقبينلمر السماح أو التعذيب ادعاءات في كالتحقيق التعذيب، لممارسة حد لوضع تدابير ملموسة باتخاذ التصديق
  .االعتقال السورية ومرافق السجون بزيارة مستقلين

  
 ً  16 بتاريخ 10 رقم التعميم السوري الداخلية وزير فقد أصدر التعذيب، مناھضة لجنة الرسمي إلى سوريا لتقرير وفقا

 داماستخ على المفروض الحظر على ليطّلعوا" اجتماعات عقد الشرطة أفراد إلى وطلب ،2004 كانون األول/ديسمبر
 بطريقة واجباتھم أداء حول تعليمات على وللحصول والسجناء التحقيق رھن الموقوفين األشخاص ضد العنف
 على للوقوف وتقنية مناسبة أساليب علمية باستخدام المرجوة النتيجة إلى الوصول الناجحين للمحققين ويمكن. مسؤولة
 السوري ذكر الوفد تقريره الذي قدمه، في. 46"قانونية يرغ أساليب إلى اللجوء إلى الحاجة ما دون قضية في الحقائق
  .47تعذيبھم ألفراد عن مسؤولين الشرطة فيھا وجد حاالت ست

  
 التي األمنية، األجھزة وال تطال الشرطة قوات تقتصر على كما أنھا استثناءات؛ تظل الحاالت ھذه فإن مثل ذلك، ومع

كانون /يناير 15في  الصادر 14 رقم التشريعي ينص المرسوم .التعذيب ألعمال واسعة قانونية حصانة من تستفيد
 أي مالحقة ال يجوز"أنه  على السورية، األمنية األجھزة العامة، أحد أكبر المخابرات إدارة أنشأ والذي ،1969 الثاني
 قيامھم معرض في وأ اليھم الموكلة المحددة المھمات تنفيذ أثناء يرتكبونھا التي الجرائم عن اإلدارة في العاملين من
 ووتش، لم يسبق لمدير إدارة رايتس ھيومن علم حد وعلى. "اإلدارة مدير عن يصدر مالحقة أمر بموجب إال... بھا

 المرسوم األسد أصدر ،2008 أيلول/سبتمبر 30 في .اليوم حتى القبيل ھذا من أن أمر بأي أمر العامة المخابرات
عبر فرض وجوب الحصول على  األخرى، األمن قوات لتشمل أفراد الحصانة ھذه وسع الذي ،69 رقم التشريعي

 واألمن السياسي، الداخلي، األمن قوى في عضو أي لمقاضاة المسلحة والقوات للجيش العامة القيادة من قرار
  .48والجمارك

  
كشفت  ل،المثا سبيل على .التعذيب وطأة تحت المنتزعة االعترافات قبول السورية من جانبھا، تواصل المحاكم

 من المتھمين 33 أن 2008 و 2007 عامي العليا الدولة أمن محكمة أمام للمحاكمات ووتش رايتس مراجعة ھيومن

                                                           
، 187عرار، ص  بماهر حول األحداث المتعلقة تقرير عرار، بماهر يتعلق فيما الكنديين ينالمسؤول تصرفات في تحقيق لجنة  45

http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/cm_arar_rec-eng.pdf ، 2010حزيران، / يونيو 10تمت الزيارة في.  
من اإلتفاقية، لجنة مناهضة التعذيب،  19ادة تقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب المالالجمهورية العربية السورية، النظر في   46

CAT/C/SYR/1 ،20 79، الفقرة 2009تموز، / يوليو.  
  .83- 82الجمهورية العربية السورية، التقرير األولي إلى لجنة مناهضة التعذيب، الفقرات   47
  .8-6ر الموازي، ص لمزيد من التحليل المعمق لهذه المواد، انظر مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان، التقري  48
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محكمة أمن الدولة  لكن بالقوة، منھم اعترافات انتزعت األمن أجھزة وأن للتعذيب، تعرضوا بأنھم القاضي أمام زعموا
  .49االدعاءات ذهھ في تحقيق لفتح تدبير لم تتخذ في أية حالة أي

  
 نشر" بتھمة بالتعرض للمالحقة فإنھم يخاطرون للتعذيب، تعرضوا موكليھم أن اإلنسان حقوق محامو يزعم عندما

 بدمشق الجنايات محكمة حكمت ،2007 نيسان/أبريل 24 في المثال، سبيل على. جنائية تھمة وھي ،"كاذبة معلومات
 السورية السجون أحد في حتفه لقي رجالً  أن لزعمه أعوام لخمسة بالسجن البني أنور اإلنسان حقوق على محامي

في  الجنايات محكمة حكمت ،2010 حزيران/يونيو 30 في األخيرة، اآلونة وفي. 50اإلنسانية غير الظروف بسبب
ً  ندد ألنه سنوات بالسجن لثالث الحسني، ھو مھند حقوق إنسان بارز آخر، على محام دمشق  بالوفاة المزعومة علنا
  .51العليا الدولة أمن محكمة وانتقد التعذيب، وطأة تحت المعتقلين ألحد

   
 على تعتيم فرض في السورية وتستمر السلطات المستقلين، المراقبين على محظورة السورية السجون وال تزال مرافق

ً  25 عن يقل ال ما على النار المميت إطالق حادث بشأن المعلومات  سجن في يةالعسكر الشرطة قبل من سجينا
 .2008 تموز/يوليو 5 في صيدنايا

  

  إطالق النار المميت في سجن صيدنايا
 تموز/يوليو 5 في اندلعت التي الشغب أعمال إلخماد النارية األسلحة العسكرية والشرطة السجن استخدمت سلطات

 يصل ما ربماو األقل، على سجين 1500 السجن يضم. دمشق شمال كيلومتراً  30 نحو صيدنايا، سجن في 2008
 بين المواجھة في لقوا حتفھم أنھم يُعتقد نزالء تسعة أسماء على ووتش رايتس ھيومن حصلت. سجين 2500 إلى

 السجناء عدد أن السورية اإلنسان حقوق منظمات وأفادت. ورد حسبما أيام، لعدة استمرت والتي والسلطات، السجناء
ً  25 إلى يصل قد قتلوا الذين ً  وتأكد .سجينا   .العسكرية الشرطة من واحد وفاة عنصر أيضا

  

ً  الحكومة فرضت كما  السجناء، ضد قواتھا العمل الذي اقترفته عن معلومات أي تعط ولم األحداث على كامالً  تعتيما
 العائالت لبعض أخيراً  السلطات سمحت ،2009 تموز/يوليو في .السجن في العنف حول تجر أي تحقيق أنھا لم
مصير  حول حظر للمعلومات وعلى اآلخر، حظر الزيارات للبعض على أبقت ولكنھا لسجن،ا في أقاربھم بزيارة
اسماً من  42بــ  جزئية قائمة ووتش رايتس ھيومن أصدرت ،2009 كانون األول/ديسمبر في .آخرين معتقلين
على  يحصلوا مل اليوم، وحتى .52عنھم معلومات أية على الحصول من الذين لم تتمكن أسرھم سجن صيدنايا معتقلي

  .معلومات أية
                                                           

  .32-27، ص "بعيداً عن العدالة"هيومن رايتس ووتش،   49
50 ، 2007نيسان، / أبريل 24، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، "بارز حقوقي محامٍ بحق قاسية عقوبة: سوريا"  

http://www.hrw.org/ar/news/2007/04/24-1 .رئيس فايز النوري، طرد القاضي ،2002 تشرين الثاني/ نوفمبر في سابقة حادثة في 
 عذبت قد األمن أجهزة بأن مزاعم في تحقيق إجراء على أصر أن بعد المحكمة قاعة من البني أنور المحامي العليا، الدولة أمن محكمة
  .احتجازه أثناء دليلة، عارف موكله،

 ،2010أيار، / مايو 7هيومن رايتس ووتش، ، بيان صحافي صادر عن "إينالز مارتن بجائزة يفوز معتقل محام: سوريا"  51
http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/10.  

 ،2008تموز، / يوليو 21، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، "صيدنايا سجن في قتلى سقوط في التحقيق يجب: سوريا"  52
http://www.hrw.org/ar/news/2008/07/21  ."بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس "لسجناءا مصير عن الكشف يجب: سوريا ،

  .http://www.hrw.org/ar/news/2009/12/10، 2009كانون األول، / ديسمير 10ووتش في 
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Aerial view of Sednaya prison  

 
  :بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس األسد إلى

  
حسب أو مقاضاة،  معاقبة. على المأل علن نتائج التحقيقي، والتعذيب مزاعميأمر بإجراء تحقيق مستقل في أن  •

معاملة المحتجزين، بمن فيھم أولئك الذين أعطوا  إساءةالمسؤولين عن  وظفين الرسميينمال الضرورة،
 .إعالن نتائج ھذه العقوبات على المأل، وينمتواطئكانوا األوامر، أو 

 .تمكنون من الوصول فوراً لمحام ولفحص طبي مستقلتبني إجراءات فعالة لضمان أن جميع المعتقلين ي •
 .االحتجاز ومرافق السجون إلى بالوصول الخارج من مستقلين لمراقبين السماح •
السجناء من قبل الشرطة العسكرية في  علىطالق النار المميت إمر بإجراء تحقيق مستقل في حادث األ •

 .على المأل نتائجهنشر سجن صيدنايا و
 التعذيب لمناھضة الفرعية اللجنة ودعوة التعذيب، مناھضة إلتفاقية االختياري البروتوكول على التصديق •

  .سوريا في االحتجاز أماكن وتفقد لزيارة
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 .IV األكرادقمع  
 

 سكان من %10ما يقارب  أي مليون نسمة، 1.7 بحوالي تقدر: سوريا في عربية غير عرقية أقلية أكبر ھم األكراد
 أنھم لألكراد على نظرت ألنھا الكردية الھوية قمع منذ الخمسينات سياسة السورية المتعاقبة وماتالحك اتبعت. سوريا
 الحقوق قمع السورية السلطات تابعت األسد للسلطة، بشار بعد وصول .العربية سوريا وحدة على خطراً  يشكلون
 لالحتفال التجمعات وتفريق المدارس، في يةالكرد اللغة تعليم حظر ذلك في بما الكردية، لألقلية والثقافية السياسية

 ).الكردية السنة رأس( النوروز عيد مثل الكردية بالمھرجانات
  

شابھا  النطاق، واسعة مظاھرات السوريون األكراد أقام أن بعد السوريين األكراد لھا يتعرض التي المضايقات تزايدت
. طويالً  زمنا استمرت التي المظالم عن للتعبير 2004 آذار/مارس في سوريا شمال أنحاء جميع في العنف، بعض

ً  36 عن يقل ال ما مقتل عن أسفر مما المميتة، القوة باستخدام االحتجاجات على السورية السلطات استجابت  شخصا
 معاملة وإساءة عن التعذيب النطاق واسعة تقارير وسط شخص، 2000 من أكثر واعتقلت ،160 من أكثر وإصابة
 عفو بموجب عنھم أُفرج سجيناً الذين 312الـ  ذلك في بما المطاف، نھاية في المعتقلين معظم عن رجأف. المعتقلين

 حظر سياسة الحين على ذلك أبقت الحكومة السورية منذ ذلك، ومع .2005 آذار/مارس 30 في األسد رئاسي أصدره
ً  14 عن يقل ما ال قمع ووتش رايتس ھيومن وثقت وقد. والثقافية السياسية الكردية التجمعات ً  تجمعا وثقافياً  سياسيا

 ً  المحاكم إلى وأحالتھم األكراد السياسيين الناشطين كبار من عدداً  أيضاً  األمن اعتقلت قوات. 2005 عام منذ كرديا
 .53"القومي الشعور إضعاف" أو ،"الفتنة على التحريض" لمحاكمتھم بتھمة العليا الدولة أمن محكمة أو العسكرية

  
 الصعوبات، من مجموعة فھم يواجھون وبالتالي الجنسية، مجردين من األكراد من كبيرة أعداداً  فإن ذلك، لىإ إضافة
استثنائي  إحصاء جّرد .مرافق الدولة إلى االستفادة من خدمات الزيجات إلى تسجيل العمل فرص على الحصول من

جوانب  من عدة. السورية جنسيتھم من - أكراد سوريا من %20حوالي  -ألف كردي 120 قرابة 1962أجري عام 
 بشكل السورية، ذات القرية في ولدوا واحدة، عائلة من أخوة ُصنِّفَ  .تعسفية بطريقة السكاني اإلحصاء فقد تم تنفيذ
 حيث الوقت مع الجنسية من المجردين األكراد عدد وزاد .مواطنين أبنائھم بقي حين في أجانب، اآلباء أصبح. مختلف

عدد المجردين من الجنسية اليوم بـ  يقدر وبالنتيجة،: 1962 عام في الجنسية فقدوا الذين أولئك أوالد تضاعفت أعداد
 .54ألف نسمة 300

  

                                                           
: الوجود إنكار: "، انظر هيومن رايتس ووتش2004لمزيد من المعلومات حول قمع األنشطة الكردية في أعقاب أعمال الشغب عام   53
  .http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0، 2009تشرين الثاني، / ، نوفمبر"سوريا في لألكراد قافيةوالث السياسية الحقوق قمع
تشرين / األكراد المكممون، أكتوبر: لمزيد من المعلومات حول أوضاع األكراد المجردين من الجنسية، انظر هيومن رايتس ووتش  54

 ،"األكراد المجردين من الجنسية في سوريا: مدفونون في الحياء"ة الدولية لالجئين، ؛ مورين لينش وبارفين علي، المنظم1996األول، 
األكراد "كورد ووتش،  ؛http://www.refugeesinternational.org/sites/default/files/BuriedAlive.pdf، 2006شباط، / فبراير 13

  .2010آذار، / ، مارس"غزاة غير شرعيين أم ضحايا سياسيات قومية؟: المجردين من الجنسية
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لكنھم ال يزالون ينتظرون بعد مرور  الجنسية، من المجردين األكراد لمحنة مراراً بحل األكراد الزعماء األسد وعد
 18 كبيرة في الحسكة التي تقطنھا أغلبية كردية منطقة زار عندما قضيةال بمعالجة األول أطلق وعده .الزمن من عقد

 ،2007 تموز/يوليو 17 يوم الثاني تنصيبه خطاب في. 55األكراد الزعماء من عدد مع والتقى 2002 آب/أغسطس
 ھذا في التقدم دون حالت السياسية التطورات إلى أن أشار لكنه ،2002 الذي قطعه عام الوعد األسد إلى أشار

 :المجال
  

 جميعھم. ھناك المجتمع عن مع ممثلين والتقيت 2002 آب/أغسطس في الحسكة محافظة زرت
 سنبدأ مشكلة، لدينا ليس" :لھم قلت. ]1962 إحصاء عام[ الموضوع ھذا عن تحدث استثناء دون
 بدأنا ...العراق لغزو تعد المتحدة فيه الواليات ذلك في الوقت الذي كانت وكان". ذلك على العمل
 األمور من الكثير أوقفت مختلفة ظروف ھناك وكانت العراق، على واندلعت الحرب ببطء، التقدم

 لم ونحن القامشلي، وقعت أعمال الشغب في محافظة ،2004 عام في .الداخلي باإلصالح المتعلقة
 غير ألغراض األحداث من استفاد قد الناس بعض ألن الشغب، أعمال خلفية بالضبط نعرف
 واتضح األحداث أن مرت بعد الحكومة من بمبادرة الماضي العام في العملية وقد استأنفنا... نيةوط
 .56[...]وطنية غير عوامل توجد ال أنه

  
 ً أولئك  عنى الجنسية، عديمي األكراد بعض مشكلة يحل أن شأنه من قانون مشروع إلى األسد أشار كلمته، في الحقا
 بأن وختم بالقول. 57بالمواطنة يتمتعون آخرين من أسرھم أن أفراداً  من الرغم على الجنسية عديمي أصبحوا الذين

 أن حقيقة من وبالرغم سنوات، ثالث بعد ."فإن القانون جاھز... منھا االنتھاء يتم وعندما... مستمرة المشاورات"
 لمعالجة خطوة اتخاذ أية ولم يجر جديد قانون يوجد ال طويل، زمن موجودة منذ المبررات السياسية للتأخير لم تعد

 .الكردية المظالم
  

 :بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس األسد إلى
  

 إليھا تتوصل التي النتائج ونشر سوريا، في الكردية الرئيسية لألقلية المظالم معالجة بھا يُناط لجنة تشكيل •
 .ياسور في الكردية السياسية األحزاب من أعضاء اللجنة أن تضم وينبغي. وتوصياتھا

 يرتبط شخص ألي المواطنة عبر منح سوريا، في ولدوا عديمي الجنسية الذين األكراد جميع وضع تصحيح •
يحق له  والذي ال البلد، األمد في الطويلة اإلقامة أو أو الزواج، الوالدة، بسبب بسوريا قوية بصالت
 .آخر بلد جنسية على الحصول

                                                           
، دمشق؛ ومقابلة هيومن 2009تشرين الثاني، / نوفمبر 1مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع ناشط سياسي كردي من حزب آزادي،   55

، رأس العين؛ كورد ووتش، األكراد المجردين 2009تشرين األول، / أكتوبر 6رايتس ووتش مع ناشط سياسي كردي من حزب يكيتي، 
  .22- 21في سوريا، ص من الجنسية 

 ، متوفر على2007تموز، / يوليو 17خطاب تنصيب بشار األسد الثاني،   56
http://www.mideastweb.org/bashar_assad_inauguration_2007.htm.  

 غير مسجلينأكراد عديمي الجنسية هم و،  مكتومين ون لن يمنح أي حقوق ألولئك الذين يعتبرونأشار إلى أن القانالمصدر السابق،   57
  .في أي سجل في سوريا
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 جميع المراسيم في النظر إعادة ذلك في بما بحق األكراد، ةالتمييزي والسياسات القوانين وإزالة تحديد •
 مالئم غير أثر لھا أو يكون سوريا، في الكردية بصورة فردية على األقلية تطبق التي الحكومية والتوجيھات

 .عليھم
 التمتع بثقافتھم واستخدام لغتھم الخاصة، وحرية التعبير، بما في يملكون حق أن األكراد في سوريا ضمان •

 .الكردية في المدارساللغة ذلك الحق في االحتفال باألعياد الثقافية وتعلم 
  .سوريا إلى زيارة األقليات بشؤون المعني المستقل المتحدة األمم خبير دعوة •
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 .V القسري االختفاءإرث من 

  
والتصدي  لإلقرارملموسة  ةخذ أي خطوتّ يلم حتى اليوم ، واالنتھاكاتمن بتركة ثقيلة  ُمحّمالً  اً سد بلدورث بشار األ

 .الثمانيناتالف االشخاص الذين اختفوا منذ آلھذه االنتھاكات، أو إللقاء الضوء على مصير 
  

 محاولة في السبعينات وفي الثمانينات أواخر في اإلنسان لحقوق جسيمة انتھاكات في السورية األمن قوات شاركت
 اإلخوان جماعة من معينة شرائح قبل من المسلحة معارضةال ذلك في بما األسد، حافظ لنظام المعارضة لقمع

 من وغيرھم والشيوعيين، المسلمين، اإلخوان جماعة أعضاء من اآلالف وعذبت األمن قوات اعتقلت. المسلمين
 وقت كثير منھم في اختفى -الفلسطينية المجموعات ومختلف والناصريين، والبعثيين العراقيين، اليسارية، األحزاب
 اعتقلت القوات. 58ألف شخص 17 بـ المفقودين عدد مختلف الباحثين دقيقة، يقدر أرقام توجد ال حين في. الحق

 الوجود خالل العرب المواطنين من وغيرھم وفلسطينيين، أيضاً لبنانيين وخطفت األمن وأجھزة المسلحة السورية
 .المفقودين عداد في زالوا ما منھم مئات لبنان، في السوري العسكري

   
 حافظ شقيق األسد، رفعت قيادة تحت الدفاع سرايا من قتلت وحدات كوماندوس ،1980 حزيران/يونيو 27 وفي

ً  العسكري، تدمر سجن في اإلسالميين، من غالبيتھم أعزل، سجين 1000 بنحو يقدر ما األسد،  محاولة من انتقاما
ً  لواقت الذين أسماء عن اإلعالن يتم لم. 59األسد حافظ ضد فاشلة اغتيال عامين، طوقت وحدات  من وبعد أقل. إطالقا

) رابع أكبر مدينة سورية، معقل للمعارضة(الخاصة مدينة حماة  للقوات تابعة ووحدات الدفاع سرايا من كوماندوس
 ارتكبت قوات. للنظام المعارضين اإلسالميين عنيفاً ضد قتاالً  وخاضت ،1982 آذار/مارس إلى شباط/فبراير من

 عمليات من سلسلة في األشخاص مئات قتل ذلك في بما القتال، خالل جسيمة إنسان حقوق انتھاكات ةالسوري األمن
بشكل  حماة في القتلى عدد تتفاوت تقديرات حين في. المواقع من وغيرھا البلدي الملعب من بالقرب الجماعية اإلعدام
 .60خصآالف ش 10-5بين  تقدر العدد بھا الموثوق التقارير فإن معظم كبير،

 

 

 
  

                                                           
قضية المختفين قسرياً في : سنوات الخوف"لمزيد من التفاصيل حول المفقودين في سوريا، انظر على سبيل المثال، رضوان زيادة،   58

؛   http://www.shril-sy.info/enshril/modules/tinycontent/content/Years%20of%20Fear%20-%20English%20Draft.pdf"سوريا
  .21-8، ص "سوريا بال قناع: "هيومن رايتس ووتش

المعارضة ال تزال رهينة إرث من : لمزيد من المعلومات حول أحداث تدمر، انظر هيومن رايتس ووتش، سجن تدمر في سوريا  59
سوريا : "هيومن رايتس ووتش ؛Vol. 8, No. 2(E) ،http://www.hrw.org/reports/1996/Syria2.htm، 1996ن، نيسا/ ، أبريل"اإلرهاب
  .24-23؛ رضوان زيادة، سنوات الخوف، ص 16-15، ص "بال قناع

السورية ؛ اللجنة 21-19، ص "سوريا بال قناع"لمزيد من المعلومات حول عمليات القتل في حماة، انظر هيومن رايتس ووتش،   60
، 2006شباط، / فبراير 2، "إبادة جماعية وجريمة ضد اإلنسانية: 1982شباط / مجزرة حماة في فبراير"لحقوق اإلنسان، 

http://www.shrc.org/data/aspx/d5/2535.aspx .  
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 61الحوادث الرئيسية النتھاكات حقوق اإلنسان في أوائل الثمانينات. 2الجدول 

 

ً  38 الشرطة اعتقلت بالمدينة، البعث حزب مقر في النار أن أضرم متظاھرون مراھقون بعد  شابا
 فإنھم جريمة سيقت ضدھم، أن أي تھم بارتكاب من الرغم وعلى .الزور، شرق سوريا مدينة في

 .ذووھم شيئاً عن مصيرھم يعلم لم .المحلي السجن من اختفوا ما سرعان

 1980 نيسان/أبريل 15،دير الزورفي ختفاء احاالت

 القوات دخلت األسد، لحافظ اإلغتيال الفاشلة محاولة بعد إلقاء الالئمة على اإلسالميين في
ً  النار وأطلقت السمعة، سيء السجن في المھاجع المشتركة الحكومية  السجناء على عشوائيا
 .حتفھم لقوا سجين ألف من أكثر .داخلھا

 1980 حزيران/يونيو 27 ، تدمر سجن

وذلك ألسباب ال تزال غير واضحة، اعتقلت قوات األمن المئات من السكان من قرية سرمدا 
ً  40قتل نحو  .ستجواب والضربلإلالشمالية   .اأو اختفو قرويا

 1980 تموز/ يوليو 25 ، سرمدا

 عمليات وبدأوا أغلق الجنود المدينة حماة، مدينة خارج حكومية تفتيش نقطة تداء على اإلع بعد
والفتيان إلى  الرجال من مئات الھوية، اقتيد جدي من تحقق دون. منزل إلى منزل من تفتيش
ً  350 عن يقل ال ما قتل .وأطلقت النار عليھم الخارج  .شخصا

 1981حماة،

 المقاتلون قاوم المعارضة، العتقال أعضاء مدينة حماة حكوميةالوحدات الخاصة ال دخلت عندما
 ردت .واألحزاب من ممثلي الحكومة 100 وقتلوا القديمة، المدينة في اإلسالميون، وتحصنوا

 من المئات وأعدمت األمن قوات اعتقلت .المدينة من كبيراً  جزءاً  دمر عنيف بقصف الحكومة
ً  آالف 10-5 فإن ما بين وفي الحصيلة، .المدنيين  .حتفھم لقوا شخصا

.1982آذار، / مارس 5 - شباط/ فبراير 2 قمع إنتفاضة حماة

  
 إبان حكمعفو مختلفة، بعضھا بأوامر  عمالً فترة الثمانينات في حين أطلق سراح العديد من المعتقلين السياسيين من 

زال إثارة ھذه القضايا ت، وال جھوالً ممصير اآلالف من المفقودين ال يزال فإن في ظل بشار،  أخرىسد وحافظ األ
 .أمراً خطراً  داخل سوريا

  
 شكلت أخيراً لجنة ،2005 أيار/مايو في. لبنان من المختفين مصير على بشدة لتسليط الضوء لبنانية جماعات ضغطت
 نتائج يأ عن تسفر لم عملھا، بداية من سنوات خمس بعد ذلك، ومع. المسألة ھذه لمعالجة سورية -لبنانية مشتركة
 .نتائج أية أو ھي نشرت ملموسة

  
 :بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس األسد إلى

  
 مدني مجتمع نشطاء الضحايا، عائالت عن ممثلين تضم والعدالة للحقيقة مستقلة وطنية لجنة تشكيل •

. حمرالدولية للصليب األ اللجنة مثل االختفاء، مسألة على العمل في خبرة ذات دولية ومنظمات مستقلين،
 ويشتبه لبنان من اختُطفوا وأولئك الذين سوريا، في والمختفين المفقودين قضية حل في اللجنة والية وستتمثل

 .سوريا في في أنھم اعتُقلوا
  .القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية المتحدة األمم اتفاقية على التصديق دعم •

                                                           
  .21- 14، ص "سوريا بال قناع: "مصدر المعلومات هو هيومن رايتس ووتش  61



 

2010تموز /ھيومن رايتس ووتش يوليو  27 

 

 
  

VI . السنوات  والحقوقيين الذين تم اعتقالھم خالل قائمة بأسماء النشطاء السياسيين -الملحق
  األسد العشر األولى من حكم بشار

  )ھذه ليست قائمة شاملة، إنما تمثل الحاالت التي تمكنت ھيومن رايتس ووتش من توثيقھا(
  

تاريخ وسبب االعتقال الحكم/التھم السما
 سنوات بحقه حكماً بالسجن لخمس بدمشق الجنايات محكمة أصدرت

 غير بوسائل الدستور تغيير محاولة" بتھمة 2002 آذار/رسما في
 بمھامھا المذكورة اإلضطالع من السلطات لمنع محاولة في مشروعة،

 سمعة وتشويه الوطنية، بالوحدة لإلضرار محاولة في القانون، في
أطلق  ."والقضائية والتنفيذية التشريعية إھانة السلطات" ، و"الدولة
 .عقوبته مدة قضى أن بعد ،2006 نون الثانيكا/يناير 18 يوم سراحه

 من كجزء ،2001 آب/أغسطس 9 في اعتقل
ً  طالب قد وكان .دمشق ربيع على الحملة  علنا

 .ديمقراطية بتغيرات

 البرلمان في سابق عضو ، الحمصي مأمون

ونصف  بحقه حكماً بالسجن لسنتين العليا الدولة أمن محكمة أصدرت
 بوسائل الدستور تغيير محاولة" ھمةبت ،2002 تموز/يونيو 26 في
 16 في عنه وأفرج رئاسي عفو على حصل ."مشروعة غير

 بحالته تتعلق" إنسانية أسباب" لـ ،2002 تشرين الثاني/نوفمبر
 .السيئة الصحية

 من كجزء ،2001 أيلول/سبتمبر 1 في اعتقل
 صرح قد وكان .دمشق ربيع على الحملة
 أن 2001 آب/أغسطس في الجزيرة لقناة

 ".مات قد الديكتاتور"

 للحزب السابق األمين العام الترك، رياض
 )مرخص حزب غير( المكتب السياسي - الشيوعي

لخمس سنوات بحقه حكماً بالسجن دمشق بجنايات ال ةحكمأصدرت م
محاولة تغيير الدستور بوسائل غير "، بتھمة 2002نيسان /أبريلفي 

كانون /ينايرحه في طلق سراأ . خرىأمن بين اتھامات " مشروعة
 .2007كانون االول عام /، أعيد اعتقاله في ديسمبر2006الثاني 

 ).انظر معتقلي إعالن دمشق أدناه(

 كجزء ،2001 أيلول/سبتمبر 6 في اعتقل
مؤسس منتدى . دمشق ربيع على الحملة من

 .الحوار الوطني

 رياض سيف، عضو سابق في البرلمان

 لثالث سنوات بحقه حكماً بالسجن العليا الدولة أمن محكمة أصدرت
 عصيان،  بتھمة التحريض على ال2002 آب/أغسطس 28في 

 .نتھاء مدة عقوبتهإبعد   2004 أيلول/سبتمبر 9أفرج عنه في . المسلح
ويقضي حاليا  2005 تشرين الثاني/في نوفمبرالحقاً أعيد اعتقاله 

 ً ً  12بالسجن  حكما  ).هانظر المربع في الفصل األول أعال. (عاما

كجزء من  2001أيلول /سبتمبر اعتقل في
كان قد حضر ندوة . الحملة على ربيع دمشق

 .رياض سيف منزلسياسية في 

 الليبرالي التجمع ومؤسس طبيب اللبواني، كمال
 الديمقراطي

 سنواتخمس ل بحقه حكماً بالسجن العليا الدولة أمن محكمة أصدرت
يير الدستور بوسائل محاولة تغ"، بتھمة 2002 تموز/يوليو 31في 

 .2006 كانون الثاني/يناير 18 أفرج عنه في". غير مشروعة

 من كجزء 2001 أيلول/سبتمبر في اعتقل
 ندوة حضر قد كان. دمشق ربيع على الحملة
 .سيف منزل رياض في سياسية

 المجتمع إحياء لجان عضو طبيب، البني، وليد
 المدني

 28 لعامين في  ماً بالسجنبحقه حك العليا الدولة أمن محكمة أصدرت
 9 عنه في أفرج ".أنباء كاذبة نشر" بتھمة ، 2002 آب/أغسطس
 .عقوبته مدة إنتھاء بعد ،2003 أيلول/سبتمبر

 

كجزء من  2001أيلول /سبتمبراعتقل في 
 .الحملة على ربيع دمشق

 المدني، المجتمع حركة في ناشط سعدون، حسن
 سورية في اإلنسان حقوق جمعية عضو

 سنواتخمس ل بحقه حكماً بالسجن العليا الدولة أمن محكمة رتأصد
محاولة تغيير الدستور بوسائل "، بتھمة 2002 آب/أغسطس 19في 

  .2006كانون الثاني /أفرج عنه في يناير". غير مشروعة
 

كجزء من   2001أيلول /سبتمبراعتقل في 
وكان الناطق باسم  .الحملة على ربيع دمشق
للحوار الديمقراطي،  منتدى جمال األتاسي

وعضو مؤسس في جمعية حقوق اإلنسان في 
 .سورية

 المجتمع حركة في ناشط محام، عيسى، حبيب
  المدني
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تاريخ وسبب االعتقال الحكم/التھم السما
 سنواتخمس ل بحقه حكماً بالسجن العليا الدولة أمن محكمة أصدرت

محاولة تغيير الدستور بوسائل "، بتھمة 2002 آب/أغسطس 28في 
 .2006كانون الثاني /ريناي 18أفرج عنه في ". غير مشروعة

 من كجزء  2001 أيلول/سبتمبر في اعتقل
 .دمشق ربيع على الحملة

فواز تللو، مھندس

 سنواتثالث ل بحقه حكماً بالسجن العليا الدولة أمن محكمة أصدرت
إثارة النعرات العنصرية "، بتھمة 2002 تموز/يونيو 24في 

 في مجدداً  هعلي القبض ألقي. 2004أفرج عنه عام ". والطائفية 
 ثالث لمدة بالسجن عسكرية وحكمت عليه محكمة 2005 أيار/مايو

 بسبب" كاذبة أنباء نشر" و" القومي الشعور إضعاف" بتھمة سنوات
أفرج . اإلنترنت على نشرھا قد كان السورية السلطات تنتقد مقاالت
حكمت  ،2008 أيار/مايو 7 في الثالثة للمرة اعتقل. 2007 عنه عام
بالسجن  ،2009 آذار/مارس 15 في عليه بدمشق جناياتال محكمة
 الشعور إضعاف" و" كاذبة معلومات نشر" بتھمة سنوات لثالث
 الشخصية عن الدفاع و الحكومة تنتقد مقاالت لكتابة" القومي

 .الترك رياض المعارضة

 من كجزء  2001 أيلول/سبتمبر في اعتقل
 .دمشق ربيع على الحملة

 الحوار في منتدى سيةرئي شخصية صالح، حبيب
  سياسي ومحلل كاتب الوطني،

 
 

 بحقه حكماً بالسجن لعشر سنوات في العليا الدولة أمن أصدرت محكمة
 غير بوسائل الدستور تغيير محاولة" بتھمة ،2002 تموز/يوليو 31

 .2008 آب/أغسطس 7 في أفرج عنه". مشروعة

 من كجزء  2001 أيلول/سبتمبر في اعتقل
 دمشق بيعر على الحملة

 عضو جامعي، وأستاذ دليلة، اقتصادي عارف
 المدني المجتمع إحياء لجان في مؤسس

 بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات العليا الدولة أمن أصدرت محكمة
 بھدف سرية منظمة الى االنتماء" بتھمة ،2005 حزيران/يونيو 6 في

 تموز/يويول 21 عن ، أفرج"واالجتماعي االقتصادي كيان الدولة تغيير
2007. 

 ه، لعقد2002 تموز/يوليو 20عتقل في ا
محادثات واجتماعات في دولة اإلمارات 
 .العربية المتحدة بشأن اإلصالح في سوريا

 أنور األصفري، صحافي

 و ،"دولية سياسية جمعية إلى االنتماء" ،"كاذبة أنباء نشر" اتھم بـ
ً  تسبب من شأنھا أن المواد نشر" ً  خالفا قطت جميع أس ".طائفيا

 اعتقل. رئاسي عفو من كجزء ،2003 تموز/يوليو 15 في اإلتھامات
 تطبيق الستمرار انتقاده بسبب ،2009 تشرين األول/أكتوبر 14في 
 عسكرية عليه محكمة حكمت .تلفزيوني برنامج في الطوارئ حالة

 نشر" بتھمة سنوات ثالث لمدة ،2010 تموز/يوليو 3 بالسجن في
ً ھو ح. "كاذبة أنباء  .االعتقال قيد اليا

 ،2002 تشرين األول/أكتوبر 14 في اتھم
منشورات جمعية حقوق  توزيع بتھمة

 من االنسان لحقوق منظمة وتشكيل اإلنسان
 .الحكومة موافقة دون

 جمعية رئيس اإلنسان، حقوق محام المالح، ھيثم
ً  في اإلنسان حقوق   .سوريا سابقا

  

 2004شباط /فبرايرفي  محكمة أمن الدولة العلياعليھما حكمت 
ء من األراضي اجزأ اقتطاع"لمدة ثالث سنوات بتھمة محاولة بالسجن 
ً حكم الحقتم تخفيف ال ."إلى بلد آخر لضمھاالسورية   .شھراً  14إلى  ا

 ،2002 كانون األول/ديسمبر 15 في اعتقال
ً  قادا أن بعد  الشعب مجلس امام اعتصاما

 ضةالمفرو القيود إزالة إلى يدعو السوري
 .الكردية اللغة على

 حزب في قياديان عثمان، ومروان صالح حسن
 الكردي يكيتي

 بتھمة أشھر ثالثة بالسجن لمدة منھم 13 على عسكرية حكمت محكمة
 لعام فاتح جاموس بالسجن على وحكمت ،"سرية منظمة الى االنتماء"

 حزيران/الجميع في يونيو سراح أطلق .التھمة نفس بذات واحد
2004. 

 في 2003 آب/أغسطس في الجميع تقلاع
 محاضرة حيث اجتمعوا لحضور حلب مدينة
 .الطوارئ قانون عن

ً 14 من مجموعة ": 14 حلب" عرفت باسم ناشطا
 بكري، الغني عبد عكاش، صفوان جاموس، فاتح

 الجواد عبد كور، ديب محمد حازم عجاج أقرعي،
 زردشت محمد، يسار قدور، الھاشم، ھاشم صالح،

 مصطفى، غازي فؤاد بوادقجي، ان،رشيد شعب
 نشار الكريم عبد وسمير ددم، نجيب

 مناھضة" و" كاذبة أنباء نشر" العليا بـ الدولة أمن اتھمته محكمة
 برئ ،2004 آب/أغسطس في بكفالة سراحه أطلق". الثورة أھداف
 .2005 عام

 على رداً ،2004 نيسان/أبريل 14 في اعتقل
 كان اإلنسان وقلحق تقريراً  نشر لجان الدفاع

 .للحكومة االنتقاد شديد

 عن الدفاع للجان السابق الرئيس نعيسة، أكثم
 سوريا في اإلنسان وحقوق الديمقراطية الحريات

ألربع سنوات  بحقه حكماً بالسجن العليا الدولة أمن أصدرت محكمة
 و" كاذبة أنباء نشر" بتھمة ،2006 تشرين الثاني/نوفمبر 19 في
 سنوات ألربع بالسجن حكمه إنھاء المقرر من كان ."الرئيس إھانة"
أي  ھناك ليس لكن ،2009نيسان /أبريل 18 في صيدنايا سجن في

 .الحين ذلك منذ وجوده مكان أو سالمته حول معلومات

أن  بعد ،2005 نيسان/أبريل 18اعتقل في 
محادثة  األمنية األجھزة في سمع عضو

قيل أنه  آخر شخص مع لرستناوي خاصة
 .السوري الرئيس فيھا قدانت

 لحقوق العربية المنظمة عضو نزاررستناوي،
  سورية في االنسان
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تاريخ وسبب االعتقال الحكم/التھم السما
 من كجزء ،2005 تشرين الثاني/نوفمبر 2 عنه في أفرجت السلطات

، مع نجله 2006آذار /مارس 23أعيد إعتقاله في  .رئاسي عفو
محمد، بعد مشاركتھما في إعتصام أمام محكمة أمن الدولية العليا، 

، حكمت "نشر أنباء كاذبة توھن نفسية األمة"ھت لھما تھمة ووج
 6عليھما المحكمة العسكرية بالسجن لستة أشھر، أطلق سراحھما في 

كانون /ديسمبر 17أعيد إعتقاله في . 2006تشرين األول /أكتوبر
، )انظر أدناه(، ضمن مجموعة معتقلي إعالن دمشق 2007األول 

 17اإلفراج عنه في وحكم بالسجن لسنتين ونصف، وبدل 
، تمت إحالته إلى النيابة العامة العسكرية التي 2010حزيران /يونيو

تعكير عالقات "و " إضعاف الشعور القومي"أبقته في السجن بتھمتي 
، على خلفية مقاالت وتصريحات أطلقھا من "سوريا بدولة أجنبية

 .السجن

بعد أن قرأ  ،2005 أيار/مايو 15 في اعتقل
الدين  علي صدر كتبھا الةرس المأل على

المسلمين  اإلخوان جماعة زعيم البيانوني،
 .األتاسي في منتدى المقيم في لندن،

وناشط، عضو لجان إحياء  كاتب هللا، العبد علي
المجتمع المدني، عضو جميعة حقوق اإلنسان في 

 .سوريا

 قانونية غير منظمة في المشاركة" و" كاذبة أنباء نشر" اعتقل بتھم
 ،2005 تشرين الثاني/نوفمبر 2عنه في  أفرج". دولية طبيعة ذات
 .رئاسي عفو الشروع بمحاكمته، بموجب قبل

 أن بعد ،2005 أيار/مايو 22 في اعتقل
 وسلط الضوء على الجزيرة، قناة على ظھر

 .البالد في لإلصالح الحاجة

العربية لحقوق  المنظمة رئيس رعدون، محمد
 اإلنسان

 بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات  العليا دولةال أمن أصدرت محكمة
 و" سرية منظمة الى االنتماء"بتھمة  ،2006 نيسان/أبريل 2 في
 ".كاذبة معلومات نشر" و" المذھبية العنصرية النعرات إيقاظ"

 أن بعد ،2005 حزيران/يونيو 4 في اعتقل
 الشخصية اإلسالمية جنازة في كلمة ألقى

 معشوق الشيخ محمد البارزة الكردية
 تمنح بأن درار طالب كلمته، في .الخزنوي
 حقوق نفس السوريين األكراد الحكومة
 يتعلق فيما خاصة اآلخرين، المواطنين
 .الجنسية عديمي لألكراد المواطنة بقضايا

 المجتمع لجان إحياء ناشط في عضو درار، رياض
 )غير مرخصة(المدني 

 منشورات زةحيا" تھمة حمص في العسكرية المحكمة وجھت له
 .2005 آب/أغسطس 24 في بكفالة سراحه أطلق". محظورة لمنظمة

 لنقل ،2005 تموز/يوليو 10 في اعتقل
عن التجمع  الصادرة النشرة من نسخة

.الوطني الديمقراطي

مھندس زينو، حسن
 

 27حكمت عليھما محكمة عسكرية بالسجن لعشرة أيام في 
أعيد إعتقاله مع ". لسلطاتالتشھير با"، بتھمة 2005أيلول، /سبتمبر

، بعد 2006آذار /مارس 23والده الكاتب علي العبد هللا في 
مشاركتھما في إعتصام أمام محكمة أمن الدولة العليا، ووجھت لھما 

، حكمت عليھما المحكمة "نشر أنباء كاذبة توھن نفسية األمة"تھمة 
ين تشر/أكتوبر 6العسكرية بالسحن لستة أشھر، أطلق سراحھما في 

 .2006األول 

 إحدى في ،2005 تموز/يوليو 27 في اعتقال
 الجلسة في مشاركتھما بعد دمشق ضواحي
 الرأي معتقلي ذوي للجنة االفتتاحية
 .والضمير

 علي المعتقل الناشط نجل هللا، العبد علي محمد
 سياسي سجين والد الحموي وياسين هللا، العبد

 والرئيس الحكومة نتقادا تھمة العليا الدولة أمن وجھت له محكمة
 ال محاكمته ،2006 أيلول/سبتمبر 19 في بكفالة عنه أفرج. عالنية
ً  متواصلة تزال  .المتاحة للمعلومات وفقا

 طبيب جراح وشاعر صارم، محمود.د .2005أيلول /اعتقل في سبتمبر

 سراحه أطلق". كاذبة معلومات نشر" تھمة الجنايات وجھت له محكمة
 .2006 تشرين األول/برأكتو 12 في بكفالة

 عودته لدى ،2006 أيار/مايو 1 في اعتقل
 بمؤتمر شارك حيث أوروبا، إلى رحلة من

 إلى وتحدث الدولية العفو نظمته منظمة
 اصالحات الى الحاجة حول االعالم وسائل
 .سوريا في

 فاتح جاموس، ناشط سياسي

 في عيسى ومحمود كيلو على كل من ميشيل الجنايات محكمة حكمت
 الشعور إضعاف" بتھمة سنوات بالسجن لثالث ،2007 أيار/مايو 13

ً  المحكمة وحكمت". الطائفية الفتنة على التحريض" و" القومي  غيابيا
 بتھمة سنوات عشر بالسجن وسليمان الشمر حسين على كل من خليل

 تجزھا لم وكتابات بأعمال" والقيام" القومي الشعور إضعاف"
 صالتھا تعكر أو عدائية ألعمال سوريا ضتعر قد السورية الحكومة
عن  ، وأفرج2009أيار /في مايو كيلو أفرج عن ميشيل".أخرى بدولة
 .2009 حزيران/يونيو في عيسى محمود

 

 18 و أيار/مايو 12 بين اعتقلوا
 إعالن لتوقيعھم ،2006 حزيران/يونيو
 إلى دعت وھي عريضة بيروت، -دمشق
 .ولبنان سوريا بين العالقات تطبيع

 لتوقيعھم اعتقلوا ناشطين أربعة من مجموعة
 كاتب؛ كيلو، ميشيل": دمشق -بيروت إعالن"

خليل حسين، عضو  سياسي؛ عيسى، ناشط محمود
 ناشط الشمر، سليمان الكردي؛ المستقبل تيار

 .سياسي
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تاريخ وسبب االعتقال الحكم/التھم السما
، 2007 نيسان/أبريل 24في يات بدمشق جناالمحكمة عليه حكمت 
اء كاذبة أو مبالغ فيھا من شأنھا نشر أنب"خمس سنوات بتھمة ل بالسجن

إلى  أميركي دوالرألفي ، وأمرته بدفع ما يعادل "أن توھن نفسية األمة
غير في مركز بسبب عضويته وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

ً ( لحقوق اإلنسانمرخص   ).مغلق حاليا

 بسبب ،2006 أيار/مايو 17 في اعتقل
 ولزعمه إنسان، حقوق منظمة في عضويته

 وبسبب التعذيب، تحت توفي معتقالً  نبأ
 .دمشق -بيروت إعالن على توقيعه

 اإلنسان حقوق محامي البني، أنور

، 2007 تشرين الثاني/نوفمبر 8 الجنايات في عليه محكمة حكمت
 نفسية توھن أن شأنھا من بأعمال القيام" بتھمة شھراً  18 بالسجن لمدة

 .".في زمن الحرب" األمة

 ،2006 كانون األول/برديسم 13 في اعتقل
 تجمع  قادة أحد مع ھاتفية إجراءه مكالمة بعد
 للسياسات بمعارضته عرف والذي آذار، 14

 للتعبير المكالمة وكانت. لبنان في السورية
 الغتيال بيار الجميل في تعازيه عن

 .2006 تشرين الثاني/نوفمبر

 الديموقراطي الشعب حزب في ر، قياديميال فائق
 اليساري

 ،2007 كانون الثاني/يناير 13 في اعتقل .2009أيار، /مايو 4ق سراحه في أطل
 والده على للضغط كوسيلة التقارير كما تفيد
 .محمد بكور المنفى، المقيم في

 المعارض السياسي الناشط نجل بكور،سفيان
 للعمل السورية اللجنة رئيس  بكور محمد

 الديموقراطي
 لضمھا السورية األراضي من جزء القتطاع بأعمال"بالقيام  اتھموا
.العليا الدولة أمن محكمة أمام جارية ال تزال محاكمتھم ،" آخر بلد إلى

، 2007 كانون الثاني/يناير 29 في اعتقلوا
 لحضور قادر ياشا منزل في مجتمعين وكانوا

 .ثقافية حول االكراد محاضرة

ياشا : مجموعة من خمسة أعضاء في حزب يكيتي
مم ، دلكش مد، تحسين ممو، محنظمي قادر، 

 .وأحمد خليل درويش
 لتشكيله ،2007 تموز/يونيو 19 في اعتقل .لم توجه له أي تھم .2007 تشرين الثاني/نوفمبر 5 في عنه أفرج

 ً ً  حزبا  .مرخص غير سياسيا
 الديمقراطي الحزب في قيادي بوزان، عدنان
  سوريا في الكردي

ً  ،2008 آذار/مارس وجھت له النيابة العامة العكسرية في  تھما
 .العرقية والنزاعات الشغب إثارة محظور، سري تنظيم إلى باالنتماء

ً . 2008 آذار/مارس 5 أفرج عنه في  تتخذ لم المتاحة للمعلومات ووفقا
 .الحين ذلك منذ أخرى خطوات النيابة أي

 على ،2007 آب/أغسطس 12 في اعتقل
يھم  كان بينما اللبنانية السورية الحدود

 .سوريا الى لعودةبا

 قيادي رفيع المستوى في حزب أحمد، معروف مال
 الكردي يكيتي

، 2008 تشرين األول/أكتوبر 29في الجنايات محكمة عليھم حكمت 
نشر أنباء "و " إضعاف الشعور القومي"بتھمة  شھراً  30لمدة بالسجن 

 ".نفسية األمة ھنكاذبة أو مبالغ فيھا من شأنھا أن تؤ

 أسابيع بضعة على مدى عةاعتقلت المجمو
 ،2007 كانون األول/ديسمبر 9 من ابتداء

كانون /ديسمبر 1 في اجتماع بسبب حضور
 يضم وھو إئتالف دمشق، إلعالن األول
 .سوريا في والنشطاء المعارضة أحزاب

ً 12 من مجموعة : دمشق إعالن أعضاء من ناشطا
 وشاعر؛ طبيب العيتي، ياسر طبيب؛ البني، وليد
 أحمد البني، كاتب؛ أكرم طبيبة؛ راني،الحو فداء

 أدب مدرس الشوفي، جبر أسنان؛ طبيب طعمة،
 كاتب سارة، فايز كاتب؛ هللا، العبد علي عربي؛

 أعمال؛ رجل درويش، حجي محمد وصحافي؛
 سابق عضو سيف، رياض مھندس؛ العش، مروان

 .ونحات فنان دان، أبو وطالل البرلمان؛ في
بالسجن  ،2008 نيسان/أبريل 22 في عسكرية عليه محكمة حكمت

اإلستئناف  بعد. والتعليم التربية وزارة في التعيينات النتقاده أيام 10
-25 من بحقه الصادر الحكم قضى. أيام خمسة إلى العقوبة خفضت
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 ضده بدعوى والتعليم التربية وزارة تقدمت
 االنترنت على كتبه قد كان مقال بخصوص

انتقد . 2007 كانون األول/ديسمبر 12 يوم
 .سوريا في التعليم نظام في المقال

 المنظمة إدارة مجلس عضو الخلف، الحجي أحمد
 سورية في اإلنسان لحقوق العربية

 بعد ،2008 شباط/فبراير 21 في اعتقل .لم توجه له أي تھم. 2008 أيلول/سبتمبر 18 أفرج عنه يوم
 ولكانون األ/ديسمبر 1 اجتماع حضور
 .دمشق إلعالن

دمشق إعالن في وعضو طبيب كمال المويل،

، بالسجن 2008حزيران /يونيو 29 حكمت عليه محكمة عسكرية في 
". أنباء كاذبة من شأنھا أن تنال من ھيبة الدولةنشر " بتھمةستة أشھر ل

  .بعد إنھاء حكمه 2008أيلول، /سبتمبر 17أفرج عنه في 

بسبب  ،2008آذار /مارس 2عتقل بتاريخ ا
  .كتابته مقاالت على اإلنترنت

محمد بديع دك الباب، عضو المنظمة الوطنية 
  لحقوق اإلنسان

 في ،2008 حزيران/يونيو 16 في اعتقل .لم توجه له أي تھم. 2008 تموز/يوليو 24 أطلق سراحه يوم
 .معروفة غير االعتقال أسباب. حلب مدينة

 دمشق إعالن في عضو النجار، محمود
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تاريخ وسبب االعتقال الحكم/التھم السما
 ،2008 كانون األول/ديسمبر 3 في عسكرية يه محكمةعل حكمت

 إذن دون من سياسية منظمة" الى االنتماء بتھمة أشھر بالسجن لثالثة
 عنه أفرج". االمة عناصر بين العالقات تعطيل" و" الحكومة من
 .2009 آب/أغسطس 31في

 وذلك ،2008 تموز/يوليو 19 في اعتقل
 إجراء إلى تدعو علنية تصريحات بسبب
وبسبب  سوريا، في ديمقراطية الحاتإص

 وھو دمشق، إعالن في حزبه مشاركة
 .المعارضة أحزاب من ائتالف

 اليساري الحزب موسى، سكرتير عام محمد
 سوريا في الكردي

بالسجن  2009 أيار/مايو 11 في بدمشق الجنايات حكمت عليه محكمة
اء أنب نشر" و" القومي الشعور إضعاف" بتھمة ونصف سنوات لثالث
 ".نفسية األمة توھن أن شأنھا من فيھا مبالغ أو كاذبة

 بينما ،2008 آب/أغسطس 15 في اعتقل
. حلب عين عرب إلى من سيارته يقود كان

مزعومة للحزب  بوثائق تتعلق االتھامات
.عند اعتقاله سيارته في وجدت

 المستقبل تيار باسم الرسمي الناطق مشغل التمو،
 سوريا في الكردي

 ،2009 كانون الثاني/يناير 18 في عسكرية  يه محكمةعل حكمت
 إلى واالنتماء" إثارة النعرات الطائفية" بتھمة أشھر بالسجن ألربعة

 ."لھا مرخص غير سرية منظمة"

 بسبب ، 2008 أغسطس 21 في اعتقل
 .الحزب في عضويته

 في العامة العالقات مكتب عضو السيد، عمران
 سوريا في الكردي المستقبل تيار

لم توجه له أي . 2008 تشرين األول/أكتوبر 12 أطلق سراحه يوم
 .تھم

 بسبب ،2008 آب/أغسطس 31 في اعتقل
 بأنه والشتباه السلطات الحزب في عضويته
 تنتقد اإلنترنت على المواد من عدد مؤلف

 .السلطات

 الديمقراطي الحزب في عضو السعيد، سعيد محمد
  سوريا في الكردي

 أن بعد ،2008 أيلول/سبتمبر 3 يوم اعتقل .، لم توجه له أي تھم2008تشرين الثاني /وفمبرن 4أفرج عنه في 
 للمعارضة تابعة تلفزيون محطة على ظھر
 .عمه اعتقال على الضوء لتسليط

ھوزان  باسم المعروف(ھوزان شيخموس محمد 
 محمد شقيق وابن الحقوق كلية في طالب ،)بادلي

 الكردي ليساريا للحزب العام السكرتير موسى،
 ،2009 تشرين الثاني/نوفمبر 15 الجنايات في عليھم محكمة حكمت

إثارة "و ،"القومي الشعور إضعاف" بتھمة سنوات بالسجن لثالث
 ".الطائفية النعرات

تشرين /أكتوبر 26 في والعمر شيخو اعتقل
 10 في جمعة واعتقل. 2008 األول
 الثالثة اعتقل. 2009 كانون الثاني/يناير
 .آزادي حزب في عضويتھم بببس

 ومصطفى العمر؛ سعيد محمد شيخو؛ سعدون
 الكردي آزادي حزب في قياديين ھم الثالثة جمعة

بالسجن  ،2009 آب/أغسطس 9 في عسكرية عليه محكمة حكمت
 ".مشروعة غير سياسية" منظمة في بسبب العضوية أشھر لثالثة

 بسبب ،2009 آذار/مارس 2 في اعتقل
ً  تنظيمه  المال وفاة بذكرى لالحتفال حدثا

 في الكردي التمرد زعيم البارزاني، مصطفى
.في السبعينات العراق

 السياسي المكتب عضو محمد برھيك، الدين نصر
  سوريا في الكردي الديمقراطي للحزب

 بالسجن لثالثة ،2009 أغسطس 9 في عسكرية عليه محكمة حكمت
 ".صمرخ غير سياسي حزب في العضوية" بتھمة أشھر

 لتنظيم ،2009 آذار/مارس 8 في اعتقل
 العالمي باليوم لالحتفال موسيقي حدث
 .للمرأة

 وكالھما سعدون، جميل وفنر صبري فيصل
 سوريا في الكردي الديمقراطي الحزب في عضوان

 غير منظمة إلى االنتماء" تھمة العسكرية وجھت له النيابة العامة
 عنه أفرج" رات الطائفيةإثارة النع"و ،"الشغب وإثارة " مرخصة
 .مستمرة تزال ال محاكمته. 2009 حزيران/يونيو 7 في بكفالة

 في ،2009 آذار/مارس 30 في اعتقل
 التي األحداث بالمشاركة في اتھامه أعقاب
 .النوروز بعيد 2009 عام وقعت

 لحزب السياسي المكتب عضو أوسو، سليمان
 يكيتي

 في ،2009 آذار/مارس 30 في اعتقل .لم توجه له أي تھم. 2009 حزيران/يونيو 30أطلق سراحه في 
 دقائق اعتصاماً لعشر قد بأنه اتھامات أعقاب

 المرسوم ، ضد2009 شباط/فبراير 28 في 
 .49 رقم

 لحزب السياسي المكتب في عضو ناسو، أنور
 يكيتي

 على عليكو بالسجن 2009 نيسان/أبريل 14 في عسكري قاض  حكم
 إلى االنتماء"بتھمة  شھرا 13 بالسجن لـ لحوعلى صا أشھر لثمانية
 الشغب إثارة" و" الحكومة من إذن على الحصول دون سياسي تنظيم
 .استأنف اإلثنان الحكم الصادر بحقھما". الطائفية والفتنة

 في تظاھرة في والمشاركة بتنظيم اتھما
 تشرين الثاني/نوفمبر 2 في القامشلي
 يةالترك الھجمات على لالحتجاج ،2007
 شمال في الكردستاني العمال حزب على

العراق

وحسن  يكيتي، لحزب العام األمين فؤاد عليكو،
 السابق للحزب العام األمين صالح،

تحقير " بـ 2009 نيسان/أبريل في اتھم .التقرير ھذا كتابة وقت معروفة غير اإلتھامات حالة
 إثارة النعرات" و "العامة واإلدارات الرئيس
 مسؤولين لمحاكمة دعا أن عدب" الطائفية
 في أخيه ابن بقتل قيامھم في يشتبه أمنيين
أثناء مطاردتھم  2008 تشرين األول/أكتوبر
.مھربين

 إنسان حقوق محام معتوق، خليل
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تاريخ وسبب االعتقال الحكم/التھم السما
 ،2009 تشرين األول/أكتوبر 21 في عسكرية عليه محكمة حكمت

 على الحصول دون تنظيم إلى اإلنتماء" بتھمة أشھر باسجن لثمانية
 ".الحكومة من إذن

 بتھمة ،2009نيسان /أبريل 29 في اعتقل
 28 في 49 رقم المرسوم ضد مسيرة تنظيم
 .2009 شباط/فبراير

حزب يكيتيلإبراھيم برو، عضو المكتب السياسي 

ھيومن رايتس ووتش وقت كتابة ھذا ـ وضع قضيتھم غير معروف ل
 .التقرير

 خالل ،2009 أيار/مايو 21 في اعتقلوا
 .أحد األعضاء منزل في عھماجتما

 حسن: الشيوعي العمل حزب أعضاء من خمسة
أحمد  عمران، توفيق عباس، عباس زھرة،

 غسان وحسن النيحاوي،
 ،2010 حزيران/يونيو 24 بدمشق في الجنايات عليه محكمة حكمت

 أنباء نشر" و" القومي الشعور إضعاف" بتھمة سنوات بالسجن لثالث
 ".فيھا مبالغ او كاذبة

 بسبب ،2009 تموز/يوليو 28 في اعتقل
 .الدولة امن لمحكمة رصده

 المنظمة رئيس إنسان، حقوق محام الحسني، مھند
 ).سواسية( اإلنسان لحقوق السورية

 بالسجن لثالث ،2010 يوليو 4 في عسكرية عليه محكمة حكمت
 إضعاف شأنھا من فيھا مبالغ أو كاذبة أنباء نشر" بتھمة سنوات
 ".ميالقو الشعور

 ،2009 تشرين األول/أكتوبر 14 في اعتقل
 معارضة تلفزيونية محطة على ظھوره بعد
 في التعبير لحرية المستمر القمع خالله انتقد

 .سوريا

جمعية  رئيس إنسان، حقوق محام المالح، ھيثم
 سابق سجين سابقاً، سوريةحقوق اإلنسان في 

 ).أعاله انظر(

 ينتظر يزال ال لكنه ،2010 سانني/أبريل 27 في بكفالة سراحه أطلق
 .االنترنت على مقاالت كتب النه للمحاكمة محتملة إحالة

 ،2009 تشرين الثاني/نوفمبر 7 في اعتقل
 كردستان إقليم من عودته من قصير وقت بعد

 بسبب مقاالت اعتقاله أن ويعتقد. العراق
 .االنترنت على كتبھا

 بيار باسم المعروف( محمد بن أحمد مصطفى
 كردي سياسي كاتب وناشط ،)مرست

لم تفصح . 2010 آذار/مارس 2 في اعتقل ال معلومات متوفرة وقت إعداد ھذا التقرير
 .اعتقاله عن سبب السلطات

في مجال  كردي ناشط الرحمن، عبد الحفيظ عبد
اإلنسان، عضو منظمة حقوق اإلنسان في  حقوق
ماف - سوريا
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