
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

www.dadhuman.info ٢ 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التقرير السنوي                                                                  

  حلال حقوق اإلنسان يف سوريا                                                             
  ٢٠٠٩لعام                                                                          



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

٣ www.dadhuman.info 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  

 التقرير السنوي
  حلال حقوق اإلنسان يف سوريا

  ٢٠٠٩لعام 
  

  
  املنظمة الكردية

  )DADللدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف سوريا (
  
  
  
 www.dadhuman.infoاملوقع  اإللكتروين:   
 dadhuman@gmail.comالربيد اإللكتروين:   
  
  AP/Bullit Marquezصورة الغالف لـ:   
  التنسيق وتصميم الغالف :   
 www.qamislo.nameمؤسسة قامشلو.نامه   
 



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

www.dadhuman.info ٤ 
 
 
 

 
 
  

  المحتويات

  
 الصفحة 
  ٧ ..................................................................................بطاقة تعريف باملنظمة وأهدافها.–١
  ١٠ ..............................................................................٢٠٠٩نشاطات املنظمة خالل عام–٢
  ١١ .........................................................................................................املقدمة.–٣

 الباب األول
  الدستورية والتشريعية والقانونية البيئة

  اجملاالت الدستورية والتشريعية والقانونية االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان يف
   القوانني االستثنائية يف سوريا:–أوالً
  ١٤ ................................................................................................قانون الطوارىء.–١
  ١٦ ....................................................................................قانون مناهضة أهداف الثورة.–٢
  ١٧ ...........................................................................قانون إحداث حماكم امليدان العسكرية.–٣
  ١٧ ...............................................................................قانون استحداث إدارة أمن الدولة.–٤
  ١٨ .................................................................................١٩٨٠لعام )٤٩(القانون رقم –٥
   الضمانات األساسية حلقوق اإلنسان والنظام القانوين يف سوريا:–ثانياً
  ١٩ .........................................................................................................الدستور–١
  ٢٠ ....)احلقوق القضائية –حرية التعبري. ج –احلق يف األمان الشخصي. ب–أ(حقوق اإلنسان يف الدستور السوري–٢
 –احلق يف تشكيل التنظيمات واألحـزاب السياسـية.   -(السورياحلقوق واحلريات العامة واألساسية يف الدستور–٣

 ...............................................................................................)التنوع القومي والديين
  
٢١  

القضـاء   – ٣ية العليـا.  احملكمـة الدسـتور  –٢القضاء العـادي.–١(السلطة القضائية يف الدستور السوري–٤
 ..........................................................................................................).االستثنائي

  
٢٢  

  ٢٤ ................................................................................احلياة العامة يف الدستور السوري.–٥
  ٢٥ ................................................................................................جملس الشعب.–اًثالث



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

٥ www.dadhuman.info 

 
 
 

 الباب الثاين
  االنتهاكات الواقعة يف اجملال القضائي يف سوريا

 –تبعية القضاء للسلطة التنفيذية. ج  –الدستور. بخمالفة قانون السلطة القضائية ألحكام–أ(يف جمال التشريع –أوالً
 .....................................................................................)البطء يف تعديل القوانني األساسية

  
٢٩  

  ٣١ ................................................................................يف جمال تعيني القضاة وتأهيلهم.–ثانياً
تقاعـد   –ترفيـع القضـاة. د    –احلصانة القضـائية. ج  –حقوق القاضي. ب–أ(الضمانات املطلوبة للقضاة–ثالثاً

 .............................................................................................................)القضاة.
  
٣٢  

تأهيـل املسـاعدين    – ٣إدخـال املعلوماتيـة.   –٢دور احملـاكم.–١(ختلف اهليكلية البنيوية لوزارة العدل –رابعاً
 ..........................................................................................................)القضائيني.

  
٣٢  

  ٣٣ )........................................................قانون تنظيم مهنة احملاماة...(قعة على احملامنياالنتهاكات الوا-

 الباب الثالث
  االنتهاكات النامجة عن التمييز القومي سوريا

 –السـورية. ب  جتريد الكرد من اجلنسـية –أ(االنتهاكات الواقعة على الشعب الكردي النامجة عن التمييز القومي–١
التمييز املزدوج القومي والـديين حبـق    –تغيري دميغرافية املنطقة الكردية. د –مشروع احلزام العريب وسياسة التعريب. ج

 .......................................)التدابري واإلجراءات االستثنائية املطبقة حبق الكرد يف سوريا. –الكرد األيزديني. ه

  
  
٣٥  

  ٤٦ .................................نتهاكات الواقعة على بقية االقليات القومية يف سوريا النامجة عن التمييز القومي.اال–٢

 الباب الرابع
  االنتهاكات يف جمال احلقوق املدنية والسياسية

عقوبـة   – ٣تفاء القسـري.  االخ – ٢ظاهرة قتل اجملندين الكرد يف ظروف غامضة.–١(انتهاك احلق يف احلياة–أوالً
 )................................................................القتل بذريعة الشرف. – ٥جرمية الثأر.  – ٤االعدام. 

  
٤٩  

  ٥٧ ...............................................................احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية.–ثانياً
  ٦١ .................................).االفراجات.–٢االعتقال التعسفي.–١(احلق يف احلرية والسالمة الشخصية–ثالثاً
سرية  –حق الدفاع وااليتعانة مبحام يف مجيع مراحل الإلجراءات اجلنائية. -(انتهاك احلق يف حماكمة عادلة ومنصفة–رابعاً

 )..............................................................................................ع احملامني.االتصاالت م
  
٧٤  

  ٨٦ ....................................................................انتهاك احلق يف التظاهر والتجمع السلمي. –خامساً
 ١٤املرسـوم   – ٣قانون احتاد الصحفيني. –٢قانون املطبوعات.–١(حرية الرأي والتعبريانتهاك احلق يف  –سادساً

 .....................................)..قانون املطبوعات اجلديد. – ٥شبكة النت.  – ٤الذي حيضر توزيع املطبوعات. 
  
٨٧  

  ٩٢ ....................................................................انتهاك احلق يف مغادرة البلد أو العودة إليه. –سابعاً
  ٩٥ ....................................................................مأساة اجملردين من احلقوق املدنية والسياسية.–ثامناً
  ٩٥ ....................................................................احلق يف العمل واحلماية من النقل التعسفي. –تاسعاً

   



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

www.dadhuman.info ٦ 
 
 
 

 – ٤قانون النقابـات.   – ٣قانون االنتخابات. –٢قانون اجلمعيات.–١(انتهاك احلق يف املشاركة السياسية –عاشراً
 ..........................................................................................)تشكيل األحزاب السياسية.

٩٨  

 الباب اخلامس
  االنتهاكات يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

البطالـة يف   –عجز امليزانية.  –تدهور العجز التجاري السوري. -(االنتهاكات الواقعة على احلقوق االقتصادية–أوالً
 ..........................................................................................)الفساد. –اجملتمع السوري. 

  
١٠٣  

  ١١١ ...................................................................................االنتهاكات يف جمال الصحة.–ثانياً
  ١١٣ ...................................................................................البيئةاالنتهاكات على صعيد–ثالثاً
  ١١٥ ........................................................................................انتهاك احلق يف التعليم.–رابعاً
  ١١٩ ................................................................االنتهاكات املتعلقة بأشكال التمييز ضد املرأة. –خامساً
  ١٢٢ ....................................................................................انتهاكات حقوق الطفل. –سادساً

  ١٢٥ ................................................التوصيات............................................................
  ١٢٩ اخلامتة................................................................................................................

  ٢٠٠٩مالحق التقرير السنوي لعام
  ١٣٢ ....................م اجلاهلية ووأد البنات...  بقلم احملامي مصطفى أوسو.قراءة قانونية يف مشروع قانون احلنني إىل أيا-
  ١٤٤ ..........املتعلق جبرائم الشرف خطوة إىل األمام...ولكن ؟؟  بقلم احملامي مصطفى أوسو.)٣٧(املرسوم التشريعي رقم -
  ١٤٦ ....منهم. وخاصة السياسيني )عدرا(مشق املركزي تقريرحول األوضاع اإلنسانية السيئة للرتالء / السجناء، يف سجن د-
  ١٥١ ................................................................جدول بأمساء بعض املواطنني املمنوعني من املغادرة.-*
   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

٧ www.dadhuman.info 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

  
  

، هي منظمة مدنية طوعية مستقلة، تعمل على )DAD(ق اإلنسان واحلريات العامة يف سوريا املنظمة الكردية للدفاع عن حقو - 
  ضمان احترام حقوق اإلنسان الكردي يف سوريا، واحلقوق واحلريات العامة يف البالد.

ط التضـامن  تعمل املنظمة على نشر ثقافة حقوق اإلنسان ضمن أوساط الشعب الكردي يف سوريا وعموم البالد، وتعزيز رواب -
الوطين والدويل يف إطار حقوق اإلنسان لتصبح هذه الثقافة، جزءاً من مكونات الثقافة الكردية املعاصرة، وتعميق وعي املـواطن  

  الكردي حبقوقه األساسية ومتسكه هبا.
ستثنائي الذي جرى حصراً يف تعمل املنظمة من أجل إعادة اجلنسية السورية إىل املواطنني الكرد اجملردين منها نتيجة اإلحصاء اال  -

  لدوافع عنصرية وتعويضهم عن ذلك. ١٩٦٢حمافظة احلسكة
  تعمل املنظمة من أجل إلغاء مشروع احلزام العريب وتصحيح آثاره وتعويض املتضررين منه. -
الشعب الكـردي   تعمل املنظمة من أجل وقف كل أشكال االضطهاد القومي وإلغاء السياسات واملشاريع العنصرية املطبقة حبق -

يف سوريا، والعمل من أجل اإلقرار باحلقوق القومية والدميقراطية للشعب الكردي يف سوريا وباقي مكونات الشعب السوري وفق 
  املواثيق والعهود الدولية، ضمن إطار وحدة البالد.

سسات الدميقراطية، ليتوافـق مـع   تعمل املنظمة من أجل صياغة دستور حيقق سيادة القانون ومبدأ فصل السلطات وبناء املؤ -
  القوانني الدولية وتطورات العصر ومبا يضمن االعتراف الدستوري بالتعددية القومية.

تعمل املنظمة من أجل احترام سيادة القانون، وتعزيز سلطة القضاء واستقالليته الكاملة عن مجيع أشكال الضغوط، والسـعي   -
  .)يعية، القضائية، التنفيذيةالتشر(لضمان الفصل بني السلطات الثالث 

تعمل املنظمة من أجل االعتراف حبقوق املرآة، بوصفها جزءاً أصيالً من منظومة حقوق اإلنسان، والنضال من أجل املسـاواة   -
احلقيقية بني اجلنسني، وما تقتضيه من ضرورة املراجعة الشاملة لقانون األحوال الشخصية السوري، وتطـوير القـوانني املدنيـة    

  اجلزائية مبا يتيح منع كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرآة.و
  تعمل املنظمة على منع انتهاكات حقوق الطفل على مستوى عموم البالد، بكافة أشكاهلا ومظاهرها. -
اللية القضاء بتكريس مبدأ استق )دولة مجيع املواطنني(تسعى املنظمة لتعزيز وحدة اجملتمع ومتاسكه وتدعيم دولة احلق والقانون  -

والنقابات املهنية ومبدأ تكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني وإلغاء مجيع التشريعات واألنظمة املاسة حبقـوق اإلنسـان واملناهضـة    
  للحريات العامة واملنافية للمواثيق الدولية الواجبة االحترام.
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  املنظمة عضو يف شبكة مراقبة االنتخابات يف العامل العريب. - 
  مة عضو يف منظمة الدفاع الدولية.املنظ -
املنظمة جزء من احلركة العاملية حلقوق اإلنسان، تعمل بالتنسيق والتعاون مع املنظمات احمللية واإلقليمية والدولية العاملة يف هذا  -

  اجملال.
ليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان، واليت تستند املنظمة يف مرجعياهتا إىل الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وكافة املواثيق الدولية واإلق -

  منها:
   ١٩٤٨ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -* 
  ١٩٦٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق  املدنية والسياسية  -* 
  ١٩٦٦والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -* 
  ١٩٧٦اص باحلقوق املدنية والسياسية الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخل -* 
والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هبدف العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام  -* 

١٩٨٩  
  ١٩٩٩الإنسانية أو املهينة الربتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال -* 
  ١٩٩٢إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  -* 
  ١٩٨٦إعالن احلق يف التنمية -* 
  ١٩٧٩املعاهدة الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة -* 
  ١٩٦٥املعاهدة الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز العنصري -* 
  ١٩٨٩معاهدة حقوق الطفل  -* 
  ١٩٩٩الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -* 
  ١٩٧٤اإلعالن اخلاص حبماية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ والرتاعات املسلحة  -* 
  ١٩٩٨إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية  -* 
  ١٩٨٩نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  -* 
   ١٩٤٨اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  -* 
   ١٩٧٣الفصل الرابع من الدستور السوري لعام  -* 
   ١٩٩٨اإلعالن العاملي حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان  -* 
   ٢٠٠٣قليمية حلقوق اإلنسان إعالن بريوت بشأن آليات احلماية اإل -* 
  ١٩٩٩إعالن الدار البيضاء حلركة حقوق اإلنسان يف العامل العريب  -* 

  كما تعمل املنظمة من أجل املهام املرحلية التالية:
ـ   -أ اكم إطالق سراح كافة املعتقلني يف سوريا ألسباب تتعلق بآرائهم ومعتقداهتم، وإحالة املتهمني جبرائم متس أمن الدولـة إىل حم

عادية علنية وعادلة تتاح هلم فيها حرية الدفاع القانوين الكامل، وحرية اختيار احملامني دون ضغوط، وإلغاء احملـاكم االسـتثنائية   
  كافة.
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العمل من أجل متكني املنظمات واجلمعيات األهلية املختصة، من زيارة السجون واملعتقالت السورية بشكل دوري، ملراقبـة   -ب
ء واملعتقلني خالل توقيفهم، والعمل على الصعيد القانوين من أجل استمرار دفع رواتبهم أثنـاء فتـرة االعتقـال،    أحوال السجنا

والعمل على إعادة احلقوق املدنية للذين حرموا منها بسبب احملاكمات واألحكام االستثنائية، والتعويض املادي هلم عن الفتـرات  
  اليت قضوها يف السجون.

  إصدار عفو عام يسمح بعودة مجيع املنفيني بضمانات قانونية. العمل من أجل -ج
  العمل من أجل رفع حالة الطوارئ يف البالد. -د

العمل من أجل إلغاء كافة التعليمات والقوانني... اليت تقيد وحتد حرية الرأي والتعبري والنشر، وإصدار قـانون عصـري    -هـ
وري القومية والدينية والثقافية...، وإلغاء القوانني اليت حتد من نشـاطها أو  لألحزاب واجلمعيات يراعي خصوصيات اجملتمع الس

  تقيدها.
  مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا، والعمل على إزالة آثارها بالطرق القانونية. -و
واحلصول على الترخيص  العمل من أجل اعتراف السلطات الرمسية بشرعية املنظمة وحقها يف الوجود والعمل العلين الرمسي، -ز

  القانوين الضامن لذلك.
  وتعتمد املنظمة من أجل تنفيذ أهدافها، الوسائل التالية:  
  إصدار البيانات والتصرحيات والبالغات والنداءات واملناشدات...، اليت ترصد انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا. -١
  رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا.إصدار جريدة شهرية تعين بنشر ثقافة حقوق اإلنسان و -٢
  إصدار بيانات مشتركة مع املنظمات احلقوقية واملدنية السورية، حول االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان يف سوريا. -٣
  إصدار تقارير ودراسات...، حول وضع حقوق اإلنسان يف سوريا. -٤
سوريا، يف اجملاالت السياسية واالجتماعية والثقافية واملدنيـة واالقتصـادية    إصدار تقرير سنوي عن حال حقوق اإلنسان يف -٥

  والقانونية.
موقع الكتروين ينشر أخبار ونشاطات املنظمة واهليئات واملنظمات احلقوقية واملدنية يف سوريا وخارجها، واالنتهاكات الواقعة  -٦

  نسان.على حقوق اإلنسان، ومواد قانونية تتعلق بثقافة حقوق اإل
  إقامة الدورات التدريبية وورشات العمل واملؤمترات املتعلقة حبقوق اإلنسان. -٧
  التعاون والتنسيق مع املنظمات الدولية واإلقليمية واحمللية، مبا يتوافق مع توجهات املنظمة. -٨
رية وفاعلة مع اهليئات احلكومية ال ميكن لنشاط اللجان واملنظمات واجلمعيات املدنية... ، أن يثمر دون وجود عالقات حوا -٩

من جهة ومع النقابات واجلمعيات األهلية احمللية من جهة أخرى، وال ميكن لثقافة حقوق اإلنسان أن تتعاىف إذا سادت بني هـذه  
ي الطريق األطراف القطيعة واخلصومة، لذلك ترى املنظمة إن عالقات التفاعل واحلوار الدائم مع اهليئات التنفيذية واحلكومية.. ه

الصحيح لتفعيل سبل محاية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان يف سوريا، ومحل احلكومة على التوقيع والتصديق على املواثيق الدولية اليت 
  مل توقع عليها بعد، إضافة إىل سن النصوص الدستورية والقانونية مبا يتماشى مع املواثيق والشرعة الدولية حلقوق اإلنسان.

شاركة مع خمتلف املنظمات احلقوقية واملدنية باالحتجاجات السلمية اليت جتري داخل سوريا ومبا يتوافـق مـع   الدعوة وامل -١٠
  توجهات املنظمة.
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لفعاليات والنشاطات، وفيما بالعديد من ا )DAD(قامت املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف سوريا   

  يلي أوجه هذه النشاطات:
  يف جمال رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ومتابعتها: -١
، أياً كان مصـدرها حكـومي أو غـري    )الفردية والعامة(قامت املنظمة برصد خمتلف االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان  

  غات واألخبار والنداءات...اخل.حكومي، وأصدرت العديد من البيانات والتصرحيات والبال
  حضور احملاكمات ومراقبتها: - ٢
قامت املنظمة مبراقبة حماكمات املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي والتعبري يف سوريا أمام حماكمة أمن الدولـة العليـا بدمشـق      

  يف حضور العديد من هذه احملاكمات.والقضاء العسكري واحملاكم امليدانية. وكان للزمالء احملامني يف املنظمة دور هام 
  اجلمعية العمومية: -٣
  وانتخبت هيئاهتا املختلفة. ٢٠٠٨/  ١٠/  ٢٤عقدت املنظمة مجعيتها العمومية الثانية يف   
  اإلعالم: -٤
شتركة بيان وتصريح ومناشدة وخرب صحفي...، إضافة للعديد من البيانات امل )٢٠٠(البيانات والتصرحيات: مت إصدار حوايل  -

  مع املنظمات احلقوقية واملدنية السورية.
  .)٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٩و ٢٨و ٢٧و  ٢٦(، مت إصدار األعداد التالية: )العدالة(جريدة  -
  .)٢ – ١(و  )٠(، إصدار العددين: )زمني(جملة  -
  يف جمال النشاطات اخلارجية والداخلية: -٥
   ٢٠٠٩/  ٦/  ٢٩متوسطية حلقوق اإلنسان، حول التربية على حقوق اإلنسان يف  –اآلورو  ورشة تدريبية نظمتها الشبكة –أ 

   ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢١ – ١٦ورشة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير يف  –ب 
ها العديد ورش العمل واللقاءات احلقوقية اإلقليمية والدولية: شاركت املنظمة يف العديد من الدورات التدريبية اليت دعت إلي -أ 

  من اهليئات واملراكز احلقوقية اإلقليمية والدولية.
  التقرير السنوي: –ج 
   ٢٠٠٨أصدرت املنظمة تقريرها السنوي عن حال حقوق اإلنسان يف سوريا لعام   
احملكومة  أن هذه النشاطات كانت مثرة جهود غري عادية ألعضاء املنظمة يف ظل ظروف وأوضاع استثنائية وغري طبيعية يف سوريا، 

حبالة الطوارئ واألحكام العرفية وغياب سيادة القانون وأيضاً غياب سلطة القضاء واستقالليته وأيضاً وأيضاً غياب قانون يـنظم  
  احلياة السياسية واملدنية...، وغري ذلك من العوامل والظروف اليت تؤدي إىل عرقلة النشاط وإعاقته.
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أي اختالف جوهري عن العام الذي سبقه، من حيث كم وحجـم االنتـهاكات    ٢٠٠٩ى الشعب السوري يف هذا العام مل ير 

الكبرية والصارخة على حقوق اإلنسان ومصادرة احلريات األساسية للمواطنني، بل أننا نستطيع أن نقول بدون تـردد: أن هـذا   
  ة على العام الذي سبقه.الشعب املسكني املغلوب على أمره، بات يتحسر يف كل سن

فقد استمر يف هذا العام أيضاً، محلة االعتقاالت التعسفية خارج القانون حبق املواطنني السوريني الناشطني يف الشأن العام مبختلف   
.. حبقهـم،  جماالته، وتقدميهم ملا يسمى القضاء، هي بعيدة متاماً عن هذه الكلمة اجلميلة، وإصدار أحكاماً جمحفة وجائرة وقاسية.

  استناداً إىل إدعاءات أمنية باطلة متاماً، مل يكلف هذا القضاء نفسه عناء البحث والتمحيص فيها.
وقد تواصلت هذه السنة أيضاً وأيضاً، انتهاكات السلطة السورية حلق املواطنني يف التجمع السلمي الدميقراطي، واحلق يف عـدم    

ينة واحلاطة بالكرامة اإلنسانية، وحق السفر، وحق العمل، وحق املشاركة يف احلياة العامة التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية وامله
والسياسية للبلد، وحق تشكيل األحزاب السياسية واجلمعيات املدنية، واحلق يف معيشة الئقة وكرمية، واحلق يف الصحة والبيئـة  

  النظيفة، واحلق يف التعليم...اخل.
ذا العام، يف انتهاك حق املواطن السوري يف األمان الشخصي وحق احلياة، والذي هو غاية احلقـوق  كما استمرت السلطة يف ه  

وأساسها الذي يبىن عليه، مما كان يفترض محاية هذا احلق وضمانه من خالل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع...، ولكنـها  
/  ٣/  ٢١كمـا حـدث يف الرقـة يـوم     (خدام الرصاص القاتل وبدالً من ذلك كما قلنا واصلت انتهاك حقهم هذا، تارة باست

، وتارة تأثري التعذيب القاسي لدى األجهزة األمنية...، وأحياناً أخرى باستخدام عقوبة اإلعدام اليت ما تزال مطبقـة يف  )٢٠٠٩
  سوريا.
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يات الدميقراطية وسيادة النظام القمعـي  واستمر الشعب السوري يف هذا العام أيضاً، يعاين بقسوة من اآلثار السلبية لغياب احلر  
االستبدادي وغياب سيادة القانون وسريان حالة الطوارئ وانتشار ظاهرة البطالة والفساد واإلفساد واحملسوبية واستمرار ظـاهرة  

ض مـع أبسـط   االختفاء القسري وتفعيل دور القوانني واحملاكم االستثنائية...، وغري ذلك من السياسات واملمارسات اليت تتناق
  املبادئ واملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان.

وقد جلأت السلطة السورية يف هذا العام، إىل ممارسة املزيد من الضغط والتضييق على الشعب الكردي يف سوريا، الذي يعاين   
واالجتماعي املتردي...، من سياسة إضافة إىل غياب احلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان والقمع واالستبداد والوضع االقتصادي 

اإلحصاء االستثنائي يف حمافظة احلسكة عام (االضطهاد القومي وآثارها السلبية من املشاريع واإلجراءات العنصرية والتمييزية 
ه ، وحظر التعلم والتعليم بلغته األم والشطب على تارخيه ووجود)٢٠٠٨لعام  ٤٩، احلزام العريب العنصري، املرسوم  ١٩٦٢

اإلنساين، وانتهاج سياسة التعريب والتهجري واجلهل وعسكرة مناطقه...، وحماربته يف لقمة عيشه وسد فرص العمل أمامه...، فقد 
قامت السلطة يف هذا العام بفصل عدد كبري من الطالب الكرد من املعاهد واجلامعات ونقل عدد كبري أيضاً من املعلمني واملدرسني 

ن أماكن عملهم إىل أماكن بعيدة عن أماكن سكناهم، وذلك يف سياق ممارسة عرقية ممنهجة تتناقض مع واملوظفني... الكرد م
املبادئ املنصوص عنها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواثيق والعهود الدولية األخرى اليت وقعت وصادقت عليها احلكومات 

  السورية املتعاقبة.
عن حالة حقوق اإلنسان يف سوريا، ندعو السلطات السورية إىل احترام حقوق  ٢٠٠٩السنوي لعام  إننا مبناسبة إطالق تقريرنا  

اإلنسان وصيانة حرياته األساسية، وتكريس قيم العدالة واملساواة واملشاركة والتسامح والتعايش...، يف اجملتمع السوري، واملبادرة 
لعامة وإلغاء حالة الطوارئ واألحكام العرفية ومعاجلة مجيع القضايا اليت يعاين إىل إجراء اإلصالحات الدميقراطية وإطالق احلريات ا

منها اجملتمع السوري بأقصى درجات الشفافية واملسؤولية وصوالً إىل دولة احلق والقانون واملؤسسات...، الدولة اليت تصون 
  كرامة املواطن وحقوقه وحرياته.
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  القوانني االستثنائية يف سوريا: -أوالً 
  ١٩٦٢/  ١٢/  ٢٢/ تاريخ  ٥١قانون الطوارئ الصادر باملرسوم التشريعي رقم /  -١
خطر القوانني القمعية على حقوق املواطنني السوريني وحرياهتم األساسية، اليت ضمنتها هلم املواثيـق والقـوانني   وهو يعترب من أ  

االعتقال، االسـتيالء  (الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، حيث أعطى هذا القانون للحكومة السلطة املطلقة يف التعامل مع املواطنني 
يف، التحري عـن األشـخاص يف أي وقـت، مراقبـة الرسـائل واملكاملـات، مراقبـة        على األموال، حظر التجمعات، التوق

بدون بيان األسباب واملربرات أو إعطاء احلق للمواطنني ملراجعة القضاء لالعتراض على هذه األفعال اليت تشكل  )الصحف...اخل.
  جرائم من منظور القانون الدويل.

  إعالن حالة الطوارىء يف سوريا: –أ 
الذي نص على إعالن حالة الطوارىء يف مجيع  )٢(صدر عن " جملس قيادة الثورة " األمر العسكري رقم  ١٩٦٣/  ٣ / ٨يف   

 ) ٥١(أحناء سوريا ابتداء من نفس التاريخ وإىل إشعار أخر. وقد صدر هذا األمر العسكري باالستناد إىل املرسوم التشريعي رقم 
جيوز إعالن حالة الطوارئ يف حالة احلرب أو حالة هتدد بوقوعها (على أنه:  )١(املادة من  )أ   (الذي نص يف الفقرة  ١٩٦٢لعام 

رابات داخليـة أو وقـوع   يف حالة تعرض األمن والنظام العام يف أراضي اجلمهورية أو يف جزء منها للخطر بسبب حدوث اضط
  ).كوارث عامة

  ومبوجب ذلك نستطيع أن نقول:    
ميتها هي حالة استثنائية طارئة، وتستدعي عالج غري اعتيادي ومؤقت واستثنائي، وجيب أن تعـاجل  أن حالة الطوارئ ووفق تس  

  على هذا األساس، وهي ختضع لضوابط وشروط حمددة، هي:
  أن تكون هناك حالة حرب أو حالة هتديد بوقوعها. -
نه للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث أن تكون هناك حالة تعرض األمن أو النظام العام يف أراضي القطر أو يف جزء م -

  عامة.
ونعتقد أن احلالة اليت أعلنت على أساسها حالة الطوارئ قد انتهت وانقضت عملياً وفعلياً مبرور الزمن، وهي التطورات الـيت      

ار احلكم مل يعـد  ، وباستقر)١٩٦٣/  ٣/  ٨التغيري الذي حصل يف سوريا على أثر االنقالب العسكري يف (طرأت على السلطة 
  هناك أي مربر الستمرار هذه احلالة املؤقتة. 

  اآلثار السلبية حلالة الطوارئ على حقوق اإلنسان: -ب
أن تطبيق حالة الطوارئ واستمرارها، تركت آثار سلبية كثرية على حقوق اإلنسان وهي: انعدام ممارسة السلطة القضـائية أليـة   

األمر باالعتقال أو تنفيذه ومسؤولية التحقيق مع املعتقل، أو معاقبته، أو اإلفراج عنـه،   صالحيات بصدد االعتقاالت، سواء جلهة
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كما مت حرمان املواطنني من ممارسة  )٩(وهذا ما خيالف الفقرة الثالثة من املادة 

من العهـد الـدويل    )٩(ص، وهذا ما خيالف الفقرة الرابعة من املادة حقهم يف الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخ
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكذلك فقد مت منع ذوي املعتقلني من معرفة مصريهم أو التهم املوجهة إليهم وعـدم إمكـان   

احملامني من ممارسة مهامهم، وهـو مـا    زيارهتم، كما مت حجب حق الدفاع عن املعتقل أو توكيل حمام للتشاور معه ومن مث مت منع
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكذلك فإنه مل ينفـذ أي قـرار    )١٤(يتعارض مع الفقرة السابعة من املادة 

كام جنائية مـن  قضائي بإلغاء األوامر العرفية واحليلولة دون وصول املواطنني إىل حقوقهم، كما مت عرقلة عودة احملكوم عليهم بأح
العودة للحياة الطبيعية واستئناف أعماهلم بسبب وصم كافة مستنداهتم يف سجالت األحوال املدنية والعدلية هبذه األحكـام، ومت  
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مراقبة االتصاالت اهلاتفية والربيدية ومراقبة الربيد االلكتروين وحجب العديد من املواقع على شـبكة االنترنيـت هبـدف منـع     
الوصول إىل معلومات حمددة، كما مت منع احملكومني بعد اإلفراج عنهم والناشطني يف الشأن العام من احلصول على املشتركني من 

جوازات سفر بأوامر من األجهزة األمنية أو مينعون من السفر، وألغيت حصانة امللكية الفردية ومتت مصـادرة اآلالف مـن دور   
، حيث مت اعتقال األقرباء واألصدقاء للشخص املطلوب ملمارسة الضـغط عليـه   السكن حبجة األمن، ومت فقدان شخصية العقوبة

لتسليم نفسه مما أدى لفقدان حصانة املواطن. وقد أدت إىل تراجع الفكر واحنسار اإلبداع وتردي احلالة العلمية، كمـا أدت إىل  
وجودهم يف املواقع املسؤولة وأصـيب عمـل   تفشي الفساد، حيث مل يعد أحد أن ميارس نقد الفاسدين بسبب متتعهم باحلصانة و

السلطات حتـت سـطوة    هباخللل، إذ تداخلت األوامر والبالغات ووقعت هذ )التشريعية، التنفيذية، القضائية(السلطات الثالث 
معرفة  خوف األجهزة األمنية ووقع خلل كبري يف العالقات االجتماعية والقانونية بسبب طول فترة االعتقال بدون حماكمة، وعدم

  اخل.…مصري املعتقل أو مكان وجوده، مثل: العالقة الزوجية، اإلرث، امللكية

  احلاكم العريف هو اآلمر الناهي: –ج 
، فوق مجيع القوانني األساسية يف الدولة، حيث أصبحت مبوجبها إدارة )االستثنائي(أن حالة الطوارئ، جعلت من قانون الطوارئ   

، مؤسسة تشريعية سرية تأمر وتنهي خالفاً ألي )وزراء، نائب احلاكم العريف الذي هو وزير الداخليةرئيس جملس ال(احلاكم العريف 
  تشريع أو حكم قضائي.

من قانون الطوارئ تنص على أن للحاكم العريف أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية يف توقيف املشتبه فيهم توقيفـاً   )٤(تنص املادة   
ل أوامر التوقيف حمصورة يف احلاكم العريف أو نائبه، ولكن الواقع العملي خيتلف عن ذلك، حيث أن كل احتياطياً، وهذه املادة جتع

جهاز أمين يف سوريا، خمول بإصدار األوامر باعتقال أي مواطن دون بيان األسباب، وكل جهاز من هذه األجهزة األمنيـة لديـه   
املطلوب اعتقاله، ومكان وتاريخ االعتقال وموقعة على بياض من قبـل   أوراق مطبوعة باألوامر العرفية، فيها مكان فارغ لالسم

  وزير الداخلية بصفته نائباً للحاكم العريف.   

  عدم دستورية حالة الطوارىء املفروضة يف سوريا: –د 
طوارئ مبرسوم يتخذ تعلن حالة ال(على ما يلي:  ١٩٦٢لعام  )٥١(من املادة الثانية من املرسوم التشريعي رقم  )أ  (تنص الفقرة 

  .)هاجتماع ل برئاسة رئيس اجلمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على جملس النواب يف أول يف جملس الوزراء املنعقد
وحيث أنه مل يكن يف سوريا حينها، برملان، وكان جيب أن يعرض هذا املرسوم على جملس الشعب يف أول جلسة يعقدها هذا  

  واليت نصها: )١٠١(مل يتعرض حلالة الطوارئ إال يف املادة  ١٩٧٣ابه، ومن جهة ثانية فإن الدستور السوري لعام اجمللس بعد انتخ
لعام  )٥١(، والقانون املشار إليه هو القانون رقم )يعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه املبني يف القانون( 

وأن كان أحكامه يتناقض مع مبادئ الدستور السوري وخاصة يف الفصل املتعلق باحلريات  ألنه مازال هو القانون النافذ، ١٩٦٢
تبقى التشريعات (من الدستور، أبقت على هذا القانون، من خالل النص التايل:  )١٥٣(، ولكن املادة )٣٣ – ٢٥(العامة، املواد 

  .)دل مبا يوافق أحكامهالنافذة والصادرة قبل إعالن هذا الدستور سارية املفعول إىل أن تع
أن مصادقة جملس الشعب من الشروط اجلوهرية لنفاذ حالة الطوارئ، لتعلقها بإرادة الشعب، ومبا إن حالة الطوارئ مل يعرض   

  على أي جملس تشريعي يف سوريا، لذلك فهي غري دستورية، وإن كافة التصرفات اليت متت على أساسها باطلة ملخالفتها للدستور.  

  ملعايري الدويل إلعالن حالة الطوارئ:ا -ه 
  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، على ما يلي:  )٤(تنص املادة  
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يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت هتدد حياة األمة، واملعلن عن قيامها رمسياً، جيوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ،   -١(
يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها مبقتضى هذا العهد ، شريطة عدم منافاة هذه التدابري  يف أضيق احلدود اليت

لاللتزامات األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اللغة 
  اعي .أو الدين أو األصل االجتم

  /. ١٨، ١٦، ١٥، ١١/ واملواد /  ٢، ١/ الفقرتني /  ٨، ٧، ٦ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد /  -٢
على أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فوراً عن طريق األمني العـام   -٣

هبا وباألسباب اليت دفعتها إىل ذلك . وعليها، يف التاريخ الذي تنتهي فيه عـدم التقيـد، أن   لألمم املتحدة باألحكام اليت مل تتقيد 
  تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .)

باحلقوق الواردة  ئمن هذا العهد نصت على عدم جواز املساس مطلقاً يف حالة أو ظروف الطوار )٤(من املادة  )٢(إذاً الفقرة    
  ة: يف املواد التالي

من العهد املتعلق باحلق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه مـن ضـروب    )٧(من العهد املتعلق باحلق يف احلياة، واملادة  )٦(املادة 
العبودية والـرق، واملـادة    نمن العهد املتعلق باحلق يف التحرر م )٨(املعاملة والعقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة، واملادة 

املتعلق حبظر تطبيـق   )١٥(لعهد املتعلق باحلق يف عدم سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، واملادة من ا )١١(
من العهد املتعلـق حبريـة    )١٨(من العهد املتعلق باحلق يف الشخصية القانونية، واملادة  )١٦(القانون اجلنائي بأثر رجعي، واملادة 
احلقوق ال جيوز املساس هبا، أما احلقوق األخرى فيمكن تضييقها ما أمكن من أجل تدارك أوضاع  الدين والفكر والوجدان. وهذه

  خطرة هتدد حياة األمة.
إال إهنا مل تقدم على اختاذ خطوات تشـريعية   ١٩٦٩ورغم انضمام سوريا للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عام   

  الفقرة الثانية اليت تنص على : )٢(ور كي يتالءم مع أحكام هذا العهد عمالً بنص املادة باجتاه تعديل أحكام الطوارئ املذك
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ، إذا كانت تدابريها التشريعية أو غري التشريعية القائمة ال تكفل فعـالً أعمـال احلقـوق    ( 

وألحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً هلذه األعمال مـن تـدابري    املعترف يف هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً إلجراءاهتا الدستورية
  .)تشريعية أو غري تشريعية

من جهة أخرى أطلقت السلطات السورية أحكام وتشريعات تتعارض مع هذا العهد وكذلك مع الدستور السوري، ممـا مـنح     
  ضائية للمواطنني.  املزيد من الصالحيات لألجهزة األمنية، وحّد من الضمانات القانونية والق

  

  قانون مناهضة أهداف الثورة: - ٢
وهو خيالف املبادئ العلمية، بصرف النظر عن النـواحي   ١٩٦٥/  ١/  ٧تاريخ  )٦(صدر هذا القانون باملرسوم التشريعي رقم  

  اجلرائم التالية:الشكلية أو اإلجرائية، حيث يؤكد هذا القانون على أن احملكمة العسكرية االستثنائية ختتص بالنظر يف 

  األفعال اليت تعترب خمالفة لتطبيق النظام االشتراكي يف الدولة ... –أ
ولكنه ال حيدد ما هي األفعال اليت تعترب خمالفة لتطبيق النظام االشتراكي، وحيث إن من مسات قانون العقوبات أن يكون دقيقـاً    

كل لفظ يف القانون جيب أن يدل على معناه بدقة، فهو حيدد دائمـاً   وحمدداً ال حيتمل أي تفسري سوى التفسري اللغوي، وحيث أن
  ماهو الفعل وما هو االمتناع عن الفعل الذي يعاقب عليه.

  مناهضة حتقيق الوحدة بني األقطار العربية، أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها...اخل. -ب
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 ميكن أن تعترب مناهضة للوحدة أو ألهداف الثورة، و ال حيدد أيضاً ما هي أهداف وهذا القانون ال حيدد أيضاً ما هي األفعال اليت  
  الثورة. 

وإن أي قانون جيب أن حيدد الفعل الذي يعاقب عليه حتديداً دقيقاً حىت ال يترك اجملال ألي اعتداء من قبل السلطات اإلداريـة    
ترك هنا يف هذا القانون احلبل على غاربه، حىت يترك اجملـال هلـذه    واألمنية على حقوق املواطن وحرياته...، واملشّرع السوري

  السلطات من العبث حبقوق املواطن. 
أن قانون العقوبات السوري العام مليء باملواد اليت تعاقب على أي فعل أو امتناع عن فعل يضر باألمن والنظام، مثل الرشـوة    

  غاية من هذا القانون ؟واالختالس وإساءة استعمال الوظيفة...،فما هي ال
 ونستطيع أن نقول: أن حرية الرأي والتعبري، املقدسة يف مجيع الوثائق واإلعالنات والدساتري احمللية والعاملية، مت إلغائها مبوجب هذا  

ألشغال الشاقة القانون، ألن الوقائع اليت تعترب خمالفة لتطبيق النظام االشتراكي واليت حيكم على مرتكب أي منها بوضعه يف سجن ا
املؤبدة وقد تصل إىل اإلعدام إذا رافقت ذلك ظروف مشددة، تعتمد على أن كل قول أو فعل أو نشرة أو حديث خيـالف آراء  

  .)خمالفة النظام االشتراكي(احلزب احلاكم، وينتقده يشكل جرمية 
عن املواثيق واللوائح والعهود الدولية املتعلقة حبقوق أن وجود هذا القانون يف سوريا، يعترب انتهاكاً للمبادئ اإلنسانية، وخروجاً   

  اإلنسان اليت وقعت عليها احلكومة السورية واعتربهتا جزء من تشريعها الداخلي.
  

  قانون إحداث حماكم امليدان العسكرية: - ٣
الستثنائية الـيت تشـكل   وهو يعترب من القوانني ا ١٩٦٨/  ٨/  ١٧تاريخ  )١٠٩(صدر هذا القانون باملرسوم التشريعي رقم   

، تتوىل النظر يف اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملاكم العسـكرية واملرتكبـة زمـن    )احملاكم(انتهاكاً صارخاً حلقوق املواطن، هذه 
، احلرب أو خالل العمليات احلربية اليت يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها، وقضاة هذه احملاكم من العسكريني وليسوا من احلقوقيني

  وال يوجد نص يف قانون هذه احملكمة يلزمها بالعلنية يف حماكماهتا.
وتتشكل هذه احملاكم، بقرار من وزير الدفاع وتتمتع النيابة العامة لدى هذه احملاكم جبميع السلطات والصـالحيات املمنوحـة     

حملكمة قطعية وال تقبل أي طريق من طرق املراجعة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريني، كما أن قرارات النيابة العامة يف هذه ا
  وجيوز للمحكمة وللنيابة العامة عدم التقيد باألصول واإلجراءات املنصوص عليها يف التشريعات النافذة.

  

  قانون استحداث إدارة أمن الدولة:  - ٤
اسـتحداث إدارات أمـن وخمـابرات     ، ومبوجبه مت١٩٦٩/  ١/  ١٥تاريخ  )١٤(صدر هذا القانون باملرسوم التشريعي رقم   

قانون آخر هو قانون التنظيمـات   ١٩٦٩/  ٥/  ١٢عديدة، صالحياهتا تتداخل وتتشابك يف العديد من األحيان، كما صدر يف 
  .)٥٤٩(الداخلية إلدارة أمن الدولة باملرسوم التشريعي رقم 

ة وحياهتم اليومية، فاملخابرات العامة وأمن الدولة وشعبة أن مجيع هذه اإلدارات تتدخل يف خصوصيات املواطنني وشؤوهنم اخلاص  
  األمن السياسي واملخابرات اجلوية واملخابرات العسكرية...، تتدخل يف نفس املوضوع التابع لنفس الشخص.

ون كما أن مجيع اإلدارات والفروع تستدعي املواطنني للتحقيق بدون مذكرات دعوة رمسية، ويـتم اعتقـاهلم وتـوقيفهم بـد      
  مذكرات توقيف قضائية. وهذا يشكل انتهاكاً حلق املواطن.



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

www.dadhuman.info ١٨ 
 
 
 

، )تعذيب، حجز احلرية إزهاق الروح(وحيرم املواطن من حق اللجوء إىل القضاء، لالدعاء على أي رجل أمن ارتكب حبقه جرمية    
ن قانون إحداث إدارة أمن الدولـة  م )١٦(إذا كانت قد ارتكبت بسبب ممارستة لوظيفته، أو أثناء ممارسته هلا، وذلك وفق املادة 

من قانون التنظيمات الداخلية إلدارة أمن الدولـة   )٧٤(واملادة  ١٩٦٩/  ١/  ٢٥تاريخ  )١٤(الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
   ١٩٦٩/  ٥/  ٢٥تاريخ  )٥٤٩(فيها الصادر باملرسوم التشريعي رقم  وقواعد خدمة العاملني

ومبوجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية يف سوريا، حيـث   )٦٩(م التشريعي رقم صدر املرسو ٢٠٠٨/  ٩/  ٣٠ويف   
نص مواد هذا املرسوم اجلديد على حصر قرار مالحقة عناصر الشرطة واألمن السياسي واجلمارك املتهمني مبمارسـة التعـذيب   

  داخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات املسلحة.بالقيادة العامة للجيش والقوات املسلحة رغم إهنم يتبعون إدارياً لوزارة ال
وحيث أن النيابة العامة ختتص بإقامة دعوى احلق العام ومباشرهتا ضد مرتكيب اجلرائم، فإن قانون أصول احملاكمات اجلزائية قـد    

مهما كانت صفة املدعى عليه،  نص على أن النيابة العامة جترب على إقامة الدعوى، إذا نصب املتضرر نفسه مدعياً شخصياً وذلك
وال يوجد استثناء إال يف شخص رئيس الدولة، إذ إن الدساتري قد نصت على أصول خاصة يف مالحقته إذا أرتكب جرمية، إال أن 

ياً القانونني املشار إليهما أعاله قد منعا النيابة العامة من إقامة الدعوى على أفراد قوات األمن، ولو أقام املتضـرر نفسـه مـدع   
  شخصياً، أي أن هذين القانونني واملرسوم املذكور أعطت امتيازات لرجل األمن، لتهدم بذلك مبدأ املساواة القانونية بني املواطنني.  

 ويتناقض هذين القانونني واملرسوم املذكور، مع املواثيق والدساتري الدولية اليت أقرت املساواة القانونية بني املواطنني، مثل: ميثاق  
والعهدان الدوليان اخلاصان باحلقوق املدنية والسياسـية   ١٩٤٨واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  ١٩٤٥األمم املتحدة عام 

وكذلك قانون العقوبات السوري العام،  ١٩٧٣وللدستور السوري عام  ١٩٦٦واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  )١٤و  ٣(إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملواد من ا )١٠و   ٨(وبشكل خاص املواد 

من قانون العقوبـات السـوري    )٥٥٦و ٥٥٥(من الدستور السوري واملواد  )٢٥(والسياسية، وكذلك الفقرة الثالثة من املادة 
  العام.

  

    ١٩٨٠لعام  )٤٩(القانون رقم  - ٥ 
، وهو يعدُّ من أخطر القوانني االستثنائية يف سوريا ويتناىف مع أبسط القواعد القانونيـة،  ١٩٨٠/  ٧/  ٧ صدر هذا القانون يف   

منه املتعلق برجعية القوانني اجلزائية، مبعىن أن القوانني اجلزائية ال  )٣٠(املادة  فهو يشكل خمالفة للدستور السوري، وبشكل خاص
وجيوز النص على خالف ذلك يف غري األمـور اجلزائيـة،    )ال يكون هلا مفعول رجعي(هبا تسري إال على ما يقع من تاريخ العمل 

  وبالتايل يكون هذا القانون غري دستوري، ويعترب معدوماً وباطالً. 
دة ومن جهة أخرى، فإن هذا القانون مل يعرض على احملكمة الدستورية، للتصديق عليه، كما أن هذا القانون يشكل تناقضاً مع املا  
  من قانون العقوبات السوري العام، املتعلق باألثر الرجعي للقوانني اجلزائية. )١(من قانون العقوبات السوري، تنص املادة  )١(
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسـية،   )١٩و  ١٥و  ٦(كما أن هذا القانون يشكل خمالفة للمعاهدات الدولية، املواد   

 )٢(صادقت على هذه االتفاقية وبالتايل فهي ملزمة هبا وال جيوز أن تصدر تشريعاً يتناقض مها، وفقاً للمادة  وسوريا من الدول اليت
  من هذه املعاهدة، اليت جاء فيها: 

  .)على كل دولة طرف يف هذه املعاهدة جيب أن تعدل كل قانون ال يتفق مع نصوصها(
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  ام القانوين:الضمانات األساسية حلقوق اإلنسان والنظ –ثانياً 
مما ال شك فيه، أن الضمانة األساسية الحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف العامل، هي االتفاقيات واملواثيق والعهود   

  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهذا حيتاج إىل نظام قانوين تشريعي حملي يكفل هذه احلقوق واحلريات.
ود القوانني والتشريعات اليت تنص على هذه احلقوق واحلريات ال تكفي، وإمنا جيب أن يتوفر إىل ومما ال شك فيه أيضاً أن وج  

جانب ذلك األدوات األساسية لتطبيقها وأن يتوفر لذلك محاية دستورية، لكيال تستطيع السلطات التنفيذية والتشريعية انتهاكها. 
، خترج من اإلطار القانوين والدستوري احملدد سلفاً، تفقد )ية، القضائيةالتنفيذية، التشريع(وأن أي تصرف من السلطات احلكومية 

  الشرعية  
ومبعىن آخر فأن الدستور هو الذي حيدد املبادىء األساسية لدولة القانون يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات الشخصية والعامة،   

القواعد واإلجراءات السياسية...، ويعترب هذا األمر مبثابة وهو الذي حيدد مهام السلطات الدولة الثالث وهو الذي حيدد أيضاً 
  صمام األمان لسري أعمال دولة احلق والقانون القانون.  

  

  الدستور:  – ١
يكرس بشكل كـبري انتـهاكات    ١٩٧٣/  ٣/  ١٣كما أكدنا يف تقاريرنا السنوية السابقة، فأن الدستور السوري الصادر يف   

ساسية يف سوريا، ومل يطرأ عليه أي تعديل يذكر، رغم املطالبات الكثرية بذلك، وسنقوم هنا بتذكري حقوق اإلنسان واحلريات األ
  سريع ألهم هذه االنتهاكات:

  حيث تقصر قيادة الدولة واجملتمع على حزب البعث.،)السيادة للشعب(منه، تصادر التعددية السياسية وتلغي مبدأ  )٨(املادة  –أ 
منه، تكرس السلطات املطلقة لرئيس اجلمهورية، حيث أنه يتمتع بكافة بالسلطات املطلقـة، وال   )٨٤(ادة من امل )أ(الفقرة  –ب 

ميلك الشعب حق اختياره وال عزله، وهو أي رئيس اجلمهورية حمصن مبوجب الدستور من املساءلة واحملاسبة إال يف حالة اخليانـة  
  ل حماكمته أو مساءلته.العظمى، والدستور وضع شروطاً يستحيل توفرها من أج

، فالسلطة التشريعية، خاضعة )التنفيذية، القضائية، التشريعية(مل يراعي الدستور السوري مبدأ الفصل بني السلطات الثالث  -ج 
إلرادة ومشيئة السلطة التنفيذية، وال وجود لقانون األحزاب، والحرية إلصدار الصحف، وال يوجد متنفس حلرية الفكر وإبـداء  

  ي، كما أن مجيع وسائل اإلعالم يف سوريا هي ملك للدولة، ميارسها احلزب احلاكم بشكل مطلق.الرأ
أما السلطة القضائية، فقد فقدت هذه السلطة استقالليتها الكاملة، وخاصة بعد التوسع يف تشكيل احملاكم االستثنائية، كمـا أن   

  .)السلطة التنفيذية(ية رئيس جملس القضاء األعلى مبوجب الدستور، هو رئيس اجلمهور
نص على اإلبقاء على وجود القوانني االستثنائية مثل حالة الطوارئ وقانون محاية أهداف الثورة والقانون اخلاص  )٥٣(املادة  –د 

يدة، بإحداث حماكم أمن الدولة...وقانون إحداث احملاكم العسكرية...، مما يعين إلغاء احلرية الشخصية وحرية الفكر والرأي والعق
  من الدستور. )٣٩ – ٢٥(واحلرية السياسية، وصيانة املساكن، وحق التنقل، وحق العمل...، املنصوص عليها يف املواد 

منه، حصرت دين رئيس اجلمهورية باإلسالم، وهذا انتهاك للتعددية الدينيـة ومصـادرة حقـوق     )٣(من املادة  )أ(الفقرة   –ه 
أنه: يتجاهل مكونات اجملتمع السوري القومية والدينية والسياسية، وهـذا يشـكل خرقـاً     املتدينني بالديانات األخرى...، كما

للمواثيق واالتفاقيات والعهود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان...، وهو إضافة إىل كل ذلك مل يقر من قبل مجعية تأسيسية منخبة من 
ما مسي " باحلركة التصحيحية " وقامت هذه احلكومـة بـتعني   قبل الشعب، وإمنا وضع من قبل حكومة استولت على احلكم عرب 

  جملس أطلقت عليه أسم جملس الشعب، وكلفته باملصادقة على هذا الدستور، وطرحه لالستفتاء.
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  حقوق اإلنسان يف الدستور السوري: – ٢ 
. وقـد مت  )حبقوق اإلنسان واحلريات العامة(كما قلنا يف تقاريرنا السابقة، فقد نظم الدستور السوري يف الفصل الرابع،  املتعلق   

إخضاع ممارسة هذه احلقوق واحلريات األساسية الواردة فيه إىل قيود وعراقيل كثرية. أما السلطة القضائية، فإن الدستور، مل يصن 
حـدة النظـام القضـائي    استقالليتها ومنح العديد من اختصاصاهتا إىل احملاكم االستثنائية، وهذا ما أدى إىل خلق أزمة كبرية يف و

  السوري، ولعل أهم القيود على احلقوق واحلريات األساسية، الواردة يف الدستور، هي:

  احلق يف األمان الشخصي:  -أ 
  تناول الدستور عدد من احلقوق املتعلقة بالكيان املادي واملعنوي للمواطنني، مثل: االعتقال واالحتجاز والتعذيب.  
  االعتقال واالحتجاز: -* 
، ولكنه ترك أمر تنظيم ذلك للقانون، ومل حيذر )٢٨(تناول الدستور موضوع االعتقال واالحتجاز يف نص الفقرة الثانية من املادة   

من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة    )٩(من استخدام التعسف يف االعتقال واالحتجاز، كما نصت على ذلك نص املادة 
  أيضاً إىل التزام الدولة بالتعويض يف حال القبض على شخص وحجز حريته دون سبب صحيح.والسياسية، كما أنه مل يشر 

  التعذيب: -* 
من الدستور على حظر الدستور السوري التعذيب بكافة أشكاله صراحة، ورغم ذلك يتعرض املدعى عليهم  )٢٨(نصت املادة   

اف منهم قبل إحالتهم إىل القضاء، ويف هذه احلالة ال ميكن للموقوف للتعذيب أثناء استجواهبم من قبل رجال األمن النتزاع االعتر
الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رجال األمن، اإلدعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس أعمال التعذيب حبقهـم  

كانت آثار التعذيب على املوقـوفني.   واحلكم هلهم بتعويض عادل، لوجود مراسيم عدة متنع إحالة رجال األمن إىل القضاء مهما
  وذلك خالفاً للعهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

  حق احلياة: -* 
لسوري عاقـب  رغم أن احلق يف احلياة، حق مقدس فإن الدستور السوري مل ينص على حق املواطن يف احلياة، ال بل أن املشرع ا  

  .معلى جرائم متعددة بعقوبة اإلعدا

  حرية التعبري: -ب 
من الدستور السوري حرية التعبري، ولكنه وضع عليه العديد من القيود يف املواد التالية، وعملياً ال توجد يف  )٣٨(تناولت املادة   

  تصدر أية مطبوعة دون موافقتها. سوريا أي متنفس حلرية التعبري، حيث أن وزارة اإلعالم حتتكر مجيع الصحف وال

  احلقوق القضائية: -ج 
تناول الدستور أيضاً، عدد من احلقوق القضائية، ولكنها وردت بصيغة عائمة من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك نقص كـبري    

  يف الضمانات الدستورية هلا، من أهم هذه الضمانات هي:
  أما قضاء حيادي ومستقل: يحق التقاض -* 
ينص الدستور السوري، على وجوب أن يكون التقاضي أمام حمكمة مستقلة وحيادية وخمتصة، حيث جاء يف الفقرة الرابعة من مل   

، رغم أن احلق يف حماكمـة عادلـة   )حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون(ما يلي:  )٢٨(املادة 
 قل، هو شروط ال بد منها لتحقيق العدل ومحاية حقوق اإلنسان. ومنصفة واحلق يف نظام قضائي نزيه ومست
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  حق الدفاع والطعن: -* 
حق الدفاع بشكل  )٢٨(مل يشر الدستور السوري إىل دور احملامي واستقالليته وحصانته، حيث تناول يف الفقرة الرابعة من املادة   

  .)حق الدفاع مصون بالقانون(مقتصر قائالً أن: 
دور احملامي يكون معدوماً أثناء التحقيقات اجلارية من قبل الشرطة وهامشياً أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، وكان والواقع أن  

من املفروض أن يكون الدستور السوري منسجماً مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يؤكـد علـى احلـق    
ي الوصف. فإن استحال على املدعى عليه ذلك وجب أن تندب له احملكمة حمامياً على نفقة باالستعانة مبحام ولو كان اجلرم جنحو

  الدولة.
وقد ترك الدستور أمر استقالل وحصانة ونزاهة احملاماة إىل القوانني اخلاصة، وعملياً جيب أن يكون للمحامي حصانة مستمدة من   

وفره من حرية يف ممارسته ملهنته، حيث أن استقالل القضـاء واحملامـاة   حق الدفاع املقدس املنصوص عليه يف الدستور وما جيب ت
  يكمالن ويدعمان بعضهما البعض بوصفهما جناحي العدالة.

، ومن أهم املشاكل )أن حق الطعن مصون بالقانون(بالقول:  )٢٨(وقد تناول الدستور حق الطعن يف الفقرة الرابعة من املادة     
املسخر من قبل حمكمة اجلنايات ال حيق له الطعن بالنقض بل تنحصر مهمته مبناقشة الشهود وتقدمي الئحـة   اليت تثار هنا أن احملامي

  الدفاع. مبعىن أن هناك مصادرة حلق احملكوم عليه من االستعانة مبحام للطعن بالنقض باحلكم الصادر حبقه.
  األصل الرباءة:  -* 
، وجاء )كل متهم بريء حىت يدان حبكم قضائي مربم(ن الدستور السوري ما يلي: م )٢٨(جاء يف نص الفقرة األوىل من املادة   

من حق كل متـهم بارتكـاب   (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ما يلي:  من )١٤(يف نص الفقرة الثانية من املادة 
أن يتقيد به الدول مجيعاً مبقتضى هذا العهد وال ميكن التحلل  ، وهذا التزام جيب)جرمية أن يعترب بريئاً إىل أن يثبت عليه اجلرم قانوناً

منه مطلقاً إال يف أوقات الطوارئ اليت هتدد حياة األمة واليت يعلن عنها بصفة رمسية، بشترط أن ال تتناىف هذه اإلجـراءات مـع   
ـ  نس أو اللغـة أو الديانـة أو األصـل    التزاماهتا األخرى مبوجب القانون الدويل ودون متييز على أساس العنصر أو اللون أو اجل

تعسفياً، طالب املؤمتر الدويل لقانون العقوبات املنعقد يف روما عـام   )االحتياطي(االجتماعي. ويف حال كان التوقيف االحترازي 
  على أنه:  ١٩٥٣

 إىل أن هـذا احلـبس   جيب على الدولة تعويض احملبوس احتياطياً يف حالة ارتكاب خطأ قضائي ظاهر، إذا كانت الظروف تشري(
، ولكن ورغم ذلك مل ينص الدستور السوري على التزام الدولة بالتعويض عن التوقيـف االحتيـاطي أو   )أكتسب صفة التعسف

احلكم باإلدانة نتيجة ثبوت خطأ مهين جسيم، كذلك مل ينص على ذلك قانون أصول احملاكمات اجلزائية، ولكن الدستور السوري 
لكل شخص حكم (منه على ما يلي:  )١١(ة بالتعويض بعد احلكم باإلدانة ونفاذ العقوبة، حيث نصت املادة نص على التزام الدول

  )عليه حكماً مربماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ احلكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي حلق به
  

  احلقوق العامة واحلريات األساسية يف الدستور السوري: – ٣
  لدستور السوري محاية العديد من احلقوق العامة واحلريات األساسية، مثل:أمهل ا  
  احلق يف تشكيل التنظيمات واألحزاب السياسية:  -* 
من الدستور السوري حق إنشاء اجلمعيات ذات الطبيعة االجتماعية والعمالية واخلدمية، بشروط وحبيث أن ال  )٤٨(قيدت املادة  

من الدستور، قيدت عمل هـذه التنظيمـات    )٤٩(و هتدد السياسة العامة للسلطة، كما أن املادة يكون هلا أهداف ال تنسجم أ
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، ومبوجب ذلك مت إلغاء التعددية السياسـية يف الـبالد   …باملشاركة الفعالة يف حتقيق بناء اجملتمع العريب االشتراكي ومحاية نظامه
  الدستور السوري مبا يتناسب مع خطاب حزب البعث احلاكم.  حلساب احلزب الواحد، ومت حصر مفهوم احلريات العامة يف 

  التنوع القومي والديين يف سوريا: -* 
جتاهل الدستور السوري بشكل مطلق التنوع القومي والديين يف البالد، ومل يشر إىل حقوق هذه القوميات أو إىل عدم التمييز يف   

  طبق متاماً على احلقوق الدينية. األصل والعرق واجلنس والدين واللون، وهذا األمر ين
  

  السلطة القضائية يف الدستور السوري: – ٤
مل يوفر الدستور السوري يف نصوصه ومواده الضمانات املطلوبة اليت متكن السلطة القضائية من أداء دورها وواجبـها حبريـة     

نفيذية ممثلة برئيس اجلمهورية علـى احملكمـة   ونزاهة..، حيث جاءت هذه النصوص عامة ومبتورة، ناهيك عن هيمنة السلطة الت
  ، الذي يفتقد ألدىن الضمانات القانونية.)حمكمة أمن الدولة، احملاكم العسكرية(الدستورية العليا وعلى القضاء االستثنائي 

  القضاء العادي: -١
وهدم وحدة قانون العقوبات واخلروج عن  ، أدى إىل تفتيت النظام القضائي)اخلاصة / االستثنائية(أن وجود القوانني واملراسيم    

أحكامه، مما أدى بدوره إىل تدخل السلطة التنفيذية يف أمور السلطة القضائية، وكذلك التدخل يف تشكيل احملكمة، وبالتايل جعـل  
  القاضي خصماً وأداة للتعسف واالضطهاد.

جعل حتقيق العدالة أمراً صعب املنال، وإضافة إىل ذلك مل ومل يراعي الدستور وحدة النظام القضائي وحتديد االختصاص، وهذا ما   
ينص الدستور على شفوية املرافعة سواء أكانت الدعوى مدنية أم جزائية أم إدارية، كمامل ينص أيضاً على وجوب أن تذكر احملكمة 

ما مل ينص أيضاً على عدم تقييد رواتب األسباب القانونية اليت دعتها إلصدار حكمها بعد مناقشة الوقائع والتطبيق القانوين هلا، ك
  القضاة بالرواتب األخرى يف الدولة، وفق النصوص واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وإصالح القضاء الدويل.

  احملكمة الدستورية العليا: -٢
قانون العادي مع الدستور، وحىت يتحقق احملكمة الدستورية العليا،هي السلطة اليت تبت يف دستورية القوانني، أي مدى انطباق ال  

، ومبعىن أخر جيـب أن تلتـزم مجيـع    )دستورية القوانني(االنسجام يف البناء القانوين للدولة جيب تقييد القانون العادي بالدستور 
  سلطات الدولة بأحكام الدستور.

لدستورية العليا، والرقابـة القضـائية علـى    ويف الدستور السوري، هناك هيمنة واضحة من قبل رئيس اجلمهورية على احملكمة ا 
الرقابة بطريـق دعـوى   (دستورية القوانني وفق الدستور السوري، تكون من قبل الرئيس، أو من قبل ربع أعضاء جملس الشعب 

  .)دعوى اإللغاء(، أما األفراد العاديني فقد حرمهم الدستور من حقهم يف الرقابة، بطريق )اإللغاء
، الذي يعين،  إنه جيوز لألفراد حق إثارة الدفع بعدم دستورية قانون )دعوى الدفع(السوري عن الرقابة بطريق ومل ينص الدستور   

يف نزاع أمام القضاء العادي، وعلى القاضي عندئذ أن يقوم بتمحيص القانون، فإذا تبني بأنه دستوري عمل به، وإذا تبني أنه غـري  
  دستوري أمتنع عن العمل به.  

قر الفقه يف ضوء االجتهاد القضائي، أن قبول القضاء العادي دفع األفراد بعدم دستورية قانون مـا، يشـكل إحـدى    وقد است  
  الضمانات املطلوب توافرها حلماية حقوقهم وحرياهتم.

ل تعدياً أن تصدي القضاء العادي أو اإلداري بالبت بدعوى الدفع لعدم دستورية قانون، يكون عادة خبصوص القوانني اليت تشك  
املصادرة، نزع امللكية دون تعويض،...)، حيث يكون القضاء العادي عاجزاً متاماً عن البـت  (على احلقوق املالية لألفراد، مثل: 
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بدعوى الدفع لعدم دستورية قانون منع إحالة رجال األمن إىل القضاء عن اجلرائم اليت يرتكبوهنا أثناء قيامهم بوظـائفهم، مثـل:   
، رغم أن الدستور السوري حظر استخدام التعذيب اجلسدي أو املعنوي أو املعاملة املهينة، وعاقب )ب حبق املوقوفنيأعمال التعذي(

  عليها قانون العقوبات السوري.

  القضاء االستثنائي: -٣
ى إىل اخلـروج علـى   أن ترك الدستور لقانون السلطة القضائية حتديد املبادىء األساسية اليت تقوم عليها السلطة القضائية، أد   

مـن   )٥٣(املبادئ القانونية، وكذلك فإن اإلبقاء على التشريعات النافذة قبل صدور الدستور سارية املفعـول مبوجـب املـادة    
/  ٣/  ٨الدستور، أدى إىل استمرار العمل باحملاكم االستثنائية، نتيجة سريان حالة الطوارئ واألحكام العرفية السارية املفعول منذ 

والقوانني اجلزائية اخلاصة اليت تفرخت بعدها، وهذا ما أدى بالنتيجة إىل عدم االلتزام باملبادئ األساسية يف قانون أصـول   ١٩٦٣
  احملاكمات اجلزائية، كما يف:

  القضاء العسكري: -أ
ي التحقيق فهـو قابـل   من املعلوم أنه ال يوجد يف القضاء العسكري السوري، قاضي لإلحالة، أما قرار االهتام الصادر عن قاض  

للطعن بطريق النقض، تتفق دساتري العامل على أن صالحية احملاكم العسكرية تكون زمن احلرب، وهي تكون عادية إذا شكلت طبقاً 
لقواعد التنظيم القضائي وأقتصر اختصاصها على اجلرائم العسكرية أي اليت تقع من العسكريني وكانت تتبع يف قضائها األصـول  

  لمحاكمات، وتكون استثنائية إذا شكلت على خالف قانون السلطة القضائية.العادية ل
أن احملاكم العسكرية يف سوريا شكلت على خالف قانون السلطة القضائية، وهي تنظر يف اجلرائم اليت يكـون أحـد أطرافهـا      

  هذا االختصاص للقضاء العسكري.عسكري أو حىت مدين، إذا كان اجلرم منصوص عليه يف مرسوم خاص حييل أمر النظر يف مثل 
أما حماكم امليدان العسكرية واليت تنظر يف العديد من اجلرائم، وخاصة يف اجلرائم السياسية والعادية سواء أكان األطراف مجيعهم   

ر وتتوىل النظ ١٩٦٨/  ٨/  ١٧تاريخ  )١٠٩(مدنيني أو أحدهم عسكري، هذه احملاكم أحدثت مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
يف اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملاكم العسكرية اليت يقررها وزير الدفاع يف زمن احلرب أو خالل العمليات العسكرية، وهـو  
يسمي احملكمة والنيابة العامة اليت هلا الصالحيات املمنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكري، وجيوز هلذه احملكمة عدم التقيد 

ت املنصوص عليها يف التشريعات النافذة وال تقبل األحكام اليت تصدرها أي طريق من طرق الطعن وختضـع  باألصول واإلجراءا
أحكام اإلعدام لتصديق من رئيس اجلمهورية، أما باقي األحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع وكالمها له احلـق يف ختفيـف   

عادة احملاكمة، أو وقف تنفيذ العقوبة، وتعترب هذه الصالحيات من أعمـال  العقوبة، أو إبداهلا، أو إلغائها، أو حفظ الدعوى، أو إ
  السيادة.

  حمكمة أمن الدولة العليا: –ب 
املعدل باملرسوم التشـريعي رقـم     ١٩٦٨/  ٣/  ٢٨تاريخ  )٤٧(هي حمكمة استثنائية منشأة مبوجب املرسوم التشريعي رقم   
وبناء على قرار أحكام القيادة القطرية  ١٩٧٩/  ١٠/  ١تاريخ  )٥٧(ي رقم وباملرسوم التشريع ١٩٧٢/  ١٠/  ٢تاريخ  )٧٩(

/  ٣/  ٢٠تاريخ  )٤٧(وعلى قرار جملس الوزراء رقم  ١٩٦٦/  ٢/  ٢٥تاريخ  )٢(املؤقتة حلزب البعث العريب االشتراكي رقم 
رئيس اجلمهورية، وميكن أن يكون أعضاؤها  ووفقاً للقرار الصادر بانشائها، فاهنا تشكل بأمر من احلاكم العريف بقرار من ١٩٦٨

من مرسوم إنشائها، وتستطيع هذه احملكمة أن حتـاكم كـل    )٢، ١(عسكريني أو مدنيني أو خليط منهم معاً، وذلك وفق املواد 
االستثنائية، وحلت هذه احملكمة حمل احملكمة العسكرية   )٦(شخص مبا يف ذلك املتمتعني حبصانة دبلوماسية أو ما شابه وفق املادة 

  وتنظر باجلرائم التالية:
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  خمالفة أوامر احلاكم العريف. - ١
قبض املال أو أي عطاء آخر أو احلصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سـوريني أو أي   - ٢

  اتصال جبهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قويل أو فعلي معاد ألهداف الثورة.
   ٣١١ – ٢٦٣اجلرائم الواقع على أمن الدولة املعاقب عليها يف املواد من   - ٣
األفعال اليت تعترب خمالفة لتطبيق النظام االشتراكي سواء أَ وقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبري  - ٤

  أو النشر.
  ريعية اليت صدرت أو اليت ستصدر وهلا عالقة بالتحول االشتراكي.اجلرائم الواقعة خالفاً ألحكام املراسيم التش  - ٥
مناهضة حتقيق الوحدة بني األقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها سواء كان ذلك عـن طريـق    - ٦

صد البلبلة وزعزعة ثقة اجلماهري القيام بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب أو التحريض عليها أو نشر األخبار الكاذبة بق
  بأهداف الثورة.

اهلجوم أو االعتداء على األماكن املخصصة للعبادة أو ملمارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة واملؤسسات العسكرية  - ٧
ت التجارية ودور السكن، أو والدوائر واملؤسسات احلكومية األخرى واملؤسسات العامة واخلاصة مبا فيها املعامل واملصانع واحملال

  إثارة النعرات أو الفنت الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وكذلك استغالل هياج اجلماهري واملظاهرات لإلحراق والنهب والسلب.
توسعت صالحية هذه احملكمة، رغم  ١٩٧٩/  ٤/  ٨تاريخ  )٥٣(وبعد صدور قانون أمن حزب البعث العريب االشتراكي رقم   

  ا القانون مل حيدِّد احملكمة صاحبة الصالحية للنظر يف األفعال املنصوص عليها.أن هذ
، وهلا احلق أيضاً يف النظر بالدعوى حىت ولـو  )٥(وهلذه احملكمة احلق يف البت بأية قضية حييلها إليها احلاكم العريف مبوجب املادة  

الـذي يعاقـب كـل      ١٩٨٠/  ٧/  ٧تاريخ  )٤٩(تطبيق القانون كان املتهم حدثاً مل يتم الثامنة عشر من العمر. وهي معنية ب
  منتسب حلركة اإلخوان املسلمني باإلعدام.

وهذه احملكمة ال تتبع األصول واإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني والتشريعات النافذة يف مجيع أدوار وإجراءات املالحقـة    
  )ب (ع صالحيات قاضي التحقيق واإلحالة يف القوانني النافذة وذلك وفق الفقـرة  والتحقيق واحملاكمة، فالنيابة العامة تتمتع جبمي

، وهلا احلق يف الفصل يف احلقوق والتعويضات املدنية عن األضرار النامجة عن اجلرائم اليت تفصل فيها وفق الفقـرة  )٧(من املادة 
 تصبح نافذة إال بعد التصديق عليها بقـرار مـن رئـيس    وأحكامها تصدر مربمة وغري قابلة للطعن. لكنها ال )٧(من املادة  )ج(

اجلمهورية الذي له احلق يف إلغاء احلكم مع األمر بإعادة احملاكمة، وحق إلغاء احلكم مع حفظ الدعوى أو ختفـيض العقوبـة أو   
  تبديلها بأقل منها، وقراره يف هذا الشأن مربم ال يقبل أي طريق من طرق املراجعة.

  

  مة يف ظل الدستور احلايل:احلياة العا – ٥
مل حيقق الدستور السوري احلايل، التوازن املطلوب بني املصلحة العامة وبني كفالة احلقوق واحلريات األساسية للمواطن، حيث أن   

  ة القانون.إقامة هذا التوازن غري ممكن بدون وجود الدميقراطية، اليت تعترب صمام األمان لتحقيق هذا األمر واحترام احلريات وسياد
وأن احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وترسيخ مبدأ فصل السلطات...، يقوم على دستور يليب هذه احلاجة ويتوافق مع   

متطلبات العصر ومتغرياته ومع املواثيق والعهود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت وقعت وصادقت عليها، وبالتايل فإننا نرى أن 
، والتأكيد على مبدأ املواطنة الكاملة املتساوية يف )الشعب هو مصدر السلطات(ت هذا الدستور، هو: قيامه على مبدأ أهم مقوما

وقيامه على أساس سيادة القانون والتأكيد علـى احلقـوق واحلريـات     )فصل السلطات(احلقوق والواجبات والتأكيد على مبدأ 
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أساس العرق أو الدين أو اجلنس أو... واالعتراف بالتعددية السياسـية والقوميـة    األساسية للمواطنني وعدم التمييز بينهم على
والدينية يف اجملتمع السوري وكذلك االعتراف باحلقوق القومية الدميقراطية والثقافية واالجتماعية جلميع مكونات اجملتمع السوري 

  واالعتراف أيضاً بالتداول السلمي للسلطة...اخل.
ار الدستوري باحلقوق واحلريات أمراً اجيابياً وخطوة مهمة، فإنه اليكفي جلعل هذه احلقوق واحلريات مصانة، بل وإذا كان اإلقر  

ال بد من مصاحبتها بضمانات جتعلها تأخذ طريقها إىل التطبيق العملي، وكذلك حتتاج إىل وجود قضاء مسـتقل ونزيـه حيفظـه    
  عل أحكامه سارية املفعول على األفراد واجلماعات.ويسموه على كافة النصوص القانونية األخرى، وجي

أن التطبيق السليم لدولة احلق والقانون، حيتاج إىل العديد من الضمانات والظروف، كي تعطي نتائجها وتصبح قيم ثابتة ومثلى   
  يف اجملتمع، وأهم هذه الظروف والضمانات، هي:

لة أساسية حلماية " دولة احلق والقانون " وضمان حتقيقها، وكذلك فأن استقاللية سيادة القانون والرقابة القضائية، اليت تعترب وسي  
القاضي من شأهنا صيانة " دولة احلق والقانون " وفرض احترامها، كما أن مراقبة دستورية القوانني شرط ال بد منه لدولة " احلق 

  والقانون " بدونه يعترب الدستور وكأن مل يكن.
شارة إىل أمهية التداول السلمي للسلطة، من خالل التأسيس لثقافة التداول على قاعدة االعتـراف بشـرعية   وال بد هنا من اإل  

االختالف، ولكن التداول يقتضي وجود تعددية سياسية قانونية مؤسسة على قيم التنافس، واحلوار، واالعتراف املتبادل، من حيث 
دون وجود قدر من التنافس الذي جيعل التناوب ممكناً على صعيد املمارسـة،  كونه انتقاالً للسلطة من طرف إىل آخر، ال يتحقق 

  لذلك فإن هناك شروط لتحققي ذلك:
  وجود قانون ينظم عمل األحزاب السياسية.  -أ
التوافق بني كافة األحزاب والتعبريات االجتماعية والثقافية و...، املتواجدة داخل اجملتمع، حول سري مؤسسـات الدولـة،    -ب
  ريقة عملها، مبا يف ذلك السياسة الداخلية واخلارجية.وط
  وجود حياة دميقراطية، تكفل للمعارضة التعبري عن رأيها والسعي إىل إقناع املواطنني مبواقفها. -ج
نافسية وتعترب االنتخابات التعددية أساس التداول، ومن غري املمكن تصور حتقيق التعاقب على السلطة خارج دائرة االنتخابات الت  

  احلرة والرتيهة، والتصويت احلر واملستقل...، ويتعزز التداول بالثقافة الدميقراطية.
وأخرياً، فأن القانون، هو الركيزة األساسية يف أي جمتمع ودولة، ففي ظله يتعلم األفراد أصول التنظيم، والتعـايش املشـترك،     

  يتم ترسيخ مفهوم املواطنة بكل أبعاده الثقافية واحلضارية واإلنسانية.والبناء اجلماعي، وقيم احلوار، والتسامح، واالختالف، و
  

  جملس الشعب: –ثالثاً 
نؤكد مرة أخرى كما أكدنا يف تقاريرنا السابقة، على أن النظام الداخلي جمللس الشعب السوري ميثـل انتـهاكاً السـتقاللية      

  لها وتعاوهنا املنصوص عليها بالدستور.، وتكام)التنفيذية، القضائية، التشريعية(السلطات الثالث 
فكلَّ من يترشح جمللس الشعب حيتاج إىل املوافقة األمنية، وأعضاء حزب البعث جيب أن يكونوا أكثر من نصف أعضاء جملـس   

من  )٧٠(ة الشعب، إضافة ألعضاء أحزاب اجلبهة الوطنية التقدمية، وهذا ما يوفر الضمانة األكيدة لتمرير القرارات، كما إن املاد
النظام الداخلي للمجلس حدَّد اللجان الدائمة املنبثقة عن جملس الشعب باثنيت عشر جلنة، وهذا يقيد صالحيات اجمللس يف تشكيل 
جلان جديدة تقتضيها ضرورات التطور وتقدم العصر، واملفارقة أنه ال توجد من بني هذه اللجان األثنيت عشر، جلنة معنية حبقـوق  

  ر تعرضاً لالنتهاك يف سوريا .اإلنسان األكث
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من النظام الداخلي تطلب اللجان إىل السلطات التنفيذية إيفاد من ميثلها من املوظفني لبيان وجهـة نظرهـا يف    )٨٦(ويف املادة   
ن األمور اليت تدرسها اللجنة أو لإلدالء مبا يتطلب من إيضاحات حول املواضيع الداخلة يف اختصاصها، وال جيـوز البـت بشـأ   

املراسيم أو املشروعات أو االقتراحات املعروضة للبحث قبل مساع الوزير املختص أو من ميثله إال يف حال متنع السلطة التنفيذيـة  
  عن تلبية الطلب.

وفيما يتعلق بسحب الثقة من احلكومة فيجب أن يقدم بطلب خطي من قبل مخسة أعضاء وجيب أن حيضر مجيع مقدمي الطلـب    
ة حتت طائلة سقوط الطلب ومهما كانت أسباب الغياب ويتطلب سحب الثقة موافقة أغلبية ثلثي األعضاء وفق جلسة سحب الثق

  ، وهذا األمر من الصعوبة جداً حتقيقه.)١٥٨ -١٥٧(املواد 
ل يف من النظام الداخلي، ويسـج  )١٨٦(كما أن أي اقتراح بتعديل الدستور جيب أن يراعي أحكام الدستور وفق أحكام املادة   

ديوان اجمللس ويدرج يف جدول أعماله يف أول جلسة تلي تقدميه، ويشكل اجمللس جلنة من األعضاء املختصني لدراسة االقتراحات 
  ويبلغ إىل رئيس اجلمهورية الذي حيق له إيفاد من ميثله لبحث االقتراح يف اللجنة. )١٨٨و   ١٨٧(وفق املادتني 

وماً زائد مخسة أيام كي تقدم اللجنة تقريرها عن اقتراح التعديل، كما اشترطت املـادة  مدة مخسة عشر ي )١٨٩(وأعطت املادة  
  لكي يتم التعديل ويصبح نافذاً : )١٩٠(
  موافقة ثالثة أرباع أعضاء جملس الشعب مقترنة مبوافقة رئيس اجلمهورية. - ١
ر من رئيس اجمللس لبحث التعـديل فقـط، وأن جلنـة    إذا انتهت دورة اجمللس ومل يقترن التعديل بنتيجة، متدد الدورة بقرا – ٢

الشؤون الدستورية والتشريعية ليس من اختصاصها تعديل الدستور والحىت النظام الداخلي للمجلس املقترن مبوافقـة األكثريـة   
ترن ذلك مبشيئة املطلقة جملموع األعضاء. ومن خالل هذه النصوص واملواد نستطيع أن نقول: أن تعديل الدستور مستحيل ما مل يق

  السلطة التنفيذية ويتوافق مع إرادهتا ومصاحلها.
  

  آليات إصدار القوانني والتشريعات السورية يف جملس الشعب: -
ال جيوز مناقشة أي مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون، إال إذا كان مسجالً يف جدول األعمال ويستثىن مـن ذلـك     

ات القوانني اليت يقرر اجمللس إضافتها إىل جدول األعمال بعد نيلها أكثرية أصوات احلاضرين املطلقة املراسيم واملشروعات واقتراح
  من النظام الداخلي للمجلس. )٣٦(وفق املادة 

ويعطي النظام الداخلي للمجلس ألعضاء اجمللس احلق يف اقتراح مشاريع القوانني وضرورة أن يتم رفع مشاريع القوانني مقدمـة    
ضاء اجمللس للحكومة لصياغتها، ولكن مل يتم حتديد جدول زمين لذلك وبالتايل تستطيع احلكومة أن تأخذ ذلـك إىل هنايـة   من أع

  الدور التشريعي. 
وإذا بدأ الدور الذي يليه وجب على رئيس جملس الشعب أخطار رئيس الوزراء خالل مخسة عشر يوماً التاليـة الفتتـاح دورة     

  عات القوانني اليت مل يفصل فيها اجمللس السابق. االنعقاد األول مبشرو
وإذا مل تطلب احلكومة استمرار النظر فيها خالل شهرين من أخطار رئيس جملس الوزراء تعترب هذه املشاريع غري قائمة وهذا ما   

  حدث فعالً للعديد من القوانني مثل قانون اجلنسية وقانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية.
مجيع مشاريع القوانني اليت وافق عليها جملس الشعب بأكثريته ترفع إىل رئيس اجلمهورية لتصديقها وجيوز لرئيس اجلمهورية  وأن  

أن يطلب دوماً بكتاب معلل استرداد مشروع القانون املقدم منه أو تأجيله مدة معينة، كما جيوز له أن يطلب تأجيل مناقشـة أي  
ولرئيس اجلمهورية أو ربع أعضاء اجمللس حق االعتراض على دستورية القوانني قبـل   )١٠٨(املادة اقتراح بقانون مدة معينة وفق 
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و  ١١٢(إصدارها، إىل أن تبت احملكمة الدستورية بذلك خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل االعتـراض وفقـاً املـادتني    
١١٣(.  

، وهذا ما خيلق آثاراً سلبية )التشريعية، القضائية، التنفيذية(ت الثالث من هذا العرض السريع نستنتج التداخل الكبري بني السلطا  
  على مبدأ فصل السلطات واستقالليتها، ونستنتج أيضاً أن السلطة فعلية جمللس الشعب يف اختاذ القرارات والتشريعات.
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أن حتقيق العدالة واحلفاظ على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، غري ممكن دون استقاللية القضاء وحياده ونزاهته...ن وهذا ما   
م أكد عليه  املواثيق والعهود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ولذلك فأن مراعاة حقوق اإلنسان يف أي بلد تتطلب وجـود نظـا  

  قانوين إنساين وفعال، يضمن للمواطنني حقوقهم وحرياهتم.
لقد أكدت األمم املتحدة على أن السلطة القضائية منفصلة ومتميزة من حيث أساسها وتقنيتها وأسلوهبا، واجلهاز القضائي بوجه   

  عام جهاز متميز لكل حكم بصرف النظر عن مبدأ فصل السلطات يف هذا النظام.
...، كما أن القاضي جيب تالقضاء، هي الرتاهة واحلياد وتطبيق القانون بعيداً عن القيود أو الضغوط أو التهديداأن مربر وجود   

وحىت عن رؤسائه وزمالءه، فللقاضي حق احلكم بعدالة ووفقاً للقانون كما يراه  ةأن يكون مستقالً عن السلطة التنفيذية والتشريعي
  هو، ال كما يراه اآلخرون.

مجيع دساتري العامل جتمع على احترام مبدأ استقالل القضاء واعتبار هذه الوظيفة متميزة ومنفصلة عن نظام احلكم، وبالفعل وتكاد   
  فأن مبدأ فصل السلطات واعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية ضرورياً لضمان استقالل القضاء.

الركيزة األوىل واألساسية الحترامها، فإن سيادة القانون هو سبيل املواطنني إىل تقرير وتنظيم كان استقالل القضاءن تعترب  اوإذ   
  حقوقهم ومحاية حرياهتم، وال سبيل إلقامة العدل بغري سيادة القانون. 

بح سيادة ومن أجل ذلك جيب أن ختضع السلطة ألحكام القانون ويكون هو األساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعماهلا، وتص  
القانون بال معىن بدون وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وقادرة على تطبيقه، لذلك على الدولة دعم استقالل القضاء وتبسيط 

  نظام التقاضي وتيسري إجراءاته والقضاء على مشكالته لرفع املعاناة عن األفراد ومتكينهم من صيانة حقوقهم ومحاية حرياهتم.
ثيق واملعاهدات الدولية الستقالل القضاء على إقامة نظام ووضع أحكام لكافة الشـؤون املاليـة واإلداريـة    وقد استقرت املوا  

  واالجتماعية للقضاء والقضاة، مبا يكفل هذا االستقالل ويصونه وحيفظه، وكذلك فيما يتعلق باختيار القضاة.  
قعة يف هذا اجملال احليوي اهلام على حقوق اإلنسـان وحرياتـه   وسوف نتناول هنا الواقع القضائي يف سوريان واالنتهاكات الوا  

  األساسية.
  

  يف جمال التشريع: –أوالً 
  ألحكام الدستور: ١٩٦١لعام  )٩٨(خمالفة قانون السلطة القضائية رقم  –أ 
ضاء األعلى من يؤلف جملس الق(على أنه:  ١٩٦١/  ١١/  ١٥تاريخ  )٩٨(من قانون السلطة القضائية رقم  )٦٥(نصت املادة   

  سبعة أعضاء على الوجه اآليت:
  رئيس جملس الرئاسة ينوب عنه وزير العدل، رئيساً. -
 رئيس حمكمة النقض، عضواً. -
 النائبان األقدمان لرئيس حمكمة النقض، عضواً. -
 معاون الوزير لوزارة العدل، عضواً. -
 رئيس إدارة التفتيش القضائي، عضواً.  -
الوزير أو رئيس دائرة التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع ويف حال غياب أحد األعضاء اآلخـرين،  وإذا تغيب معاون   

  .)يكمل النصاب أقدم املستشارين يف حمكمة النقض
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ن باالستناد إىل هذا النص فإن، السلطة التنفيذية تسري عملياً اجمللس األعلى للقضاء، إذ أن أربعة أعضاء من أصل سبعة، يتبعـو   
  السلطة التنفيذية، وهذا ما جيعل منها سلطة تابعة وليست مستقلة، وتشكل خمالفة للدستور.

  تبعية القضاء للسلطة التنفيذية: –ب 
  من قانون السلطة القضائية اخلاصة بالترفيع والنقل والعزل، على ما يلي: )٦٧(تنص املادة   
ء على اقتراح وزير العدل أو رئيس جملس القضاء األعلـى أو ثالثـة مـن    إعطاء القرار بتعيني القضاة وتأديبهم وعزهلم بنا -١(

  .)أعضائه
مرة أخرى نقول: أن وجود أربعة أعضاء من السلطة التنفيذية يف تركيبة جملس القضاء األعلى، جتعل سلطة التأديب والترفيـع    

حيان ألن يسعى إىل إرضاء الوزير أو من يتصل به والعزل، بيد وزير العدل، ويكون القاضي حتت رمحته مما يضطره يف كثري من األ
  لضمان ترفيعه وعدم عزله أو نقله أو تأديبه.

من قانون السلطة القضائية، ختالفان الدستور وال حتققان مبدأ فصل السلطات واستقاللية القضـاء،   )٦٧و ٦٥(نص املادتني  إن  
  لذلك فإننا نرى ضرورة:

  القضاء األعلى: إعادة النظر يف تركيبة جملس - ١ 
من قانون السلطة القضائية، حبيث يتم الفصل الفعلي بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتكريس  )٦٥(بتعديل نص املادة   

استقالل السلطة القضائية، جبعل رئيس جملس القضاء األعلى من السلطة القضائية، وأن ال يدخل يف تركيبتها أعضـاء يتبعـون   
من قانون السلطة القضائية، حبيث تكون اجلهة صاحبة الصالحية بـاقتراح تعـيني    )٦٧(يذية. وكذلك تعديل املادة السلطة التنف

  القضاة وعزهلم و...، هورئيس جملس القضاء األعلى.

  تفعيل إدارة التشريع: -٢
ماعية واالقتصادية و...، احلاجـة إىل  إدارة التشريع، هي اجلهة اليت تتوىل صياغة النصوص القانونية اليت تظهر التطورات االجت  

وضع تقنني خاص هبا بناء على اقتراح السلطة التشريعية أو اجلهات األخرى ذات الصالحية، وحيث أن هناك مشروعات قوانني 
ية املرجوة عدة، هي موضع مناقشة وإعادة نظر، وألن إدارة التشريع معطلة وتفتقر للكوادر العلمية والفنية املؤهلة، اليت حتقق الغا

  منها، لتأيت التشريعات متكاملة وغري متناقضة وبصياغة دقيقة تصون وحدة التشريع، مما يتطلب:
أن يكون العاملني يف هذه اإلدارة على درجة عالية من الكفاءة العلمية والفنية واخلربة والثقافة احلقوقية يف القوانني مجيعاً، وهذا   

  عايل.األمر حباجة للتدريب والتأهيل ال

  توحيد القضاء: -٣
أن وجود احملاكم االستثنائية واللجان اخلاصة، تشكل اعتداء على اختصاص السلطة القضائية، صاحبة االختصاص الشامل جلميع   

الرتاعات، ألهنا تستمد شرعيتها من الدستور، وهذا يتطلب: إعادة النظر باختصاص القضاء العسكري، حبيث يقتصر واليته على 
  العسكرية البحتة فقط، وأن خيضع القضاء اإلداري واحملكمة الدستورية العليا، وأي قضاء آخر، للسلطة القضائية. اجلرائم

  حياد القاضي:  -٤
  من قانون السلطة القضائية، ال جيوز للقاضي إبداء اآلراء وامليول السياسية. )٨١(احلياد شرط أساسي إلقامة العدل، ويف املادة   

  الروابط اإلدارية واملالية بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية:إلغاء مجيع  -٥
جيب إعادة تنظيم العالقة بني وزارة العدل والسلطة القضائية، حبيث تصبح الصالحيات جمللس القضاء األعلى بدالً مـن وزارة    

  من قانون السلطة القضائية. )١(العدل وفقاً للمادة 



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

٣١ www.dadhuman.info 

 
 
 

القضاء األعلى، بعد تعديل هيكلته، كامل السلطات القضائية والصالحيات املنصـوص عليهـا يف    ومن األمهية أن يكون جمللس  
الدستور، على كل احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية مبا يف ذلك احملاكم االستثنائية واللجان اخلاصة والقضاء العقاري واحملـاكم  

  اإلداريني املرتبطني باهليئات املذكورة أعاله أو التابعني هلا. املذهبية وعلى املساعدين العدليني ورؤساء الدوائر و
وفقاً لذلك تصبح إحالة أي قاض خيالف القانون إىل جملس التأديب، وليس إىل أوامر وزير العدل الذي ميتلك نفوذاً واسعاً على   

ات اليت يصدرها إدارياً جتاه حركـة القضـاة   القضاء، وال زال وزير العدل هو املسؤول إدارياً عن تنقالت القضاة، ومجيع القرار
  واجبة التنفيذ، وال زالت وظيفة احملامي العام تتبع لوزير العدل إدارياً مما يشك انتهاكاً على عدم استقاللية القضاء وحياديته.  

  البطء يف تعديل القوانني األساسية: -ج
ال تتناسب تطورات احلياة االجتماعية. لذلك من الضروري تعـديل  أن عملية حتديث وتطوير القوانني يف سوريا، بطيئة جداً، و  

بعض القوانني من أجل مواكبة هذه التطورات، ومن أهم هذه القوانني: قانون العقوبات العام، قانون األحوال الشخصية، قـانون  
  البينات، قانون أصول احملاكمات، قانون التحديد والتحرير،...اخل.

علقة بإجراءات التقاضي عن مواكبة التطورات وخصوصاً فيما يتعلق مبذكريت الدعوة واإلخطار تلعـب  أن ختلف النصوص املت   
من قانون األصول بتبليغ اخلصوم مرة واحدة  )١١٧(دوراً كبرياً يف تأخري فصل الدعاوى، لذلك من الضروري تعديل نص املادة 

من قانون األصول حبيث يتم واالكتفـاء   )٢٦(تعديل نص املادة  فقط، وعدم تأجيل اجللسات ألكثر من مخسة عشر يوماً، وأيضاً
بنشر التبليغ بالصحف دون لوحة اإلعالنات وتعميم املبدأ املتبع يف جملس الدولة جلهة مصادفة يوم اجللسة يوم عطلة أو عيـد أو  

يل. وهذا يتطلب تعديل الفقرة الثالثة من معذرة، حيث يتم اإلعالن عن املوعد اجلديد على باب احملكمة واعتباره مبثابة تبليغ أصو
ومعاملة ممثل قضايا الدولة مثله مثل بقية األطراف يف الدعوى، ووضع حد هنائي ملسألة تبليغ إدارة قضايا الدولـة،   )١٢١(املادة 

  حبيث يفوض حمضر احملكمة بتبليغها ومعاملته معاملة األفراد عند التبليغ أو االمتناع عن التبليغ.
  

  يف جمال تعيني القضاة وتأهيلهم: - ثانياً
أن من خيتار لوظيفة القضاء، جيب أن يتمتع بصفات ومناقب... جتعله أهل لذلك، من العلم الرفيع وعفـة الـنفس ونصـرة       

احلق...، لذلك فإن هناك العديد من اإلشكاالت، فيما يتعلـق بكيفيـة انتقـاء القضـاة، وتأهيلـهم، وتـرفيعهم، ونقلـهم،        
  ،...اخل.وحصانتهم

وهناك معايري وأسس دولية النتقاء القضاة، حيث جيب االستناد إىل السرية الذاتية من حيث التربية والسلوك والنشأة، بعيداً عن  
اآلراء واالنتماءات السياسية، كما يشترط فيمن يتوىل القضاء، أن يكون على درجة عالية من العلم واملعرفة بـالقوانني وأصـول   

  يكون من األوائل يف دفعته، وأن خيضع إىل دورات تأهيلية أو يوفد يف بعثات للتزود بالعلم واملعرفة.التقاضي، وأن 
  وإلصالح النظام القضائي السوري، فإننا نقترح ما يلي:  
ه وأن يتخرج أن يكون من األوائل يف دفعت(من قانون السلطة القضائية واستبداهلا، مبا يلي:  )٧٠(من املادة  )د(إلغاء الفقرة  - ١

  .)من املعهد القضائي العايل بتقدير جيد على األقل
أن يكون غري حمكوم بأي حكم جنحوي (من قانون السلطة القضائية واستبداهلا، مبا يلي:  )٧٠(من املادة  )ج(تعديل الفقرة  - ٢

  .)طيبة أو جنائي الوصف يتصل باألمانة أو الرتاهة أو فعل مشني، وأن يكون ذوو سرية حسنة ومسعة
 
  



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

www.dadhuman.info ٣٢ 
 
 
 

  الضمانات املطلوبة للقضاة: –ثالثاً 
  حقوق القاضي: -أ

أن من يندب حلمل رسالة العدل وإقامة احلق بني املواطنني، جدير بأن حياط بالرعاية الكاملة والعناية الفائقة، وأن ال ينشغل عن   
املنازعات اليت تشكل أساس حركة اجملتمع،  احلق بأي تفكري آخر، مثل اخلوف من العوز واملرض والفقر و...، فالقاضي يفصل يف

لذلك جيب إعادة النظر يف العائد املايل له، مبا يتناسب مع احلاجة االجتماعية لتفرغه ألداء مهامه بدقة، ومع كل األسف فأن قانون 
أي حق مـن حقـوق    على )٩١ – ٧٧(السلطة القضائية يف سوريا، مل ينص يف الفصل املتعلق حبقوق وواجبات القضاة يف املواد 

القضاة، وكل ما فعله يف السنوات األخرية هو إقرار اللصيقة القضائية اليت تذهب من جيوب املواطنني على صندوق تعاون وزارة 
  العدل ؟!!!

  احلصانة القضائية: -ب
ن تتعلق بإخالهلم بواجباهتم يتمتع القضاة مبوجب قانون السلطة القضائية حبصانة مطلوبة، وأن العقوبات اليت جاءت يف هذا القانو  

  وباإلساءة إىل كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء. 
وال بد من التشدد يف مسائلة القاضي بعد إعطائه حقوقه، ويكون ذلك بزيادة االهتمام بإدارة التفتيش القضائي وتفعيل دورها،   

ة، خالفاً ملا هو معمول به اآلن إذ يتم الندب هلذه املهمة وأن يكون جهازها من القضاة الذين يتمتعون بدراية علمية ومعرفية جيد
  من القضاة غري املرغوب فيهم أو الذين ارتكبوا أخطاء يف عملهم.

  ترفيع القضاة: -ج
جيب أن يرتبط ترفيع القضاة باملؤهالت العلمية والقانونية، بناء على تقرير من إدارة التفتيش القضائي يتضمن مـدى سـالمة     

  القضائية  اليت صدرت عنه.القرارات 

  تقاعد القضاة: -د
مبوجب قانون السلطة القضائية، حيال القاضي إىل التقاعد ببلوغه من العمر ستون عاماً. وألن القاضي يف هذا العمـر يكتسـب     

هم، األمر الـذي  خربة عملية كبرية وينال درجة جيدة من العلم احلقوقي...، مما يؤدي إىل فقدان القضاء حلكمتهم وخربهتم وعلم
  يوجب رفع سن التقاعد هلؤالء طاملا تسمح هلم صحتهم مبتابعة العمل، ولكن بعد أن يتم إصالح القضائي وإبعاد الفاسدين عنه.

  

  ختلف اهليكلية البنيوية لوزارة العدل: -رابعاً
  دور احملاكم: -١
لزمن. فبعد أن كانت هذه الدور حتث الرهبة والقداسة يف فقدت دور احملاكم يف سوريا، الكثري من رهينتها وقداستها مع مرور ا  

نفوس املتقاضني، فيها لكل قاض غرفة خاصة مزودة باملراجع القانونية والفقهية والنظافة والرداء اخلاص بالقضاة، وإجراءات البدء 
 يكن الغرفة ألكثر من قاض، مما يقلل باحملاكمة...اخل. حتولت اليوم يف كثري منها لتكون غرفة واحدة للقاضي ومساعده، هذا إذا مل

  من هيبة القضاء واحترامه يف نفوس املتقاضني، مما يستدعي، إنشاء دور حماكم جديدة وتطوير الدور القدمية منها.

  إدخال املعلوماتية: -٢
تدعي العمل على أرشفة هـذه  أن صيانة حقوق املواطنني واملستندات واألحكام القضائية من التلف وفقاً للقيمة القانونية هلا، يس  

  الوثائق واألحكام من خالل الربامج املعلوماتية، حفاظاً عليها من التلف وضياع حقوق املواطنني والدولة.
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  تأهيل املساعدين القضائيني: -٣
دين يتولـون  أن املساعدين القضائيني مبوجب قانون أصول احملاكمات السوري، هم جزء من هيئة احملكمة، عدا أن هؤالء املساع  

  تنظيم إجراءات احملاكمة ووقائع اجللسات، واليت يستند إليها القضاة إلصدار األحكام. 
ويترتب على إغفال ذكر املساعد القضائي يف اجللسات واألحكام بطالهنا وانعدامها، وهذا يدل على أمهية األثر القانوين ملستوى   

راءة والكتابة أو مستوفياً شروط أهلية التعليم ليحق له العمل كمساعد قضائي، بل املساعد العديل، إذ ال يكفي أن يكون ملماً بالق
ال بد أن يكون مؤهالً تأهيالً علمياً حقوقياً ضمانة لسالمة اإلجراءات وإصدار األحكام...، وهذا يتطلب تأهيل املساعد القضائي 

  هلذه املهمة الدقيقة واحلساسة. من خالل إحداث معهد متوسط قضائي لتثقيفهم وإعدادهم ليصبحوا أهالً
  

  االنتهاكات الواقعة على احملامني: -
ال ميكن بأي حال من األحوال حتقيق اإلصالح القضائي مبعزل عن إصالح احملاماة، كوهنا اجلناح الثاين للعدالة، وهـذا األمـر     

  يستدعي إعادة النظر يف قانون تنظيم مهنة احملاماة.
  

   ١٩٨١لعام  )٣٩(حملاماة الصادر برقم قانون تنظيم مهنة ا -* 
نشري هنا إىل بعض نقاط اخللل واالنتهاكات الواقع على احملامني، يف هذا القانون: كما ذكرنا يف تقاريرنا السابقةن فإن نصـوص    

قاللية يف تصادر احلرية واالسـت  ١٩٨١لعام  )٣٩(من قانون تنظيم مهنة احملاماة رقم  )١٠٧و  ٣٧و  ٧و  ٤و  ٣و  ١(املواد 
  نقابة احملامني كما يف مجيع النقابات األخرى يف سوريا، وهي تكرس هيمنة مطلقة عليها من قبل السلطة التنفيذية عليها. 

أن إصالح مهنة احملاماة تستدعي وضع قانون عصري لنقابة احملامني متنحها احلرية واالستقاللية يف عملها بعيداً عن السلطات   
  وبشكل خاص السلطة التنفيذية.األخرى يف الدولة 
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كون عامل تطـور وتقـدم   يمن املفترض أن  ...فريدبتنوع عرقي وقومي وديينتتميز سوريا كما أشرنا يف تقاريرنا السابقة، فإن 
اجملتمع  وتسـريع   أي تؤدي بالضرورة إىل ازدهار ...، الثقافات املختلفة واملتنوعةبني حيث إن االختالط وازدهار...، اجتماعي،

ـ   ،ما نالحظه يف سوريا هو عكس ذلك متاماً, حيث أن هذا التنوع يف بنية اجملتمع السـوري ولكن  ...،تطوره  اتدفـع باحلكوم
  اهليمنة على الدولة ومقدراهتا وجعلها حكراً هلذه القوميةيف ،تهاج سياسة متييز عرق واحد على بقية األعراقنإىل أ املتعاقبة السورية
كل ما هو خمالف ومغـاير   إقصاءاآلخر, وثقافة مشولية هتدف إىل  فيوفقاً لسياسات عنصرية تن ،بالبالد باكمله االستئثارووحدها 

ومالحقة الرأي والعنصر اآلخـر   وكم األفواه االستبدادسياسة  تلتلك القومية وعلى مدار أكثر من نصف قرن من الزمن أنتهج
هو اللون العرويب املتعايل على  لون واحد فقطبالسوري   الطيف  كامل يف سبيل الوصول إىل هدف واحد هو تلوين  وإنكاره...،
  بقية األلوان.

  

  االنتهاكات الواقعة على الشعب الكردي يف سوريا النامجة عن التمييز العرقي: – ١
ن ساللة عرقية خمتلفة عن الشعب العريب الذي يشاطره العيش املشترك ضمن الدولة السورية احلديثـة  ينحدر الشعب الكردي م  

  .اليت متيزه عن القومية العربية، بيكو, وهو كشعب يتمتع جبميع الصفات اخلاصة به سايكس  اتفاقيةمبوجب  حدودها، اليت مت رسم
عة اجلغرافية يعيش على أرضه التارخيية ويقاسم األرض مع الشـعوب  لة يف هذه البقيوأن الشعب الكردي كأحد الشعوب األص 

   .لة األخرى اليت تسكن معه مثل اآلشوريني والسريان والعرب واألرمن .... اخلياألص
الواضـح   االخـتالف ورغم  ،نسيج الدولة السورية احلديثة هو وبالتشارك مع الشعوب األخرى اليت تشاركه العيش، يشكلو  

  . سوى باملكون العريب يف اجملتمع السوريمل يعترف النافذ، هذه املكونات إال أن الدستور السوري والظاهر بني
جتريد املواطنني الكـرد  (بالنسبة للمسائل املتعلقة باجلنسية السورية املتعاقبة  السورية اتسياسة احلكومأن ما ذكرنه، إضافة إىل   
ودورها التارخيي، سـاهم يف   اجملتمع السوري األخرى يف كوناتاملهج املدرسية وإغفال وتعزيز الطابع القومي العريب يف املنا )منها

  التمييز العنصري. خلق مناخ من الثقافة األيديولوجية القومية العربية القائمة على
اجلنسـية   حيث جرد عشرات اآلالف من الكرد مـن   ،بسبب انتمائهم العرقي واالضطهاديعاين الكرد يف سوريا من التمييز    

السورية تعسفاً وبدون أي وجه حق، وال يتمتعون باحلقوق الكاملة يف التعليم والعمل والتنقل والرعاية الصحية وامللكية وغريهـا  
  هبا املواطنون السوريون.   من احلقوق اليت يتمتع

على صلة بـاألحزاب أو اجلماعـات    يعتربوناملدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطاء اجملتمع املدين واألشخاص الذين  كردإن ال  
السياسية الكردية، ممن يثريون بواعث القلق بشأن معاملة األكراد يف سوريا، يتعرضون بشكل خـاص لالعتقـال التعسـفي و    

  ...اخل.التعذيب
ويسـكنون   ،% من جممل سكان الدولة السورية ١٥حوايل جمموعه يبلغ ، الشعب الكردي الذي يعترب القومية الثانية يف البالدو 

يف منطقة اجلزيـرة   , وأهم املدن))عفرين , كوباين اجلزيرة ,(تارخيياً مشال ومشال شرق البالد على طول احلدود السورية التركية (
, )اليعربية(, تل كوجر )القحطانية(, تربه سيب )اجلوادية(, جل آغا )املالكية( ديرك :هي العظمى، واليت يشكل األكراد فيها الغالبية

إضافة إىل تواجدهم بنسب خمتلفة يف منطقة الساحل وحلب ودمشـق  رأس العني), (الدرباسية, سري كاين   شلي, عاموده,القام
  .وريفها والرقة ومحاه وغريها

جزء أساسي من النسيج السوري إال أن احلكومات السورية املتعاقبة ما زالت متـارس   واعتبارهورغم وجوده األصيل والتارخيي  
ا بكيان الشخص, حيـث  القومية والدميقراطية اإلنسانية اللصيقةقومي وحترمه من كافة حقوقه  واضطهادمتييز عرقي حبقه سياسة 
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طبق حبقه مشاريع عنصرية وإجراءات وتدابري استثنائية مشلت خمتلف جوانب احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية... 
 ، بسياسـة تقومأن احلكومات السورية املتعاقبة قامت وكما  التارخيي بني الكرد والعرب، واليت تركت آثار سلبية على التعايش،

والعمل على إهناء كل معلم كردي يف  ,تغيري التركيب الدميغرايف للمنطقة دفتعريب أمساء القرى والقصبات والبلدات الكردية, هب
  هجرة العوائل الكردية إىل املدن الداخلية واليت وصـلت إىل خمتلف الوسائل اليت تؤدي  إىل واستخداممناطق سكناهم األصلية, 

املـدن   إىلمن الكرد سكان حمافظـة احلسـكة    % ٤٠ الغري الرمسية إىل هجرة قرابة اإلحصائياتحيث تشري ذروهتا هذا العام، 
 وادي املشـاريع ( ينتنيالداخلية وخصوصاً مدينيت دمشق وريف دمشق مما شكل حزاماً من الفقر ومدن الصفيح حول هاتني املـد 

  .إضافة إىل باقي املدن الداخلية )وشبعا والسبينة وخربة الشياب والذيابية وحرستا ....اخل
الدولية املعنيـة   واالتفاقاتعهود الواثيق واملمجيع  ناقضيو الفخيأن ما تقوم به السلطات السورية من متييز حبق الشعب الكردي  

من املادة األوىل من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز    )١(، وخاصة الفقرة بالتمييز والتميز القومي والعرقي
املادة األوىل من اإلعـالن بشـأن   من إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، و )٢(العنصري، واملادة 

  .ية ولغويةوإىل أقليات دين أثنيةاألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية 
 اهتمام لتلك االتفاقيات واإلعالنـات، واسـتمرت يف  خاصة حكومة البعث احلالية مل تعر أي و ،احلكومات السورية املتعاقبةأن   

والقومي جتاه القوميات اليت تتشكل منها نسيج الدولة السورية، وخاصة القوميـة   التمييز العرقي ، القائمة علىسياستها املمنهجة
  ما يلي بعض االنتهاكات الواقعة على الشعب الكردي:الكردية، وفي

   ١٩٦٢جتريد الكرد من اجلنسية السورية مبوجب االحصاء االستثنائي يف حمافظة احلسكة عام  –أ 
  اجلنسية يف القوانني السورية:  -* 
  على أنه يعترب سورياً حكماً:  ١٩٥١لعام  )٦٨ (جاء يف نص املادة األوىل من القانون رقم   
من ولد يف سوري ومل  -من ولد يف سوريا أو خارجها من والد سوري. ج -من ولد يف سوريا من والدين جمهويل اجلنسية. ب -أ(

  .)من ينتمي بأصله للبالد السورية ومل يكتسب جنسية أخرى. -حيق له عند والدته أن يكتسب جنسية أخرى. د
الذي يثبـت جنسـية    ١٩٥٨لعام  )٨٢(وكذلك القرار رقم  ١٩٥٣لعام  )٢١(ونص على ذلك أيضاً املرسوم التشريعي رقم  

 )٢١(متمتعاً باجلنسية السورية وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم  ١٩٥٨اجلمهورية العربية املتحدة ملن كان يف الثاين من شباط 
/  ٢٤تاريخ  )٢٦٧(عي رقم كما أن املرسوم التشري ١٩٦١لعام  )٦٧ (ونص عليه كذلك املرسوم التشريعي رقم  ١٩٥٨لعام 
  أخذ بنوعني من األسس واملعايري ألكتساب اجلنسية السورية، مها:  ١٩٦٩/  ١١

  من املادة الثالثة، ما يلي: )ب (و  )أ  (حيث جاء يف نص الفقرة  حق الدم: -األول 
  يعترب عربياً سورياً حكماً:

  من ولد يف القطر أو خارجه من والد عريب سوري.  –أ 
  ولد يف القطر من أم عربية سورية ومل تثبت نسبته إىل أبيه قانوناً.من  –ب 
  وهذا هو املعيار األصلي الكتساب اجلنسية يف القانون السوري، وذلك لتعزيز الرابطة القومية بني أبناء الوطن.  

  ي:من نفس املرسوم التشريعي ما يل )ه  (و )د  (و  )ج  (جاء يف الفقرتني  حق اإلقليم: –الثاين 
  يعترب عربياً سورياً حكماً:

من ولد يف القطر من والدين جمهولني أو جمهويل اجلنسية أو ال جنسية هلما ويعترب اللقيط يف القطر مولوداً فيه ويف املكان الذي  –ج 
  عثر عليه فيه ما مل يثبت العكس.
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  نبية.من ولد يف القطر ومل حيق له عند والدته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أج –د 
من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ومل يكتسب جنسية أخرى ومل يتقدم الختيار اجلنسية السورية يف املهل احملددة  – ـه

  مبوجب القرارات والقوانني السابقة. ويسري حكم هذه املادة ولو كان امليالد قبل تاريخ العمل هبذا املرسوم التشريعي.
غري مطبقني يف حالة أبناء الشعب الكردي اجملردين من اجلنسية، إضافة  ،يف قانون اجلنسية السوري ذكورينامل هذين املعيارين أن  

إىل أن التجريد من اجلنسية العربية السورية جاء يف املرسوم التشريعي املذكور مقيداً ببعض احلاالت اليت ال جيوز التوسع فيها حتت 
استخدامه يؤدي إىل تعطيل حق الفرد يف أن تكون له جنسية ويتناىف مـع   وإناحلصر،  على سبيل جاءتأي غطاء أو مسمى ألهنا 

جواز نزع اجلنسية تعسفاً والذي يعد من أقسى العقوبات، ويترتب عليه من نتائج يف غاية اخلطورة، حيث تنص املـادة   مبدأ عدم
  من املرسوم التشريعي املذكور على ما يلي: ) ٢٠(
م قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس، ويشمل التجريد مـن أكتسـبها   جيرد من اجلنسية حبك(

  من نفس املرسوم التشريعي، على ما يلي: )٢١(، وتنص املادة )بالتبعية
  جيوز أن جيرد املواطن من اجلنسية مبرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير يف احلاالت التالية:(
  من املادة العاشرة من هذا املرسوم. )أ(كتسب جنسية أجنبية خالفاً ألحكام الفقرة إذا ا –أ 

  إذا دخل باختياره يف اخلدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع. –ب 
ر بترك اخلدمة ضمن مـدة  إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ومل يلب طلب الوزي –ج 

  معينة.
  إذا أدى نشاطاً أو عمل لصاحل بلد هو يف حالة حرب مع القطر. –د 
  إذا ثبت مغادرته األراضي السورية بصورة غري مشروعة إىل بلد هو يف حالة حرب مع القطر. – ـه

  لتجريد هو يف مصلحة أمن البالد وسالمتها.وأثبت التحقيق أن هذا ا ) ٦ (إذا كان قبوله يف اجلنسية بناء على أحكام املادة  –و 
إذا غادر البالد هنائياً بقصد االستيطان يف بلد غري عريب وجاوزت غيبته يف اخلارج ثالث سنوات وأخطر بالعودة ومل يـرد أو   –ز 

إقامة أو تعذر تبليغـه  رد بأسباب غري مقنعة خالل ثالثة أشهر من تاريخ تبلغه اإلخطار، فإذا أمتنع عن تسلمه أو مل يعرف له حمل 
  .)ألي سبب كان أعترب النشر يف اجلريدة الرمسية تبليغ.

من الفقرات السابقة نتبني أن حاالت التجريد من اجلنسية السورية جاءت مقيدة ببعض األعمال اليت تشكل جـرائم اخليانـة     
من اجلنسية، حيث قدموا الغايل والنفيس يف سبيل الوطنية واخليانة العظمى، وهي غري موجودة عند الكرد السوريني اللذين جردوا 

  سوريا.
  أما يف فصل التجنيس، فقد جاء يف املادة الرابعة ما يلي:

جيوز منح األجنيب اجلنسية السورية مبرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب يشترط فيه كامل األهليـة  (
واخللو من األمراض السارية والعاهات املانعة من مزاولة مهنة وحسن السلوك وعدم وجود  واإلقامة املتتالية مخس سنوات يف القطر

  .)حكم قضائي وامتالك اختصاص أو خربة واإلملام باللغة العربية قراءة وكتابة.
أحكـام   )١٦(ة جنسيته بقرار وزاري. وهناك يف املاد )غري السورية(منح زوجته  )السوري(ويف املادة الثامنة، يستطيع الزوج   

  تسهيلية خاصة بتجنيس أبناء البلدان العربية ودائماً بقرار من وزير الداخلية. 
ورؤسـاء   )فرع اجلنسية(يكلف رئيس إدارة اهلجرة واجلوازات  )٩٢(أي تاريخ صدور القرار رقم  ١٩٧٦/  ٢/  ٢٥ومنذ   

تخلي واالختيار وإسقاط اجلنسية السورية وكل مـا هـو   فروع هذه اإلدارة يف احملافظات بقبول طلبات التجنس واالسترداد وال
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وذلك مبوجب إيصال يعطي لصاحب العالقة. وقد  ١٩٦٩/  ١١/  ٢٤تاريخ  )٢٦٧(منصوص عليه يف املرسوم التشريعي رقم 
  عدلت الفقرة املتعلقة بامتالك اختصاص أو خربة مبن لديه وسيلة مشروعة للكسب أو ميلك ما يغنيه عن مساعدة الغري.

وقد ارتأى املشرع السوري، نتيجة انتشار السوريني يف كثري من بلدان العامل واضطرارهم الكتساب جنسية أخرى لقضاء املصاحل 
وعدم تطبيق  ١٩٦١اخلاصة عدم تطبيق عقوبة الغرامة أو احلبس ملن يتجنس جبنسية أخرى دون موافقة حكومته السارية حىت عام 

  صلحة مع وضع نص جييز التجريد من اجلنسية السورية مبرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.هكذا عقوبة إال عند اقتضاء امل
  من املادة األوىل، ما يلي: )٢(الفقرة  ١٩٧٢/  ٢/  ١٣تاريخ  )١٧(جاء يف نص املرسوم التشريعي رقم   
سية يظل متمتعاً هبا من مجيع الوجـوه ويف  كل عريب سوري جتنس جبنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن اجلن(

ويعاقب باحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر وبالغرامـة   )٢١(من املادة  )أ  (مجيع األحوال إذا رؤي جتريده منها تطبيقاً حلكم الفقرة 
  )من مخسمائة لرية إىل ألفي لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني

إىل كل هذه القواعد والقوانني واستمرت يف هنجها التمييـزي   انتباهاورية مل تعر نالحظ أن احلكومة الس ،ورغم كل ما ذكرناه  
  كرد يف سوريا.جتاه ال

ومـن   قامت السلطات السورية ١٩٦٢/  ٨/  ٢٣تاريخ  )٩٣(واستناداً إىل املرسوم التشريعي رقم  ١٩٦٢/  ١٠/  ٥في ف  
بتجريد عشرات اآلالف من العوائل الكرديـة يف حمافظـة احلسـكة    خالل جلان اإلحصاء االستثنائي واليت انتشرت يف احملافظة، 

سـاعة   )٢٤(من خالل إجراء إحصاء استثنائي يف حمافظة احلسكة حصراً وملدة من جنسيتهم السورية بشكل عشوائي،  )اجلزيرة(
  فقط. 

املقصود هبا سـجالت عـام    -حلالية بغية تنقية سجالت األحوال املدنية ا(وقد ورد يف األسباب املوجبة إلجراء هذا اإلحصاء (  
)، هذا حسب ما ورد يف األسباب الظـاهرة ولكـن األسـباب    )من مجيع األشخاص غري السوريني الدخالء  -وما قبل  ١٩٦٢

)، وبالنتيجة )بغية تنقية سجالت األحوال املدنية احلالية من مجيع األشخاص غري العرب أي األكراد حصراً (احلقيقية املخفية هي (
عشرات اآلالف من املواطنني السوريني من األصول الكردية ناموا وهم مواطنون سوريون واستيقظوا صباحاً فوجدوا أنفسهم  أن

جمردين من اجلنسية وأصبحوا جبرة قلم حمرومني من مجيع احلقوق املدنية بقرار مربم ال يقبل أي طريق من طرق املراجعة، حيث أكد 
أن (املركزية اخلاصة باحملافظة، قائالً: ( ءخبصوص جلنة اإلحصا ١٩٩٢/  ١١/  ٣الشعب يوم  وزير الداخلية خالل جلسة جملس

)، وهكذا أوصد الباب أمام إعـادة  )مهمة اللجنة قد انتهت ألهنا عاجلت ما عاجلت وثبتت ما ثبتت ومل تثبت من ال يستحق ذلك
  طعن أو املراجعة بقرارات اللجنة املذكورة.  اجلنسية من الذين جردوا منها ظلماً وتعسفاً, وأغلق مجيع طرق ال

أن وضع هؤالء اجملردين من اجلنسية وضع فريد من نوعه ليس له شبيه يف كل أحناء العامل إذ ال يوجد إنسـان يف العـامل عـدمي      
هم سوى ألهنم , وقد أدى حرمان وبؤس وشقاء...، جمموعة واسعة من مواطين هذه الدولة ليس لشيء ألل)ال جنسية له(اجلنسية 

  من القومية الكردية.
وأن بقاء واستمرار هذه املشكلة بدون حل وبدون معاجلة قانونية وإنسانية، ليس هلا سوى تفسري واحد وهو االستمرار يف النهج  

التمييزي العنصري جتاه القومية الكردية، اليت هي مكون أساسي من النسيج السوري, ويالحظ أن اإلحصاء سجل فئـتني مـن   
  :اجملردين من اجلنسية

مل (عبارة  امدون عليه ،)أخراج قيد (وأعطوا بطاقة محراء  ) أجانب حمافظة احلسكة ( ـسجالت مسيت بسجلوا يف  الفئة األوىل:
وال ختول هذه البطاقة له حق مغادرة البالد والعودة إليه, وإن  ،)١٩٦٢يرد له اسم يف عداد العرب السوريني نتيجة إحصاء عام 
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وال ختول هذه البطاقة له حق النوم يف الفنادق إال بعد احلصول على موافقة رط عليه عدم العودة إىل سوريا, تله باملغادرة يشمسح 
  .شعبة الفنادق
ومل يرد هلم أمساء هنائياً, وال ميلكون أية وثيقة  ،)مكتومي القيد  (فلم يتم تسجيلهم يف أية سجالت رمسية وعرفوا ب  الفئة الثانية:

وبالتايل فـان   ،واليت ال يتم إعطاءها إال بعد احلصول على موافقة األمن السياسياستثناء شهادة تعريف من املختار أو سند إقامة ب
    هؤالء ال يتمتعون بأي حق من حقوق املواطنة هنائيا.

قت احلاضر أكثر مـن ربـع مليـون    أصبح عدد هؤالء اجملردين من اجلنسية يف الو ،ونتيجة للزيادات الناجتة عن الوالدة الطبيعية
إنسان، فالطفل املولود من زواج إنسان جمرد من اجلنسية السورية من إنسانة هي األخرى جمردة من اجلنسية السـورية يكـون "   

، وحـىت  أجنيب " ؟. أما الطفل املولود من زواج إنسان جمرد من اجلنسية من إنسانة تتمتع باجلنسية السورية يكون مكتوم القيـد 
األب جمرد من اجلنسـية واألم مكتومـة    وكذلك احلال عندما يكون صبح " أجنيب " جيب عليه القيام بإجراءات معقدة جداً ؟!!ي

  القيد وأيضاً احلالة اليت يكون فيها األبويني مكتومي القيد.
لقانوين للفرد, وهي رابطة أن اجلنسية هي عنصر من عناصر حالة الشخص وهي على غرار األهلية يتوقف عليها حتديد الوضع ا  

  قانونية وسياسية بني فرد ودولة معينة يصبح الفرد مبوجبها أحد السكان املكونني هلا, وبدون اجلنسية يصبح الفرد عدمي األهلية.
تماعيـة،  املدنية، االج(ضحاياه من ممارسة مجيع حقوقهم الطبيعية املترتبة على حق اجلنسية  املذكور، حرم اإلحصاء اجلائر أي أن  

 أهم عوامل ومستلزمات ممارسة حياهتم الطبيعية، من حق العمل والتوظيف والتعليم همفقدأ، و)…السياسية، الثقافية، االقتصادية
  والسفر وحق التملك وحق االنتفاع باألراضي الزراعية...، وعرضهم للضياع والفقر واجلهل والتشرد...اخل.

  جلنسية السورية، يالحظ املفارقات التالية: أن املتتبع لقضية الكرد اجملردين من ا
  األب يتمتع باجلنسية السورية واألوالد بعضهم أو كلهم جمردين من اجلنسية السورية. -
 األب جمرد من اجلنسية السورية واألوالد بعضهم أو كلهم جمردين من اجلنسية أو مكتومني. -
  .١٩٦٢تر خدمة العلم قبل عام الكثري من اجملردين من اجلنسية السورية حيملون دفا -
  ملناهضتهم مشروع احلزام العريب العنصري. ١٩٧٠كما أن بعض املواطنني الكرد مت جتريدهم من اجلنسية السورية يف عام  -
ة ورغم املطالبات املستمرة من قبل هؤالء الضحايا بإعادة جنسيتهم السورية إليهم والنشاطات املتعددة للفصائل الكردية والوطني  

 السورية من أجل طي ملف هذا اإلجراء التعسفي حبق املواطنني الكرد والوعود املتكررة من قبل السلطات السورية وعلى أرفـع 
  املستويات حبل هذه القضية، إال أنه حىت حلظة كتابة هذا التقرير مل جند أية حلول إلعادة اجلنسية إىل اجملردين منها.

  قوانني واملواثيق والعهود... الدولية، اليت وقعت عليها احلكومات السورية، نرى: ومبقارنة اإلحصاء املذكور مع ال 
اخلاص مبحافظة احلسكة والذي جرد مبوجبه عشرات اآلالف من العوائـل الكرديـة يف    ١٩٦٢أن اإلحصاء االستثنائي لعام    

جاء يف املادة  ، حيثفصيالً مع القوانني الدوليةمن جنسيتهم السورية وبشكل عشوائي، يتناقض مجلة وت )اجلزيرة(حمافظة احلسكة 
  ، ما يلي: من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )١٥(
  لكل فرد حق التمتع جبنسية ما. -أ (

، ومن املعلوم أن سوريا صوتت علـى هـذا   )الجيوز، تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه يف تغيري جنسيته -ب 
   ١٩٤٨اإلعالن عام 

ن جهة أخرى فقد انضمت سوريا لالتفاقية الدولية املتعلقة جبنسية املرأة املتزوجة املصدق عليها من قبل هيئة األمم املتحدة يف وم  
  واعترب القانون السوري من ولد يف سوريا من أم عربية سورية ومل يثبت نسبه إىل أبيه قانوناً عربياً سورياً. ١٩٥٧عام 
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لة من االتفاقيات املتعلقة حبقوق الطفل وحتديداً اإلعالن العاملي للدفاع عن حقوق الطفـل عـام   كما أن سوريا وقعت على مج  
الذي أكد يف املبدأ الثالث على إمجاع الدول على حق الطفل يف احلصول على اجلنسية عند الوالدة بصرف النظـر عـن    ١٩٥٩

  ١٩٩٣/  ٦/  ١٣ وقعت عليها سوريا يف كون والديه عدميي اجلنسية أم ال، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل اليت
وأيضاً صدقت سوريا على العهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق السياسية واملدنية واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية عـام  

  بدون أن تتحفظ على املواد اخلاصة باجلنسية.  ١٩٦٩
ردين من اجلنسية، يتوافق مع هذا االلتزام الدويل، كما وقعـت  ومع كل ذلك مل يصدر القضاء السوري أي قرار يف موضوع اجمل  

  أيضاً على كل ما يتعلق مبناهضة أي شكل من أشكال التمييز العنصري من إعالنات ومواثيق صادرة عن األمم املتحدة.
يكون الزوجان مكتـومي   حصيلة زواج اجملرد من اجلنسية من إنسانة مكتومة القيد أو عندما(وكذلك فأن بقاء األطفال الكرد   

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، حيث تنصان على ما يلي: )٢٤(من املادة  )٣، ٢(يناقض الفقرتني  )القيد
  .)لكل طفل احلق يف أن تكون له جنسية. -٣يسجل كل طفل فور والدته ويكون له أسم.  -٢( 

 ١٩٩٣واليت صادقت عليها سوريا يف متوز من عام  ١٩٨٩ن اتفاقية حقوق الطفل لعام كما أن يف ذلك انتهاك للمادة السابعة م  
  واليت تنص على ما يلي: 

تكفل الدول األطراف  -٢يسجل الطفل بعد والدته فوراً ويكون له احلق منذ والدته يف أسم واحلق يف اكتساب جنسية...  -١(
هتا مبوجب الصكوك الدولية املتصلة هبذا امليدان وال سيما حيثما يعترب الطفل عدمي إعمال هذه احلقوق وفقاً لقانوهنا الوطين والتزاما

  .)اجلنسية يف حال عدم القيام بذلك.
انطالقاً من كل ذلك، نستطيع أن نقول مرة أخرى، أن العوامل اليت أدت إىل جتريد املواطنني الكرد يف سوريا مـن جنسـيتهم     

ي السيئ الصيت، له أبعاد سياسية عنصرية ليس إال، خاصة مع عدم وجود أي نـص قـانوين   السورية مبوجب اإلحصاء االستثنائ
  عادي يسمح بالتجريد التعسفي أو احلرمان من اجلنسية.

    سياسة التغيري الدميغرايف للمناطق الكردية التارخيية: –ب 
  مشروع احلزام العريب العنصري وسياسة تعريب املناطق التارخيية الكردية: –* 
على طول احلدود السورية مع كل من تركيا والعـراق يف حمافظـة احلسـكة     ١٩٧٣مت تنفيذ هذا املشروع العنصري يف عام   
كم. وقد مت مبوجبه توطني اآلالف من العوائل العربية يف هذه املناطق،  )١٥ – ١٠(كم وعرض ما بني  )٣٧٥(وبطول  )اجلزيرة(

عليهم أكثر من ثالثة أرباع مليون دومن من أخصب األراضي الزراعية، الـيت كـان   جيء هبم من حمافظيت الرقة وحلب، ووزعت 
  ميلكها ويستثمرها الفالحون الكرد.

  مركز استيطاين، هي:  ) ٤١(وقد أقامت هلم القيادة القطرية حلزب البعث احلاكم   
تل علـو   -٧محراء الغمر.  -٦. تل أعور الغمر -٥مصطفاوية الغمر.  -٤الصحية.  -٣تل الصدق.  -٢عني اخلضرة.  -١(

  -١٣معشـوق الغمـر .     -١٢توكل الغمر .   -١١شبك الغمر .   -١٠جوادية الغمر .  -٩. ٢تل علو رقم  -٨. ١رقم
  -١٩أم الفرسـان.    -١٨تنوريـة الغمـر .     -١٧حلوة الغمر .   -١٦الغمر.  ةقحطا ني -١٥احلرمون.   -١٤املناذرة. 

  -٢٦تل تشرين.   -٢٥اجلابرية.   -٢٤احلامتية.   -٢٣هبرية.   -٢٢الثورة.   -٢١أم الربيع.   -٢٠هنادي/ هيمو الغمر /. 
تل األرقم.    -٣٣املتنيب.  -٣٢املثىن.   -٣١أم أنفرة.   - ٣أم عظام.   -٢٩األسدية.   -٢٨ظهر العرب.  -٢٧القنيطرة. 

برقة.   -٤٠تل حضارة مشايل.   -٣٩تل حضارة جنويب.   -٣٨اهلنادي.   -٣٧الراوية.  -٣٦الدمهاء.   -٣٥العنادية.  -٣٤
  )أبو جرادي  -٤١
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أن اهلدف األساسي من هذا املشروع العنصري، هو عرقلة تطور الشعب الكردي يف سوريا وصهره يف بوتقة القوميـة العربيـة     
  اطق.  وجتويعه وتشريده وهتجريه من مناطقه التارخيية وتغيري التركيب الدميغرايف هلذه املن

مل تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي (احللقة الثانية من مشروع احلزام العريب العنصري وتعريب الناطق التارخيية الكردية:  -* 
  )حىت ساعة إعداد هذا التقرير

جبـل  عائلة متضررة من توسيع حممية ( ١٥٠مت توقيع العقود بني الرابطة الفالحية يف مدينة ديرك وبني  ٢٠٠٧/  ٦/  ١٣يف   
  ، للحصول على األراضي التالية:)عبد العزيز، ومن سد الباسل على حد زعم السلطات

  دومناً. ٣٥٢٠ )سويدية شرقية(خراب رشك املعربة إىل  -أ
  دومناً. ١٥٠٠ )تل أسود(كري رش املعربة إىل  -ب
  دومناً. ٢٤٠ )قادرية(قدير بك املعربة إىل  -ج
  دومناً. ٢٢٠ )تل أمراء(املعربة إىل  –شيبانا  –كركا مريو  -د
  دومناً. ٨٠ )قضاء رجب(قزر جيب املعربة إىل  -ـه

     ويف حال عدم كفاية هذه املساحة سيتم إمتام حصصهم من مناطق أخرى. العقد:وجاء يف منت 
أخصب  دومناً من )٥٥٦٠(، وتوزع عليهم )الشدادة(عائلة عربية من ريف احلسكة  )١٥٠(أي أن السلطات ستأيت هبؤالء ال   

إىل مناطق أخرى داخل سـوريا   )الكرد(األراضي يف الوقت الذي يتم وبشكل منظم تشريد عشرات اآلالف من أبناء هذه القرى 
  وخارجها حبثاُ عن لقمة عيشهم.

املتضـمن التعليمـات    ١٩٧٤/  ٦/  ٢٤تـاريخ   )٥٢١(إال تنفيذاً لقرار القيادة القطرية رقم  )لو طبقت(وأن هذه اخلطوة   
  نفيذية اخلاصة بتطبيق مشروع احلزام العريب العنصري، الذي ميكن تسميته بالعنصري بامتياز.الت
وهذا املشروع يتناقض متاماً مع كافة االلتزامات السورية باملواثيق والعهود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسـان، وبشـكل خـاص     

باحلقوق السياسية واملدنية واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني 
وهو يتناقض أيضاً مع االتفاقيات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة واملتعلقة بالقضاء على أي شكل مـن أشـكال    ١٩٦٩عام 

  التمييز العنصري.

  جتريد الكرد من ملكيتهم  بغية تغيري املنطقة دميغرافياً: -ج   
 )٤٩(املرسوم لتشـريعي رقـم    ٢٠٠٨ / ٩ / ١٠صدر بتاريخ  يف سوريا، الكردجتاه  يف النهج التمييزي العنصري استمرارا  

 ١٩٥٢لعـام   )١٩٣(الذي كان عدل املرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٤لعام  )٤١(والذي عدل مبوجبه بعض مواد القانون رقم 
حبيث حرمهم من حق  ،سكان املنطقة األصليني ،لقومي والعرقي حبق الكردكرس على مدار نصف قرن من الزمن التمييز ا والذي

املنطقة (التركية  الدولة  متلك األراضي الزراعية خارج املخططات التنظيمية يف الشريط احلدودي الذي يفصل الدولة  السورية عن
اليت مل متنح يوماً للكرد, ومبوجب ، ناطق باملوافقة األمنيةلربط املرسوم حق التملك يف هذه امل ،)اجلغرافية اليت يقطنها الكرد تارخيياً 

فإن مجيع البيوع الواقعة على العقارات الزراعية وأيضاً الواقعة ضمن املخططات التنظيمية  ٢٠٠٨لعام  )٤٩(هذا املرسوم اجلديد 
 ق عيين عقاري على عقار كـائن يف , حيث منع  إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حداخل املدن، ختضع للموافقات األمنية

منطقة حدودية إال بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غري مبين واقعاً ضمن املخططات التنظيمية أم خارجها،كذلك منـع  
  تسجيل الدعاوى املتعلقة بطلب تثبيت أي حق من احلقوق املذكورة أعاله أو وضع اشاراهتا ما مل تكن مقترنة بالترخيص.
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خطر من كل ما ذكر هو رد كافة الدعاوى القائمة  بتاريخ نفاذ أحكام القانون إذا كان الترخيص غري مـربز يف  إضـبارة   واأل  
الدعوى وحيث أن السلطات األمنية مل متنح يوما الترخيص املذكور إىل أبناء الشعب الكردي ألسباب تتعلق بـالتمييز القـومي   

أن كافة احلقوق اليت  مما يعين عملياًناطق الكردية وذلك مبنع تسجيل األراضي على أمسائهم, والعرقي وهبدف التغيري الدميغرايف للم
  باحلصول على الترخيص القانوين قد تضيع يف حلظة واحدة. ١٩٥٢لعام  )٩٣(صدور املرسوم   كانت واقفة منذ تاريخ

متييـزاً حبـق الشـعب     وأكثـر  ،ليت كانت متارسهاسياسة أخطر من ا بانتهاجنالحظ أن احلكومة السورية قد بدأت مما سبق،    
يعترب أحد أخطر القـوانني والتشـريعات    ٢٠٠٨لعام  )٤٩(وقد ال جنايف احلقيقة، إذا قلنا أن املرسوم التشريعي رقم  .الكردي

طق احلدودية، يف املنا ،)حق التملك، حق التقاضي...(السورية على حياة ومستقبل أبناء الشعب الكردي وعلى حقوقهم الطبيعية 
    .تارخيياً يف املناطق املشمولة باملرسوم املذكوراليت يقطنوها 

واالجـراءات   يأيت يف إطار سلسلة من القوانني االستثنائية واملشاريع العنصرية والسياسـات الشـوفينية   هذا املرسوم، كما أن  
  يف سوريا. املطبقة حبق الشعب الكردي ...،االستثنائية

  .)اصيل حول هذا املرسوم، ننشر يف مكان أخر من هذا التقرير دراسة خاصة حولهللمزيد من التف(

   التمييز املزدوج حبق األقلية الكردية األيزديدية: –د 
، القامشـلي (سيما مدن (وال ،حلب، نسمة ويتوزعون يف مناطق حمافظيت احلسكةألف  ) ٧٠(يقدر عددهم حبوايل  ،يديونزاألي  

 فهم مثل بقية أبناء جلدهتم يعانون ما يعانيه الكرد مـن ، من القومية الكردية ولكوهنم ،))عفرين، درباسيةال، عامودا، رأس العني
  متييز واضطهاد، إضافة إىل أهنم يعانون من االضطهاد الديين، كون القانون السوري ال يعترف بالديانة األيزيدية.

  سرد تارخيي لالضطهاد حبق األيزيدية:
فرماناً إلبادهتم خاصةً يف العهد العثماين, وهناك الكثري من جرائم بشـعة   ) ٧٢(مسية تعرض األيزيديني إىل حبسب مصادر غري ر  

  خاصة يف  العراق.  ارتكبها املسلمون حبق األيزيديني
مام أمحد وقد حللت الفتاوى اإلسالمية سيب نساءهم وقتل شيوخهم وأطفاهلم وهنب ممتلكاهتم، وأهم هذه الفتاوى هي فتاوى اإل  

 ١١٥٩بن حنبل يف القرن التاسع امليالدي واإلمام أيب الليث السمرقندي واملسعودي والعمادي وعبد اهللا الربتكي املتوىف يف عام 
  عليهم وملرات متكررة. كذلك محلة األمري حممد الرواندوزي وذلك لنشر اإلسالم يف املناطق اليت استعصت

قرية، ومن مث وبسبب االضطهاد الـذي   ٣٦٦)، فأن األيزيديني كانوا موجودون ضمن )وحبسب منظمات أيزيدية(ففي تركيا (  

تعرضوا له على يد اإلسالميني وبتوجيه من الدولة االحتادية بغية تصفيتهم عرقياً قبل تصفيتهم دينياً، فقد تعرضوا للقمع واملالحقة 

أجربوا على اعتناق  اإلسالم، إىل أن وصل عددهم حبسـب آخـر   مما أضطرهم إىل اهلجرة إىل أوربا وخاصة أملانيا والباقي منهم 

  فقط. يإحصائيات إىل حدود ألف أيزيد

أما يف إيران فأن الوضع أسوء حاالً من مثيالهتا يف تركيا والعراق وسوريا، حيث بسبب االضطهاد والقمع  والتصفيات الدينيـة   

قرى فقط وال توجد أخبار دقيقة عنهم بسبب أوضاع إيران ونظامه  )٥(على يد النظام اإليراين اإلسالمي فلم يبقى منهم سوى  

 اإلسالمي املنغلق.  

أما يف العراق فالوضع أكثر تفصيالً بسبب وجود املعلومات من منظمات أيزيدية هناك، حيث أثناء سلطة حزب البعث قامـت   

رية عائدة لأليزيديني، وكذلك حملة الربج يف مركز القضاء ق )٣٦٠(احلكومة بتدمري العديد من القرى اإليزيدية، مت تدمري أكثر من 
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كذلك جرى تدمري قرى األيزيدية يف منطقة تل كيف والشيخان والقـوش   ١٩٧٥جتمع قسري عام  )١٢(ومت إسكان أهاليها يف 

ـ  ١٩٧٧ويف إحصاء عام  ١٩٨٤ودهوك وفاييدة عام  ة، حيـث  مت تسجيل كافة األيزيديني كعرب بقرار من السلطات العراقي

  اعتربت سلطة البعث كل اإليزيديني عرب. 

  وقد تواصل االضطهاد ضد األيزيديني من قبل اإلرهابيني واملتطرفني اإلسالميني بعد سقوط نظام البعث يف العراق.   

ـ   ةويف سوريا، جند إن األيزيديني وعرب التاريخ تعرضوا لالضطهاد والتمييز وكان نتيج   رة الغالبيـة  هذه السياسة التمييزيـة هج

أبناء الساحقة من أبناء هذه الديانة إىل أوربا، خاصة إىل أملانيا، اليت توجد فيها أكرب جالية أيزيدية يف أوربا, أما األعداد الباقية من 

 إال (هذه الديانة يف سوريا فهم متواجدون بشكل رئيسي يف حمافظيت احلسكة وحلب، ففي احلسكة يتواجد األيزيديون يف قـرى  

بلـدة  ، عائلـة  ٥٠درجييـك   ،هاجر منها الكثري عائلة  ٥٠مزكفت  ،عائلة ٦٠تل خاتون ، عائلة ٣٥اوتلجة ، عائلة ٤٠ رش

 خربة ،غزال خربة قيزي، ية،اخلالد جرادة، أبو ليالن، ،األسدية قيباري،, )غكردا( عفرين, ويف عائلة ٦٠ )تربسيب(القحطانية 

 قزالج، دوكر، ,مشايل متر جان ,شرقي متر جان ,الدردار ,جهفة ,بيدر تل صخر، تل ,العني رأس، خرتير تل بريه، سينو, بنات

 برزان جبل، خربة ,كري افا معك، هيشري، ديالل، خربة سعيد، بور العشق، تل خوي، خربة كندور، عامودا، ,خربة مركنب،

  ش, باصوفان. كرر موريكا، ري،ط تل كمر، سليمانية، ري،غص خربة طويل، خربة طويل، تل طولكو، صغري، برزان كبري،

وبالعودة إىل الدستور والقانون السوري، فإننا ال جند أي اعتراف رمسي من قبل احلكومة السورية بالديانة األيزيديـة كديانـة     

  دينية.  ، على حرية االعتقاد وحرية إقامة الشعائر المن الدستور السوري )٣٥(رغم أنه ورد يف املادة الديانات،  مستقلة عن بقية

حمرومون من تعليم أصول  )األزيديون(فإهنم  ،يف الكتب املدرسيةا إليه اإلشارةالقانون هبذه الديانة وعدم  اعترافونتيجة عدم    

ديانتهم يف املدارس احلكومية وجترب احلكومة أبناء معتنقي هذه الديانة على دراسة الديانة اإلسالمية يف املدارس احلكوميـة, رغـم   

الواضح يف االعتقاد بني الديانتني، مما يشكل انتهاكاً صارخاً حلق املعتقد املنصوص عليه يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق     فاالختال

  اإلنسان.

أو  اإلمساعيليةعلى غرار الطائفة (عترف هبا حىت كطائفة  (تيدية وال زطبق األصول الشرعية األيوكذلك فأن احملاكم الشرعية ال ت  

تطبيق القواعد اخلاصة هبم يف أمور و هلم يف أتباع األصول الشرعية اخلاصة هبم يف أمورهم الشرعية الدولةتسمح  ) واليت)الدرزية

, ال يسمح هلم أن يتبعوا للمحاكم املدنية كما يف الـدول األوربيـة  كما ، )... اخلالزواج والطالق والبنوة(األحوال الشخصية  (

ألن خاصة بأمور الـزواج والطـالق...   احملاكم الشرعية  لدى يدينيزفة خاصة بااليالسورية فتح غر اتاحلكومب األحرى وكان

  .تعترف هبذه الطقوس إال أن الدولة ال، )كالبيشمام(يدي زيديني تتبع من قبل خمتصني بالدين اإليزطقوس الزواج عند االي

حيـث   ،مثال )شهود( تباك أثناء القسم أمام احملاكمفقد وضع القضاء يف حرية وار اإلسالمييديني بالدين زيهذا ولعدم أميان اإل   

 خالفاً للحقيقة والواقع. مسجلون يف سجالت األحوال املدنية على أهنم مسلمون وذلك، ألهنم يدي على القسم بالقرآنزيلزم االي
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  بعض اإلجراءات والتدابري االستثنائية التمييزية األخرى حبق الشعب الكردي يف سوريا: –هـ  

 خمتلف أشكال متارس، فهي األساسية اللصيقة بكيانه القومي حقوقهزال احلكومة السورية متنع الشعب الكردي من ممارسة تال  -

قامت السلطات السورية بالضغط على  ٢٠٠٩، فعشية نوروز )العيد القومي للكرد( نع الكرد من االحتفال بعيد نوروزملالضغط 

ملنعهم من االحتفال هبذا العيد القومي بالشكل الطبيعي، واعتقلت على خلفية التحضري هلذه املواطنني الكرد يف مجيع مناطق تواجده 

   االحتفاالت العديد من املواطنني وحتويلهم فيما بعد إىل القضاء العسكري بالقامشلي، وهم:

دل  – ٥احملمد بن محيد.  عبد الكرمي – ٤مسعود برو بن فرحان.  – ٣ايوان عبداهللا بن عزيز.  – ٢هفند حسني بن صاحل.  –١

دل خـواز حممـد بـن زيـن      – ٨بندوار شيخي بن حبري.  – ٧رشو ميخان بن حممد شريف.  – ٦خواز درويش بن حممود. 

اميـن   – ١٢رياض حوبان بن كمـال.   – ١١سليمان أوسو بن عبد اجمليد.  – ١٠ساالر عبد الرمحن بن برزان.  -٩العابدين. 

رشيد  – ١٦دحام شيخي بن حسن.  – ١٥رياض أمحد بن حممد.  – ١٤لكرمي عبدو بن حممد. عبد ا – ١٣احملمود بن صاحل. 

 – ٢٠شبال درويش بن عمـر.   – ١٩مظلوم بن عبد الكرمي كايف.  - ١٨سوار شيخي بن حبري.  – ١٧عثمان بن رمضان. 

 ٢٤ودر أمحد بن عبد السالم. ر - ٢٣مالك شيخو بن فرحان.  – ٢٢امساعيل امساعيل بن بكر.  – ٢١جوان سعيد بن جالل. 

، مت )مل يتموا الثامنة عشر من عمرهم(نيجرفان امحد بن عبد السالم.     علماً أن أصحاب األمساء السبعة األخرية، هم أحداث  -

  حمكمة جنايات األحداث باحلسكة. علىحتويلهم فيما بعد 

جيد الزعماء الكرد وإشعال اإلطارات واالنتماء إىل مجعية سرية والتهم اليت وجهت هلم، تراوحت بني ترديد الشعارات املعادية ومت

  واملشاركة يف احتفاالت نوروز....اخل.

يذكر أن االعتقاالت كانت عشوائية وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية، حيث أن بني هؤالء املعتقلني أثنني من املـواطنني  

امين احملمود بن صاحل، احدمها قال: بأنه ينتمي إىل حزب البعث العـريب   - ٢عبد الكرمي احملمد بن محيد.   -١من أصول عربية، 

  االشتراكي. 

إضافة إىل أهنا ال تعترف ف ،األم هميف التكلم بلغت ال تزال احلكومة السورية متنع الكرد جبميع الوسائل من ممارسة حقهم الطبيعي -

ومتارس  ملنع التحدث أو مداولة اللغة الكردية بني أبناء الشعب الكردي لتعمل بشىت الوسائ ،رمسية يف الدولة كلغةباللغة الكردية 

  يف سبيل ذلك مجيع الوسائل يبما يف ذلك التعذيب وحجز احلرية وصوالً إىل التجرمي بأحكام قضائية.

كة من نقل قيـودهم  أبناء حمافظة احلسوالذي  مينع مبوجبه   ١٩٦٣بالغ وزير الداخلية عام ال تزال احلكومة السورية تعمل ب  -

  احملافظات األخرى. املدنية إىل

والذي يطلب  ١٩٩٢/  ٩/  ٣تاريخ  )/ س ١٢٢(ال يزال العمل مستمراً ببالغ وزير الداخلية اخلاص مبحافظة احلسكة رقم  -

  .)ثة والقدميةاحلدي(من صحة البنوة بني املولود وأبويه من قبل إحدى اجلهات األمنية بالنسبة لكافة الوالدات  فيه التأكد

وبشكل مستمر إلجراءات الفصل والنقل التعسفي من املعاهد واملؤسسات والدوائر يتعرضون  الطلبة والعمال الكرد ال يزال  - 

  .منطلقة من خلفية عنصرية عرقية ،احلكومية حبجج واهية وغري عادلة
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قافية والتعلم بلغتهم األم، ومينع التكلم بغري اللغة العربية الث املواطنني الكرد من ممارسة حقوقهم متنع السلطات السورية ال تزال -

يف الدوائر الرمسية ويقصد هبا هنا اللغة الكردية، وعلى خلفية اإلدعاء بإقامة دورات لتعليم اللغة الكردية، اعتقل األمن السياسي 

ومت اعتقال االستاذ زكي إمساعيل خليل األستاذ درويش غالب درويش،  ٢٠٠٩/  ١/  ١٣حمافظة احلسكة يف  –مبدينة القامشلي 

  من قبل نفس الفرع وعلى نفس اخللفية.   ٢٠٠٩/  ١/  ١٣بتاريخ 

من زيـارة   الراحل حممد شيخو الكردي دينة القامشلي، حميب وعشاق الفنانمب السلطات السورية منعت ٢٠٠٩/  ٣/  ٩يف  -

األمنية بتطويق املقربة،  جهزةحيث قامت األادف اليوم املذكور، ، الذي يصرحيله العشرينل السنوية العشرين ذكرىالضرحيه يف 

عائلة الراحل مبنع إحياء ذكرى رحيل الفنان حممد شيخو، وطلب من  ومنع املواطنني من دخوهلا. كما أبلغ مدير منطقة القامشلي

  م بأن " لديهم أمر إطالق النار ".املقربة، وهددهم يف حال عدم الرضوخ ألوامره املواطنني املتجمعني حول أخ الراحل تفريق

ألغت كتب اجلغرافيا أية إشارة للشعب الكردي يف سوريا، ومت الضغط على املواطنني الكرد من قبل مـوظفي   ١٩٦٧يف عام  -

  املدنية لعدم تسمية أبنائهم أمساء كردية. األحوال

الذي مينع استخدام اللغة الكردية يف أماكن  )٢٥/ س /  ١٠١٢(نشر حمافظ احلسكة  القرار رقم  ١٩٨٦/  ١١/  ١١يف  - 

  العمل.

 ليؤكد هذا املنع من جديـد  )٢٥/ ص /  ١٨٦٥(أصدر حمافظ احلسكة حممد مصطفى مريو القرار  ١٩٨٩/  ١٣/  ٣ويف  -

  ويضيف إليه األغاين غري العربية يف األعراس واألعياد.

األمن السياسي. وتفتقد املناطق الكرديـة يف احملافظـة للمنشـئات    وختضع الوالدات اجلديدة يف حمافظة احلسكة ملوافقة جهاز  -

  االقتصادية واخلدمية...اخل. واملشاريع

العامـة   املشـايف كذلك يعاين املواطنني الكرد اجملردين من اجلنسية السورية من التمييز يف جمال الرعاية الصحية، حيث ترفض  -

ى األسد اجلامعي،...)، وكذلك فأن املشايف العسكرية اليت تقدم خـدماهتا  مشفى تشرين العسكري، مشف(والعسكرية استقباهلم 

ال توفر رعاية طبية جمانية للمحاربني القدماء الكرد اجملردين من اجلنسية والذين خدموا يف اجليش قبـل عـام    للمحاربني القدماء

١٩٦٢   

حيث حيرم املواطن الكردي من حق متلك العقارات واحملـالت   وُيعاَمل املواطنون الكرد معاملة متييزية فيما يتعلق حبق امللكية، -

زراعية، منازل،...) يف بعـض املنـاطق   (بتملك العقارات  )اجملردين من اجلنسية املواطنني،(التجارية...، حيث ال يسمح  للكرد 

ردين من اجلنسية السورية يضطرون وهذا ما جيربهم على تسجيل ممتلكاهتم بأمساء مواطنني عرب، إضافة إىل أن اجمل ،)الرقة حمافظة(

يف بعض املناطق إىل تسجيل عقاراهتم بأمساء الكرد املواطنني يف املناطق اليت يسمح هلؤالء بتسجيل العقارات بأمسائهم، وهـذا مـا   

  .حلق اإلنسان بالتملك ويؤدي إىل حدوث العديد من املشاكل االجتماعية واالقتصادية والقانونية...اخل يشكل انتهاكاً

هناك العديد من القيود املفروضة على اللغة والثقافة الكردية، حيث ال يزال التداول ممنوعاً باللغة الكردية، خاصـة يف جمـال    -

يف الدوائر احلكومية الرمسية، وهناك تضييق مستمر على ممارسة املواطنني الكرد  ،)التحدث(الكتابة والنشر، وحىت التداول العادي 
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، وكذلك تضييق على الفرق الفنية والفلكلورية الكردية، وال يسمح للكرد بفـتح املـدارس   )عيد نوروز(الهتم ألعيادهم واحتفا

  األرمن، السريان..).(أسوة بباقي األقليات اليت تدرس لغاهتا يف املدارس  لتعليم لغتهم األم

  

  قي:االنتهاكات الواقعة على بقية األقليات القومية النامجة عن التمييز العر -٢

 اآلشـوريني  –الكلدان  –السريان (: وإىل جانب القومية العربية والكردية  توجد أقليات قومية أخرى يف لوحة التنوع السوري  

من حيث احلجم يف مقدمتهم اآلشوريني وهي القومية الثالثة  ويأيت, )... وغريهماجلاجان  - الشيشان –التركمان  -اجلركس  -

تلك مجيع خصائص القومية املستقلة وهي من الشعوب األصيلة يف سوريا وتعترب من الشعوب القدميـة  مت د, فهيبعد العرب والكر

) وميتلك هذا الشعب  اللغة اخلاصة به وهي اللغة السريانية وهـي  )عين هبا سوريا والعراقنو(بالد ما بني النهرين ( استوطنتاليت 

إال أهنـم  , سلطات هبم كمكونات قومية من مكونات اجملتمـع السـوري  وعلى الرغم من عدم اعتراف ال, ساللة اللغة اآلرامية

الكثري من مقوماهتـا وخصائصـها   ى فقدت  اللغةواألديرة وبشكل غري معلن, ونتيجة لذلك فأن هذه  يتعلمون لغاهتم بالكنائس

هذا الشعب الكثري من خصائصـه   كل ما هو مغاير وبالنتيجة فقد جتاهنتيجة السياسة العنصرية املتبعة من قبل احلكومة السورية 

  .الثقافية واللغوية واألثنية ليذوبوا وينصهروا يف الثقافة العربية

إىل  )٤٠٠( ودمشق وحلب ومحص وريفها ويتراوح عددهم ما بني )تل متر(ويتركز وجود اآلشوريني يف اجلزيرة خاصة مدينة    

إىل أوربـا   قسم كبري منـهم  قد هاجرففوق هذا العدد ي هماديذكر أن أعد  )مبوجب إحصائيات غري رمسية(ألف نسمة  )٥٠٠(

وأمريكا وأستراليا سيما بعد وصول حكم البعث على سدت احلكم ومن قبله احلكم الناصري أبان الوحدة بني مصر وسوريا عام 

  .بسبب تنامي الرتعة القومية العربية ١٩٥٨

والتمييز العرقي على يد احلكومات املتعاقبة على الدولة  االضطهاد من، قد عاىن الشعب اآلشوري مثل بقية القوميات يف سورياو  

يذكر أنه سبق وأن تعرض هذا الشعب إىل جمازر كاليت حدثت على يد احلكومة االحتادية التركية ابـان   االستقالل.السورية بعد 

  احلرب العاملية. 

ودير الزور وحلب والالذقية فلديهم كنائسهم اليت تـدرس   خاصة القامشلي ،فهم متواجدون يف اجلزيرة السورية، أما األرمن -

اللغة األرمنية ولديهم صحفهم اخلاصة بلغتهم ولكن ال تعترف احلكومات السورية رمسياً بوجودهم كقومية، مثلهم مثل بقية فيها 

 القوميات. وقد هاجر العديد منهم إىل بلدهم األم أرمينيا وكذلك إىل أمريكا وأوربا ولبنان.

  اجلوالن.  ، دمشق، محص، منبج مدينة أما اجلركس فهم متواجدون يف حمافظات حلب وريفها خاصة -

  .)منطقة رأس العني(يف حمافظة احلسكة  ن أكثريتهم متواجدونإف، أما الشاشان -

جلـوالن  وريف الرقة وريف دمشق ودمشـق وا  ،)ز، إعزاجرابلس( ن تواجد أكثريتهم يف ريف حمافظة حلبإأما التركمان ف -

   .)مبوجب احصاءات غري رمسية(ألف نسمة  )٤٠٠(ويبلغ عددهم قرابة ، والالذقية

مجيعا غري معترف هبم أيضا كمكونات قومية من اجملتمع السوري وبالتايل فهم حمرومون مـن كافـة حقـوقهم    هذه القوميات و  

  القومية. 
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  النامجة عن التمييز العرقي:االنتهاكات الواقعة على بقية األقليات القومية يف سوريا  -٢ 

 اآلشـوريني  –الكلدان  –السريان (: وإىل جانب القومية العربية والكردية  توجد أقليات قومية أخرى يف لوحة التنوع السوري  

من حيث احلجم يف مقدمتهم اآلشوريني وهي القومية الثالثة  ويأيت, )... وغريهماجلاجان  - الشيشان –التركمان  -اجلركس  -

متتلك مجيع خصائص القومية املستقلة وهي من الشعوب األصيلة يف سوريا وتعترب من الشعوب القدميـة   د, فهيعد العرب والكرب

) وميتلك هذا الشعب  اللغة اخلاصة به وهي اللغة السريانية وهـي  )عين هبا سوريا والعراقنو(بالد ما بني النهرين ( استوطنتاليت 

إال أهنـم  , الرغم من عدم اعتراف السلطات هبم كمكونات قومية من مكونات اجملتمـع السـوري   وعلى, ساللة اللغة اآلرامية

الكثري من مقوماهتـا وخصائصـها   ى فقدت  اللغةواألديرة وبشكل غري معلن, ونتيجة لذلك فأن هذه  يتعلمون لغاهتم بالكنائس

هو مغاير وبالنتيجة فقد هذا الشعب الكثري من خصائصـه   كل ما جتاهنتيجة السياسة العنصرية املتبعة من قبل احلكومة السورية 

  .الثقافية واللغوية واألثنية ليذوبوا وينصهروا يف الثقافة العربية

إىل  )٤٠٠( ودمشق وحلب ومحص وريفها ويتراوح عددهم ما بني )تل متر(ويتركز وجود اآلشوريني يف اجلزيرة خاصة مدينة    

إىل أوربـا   قسم كبري منـهم  قد هاجرففوق هذا العدد ي هميذكر أن أعداد  )غري رمسيةمبوجب إحصائيات (ألف نسمة  )٥٠٠(

وأمريكا وأستراليا سيما بعد وصول حكم البعث على سدت احلكم ومن قبله احلكم الناصري أبان الوحدة بني مصر وسوريا عام 

  .بسبب تنامي الرتعة القومية العربية ١٩٥٨

والتمييز العرقي على يد احلكومات املتعاقبة على الدولة  االضطهاد ، منقية القوميات يف سورياقد عاىن الشعب اآلشوري مثل بو  

يذكر أنه سبق وأن تعرض هذا الشعب إىل جمازر كاليت حدثت على يد احلكومة االحتادية التركية ابـان   االستقالل.السورية بعد 

  احلرب العاملية. 

خاصة القامشلي ودير الزور وحلب والالذقية فلديهم كنائسهم اليت تـدرس   ،السورية فهم متواجدون يف اجلزيرة، أما األرمن -

اللغة األرمنية ولديهم صحفهم اخلاصة بلغتهم ولكن ال تعترف احلكومات السورية رمسياً بوجودهم كقومية، مثلهم مثل بقية فيها 

 مريكا وأوربا ولبنان.القوميات. وقد هاجر العديد منهم إىل بلدهم األم أرمينيا وكذلك إىل أ

  اجلوالن.  ، دمشق، محص، منبج مدينة أما اجلركس فهم متواجدون يف حمافظات حلب وريفها خاصة -

  .)منطقة رأس العني(يف حمافظة احلسكة  ن أكثريتهم متواجدونإف، أما الشاشان -

لرقة وريف دمشق ودمشـق واجلـوالن   وريف ا ،)ز، إعزاجرابلس( ن تواجد أكثريتهم يف ريف حمافظة حلبإأما التركمان ف -

   .)مبوجب احصاءات غري رمسية(ألف نسمة  )٤٠٠(ويبلغ عددهم قرابة ، والالذقية

مجيعا غري معترف هبم أيضا كمكونات قومية من اجملتمع السوري وبالتايل فهم حمرومون من كافة حقوقهم هذه القوميات و  
  القومية.
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تعد احلقوق املدنية والسياسية، يف مقدمة احلقوق األساسية لبين البشر  الرتباطها املباشر بالكرامة اإلنسانية، وأن القواعـد الـيت   

احلقوق بـ: حق اإلنسـان يف   ترتبط بتلك احلقوق تعترب قواعد آمرة بأعتبارها جزء من القانون العام الدويل. وقد مت حصر هذه

احلياة والسالمة البدنية وعدم اخلضوع للتعذيب أو ملعاملة غري إنسانية وحظر الرق والعبودية وحرية الرأي والعقيـدة والتعـبري   

زهتـا  واالجتماع والتجمع واملشاركة يف احلياة السياسية...، ويعود انتهاك هذه احلقوق يف جزئه األكرب إىل ممارسات السلطة وأجه

املختلفة، وإىل العادات والتقاليد املوروثة وإىل ضعف وجود املؤسسات احلقوقية واملدنية والسياسية والتشريعية... املدافعة عن حق 

  املواطن وحرياته األساسية، جتاه السلطة احلاكمة وأجهزهتا القمعية املختلفة. 

  ر وتصعيد وترية االنتهاكات الواقعة على هذه احلقوق ومها: الحظ استمرا  ٢٠٠٩ومن رصد املنظمة هلذه احلقوق خالل عام  

  

  انتهاك احلق يف احلياة: -أوالً 

احلق يف احلياة، حق مقدس كفله القانون ومحاه الدساتري، حيث ال جيوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، وأن انتـهاك     

سئولة أوالً وأخرياً عن محاية املواطن والقضاء على التقاليـد والعـادات   احلق يف احلياة تتحمله بالدرجة األساسية الدولة كوهنا امل

  واملعتقدات االجتماعية املوروثة، كما أهنا مطالبة بتعزيز ثقة املواطن جتاه املؤسسات القضائية واإلدارية. 

 ميكن التفكري يف ممارسة أي حـق  وأن هذا احلق يأيت يف مقدمة مجيع احلقوق ألنه األساس الذي يبىن عليه احلقوق األخرى، إذ ال  

آخر من دون ضمان محاية كافية هلذا احلق املتأصل يف اإلنسان، وبالتايل فإن هذا احلق جيب ضمانه ومحايته بالنص عليـه قانونـاً   

ات وتطبيقه بالشكل الذي يفرض احترامه من قبل اجلميع حكاماً وحمكومني، بقيام السلطات املختصة اختاذ اخلطـوات واإلجـراء  

الكفيلة خبلق الطمأنينة واآلمان يف نفس املواطن يف أن حياته لن تتعرض للخطر واألذى، وهذا يتطلب مراقبة السلطات وأجهزهتا 

  املختلفة من قبل اجلهات القانونية وتفعيل اإلجراءات القانونية الكفيلة حبماية هذا احلق.

ك هذا احلق من قبل السلطات السورية، يف خـرق صـريح ألحكـام    ولكن رغم قدسية حق احلياة، فما زلنا نرى حاالت انتها  

  الدستور واملواثيق الدولية، ومن أهم مظاهر انتهاك هذا احلق:

  ظاهرة قتل اجملندين إثناء تأدية اخلدة اإللزامية يف ظروف غامضة:  – ١

ي واليت عزهتا السلطة السـورية  تزايد حالت القتل يف ظروف غامضة يف صفوف اجليش السور ٢٠٠٩من املالحظ خالل عام   
بأهنا حاالت أنتحار ليست إال وقد  استنتجنا من خالل الوقائع وجمريات األحداث...، استطعنا احلصول عليها، وجود حاالت قتل 

أننـا  ، كما )للعسكري اجملند(وبعضها اآلخر ال يستند إىل احلالة القومية  )العسكري اجملند كردياً(مقصودة بعضها ناجم عن كون 
ومن خالل نفس الوقائع وجمريات األحداث...، وجدنا أن هناك بعض حاالت القتل أو الوفاة غري املقصودة قد تكون نامجة عـن  
التسيب واإلمهال والفوضى...، ويف مجيع األحوال وسواء كانت هذه احلاالت هي بالفعل حاالت قتل مقصودة نامجة عن القومية 

غري نامجة عن القومية الكردية أو بسببها أو حاالت قتل ووفاة غري مقصودة...، فـأن السـلطة أو   أو  )للعسكري اجملند(الكردية 
املؤسسة العسكرية هي وحدها من تتحمل املسؤولية عن ذلك كوهنا املسؤولة أوالً وأخرياً عن حفظ أمن ومحاية أرواح العاملني أو 

  اجملندين لديها.
  االنتهاكات التالية يف هذا اجملال:  ٢٠٠٩ويف هذا اجملال فقد رصدنا خالل عام 
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قريـة   –راجو  –منطقة عفرين  –لقي اجملند حممد بكر شيخ دادا مكان وتاريخ الوالدة: حمافظة حلب  ٢٠٠٩/  ١/  ١٣يف  -
  حمافظة درعا  – ١٧اللواء  –حتفه عندما كان خيدم يف الفرقة اخلامسة  ١٩٨٩عداما 

العسكري برخدان خالد محو من أهايل قرية بوراز التابعة ملنطقـة عـني    سكرية جثة سلمت القوات الع ٢٠٠٩/  ١/  ١٩يف  –
قتل يف ظروف غامضة، أثناء تأديته اخلدمة اإللزاميـة يف إحـدى القطعـات     إىل أهله بعد أن ،حمافظة حلب - )كوباين(العرب 

  العسكرية يف حمافظة احلسكة.
يف ظروف غامضة، أثناء تأديته اخلدمة اإللزامية يف إحدى القطعـات   ،حممود حنان خليلقتل العسكري  ٢٠٠٩/  ٢/  ٥يف  –

درعا،   وحسب رواية عناصر الشرطة العسكرية لذوي الضحية، بأنه وأثناء قيامه باحلراسة وضع البندقيـة   العسكرية يف حمافظة
على الزناد ممـا أدى إىل خـروج    احلربية حتت ذقنه، ونتيجة لشروده وعدم معرفته أن السالح ليس يف وضع األمان، وضع يده

  الطلقات النارية اليت أدت إىل مقتله.
 –لقي الرقيب اجملند  أمحد  إمساعيل سعدون والدته  عائشة إبراهيم مكان وتاريخ الوالدة: حمافظة حلب  ٢٠٠٩/  ٥/  ١٢يف  -

  حتفه بسبب اإلصابة مبرض الربو. ١٩٨٣تنحدر عائلته من قرية متني التابعة ملنطقة كوباين  – )عني العرب(منطقة كوباين 
علمنا أنه وبعد نيله شهادة من املعهد املخربي حبلب، ذهب إىل مجهورية روسيا االحتادية إلمتام دراسته اجلامعية هناك وبعد حوايل   

عني (منطقة كوبانية  – سنة من الدراسة يف جامعات مجهورية روسيا االحتادية عاد إىل سوريا لزيارة عائلته اليت تقيم يف حمافظة حلب
، رغم أنه وكما علمنا أيضـاً  )خدمة العلم(، وبعد فترة فوجئ أنه ممنوع من السفر بسبب ختلفه عن أداء اخلدمة اإللزامية )العرب

بناء على مصدقة دراسية نظامية من اجلامعة الـيت كـان    )عني العرب(كان مؤجالً دراسياً يف قيود شعبة جتنيده يف منطقة كوباين 
درس فيها يف مجهورية روسيا االحتادية وموثقة لدى إدارة جتنيد املنطقة الشمالية حبلب، ولكنه مل يتمكن من جتديد تأجيله الدراسي ي

كونه كان مصاباً منذ  )خدمة العلم(يف قيود شعبة جتنيده، إضافة إىل عدم متكنه أيضاً من احلصول على إعفاءه من اخلدمة اإللزامية 
س مزمن ومرض يف الرئة وضيق يف تنفس، والذي حتول إىل مرض الربو املزمن، رغم أنه تقدم مراراً وتكـراراً  عدة سنوات بتحس

إىل اللجنة الطبية العسكرية حبلب بوثائقه الصحية وتقاريره الطبية الصادرة عن عدد من األطباء املختصني والـيت تـبني وضـعه    
، ورغم أنه اعترض على قرار اللجنة الطبيـة العسـكرية حبلـب    )دمة العلمخ(الصحي السيئ وأنه غري مؤهل للخدمة اإللزامية 

  ثالث مرات متتالية، إال أن ذلك مل يغري من األمر شيئاً. )حسب علمنا أيضاً(
ويف  ٢٠٠٩/  ٥/  ٩يوم السبت  )خدمة العلم(وإزاء هذا الوضع مل جيد املغدور أمحد سعدون بداً من االلتحاق باخلدمة اإللزامية   
العسكرية حبلب إىل ثكنة النبك العسكرية مبدينة النبك التابعة لريف دمشق، وبعد فرزه من  )هنانو(ليوم نفسه مت حتويله من ثكنة ا

هذه الثكنة العسكرية إىل إحدى القطعات العسكرية يف اجليش السوري، أصابه يف الطريق بني النبك ودمشق ضيق تنفس حـاد،  
  ٢٠٠٩/  ٥/  ١١فى حرستا العسكري بدمشق ليلة يوم االثنني حيث تويف أثناء إسعافه إىل مش

منطقة عفرين، والـذي   –تسلم  ذوي العسكري اجملند خبات شيخموس جثمانه  وهو أهايل قرية قوتة  ٢٠٠٩/  ٥يف /  -٢٠
دت إىل املنظمة، كان يؤدي اخلدمة اإللزامية يف إحدى الوحدات العسكرية املتمركزة يف حمافظة محص، وحسب املعلومات اليت ور

فقد أخرب مسؤويل القطعة العسكرية املذكورة ذوي اجملند خبات بأن أبنهم قد مات غرقاً يف مياه الصرف الصحي بعد حماولته إنقاذ 
  .٢٠٠٩أحد زمالئه يف الثامن عشر من شهر أيار 

قطعة العسكرية املذكورة، ذوي العسـكري  وأيضاً حسب املعلومات اليت وردت إىل املنظمة، فقد نبه املسؤولني العسكريني يف ال  
اجملند خبات من مغبة إعالم أو نشر أو البحث وراء األسباب غري اليت صرحوا هبا واإلسراع يف دفنه.   وقد علمنا أيضاً، أنه تبني 
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أحنـاء   لذوي العسكري اجملند خبات بعد القيام بغسل جثمانه، تعرضه لرتيف داخلي وتعذيب جسدي آثاره واضحة على خمتلف
  جسده.

 ١٩٨٨حمافظة احلسكة تولـد   –لقي العسكري اجملند أمحد عبد الرحيم مصطفى من أهايل القامشلي  ٢٠٠٩/  ٥/  ٢٧يف  - 
حتفه يف ظرف غامضة، حيث كان يؤدي اخلدمة اإللزامية يف إحدى الوحدات العسكرية السورية. وحسب املعلومات اليت وردت 

  ذويه سوى مشاهدة وجهه، وقيل هلم أنه لقي حتفه يف حادث سري. إىل املنظمة، مل تسمح السلطات ل
منطقة عفرين،  حتفه يف ظروف  –لقي العسكري اجملند مالك شعبو بن عكاش من أهايل قرية كفروم  ٢٠٠٩/  ٦/  ٥يف يوم  - 

املعلومـات الـواردة إىل   غامضة، حيث كان يؤدي اخلدمة اإللزامية يف الفرقة اخلامسة عشر  املتمركزة يف مدينة محص، وحسب 
كونه كان يعـاين مـن    ٢٠٠٩/  ٦/  ٥وزاره أيضاً شقيقه بتاريخ   ٢٠٠٩/  ٦/  ٤املنظمة من أقربائه فقد زاره والده بتاريخ 

املرض لفترة أسبوع فقرر أهله زيارته لالطمئنان على صحته، وأيضاً وحسب املعلومات الواردة إىل املنظمة، أنه مل يسمح ألهلـه  
ته. وأيضاً وحسب املعلومات اليت تلقتها املنظمة فقد تبني بعد التشريح إن اجلثة كانت ملطخة بالدماء وأن سبب الوفـاة  بغسل جث

  هو التعذيب.
لقي العسكري اجملند عارف سيد عثمان بن عبد العزيز، قد لقي حتفه يف ظروف غامضة، وتبلغ أهله  ٢٠٠٩/  ٦/  ٢٦يف يوم  - 

، )صعقاً بالكهرباء(راجعة املشفى العسكري بدمشق لتسلم جثمانه، وحسب زعم السلطات أنه تويف من قبل السلطات السورية مب
  علماً أنه ال توجد حىت حلظة كتابة التصريح أية معلومات إضافية حول احلادث.   

 –: حمافظـة حلـب   لقي اجملند  حممود  حممد  هللي والدته وردة حممد خليل غازي مكان وتاريخ الوالدة ٢٠٠٩/  ٧/  ٢يف  –
الفرقة التاسـعة. وقـد    –حتفه عندما كان خيدم يف  حمافظة درعا  ١٩٩١تولد  –قرية عني البط  – )عني العرب(منطقة كوبانية 

حسـب  (، وذلك )عمود كهربائي(علمنا أنه لقي حتفه صعقاً بالكهرباء بعد تسلقه على أحد األعمدة احلاملة لألسالك الكهربائية 
وال توجد معلومات إضافية أخرى عن وضعه، حيث تكتم أهله وذووه على األمر ومل نستطع احلصول على غري  ،)رواية السلطات

  هذه املعلومات فيما يتعلق بظروف ومالبسات وفاته
 –من أهايل حمافظة احلسكة  ١٩٨٧/   ٨/  ٢٠لقي العسكري اجملند حممد عمر خضر والدته محدية تولد  ٢٠٠٩/  ٧/  ٨يف   - 

لدرباسية، حتفه ووفق ما ذكر مصدر مقرب من عائلته أنه تويف نتيجة إصابته بطلقات نارية قاتلة أثناء قيامه باحلراسة من ناحية ا
  البارودة املستخدمة يف اجليش وأن أهله ذهبوا الستالم، جثمانه من املشفى العسكري حبمص.   

ه بقطعته العسكرية، حيث كان يقضي خالل األيام اليت وكان العسكري اجملند حممد عمر خضر، قد التحق صباح يوم وفات  
  حمافظة محص. –كتيبة الصواريخ  –سبقت وفاته  إجازته يف بيت أهله، أما مكان خدمته فهو الدفاع اجلوي 

 ٢٢أبلغت السلطات السورية، عائلة العسكري اجملند هوكر رسول حسو، والدته زينب، البالغ من العمر  ٢٠٠٩/  ٨/  ٩يف  -
  اً، بأنه تويف صعقاً بالكهرباء يف القطعة العسكرية اليت يؤدي فيها اخلدمة اإللزامية يف مدينة القطيفة التابعة حملافظة ريف دمشق . عام
منطقـة   –ناحيـة جنـديرس    –لقي العسكري اجملند أمحد مصطفى إبراهيم من أهايل قرية كوران  ٢٠٠٩/  ٨/  ١٢يف يوم  -

حتت (مقرب من عائلته أنه مت إبالغهم باستالم جثمانه على أنه أصيب بطلق ناري قاتل يف منطقة عفرين، حتفه. وقد ذكر مصدر 
يف  ٢٠٠٩/  ٨/  ١٣، وقد مت دفنـه يـوم   )وذلك حسب السلطات الرمسية(وأن أسباب الوفاة إقدامه على االنتحار  )احلنجرة

  مسقط رأسه بقرية كوران.
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جثمـان  ١٩٨٨قرية مامـاال   –ناحية راجو  –د عارف عمر من مواليد عفرين تسلمت عائلة اجملند أمح ٢٠٠٩/  ٩/  ١يف  -
منطقة نوى، وحسب رواية السلطات السورية أنـه تـويف    –املتمركز يف حمافظة درعا  )١١٦(ولدهم الذي كان خيدم يف اللواء 

 صعقاً بالكهرباء. 
رب والتعذيب على جسده وكذلك وجود جـرح  وقد أكد مصدر مقرب من عائلة الضحية أمحد عارف عمر، وجود آثار الض  

واضح يف الرأس وضع عليه قطعة من الشاش للتمويه وإيقاف الرتيف. وذكر املصدر أيضاً أن اجملند أمحد عارف عمر، مل يكن يعاين 
  من أية مشاكل صحية أو نفسية وكان يتمتع ببنية جسمانية رياضية وقوية.

اليت كان يقضيها عند  )إجازة التسريح(تفه بعد عودته مباشرة إىل قطعته العسكرية من ويذكر أن اجملند أمحد عارف عمر، لقي ح  
  أهله، حيث مل يكن متبقياً له سوى عشرة أيام على التسريح.

 -لقي العسكري اجملند سليمان أمحد فاروق ديكو والدته إهلام من أهايل قرية قاسم التابعة لناحية راجو  ٢٠٠٩/  ٩/  ٣٠يف  -
  فرين، حتفه.منطقة ع

وقد ذكر مصدر مقرب من عائلته أنه مت إبالغهم باستالم جثمانه على أنه تويف متأثراً بنوبة قلبيـة يف إحـدى دروس الرياضـة      
  يف مسقط رأسه بقرية قاسم .  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٣البدنية. هذا وقد مت دفنه مساء يوم 

منطقة  –خليل والدته  فاطمة حمل وتاريخ الوالدة: ناحية بلبل تويف العسكري اجملند فراس بدري خليل   ٢٠٠٩/  ١٠/  ٩يف  –
  الذي كان خيدم يف حمافظة درعا. وقد ذكرت السلطات أسباب الوفاة هو حادث سري. ١٩٨٩حمافظة حلب  –عفرين 

ذويه، فيما يعتقد وقد علمنا من مصادر مقربة من عائلته، أن مسؤولني عسكريني كبار ترددوا عدة مرات إىل منطقته لزيارة أهله و 
، وقد علمنا من نفس املصدر أنـه مت عـرض   )إقامة دعوى(أن سبب ذلك يعود إلقناعهم وثنيهم لعدم متابعة وضع أبنهم قضائياً 

تعويض مايل عليهم لقاء ذلك، ومل يتسىن لنا احلصول على معلومات إضافية أخرى حول أسباب الوفاة ومالبساهتا من ذويه أو من 
  قلة.مصادر أخرى مست

منطقـة ديـرك    –تويف العسكري اجملند  ريزان  عبد الكرمي  مريانة  حمل وتاريخ الوالدة قرية تليلونة  ٢٠٠٩/  ١٠/  ١١يف  -
حمافظة احلسكة، وذكرت السلطات الرمسية أن أسباب الوفاة حادث سري أثناء خروجه من قطعته العسكرية اليت كان  – )املالكية(

، ومل يتسىن لنا احلصول على معلومات إضافية أخرى حول ظروف ومالبسات )سب السلطات الرمسيةح(خيدم فيها لقضاء إجازة 
  وفاته من ذويه أو من مصادر أخرى مستقلة.

حمافظة حلـب،   –تويف أن العسكري اجملند  صادق حسني  موسى حمل وتاريخ الوالدة: قرية دوديان  ٢٠٠٩/  ١٠/  ١٢يف  -
  باب الوفاة حادث سري خارج القطعة العسكرية اليت كان خيدم فيها. وذكرت السلطات الرمسية أن أس

وقد علمنا من مصادر مقربة من أهله وذويه، أهنم مسعوا أن ولدهم لقي حتفه دهساً بصهريج عسكري لنقل املياه داخل القطعة   
دى منظمتنا من أن أسباب الوفاة قد ال العسكرية اليت كان خيدم فيها، وهذا التناقض بني الروايتني، خلقت الشكوك لدى أهله ول

تكون حادث سري عادي وقع قضاء وقدر، ومل يتسىن لنا احلصول على معلومات إضافية أخرى من أهله وذويه  أو مـن مصـادر   
  أخرى مستقلة حول أسباب وفاته ومالبساهتا.

حمافظة حلـب،   – )عني العرب(وباين تسلمت عائلة اجملند خليل بوظان شيخ مسلم من أهايل منطقة ك ٢٠٠٩/  ١٢/  ٨يف  -
يف إحدى القطع العسكرية املتمركزة يف حمافظـة   )حسب نفس املصدر(واملقيمة يف حمافظة الرقة، جثمان ولدهم الذي كان خيدم 

 ه.   بإطالق رصاصة قاتلة على رأس )انتحاراً(كلية اهلندسة، وحسب رواية السلطات السورية لعائلة الضحية أنه تويف  –الالذقية 
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وحسب املصدر نفسه، أنه وبعد الكشف على جثة الضحية تبني وجود رصاصتني قاتلتني يف الرأس، مما يثري الكثري من الشكوك   
  يف صدقية الرواية الرمسية اليت ساقتها السلطات الرمسية لعائلة الضحية.

عائلته قبل يوم واحد من مقتلـه، بأنـه يتعـرض    وذكر املصدر أيضاً أن الضحية اجملند خليل بوظان شيخ مسلم، كان قد أخرب   
  لعقوبات شديدة يصعب حتملها من قبل مدربيه ورؤساءه وطلب منهم أن يعملوا على تغيري مكانه الذي كان خيدم فيه.

  :)غري الطوعي(االختفاء القسري   - ٢

أو احتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم  بأنه هو القبض على األشخاص يعرف إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري:  
أو حرماهنم من حريتهم على أي حنو أخر، على أيدي موظفني من خمتلف فروع احلكومة أو مستوياهتا أو على أيـدي جمموعـات   
 منظمة أو أفراد عاديني يعملون باسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو برضـاها أو بقبوهلـا، مث رفـض   

  الكشف عن مصري األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم أو رفض االعتراف حبرماهنم من حريتهم.
وتعد جرمية االختفاء القسري من أشد اجلرائم ضد اإلنسانية خطورة، ملا تتركه من أثر يتجاوز ذلك الشخص املختفي، لينـال    

سي يعد يف حد ذاته انتهاكاً خطرياً ألبسـط القواعـد القانونيـة    أسرته مجيعها، نتيجة غيابه املفاجئ الطويل عنهم من عذاب نف

واإلنسانية، فدائماً تكون األسر يف حال االختفاء القسري يف وضع اضطراب كامل طوال مدة االختفاء. إضافة ملا تعانيه األسـرة  

تنطوي على ختويف وسوء معاملـة هتـدد    اليت غالباً ما )املختفي(من آالم وتكاليف وابتزاز أثناء عملية البحث عن مصري املفقود 

  مصري املفقود ذاته من قبل األجهزة األمنية.  

وقد انتشرت ظاهرة االختفاء القسري يف سوريا يف هناية السبعينات وبداية الثمانينات، وال تزال هذه الظاهرة مسـتمرة حـىت     

استناداً إىل هذه احلالة صدر العديد من القوانني االستثنائية األن، نتيجة لسريان حالة الطوارئ واألحكام العرفية يف سوريا، حيث و

واإلجراءات التعسفية واحملاكم امليدانية واالستثنائية، فامتألت السجون واملعتقالت باآلالف من املعتقلني، الذين تعرضوا ملختلـف  

 إعدامات مجاعية نفذت يف سـجن  أشكال وصنوف التعذيب اجلسدي والنفسي، وقتل الكثري منهم حتت أو بسبب التعذيب، ويف

تدمر واملزة وفروع املخابرات واألمن يف خمتلف احملافظات السورية، مبوجب حماكم ميدانية عسكرية صورية مل تكن تتـوفر فيهـا   

                أبسط شروط احملاكمات العادلة.                                                                                     

أن االختفاء القسري ينتهك حقوق اإلنسان األساسية اليت تنص عليها كل من: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الـدويل     

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وهي:

  احلق يف احلرية واألمن الشخصيني. -

  احلق يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية. -

  ق يف االعتراف بالشخصية القانونية لإلنسان.احل -

  احلق يف احلياة. -

  

ونتيجة لالهتمام الكبري من قبل األمم املتحدة لظاهرة االختفاء القسري، فقد أصدرت اجلمعية العامة اإلعالن اهلام املتعلق حبماية   
والـذي اعتـرب يف ديباجتـه، أن     ١٩٩٢/  ١٢/  ١٨تاريخ  )١٣٣/  ٤٧(مجيع األشخاص من االختفاء القسري بالقرار رقم 
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املمارسة املستمرة ألعمال االختفاء القسري تعد جرمية ضد اإلنسانية، وأن منع حاالت االختفاء القسري يتطلب التقيد الصـارم  
ها رقم مبجموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن الواردة يف قرار

كما أوصت اجلمعية العامة بوضع صك قانوين جيرم حاالت االختفاء القسري ويرمـي   ١٩٨٨/  ١٢/  ٩تاريخ  )١٧٣/  ٤٣(
  للمعاقبة عليها ومنع ارتكاهبا.

 ٢٠٠٩أن االختفاء القسري كجرمية ضد اإلنسانية ال زالت مستمرة، وال زال التكتم على مصري الضحايا مستمراً ويف عـام    
تعريف االختفاء القسري مبوجب إعالن " محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري "  ميكن القول أن األغلبية العظمى وحبسب 

من االعتقاالت السياسية اليت متت خالل هذا العام تندرج يف سياق االختفاء القسري ولفترات متباينة حلني إحالتـهم للمحـاكم   
  ن دون مذكرة قانونية ويف كثري من األحيان ال تعرف جهة االعتقال عن نفسها. االستثنائية وهذه االعتقاالت تكون دو

  عقوبة اإلعدام: - ٣
حيث أن املـس   تشكل عقوبة اإلعدام انتهاكاً حلق اإلنسان يف احلياة، وهي تأيت يف قمة العقوبات القاسية والالإنسانية واملهينة،  

محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ويف  أية حكومة هي أن واجبو وأذى مدين، باحلياة أو باجلسم ممنوع ويعترب خمالفة جنائية
  مقدمتها، احلق يف احلياة واحلق يف حماكمة عادلة وأن حياكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي...اخل. 

من هذا املنطلق نرى و، قانونواالعتداءات واملخالفات واخلروج على ال هذه العقوبة مهما كان نوع اجلرم لذلك تأيت أمهية إلغاء  
االمتناع عن مصادرة حق اإلنسان يف احلياة، واللجوء إىل سبل أخرى حلفظ األمن  احلكومية أي كانت، أن من واجب السلطات

  وسيادة القانون، خاصة وأن احلق يف احلياة من احلقوق األساسية لإلنسان. 
قمع وإسكات معارضيها والتخلص جسديا من أفرادها األكثر نشـاطا و  وقد كانت هذه العقوبة أداة بيد السلطات املستبدة ل  

عرب حماكمات ميدانية واستثنائية لدى العديد من حكومات بلدان العـامل الثالـث   إزعاجا، حيث مثلت سياسة التصفية اجلسدية 
  ذروة هذا االستعمال اجملحف. من القرن املاضي يف السبعينيات والثمانينياتالعسكرية, 

االستعمال اجملحف هلذه العقوبة الالإنسانية واملهينة كأداة قمع سياسي سوف يستمر ما مل تتضافر اجلهود املشتركة من قبـل  أن   
  اجلميع لوضع حد هلذه العقوبة اجملحفة والالإنسانية بشكل هنائي.

, مبوجب بعض املراسيم القرن املاضي يف مثانينات عقوبة اإلعدام على نطاق واسع, ويف سورية جلأت السلطة احلاكمة إىل تطبيق  
اجلزائية اخلاصة، مثل: قانون االنتساب إىل تنظيم األخوان املسلمني ويف بعض احلاالت احملددة يف قانون مناهضة أهـداف الثـورة   

   ومحاية النظام االشتراكي وجرائم القتل العمد يف قانون العقوبات وقانون أمن حزب البعث العريب االشتراكي...
أن عقوبة اإلعدام ال تزال مطبقة يف سوريا حىت اآلن, حيث ال توجد إحصائيات دقيقة سنويا عن حاالت احملكومني باإلعدام ويف   

هذا السياق تشري تقارير املنظمات الدولية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان, عن استمرار تطبيق هذه العقوبـة يف سـوريا وأن   
ة واملؤسسة على خلفية حالة الطوارئ قامت مبحاكمة مدنيني وعسكريني وحكمت علـيهم باإلعـدام   احملاكم العسكرية وامليداني

ونفذت األحكام يف السجون ومراكز التوقيف، دون توفر أدىن شروط احملاكمة العادلة وأنه مت إحـداث العديـد مـن اهليئـات     
الذي أنشأ احملـاكم امليدانيـة    ١٩٦٨لعام  )١٠٩(املرسوم  والتشريعات واملراسيم واحملاكم االستثنائية وفق حالة الطوارئ ومنها

املختص ببسط صالحيات احملاكم امليدانية وقانون محاية الثورة الصادر باملرسوم التشريعي رقـم   ١٩٨٠لعام )٣٢(واملرسوم رقم 
ومن مث  ١٩٦٣/  ٣ /٢٨تاريخ  )٤٧(وتوسيع صالحيات حمكمة أمن الدولة العليا باملرسوم رقم  ١٩٦٥/  ١/ ١٧تاريخ  )٦(

وأن هنـاك   ١٩٧٩/  ٤/  ٨تـاريخ   )٥٣(توسيع اختصاص حمكمة أمن الدولة العليا بعد صدور قانون أمن حزب البعث رقم 



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

٥٥ www.dadhuman.info 

 
 
 

مادة من قانون العقوبات قد مت نقل االختصاص فيها من القضاء العادي إىل القضاء العسكري وأن عقوبة اإلعدام توجد  )١٤٢(
  ني السورية وتصدرها خمتلف احملاكم.يف العديد من مواد القوان

إما داخل السجون أو يف أي مكان تراه اهليئات املسئولة عن التنفيذ مناسبا وذلك أمـا شـنقا أو رميـا      وتنفذ عقوبة اإلعدام  
اليت ورد فيهـا  بالرصاص وعادة ال تسلم جثة الذي ينفذ فيه احلكم باإلعدام إىل ذويه، وفيما يلي، أهم املراسيم والقوانني واملواد 

  حكم اإلعدام:
  والذي توجد فيه مادة حتكم باإلعدام على االزدواجية بالتنظيم. )٥٣(قانون أمن حزب البعث رقم  – ١
  .)٦(قانون محاية الثورة رقم  - ٢
  والذي حيكم باإلعدام لكل منتسب لتنظيم اإلخوان املسلمني. ١٩٨٠لعام  )٤٩(القانون رقم  - ٣
  قانون العقوبات. من )٢٦٣(املادة  - ٤
  من قانون العقوبات. )٥٣(املادة  - ٥
ــواد  - ٦  )١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٦، ١٤٤، ١٣٧، ١٣٢، ١١٢، ١٠٣، ١٠(امل

  من قانون العقوبات العسكري.
مـن العهـد    )٦(من املادة  )٢(ونشري هنا إىل بعض الوثائق الدولية اليت حتث على مناهضة هذه العقوبة وإلغاءها، مثل: الفقرة   

لالتفاقيـة   )٦(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري الثاين امللحق به وكـذلك الربوتوكـول رقـم    
ق من بروتوكول إلغاء عقوبة اإلعدام امللح )٤(من املادة  )٣و ٢(األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، والفقرتان 

اللذين تعرب فيهما اللجنة عن  )٦١/ ١٩٩٩(و  )٨/ ١٩٩٨(باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وقراري جلنة حقوق اإلنسان 
مـن   )٥(اقتناعها بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يساهم يف تعزيز كرامة اإلنسان ويف التطوير التدرجيي حلقوق اإلنسان، وكذلك الفقرة 

 )٣(من اتفاقية حقوق الطفل والفقـرة   )٣٧(من املادة  )أ( اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والفقرة من العهد الدويل )٦(املادة 
) من ٤مـن الربوتوكول األول والفقرة ( )٧٧(من املادة  )٥(من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورعايته والفقرة  )٥(من املادة 

املرتبط باالتفاقية  )١٣(والربوتوكول رقم  )١٩٨٤/٥٠(اقيات جنيف والقرار رقم من الربوتوكول الثاين اإلضايف التف )٦(املادة 
الذي حظر تطبيق  )٦(األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية والذي جاء باألساس لسد الثغرة اليت تركها الربوتوكول رقم 

  عقوبة اإلعدام إال يف حالة بعض األفعال املرتكبة يف وقت احلرب.

  ة:التوصي
، وتناقض جوهر ما نصت عليه الشرعة الدوليـة حلقـوق   ةانطالقاً من املوقف املناهض لعقوبة اإلعدام كعقوبة قاسية وال إنساني  

  اإلنسان والربوتوكوالت امللحقة هبا، من كون احلق يف احلياة حق مقدس، فإننا نطالب احلكومة السورية بالعمل على: 
ة النقص الكبري يف التحليل العلمي لألسباب العميقة للجرمية بشكل عام ووضع احللول اجلذرية، اخلطوات الضرورية ملعاجل اختاذ -

مجيع احلقوقيني واملنظمات احلقوقية السـورية  املبنية على إلغاء عقوبة اإلعدام، للظواهر اإلجرامية حتت مجيع مسمياهتا، ونناشد هنا 
  عقوبة اإلعدام ألي سبب كان. تثنائية وإلغاءمجيع القوانني االس إىل حشد اجلهود من أجل إلغاء

وبالتصديق على الربتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية إلغاء هذه العقوبة من املنظومة اجلنائية الوطنية  -
وإلغاء كافة القـوانني   ية الدوليةو السياسية املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام وكذلك بالتصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائ

مع املواثيق و املعاهدات الدولية ذات الصلة واعتماد سياسة جنائيـة عادلـة    ومبالئمة التشريع السوريوالتشريعات االستثنائية 
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ه يعمل مرتكزة على ضمان حقوق السجناء يف احلياة و الكرامة اإلنسانية و التأهيل و إعادة اإلدماج، يف ظل قضاء مستقل و نزي
  تعزيز سيادة القانون.   من أجلجهده 

  جرائم الثأر: - ٤
جرائم الثأر تشكل انتهاكاً سافراً حلق اإلنسان يف احلياة، وهي جرمية اجتماعية قدمية / جديدة، تتحكم فيه العـادات والتقاليـد     

، نتيجة استمرار العادات والقـيم والثقافـات   البالية املوروثة...، وأن هذه اجلرمية ال زالت منتشرة ومستمرة يف اجملتمع السوري
  واملعتقدات... التقليدية واملتخلفة، اليت يعاد إنتاجها ثقافياً واجتماعياً، وهي تعترب جرمية قتل عن سبق اإلصرار والتصميم.

يف تفعيـل دور   ، املسؤولية األكرب عن إزهاق األرواح نتيجة ارتكاب هذه اجلرائم، بسبب قصـورها )السلطة(وتتحمل الدولة   
، قد تغذيها يف أحيان كثرية نتيجـة  )الدولة(التوعية والتثقيف يف البيئات اليت تنتشر فيها هذا النوع من اجلرائم. ال بل أن السلطة 

  لتغيبها دور وفعالية القوانني الوضعية وسلطة القضاء.
كون أدوات تنفيذها أحداث دون السن القانونية كي يفلتوا وتبقى هذه اجلرائم حتصد أرواح اآلالف من املواطنني واليت غالباً ما ي  

  .)الركن املعنوي(من العقاب، حيث أن قانون العقوبات السوري العام يعفي هذه الفئة من العقوبة بسبب غياب عنصر اإلرادة 
ويشـكل خـاص يف    هذا وما زالت  سوريا تشهد ارتكاب العشرات من جرائم إزهاق األرواح بسبب بقاء ظاهرة القتل ثـأراً   

  املناطق الريفية والعشائرية من سوريا.

  جرائم القتل بدافع الشرف: - ٥
جرمية القتل بدافع الشرف، تشكل هي األخرى انتهاكاً حلق اإلنسان يف احلياة وجتد تربتها املالئمة يف اجملتمعات املتخلفـة الـيت     

، هي اليت يزعم الفاعل أنه أرتكبها باسم الشرف )الشرف(ملقصود جبرائم تنتشر فيها ثقافة معينة تغذي العنف والقهر ضد املرأة، وا
  أو بدافع من الشرف.

، حيمل يف طياته تناقضاً صارخاً، فهو يضيف الشرف الذي هو قيمة إنسانية نبيلة إىل اجلرمية اليت متثـل  )الشرف(أن تعبري جرمية   
  قمة االحنطاط اخللقي والقانوين لدى الفرد واجملتمع.

وهذا التناقض يعرب هبذا الشكل أو ذاك عن تناقض العقلية اليت حتمل هذا املفهوم، ففي هذه اجملتمعات تعـيش املـرأة وضـعية       
حرمان وقهر وتبعية وخيتزل وجودها كله يف جسدها الذي خيتزل بدوره يف البعد اجلنسي، مث يتمحور مفهوم الشـرف مبفهومـه   

  اً على حساب أبعاد كيان املرأة ووجودها. الدارج حول هذا البعد اجلنسي حتديد
وال بد من اإلشارة هنا إىل أن مفهوم الشرف مفهوم نسيب نوعاً ما، حبيث خيتلف من بيئة ألخرى، فهناك جرائم ارتكبت جملـرد    

هل ممن رؤية الفتاة تقف مع شاب غريب أو تتحدث باهلاتف بصوت منخفض وهناك جرائم ارتكبت لزواج الفتاة دون موافقة األ
  حتب سواء أكان من نفس الطائفة الدينية أو خارجها.

باملعىن القانوين، هي جرائم القتل أو اإليذاء واليت يرتكبها األشخاص حبق اإلناث القريبات هلم الرتكاهبن الزنا أو  )الشرف(جرائم  
  إقامتهن للصالت غري املشروعة مع الغري أو جملرد الشبهة.

، إىل وقوع )الشرف(وأن كانت غري دقيقة بسبب عدم اإلبالغ أو عدم معرفة اجلرائم اليت تقع بدافع  وتشري بعض اإلحصائيات  
ضحايا كثر بسبب هذه اجلرائم ويف سوريا أيضاً ال توجد إحصائيات دقيقة حول هذا املوضوع، بسبب التكتم عليه. وقد اعترفت 

  العام. جرمية قتل بذريعة الشرف يف هذا )٥٧(احلكومة السورية بـ 
ويعتقد أن عدد الضحايا هذه اجلرمية كبري جداً يف اجملتمع السوري، حيث جاء يف تقرير لألمم املتحدة أن سوريا تصنف بني أكثر   

الزواج بالتعارض (مخس دول يف العامل يتم فيها ارتكاب جرائم بذريعة الشرف تكون ضحيتها املرأة مع أسباب حقيقية خمتلفة، هي: 
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هل، استقالل الفتاة يف حياهتا عن مرتل أسرهتا، الزواج من طائفة أو دين آخر، أي سلوك تقوم به املرأة وال يعجـب  مع إرادة األ
  ذكور العائلة، االستيالء على أرث املرأة أو أمواهلا...).

، وبالتايل تصبغ الشرعية )ففةاحمللة واملخ(وفيما يلي استعراض لبعض مواد قانون العقوبات السوري العام اليت متنح اجلاين األعذار   
  القانونية على ارتكاب هذه اجلرمية.

  من القانون، ما يلي:  )٥٤٨(جاء يف نص املادة   
يستفيد من العذر احملل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزنا املشهود أو يف صالت جنسية فحشاء  – ١(

يستفيد مرتكب القتل أو األذى مـن   – ٢ائهما أو على قتل أو إيذاء أحدمها بغري عمد. مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذ
  .)العذر املخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف حالة مريبة مع آخر

ل العذر احملل تبدي(املتعلقة جبرائم الشرف  )٥٤٨(بتعديل املادة  )٣٧(مرسوم تشريعي رقم  ٢٠٠٩/  ٧/  ١ورغم أنه صدر يف 
، ولكن هذا املرسوم مل يأيت ملبياً للطموحات والتغيري املنشود الذي يوقف العنـف  )بالعذر املخفف ورفع عقوبة مرتكب اجلرم...

  حبق املرأة.
وهناك مواد أخرى من قانون العقوبات السوري، كرست العنف ضد املرأة من خالل ختفيف العقوبة على الرجل أثناء ارتكابه    
مـن   )٥٠٨(من قانون العقوبات السوري العام، والفقرة األوىل من املـادة   )١٩٢(مية حبجة الدفاع عن الشرف، مثل املادة جر

قانون العقوبات السوري، اليت يعفي مرتكب جرمية االغتصاب من العقوبة القانونية إذا عقد زواج صحيح بينه وبني املعتدى عليها 
ا العقد فإن تنفيذها تعلق...، كما أن اجتهادات حمكمة النقض السورية واليت تعتـرب مصـدراً   وإذا كانت العقوبة صادرة قبل هذ

  تقول:  )١٣٠٨(فالقاعدة  )جرائم الشرف(قانونياً بعد النص القانوين، وسعت دائرة احلماية القانونية لألشخاص الذين ارتكبوا 
باً سواء من جهة العصبات أو من جهة األصـهار وأن مل تكـن مـن    الدافع الشريف يستفيد منه املتدخل يف اجلرمية إذا كان قري(

  احملارم..). 
وقد كرست حمكمة النقض العادات والتقاليد املوروثة والبالية والقاصرة عن ركب العصر وتطوراته، حني جاءت على أن غسل   

  على ما يلي:  )٥٤١(العار ال يكون وال يزول إال بقتل املرأة، حيث تنص القاعدة 
كل فعل من هذا القبيل تقدم عليه املرأة تسبب فيـه إىل   إن العادات والتقاليد واحلياة االجتماعية يف الريف تنبذ فعل الزنا ويعترب(

عائلتها ذالً وانكساراً وعاراً أمام اآلخرين، وأن هذا العار ال يزول إال بقتل املرأة اليت سببته للعائلة حسب االعتقـاد السـائد يف   
  .)اجملتمع

  التوصية:
إن احلل ملواجهة هذه اجلرمية واحلد من األعداد الكبرية لضحاياها، يكمن يف جترمي اجلاين جبرمية إزهاق الروح وإيقـاع العقـاب     

  العادل حبقه وإلغاء نص هذه املادة اجملحفة حبق املرأة من القانون.
  

  احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية: -ثانياً 
من  )١(إن حترمي التعذيب أصبح من أهم الدعوات العاملية واإلقليمية واحمللية، وأن الدستور السوري النافذ نص يف الفقرة  رغم   

  على أن:  )٢٥(املادة 
  .)احلرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وآمنهم(
  على ما يلي :  )٢٨ (من املادة  )٣ ( كما ونص الدستور السوري أيضاً يف الفقرة 
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  .)ال جيوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك(
إال أن الواقع يبني استمرار التعـذيب   ٢٠٠٤ورغم أن سوريا من الدول اليت وقعت على االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب عام  

القاسية، حيث ميارس التعذيب واملعاملة القاسية، بشكل منهجي يف السجون ومراكز التوقيف والتحقيق... يف سوريا، من واملعاملة 
  أجل انتزاع االعترافات من املوقوفني واملعتقلني...، وهو من أبشع االنتهاكات اليت متارس حبق اإلنسان وكرامته.  

علقة حبقوق اإلنسان، على جترمي التعذيب وعدم جواز إخضـاع أحـد للتعـذيب وال    ورغم تأكيد املواثيق والعهود الدولية املت  
يف  للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة...، إال أن الواقع يبني استمرار التعذيب واملعاملة القاسية، وخاصة

  فات، وخاصة يف األماكن اليت أتينا على ذكرها أنفاً.األماكن اليت أتينا على ذكرها أنفاً، من أجل انتزاع االعترا
  وهناك بعض املواد القانونية اليت حتمي مرتكيب جرائم التعذيب من املسألة القانونية،   

  ، تنّص على أنه: ١٩٦٩لعام  )١٤(من املرسوم التشريعي رقم  )١٦(حيث أن املادة 
ائم اليت يرتكبوهنا أثناء تنفيذ املهمات احملددة املوكولة إلـيهم أو يف معـرض   ال جيوز مالحقة أي من العاملني يف اإلدارة عن اجلر(

  )قيامهم هبا إال مبوجب أمر مالحقة يصدر من املدير.

الذي جرى مبوجبه تعديل قانون العقوبات العسكرية يف  ٢٠٠٨/  ٩/  ٣٠تاريخ  )٦٩(كذلك املرسوم التشريعي رقم 
  سوريا:

والذي مبوجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية يف سوريا،  ٢٠٠٨/  ٩/  ٣٠تاريخ  )٦٩(قم جاء يف املرسوم التشريعي ر  
حيث نص مواد هذا املرسوم اجلديد على حصر قرار مالحقة عناصر الشرطة واألمن السياسي واجلمارك املتهمني مبمارسة التعذيب 

ياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات املسلحة، بالقيادة العامة للجيش والقوات املسلحة رغم إهنم يتبعون إدار
شجع من ظاهرة إفالت موظفي الدولة من العقاب الذي منح حصانة واسعة لعناصر األمن العسكري وأفراد الشرطة وموظفي مما 

اجلرائم اليت ارتكبت أثناء تأديتـهم   اجلمارك. وينص هذا املرسوم على وجه التحديد إىل أن هؤالء املوظفني لن يتابعوا قضائيا عن
منحهـا   احلصانة اليت هذه واجباهتم، ما مل يتم اختاذ قرار خمالف لذلك من قبل القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة،. كما أن 

عرضون ال للمعاقبة لبعض موظفي الدولة تنتهك مبدأ املساواة بني املواطنني، ويعين ذلك أن مرتكيب أعمال التعذيب، ال يت القانون 
. ومن شأن هذا املناخ السـائد  ألن إقامة الدعاوى حتتاج إىل األذن من القائد العام للجيش والقوات املسلحة. وال حىت للمحاكمة

يف البلد، الذي يضمن ألصحابه اإلفالت من العقاب، أن يقوض جهود مناهضة التعذيب، يف بلد يرتكب موظفوها هذه اجلرميـة  
  ي. على حنو منهج

سوف يتم ترحيل مجيع الدعاوى املنظورة من تاريخ صدور هذا املرسوم أمام القضاء العادي حبق املذكورين أنفاً فيما يتعلق بتعذيب 
  املواطنني...إىل القضاء العسكري ليصار إىل إيداعها ملرجعها املختص وفقاً للمرسوم

  وجاء يف نص املرسوم التشريعي ما يلي:   
 )٦١( التشريعي رقم العسكرية الصادر باملرسوم احملاكمات وأصولمن قانون العقوبات  )٤٧(املادة  آخر إىلف تضا: )١( املادة

  نصها:  اآليتوتعديالته، الفقرة  ١٩٥٠ / ٢ / ٢٧تاريخ 
طة األمن السياسي، وعناصر الضـاب  قوى األمن الداخلي، وعناصر شعبة وأفراداجلرائم املرتكبة من ضباط وصف   -آ  –:) ٧(

  )املوكلة إليهم. ، بسبب تأدية املهاماجلمركية
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الضابطة  السياسي وعناصر  وعناصر شعبة األمن  املالحقة حبق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى األمن الداخلي أوامرتصدر  -ب
ـ / من قانون العقوبات  ٥٣ املسلحة وفق أحكام املادة / اجلمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات احملاكمـات   ولوأص

 .وتعديالته العسكرية
  .القضاء العسكري إىل )١(القضاء العادي املتعلقة يف املادة  أمامحتال الدعاوى املقامة : )٢(املادة 
  .تاريخ صدوره ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية ويعترب نافذا من: )٣(ادة امل
اوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة واجلمارك وعناصر األمن السياسـي،  ومبوجب املرسوم اجلديد ال ميكن إقامة الدع  

  املتعلقة بتعذيب املواطنني واالعتداء عليهم، ألن إقامة الدعاوى حتتاج إىل األذن من القائد العام للجيش والقوات املسلحة.
املذكرين أنفاً فيما يتعلق بتعذيب املواطنني...إىل القضاء وسوف يتم ترحيل مجيع الدعاوى املنظورة حالياً أمام القضاء العادي حبق   

  العسكري ليصار إىل إيداعها ملرجعها املختص وفقاً للمرسوم.
على أن أوامر املالحقة تصدر حبق املذكورين بقرار من القيادة العامـة   )١(من املادة  )ب(لقد نص املرسوم اجلديد يف الفقرة     

تـاريخ   )٦١(من قانون العقوبات العسكرية الصادر مبوجب املرسوم التشريعي رقم  )٥٣(املادة  للجيش والقوات املسلحة وفق
  واليت تنص على أنه:  ١٩٥٠/  ٢/  ٢٧

  تصدر أوامر املالحقة بناء على مطالعة النيابة العامة العسكرية على الوجه اآليت:
  در بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات املسلحة.حبق الضباط األمراء والقادة مبوجب مرسوم يص –آ  زمن السلم: – ١

حبق الضباط األعوان واملوظفني واملستخدمني والعمال التابعني ملصاحل اجليش بقرار من القائد العام للجيش والقوات املسلحة  –ب 
  بناء على اقتراح رئيس األركان العامة.

   مباشرة لوزارة الدفاع الوطين بأمر من القائد العام للجيش والقوات املسلحة.حبق املوظفني واملستخدمني املدنيني التابعني –ج 
  واألفراد بأمر من رئيس األركان العامة. )صف الضباط(حبق النقباء  –د 
وإذا كان هنالك أظناء عسكريون من رتب خمتلفة يف قضية واحدة أو كان هنالك عسكريون ومدنيون قضت أحكام الفـانون    

  أمام احملاكم العسكرية فيصدر أمر املالحقة عن السلطة صاحبة الصالحية مبالحقة ذي الرتبة األعلى.مبحاكمتهم 
ويف حالة احلرب يصدر أمر املالحقة يف مجيع األحوال املتقدمة الذكر عن القائد العـام للجـيش والقـوات     زمن احلرب: – ٢

  املسلحة.
  املذكورة. )٥٣(، مل يشر إىل أي فقرة من فقرات املادة )١(من املادة  )ب(ولكن املرسوم اجلديد يف الفقرة  

تاريخ  )١٤(من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر باملرسوم التشريعي رقم  )١٦(ويتناقض املرسوم اجلديد إضافة إىل املادة   
فيها الصادر باملرسـوم   ة العاملنيمن قانون التنظيمات الداخلية إلدارة أمن الدولة وقواعد خدم )٧٤(واملادة  ١٩٦٩/  ١/  ٢٥

  مع املواثيق والدساتري الدولية اليت أقرت املساواة القانونية بني املواطنني، مثل:  ١٩٦٩/  ٥/  ٢٥تاريخ  )٥٤٩(التشريعي رقم 
دنيـة  والعهدان الدوليان اخلاصـان بـاحلقوق امل   ١٩٤٨واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  ١٩٤٥ميثاق األمم املتحدة عام 

ومع قانون  ١٩٧٣و يتناقض كذلك مع الدستور السوري عام  ١٩٦٦والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام 
  العقوبات السوري العام. 

  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه:  )٨(فقد نصت املادة 
  .)من أعمال فيها اعتداء على حقوقه األساسيةلكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل احملاكم الوطنية إلنصافه (
  من اإلعالن العاملي على أنه:  )١٠(ونصت املادة  
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لكل إنسان احلق على قدم املساواة التامة مع اآلخرين يف أن تنظر قضيته أمام حمكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادالً علنياً للفصـل يف  (
  .)حقوقه والتزاماته، وأية هتمة توجه إليه

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، على ما يلي:  )٣(نصت املادة كما  
تتعهد كل دولة طرف يف هذه املعاهدة، أن تكفل لكل شخص التعويض املناسب يف حالة وقوع أي اعتداء على احلقوق واحلريات (

  .)بصفة رمسية املقررة يف هذه االتفاقية، حىت ولو ارتكب هذا االعتداء من أشخاص يعملون
  من نفس العهد املذكور، على:  )١٤(ونصت املادة  
  .)أن مجيع األشخاص متساوون أمام القضاء(
  من الدستور السوري، على أن:  )٢٥(ونصت الفقرة الثالثة من املادة  
  .)املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات(
  السوري العام، على ما يلي:  من قانون العقوبات )٥٥٥(كما تنص املادة  
وختفض العقوبة عن اجملـرم   -٢من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت، عوقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني.  -١(

إذا أطلق سراح الشخص خالل مثان وأربعني ساعة دون أن يرتكب به جرميـة   )٢٤١(حسبما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة 
  .)ية كانت أو جنحةأخرى جنائ

  من قانون العقوبات السوري العام، على ما يلي:  )٥٥٦(وتنص املادة  
إذا أنزل مبن حـرم مـن    - ٢إذا جاوزت مدة حرمان احلرية الشخصية الشهر.  -١يقضي على اجملرم باألشغال الشاقة املؤقتة: (

  .)حريته تعذيب جسدي أو معنوي
التحقيق النتزاع املعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً، فقد جاء نـص املـادة   أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء   
  من قانون العقوبات السوري، كما يلي:  )٣٩١(
من سام شخصاً ضروباً من الشدة ال جييزها القانون، رغبة منه يف احلصول على إقرار عن جرمية، أو على معلومات بشأهنا، عوقب (

  .)هر إىل ثالث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إىل مرض أو جراح كان أدىن العقوبات، احلبس سنةباحلبس من ثالثة أش
ونادراً ما يلجأ ضحايا التعذيب يف سوريا إىل القضاء للمطالبة بالتعويض عما حلق هبم من أضرار نتيجة التعذيب أثناء التوقيـف،    

بل األجهزة األمنية وضعف ثقة املواطن بالقضاء وضـعف ثقافـة حقـوق    ويعود ذلك إىل اخلوف من اإلجراءات االنتقامية من ق
  اإلنسان عموماً . 

حتدثوا عن تعرضهم للتعذيب من خـالل الضـرب     ٢٠٠٩وهناك شهادات للعديد من املعتقلني الذين أفرج عنهم العام احلايل   
د واإلمساك برؤوسهم وضرهبا بعضها بالبعض ممـا  بالكابالت الكهربائية وعصي اخليزران وأعقاب البنادق يف خمتلف مناطق اجلس

أحلق إصابات دماغية ونزيف حاد من األنف ونزع أظافر اليدين والقدمني والصعق بالصدمات الكهربائية على اليدين والقـدمني  
ني من اخلروج للتنفس واألماكن احلساسة من اجلسم...اخل، إضافة إىل املعاملة املهينة واحلرمان من أبسط احلقوق مثل حرمان املعتقل

واإلهانة املباشرة والشتم بأقذع األلفاظ والزّج إىل أماكن قذرة واستخدام أدوات ملوثة باألوساخ واحلرمان من النظافة وتلويـث  
الطعام عمداً واحلرمان من الزيارات ومنع الكتب والدفاتر واألقالم من الدخول إىل السـجن وعـزل املعـتقلني يف زنزانـات     

  ..اخل،  والتعذيب، أما أن يكون جسدياً أو نفسياً.انفرادية.
  أن من أهم وسائل التعذيب اجلسدي يف السجون واملعتقالت السورية، هي: التعذيب اجلسدي: -*
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الكرسي األملاين والضرب بالكبالت والوضع يف الدوالب وصعقات الكهرباء وبساط الريح واحلرق بالسجائر ملواضع خمتلفة من   
ب والركل والصفع واجللد على أسفل القدمني والتعذيب باملياه والسلم والفسخ والشبح والضرب بالبلطة واملثقب اجلسم والضر

  الكهربائي واإلطعام الكريه واألفعال املنافية لآلداب والتغذية الرديئة.
  التعذيب النفسي: -* 
من االتصال بالعامل اخلارجي واالستعانة مبحام. حيث يبقى ويتمثل هذا النوع من التعذيب، باحلبس االنفرادي ملدد طويلة، واملنع  

، تفتقر إىل )األقبية والزنازين(املعتقل شهوراً وأحياناً سنوات دون أن تعلم عائلته عنه أي شيء، وكذلك يتمثل يف احلجز يف أماكن 
التعذيب الشـديد إىل جانـب توجيـه    أدىن معايري الصحة بعيداً عن الضوء واهلواء النقي، وإمساعهم بصورة شبه دائمة أصوات 

اإلهانات والشتائم املبتذلة والتهديد املستمر بتعذيب أشد، أو بالتعرض للتعذيب واإلهانة ألحد أفراد العائلـة وبشـكل خـاص    
  للزوجة أو األخت أو االبنة.

ر بشكل مباشر يف معنويـات املوقـوف،   أن التحقيق سواء يف الفروع األمنية أو القضائية يرافقه غالباً التهديد والتخويف مما يؤث  
ويؤدي إىل أثار نفسية طويلة األمد لديه، كما أن العزل االنفرادي عقوبة مالزمة للتعذيب يف الفروع األمنية وقد تستمر إىل ما بعد 

  انتهاء التحقيق وتوقف التعذيب اجلسدي، وحىت أحياناً بعد صدور األحكام.
نية إما يف الزنزانات أو يف املهاجع، وغالباً تكون مساحة الزنزانة متر مبترين، وتتميز بعدم وصول وحيتجز املعتقلون يف الفروع األم  

الضوء أو اهلواء هلا، نظراً لوجود معظمها يف أقبية حتت األرض، إضافة إىل عدم وجود إنارة حبيث ال مييز املعتقل بني الليل والنهار، 
  يري الصحية.فضالً عن قذارهتا وافتقارها ألدىن املعا

أما املهاجع فتتميز غالباً باكتظاظها الكبري، وينام احملتجزون فيها على مراحل وعلى طريقة " التسييف "أي أن ينام الشخص على   
  أحد جانبيه كحد السيف ليأخذ أقل مسافة ممكنة، أما الباقون فخيارهم إما النوم وقوفاً أو انتظار دورهم يف النوم " تسييفاً ".

  

  احلق يف احلرية والسالمة الشخصية: -اً ثالث
  االعتقال التعسفي: -١
رغم توقيع سوريا على املواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تنص على عـدم جـواز االعتقـال      

االعتقـال التعسـفي..، إال إن   التعسفي واحلق يف احلرية والسالمة الشخصية، ورغم النص يف الدستور السوري على عدم جواز 
االعتقال العشوائي التعسفي ، بدون مذكرة قضائية صادرة عن اجلهات القضائية املختصة أصوالً وبدون مربرات قانونية، ما زال 
منتشر يف سوريا بقوة وكثرة، بسبب إستمرار وجود حالة الطوارئ املستمرة منذ نصف قرن من الزمن، فكل جهاز أمين يتمتع حبق 

عتقال أي مواطن والتحقيق معه وإخضاعه للتعذيب واملعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة البشرية، وقد يصل األمر كما ذكرنا سابقاً ا
  إىل إصابة املعتقلني بأمراض وعاهات دائمة أو املوت حتت التعذيب أو نتيجة له.

تصعيد وترية األعتقاالت التعسفية مـن قبـل     ٢٠٠٩ولوحظ من خالل رصدنا لالنتهاكات الواقعة على هذا احلق خالل عام   
األجهزة األمنية، ويف الوقت الذي تعج مراكز وفروع املخابرات املختلفة باملواطنني املعتقلني فأن النذر اليسري من أخبارهم ال يصل 

ل أمام احملاكم املختلفة. وقد رصـدنا يف  إىل املهتمني بالشأن احلقوقي واإلنساين وإىل اجملتمع احمللي والدويل، إال بعد حتويلهم للمثو
العشرات من االعتقاالت العشوائية اليت قامت هبا األجهزة األمنية املختلفة ضد املواطنني السوريني، نذكر هنـا   ٢٠٠٩هذا العام 

  بعضها:
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سـوريا مواليـد   مت اعتقال األستاذ مصطفى مجعة بكر عضو اللجنة السياسية حلزب أزادي الكردي يف  ٢٠٠٩/  ١/  ١٠يف  -
حمافظة حلب، دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر مـن اجلهـات    )عني العرب(كوباين  -١٩٤٨

  القضائية املختصة.
واجلدير بالذكر  مت تبليغه من قبل فرع األمن العسكري حبلب بضرورة مراجعة فرع فلسطني يوم اخلميس وبعد عدت مراجعات   

  مت أعتقاله إىل أن مت أحالته إىل القضاء يف وقت الحق. للفرع املذكور 
 ١٩٦٢اعتقلت أحدى السلطات األمنية يف حمافظة احلسكة  السيد ناصر دقوري والدته صافية تولـد   ٢٠٠٩/  ١/  ١١يف  –

ذلك علـى خلفيـة   حمافظة احلسكة، وهو ناشط يف اجملال الثقايف الكردي، و –متزوج وأب لثالثة أطفال من أهايل ناحية عاموده 
  تعليم اللغة الكردية جملموعة من املواطنني الكرد يف أحد املنازل يف مدينة القامشلي.

اعتقل فرع أمن الدولة بالقامشلي السيد حامت امحد العمري، دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة  ٢٠٠٩/  ١/  ١٢يف  –
  قضائية أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة.

سنة، وهو عامل باتون ويعاين املرض قد مت استدعائه من قبل مفـرزة    ٤٠ير بالذكر أن السيد حامت العمري البالغ من العمر اجلد  
  (أمن الدولة) يف عامودا، ومت تبليغه بضرورة مراجعة فرع (أمن الدولة) بالقامشلي اليت أعتقلته على الفور. 

ة يف حمافظة احلسكة على إعتقال املهندس درويش غالب درويش والدتـه  أقدمت أحدى اجلهات األمني ٢٠٠٩/  ١/  ١٣يف  –
حمافظة احلسكة، اعتقاالً تعسفياً بدون أية مذكرة قبض من قبل اجلهات املختصـة أو أي   –من أهايل القامشلي  ١٩٤٨نوفه تولد 

  حكم حبقه إىل أن مت إحالته إىل القضاء يف وقت الحق. 
األمن السياسي باحلسكة  السيد زكي إمساعيل خليل، والدته سلطانة عبد الرمحن، تولد قناة اعتقل فرع  ٢٠٠٩/  ١/  ١٧يف  –

  اعتقاالً تعسفياً دون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة حبقه. ١٩٧٧قامشلي  -السويس
تدعائه من قبل فرع األمن السياسي بالقامشـلي  يذكر أن السيد زكي خليل وهو موظف يف املشفى الوطين بالقامشلي قد مت اس  

ومت تبليغه بضرورة مراجعة فرع األمن السياسي باحلسكة، حيث قام مبراجعة الفرع املذكور يف نفـس   ٢٠٠٩/  ١/  ١٧بتاريخ 
  اليوم اليت قامت باعتقاله فوراً. 

الزراعي فواز فرحان كانو والدته نـورا   اعتقلت أحدى اجلهات األمنية  املهندس  ٢٠٠٩/  ١/  ١٧كذلك ويف نفس اليوم  –
  متزوج ومن أهايل احلسكة وهو موظف يف دائرة زراعة احلسكة.   ١٩٦٦تولد 

  مت إعتقال كل من األحداث : ٢٠٠٩ / ١/  ٢٢يف  -
شاهني علـي   – ٥علي حممد فواز.  – ٤سردار عمر عبد الرحيم.  – ٣شيار بوظو مسعود.  – ٢عبد العزيز حسو مجيل.  – ١
عندما كانوا بالقرب   ٢٠٠٩/  ١/  ٢٢خالد خليل مجعة. وهؤالء األحداث، اعتقلوا يف يوم  – ٧دل خاز حممد.  – ٦راهيم. إب

من مسرية ليلية نظمتها حركة الشبيبة الدميقراطية يف مدينة احلسكة، وقد أفادوا عند استجواهبم بأهنم تعرضوا للتعذيب على أيدي 
بيدار عبد السالم أمحد.  – ١كما مت توقيف ثالثة شبان آخرين على خلفية نفس املوضوع، وهم:  عناصر األمن اجلنائي باحلسكة.

عزيز عبد الرمحن أسعد. حيث وجهت هلم هتم: الشغب وإشعال اإلطارات ورمي املشاعل علـى   – ٣آالن مروان إمساعيل.  – ٢
  مال الكردستاين.الطرقات واملنازل ورفع شعارات وترديد هتافات متجد أوجالن وحزب الع

اعتقلت املخابرات اجلوية بدمشق  السيد مهام حسن حداد، بعد مراجعته هلا يف حوايل الساعة الواحدة  ٢٠٠٩/  ١/  ٢٧يف  –
  بناء على طلبهم بضرورة مراحعتهم . ٢٠٠٩/  ١/  ٢٧من بعد ظهر يوم الثالثاء 
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لم االجتماع وناشط حقوقي وكاتب يكتب يف العديـد مـن   خريج ع ١٩٨٠واجلدير بالذكر أن السيد مهام حداد من مواليد   
  حلوايل ثالثة أشهر، قبل أن يتم إطالق سراحه.   ٢٠٠٨/  ٥/  ٤الصحف واملواقع االلكترونية وسبق له وأن اعتقل يف 

حلزب اعتقلت مفرزة  األمن السياسي برأس العني كل من برهان عابد متي وإدريس، ومها عضويني يف ا ٢٠٠٩/  ٢/  ٤يف  –
اخلاص  ٢٠٠٨لعام  )٤٩(جناح وصال بكداش، على خلفية قيامهما جبمع تواقيع خبصوص تعديل املرسوم  –الشيوعي السوري 

  بالعقارات يف املناطق احلدودية، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة . 
شق الدويل احملامي األستاذ موسى هاشم شناين عضو املنظمة اعتقلت األجهزة األمنية يف مطار دم ٢٠٠٩/  ٢/  ١٢يف   –

من أهايل مدينة محص، فور عودته من دولة قطر، حيث احتجز يف مطار دمشق  ١٩٦٨تولد  )سواسية(السورية حلقوق اإلنسان 
ة حوايل الساعة السادسة الدويل ملدة تقارب الثالث ساعات مث اقتيد بعدها ألحد فروع األجهزة األمنية التابة إلدارة أمن الدول

والنصف واحتجز حىت  الساعة الثانية عشرة ليالً مث أطلق سراحه بعد مصادرة هويته الشخصية وجواز سفره، ومن مث  ويف يوم 
  حيث مت اعتقاله فوراً. ٢٠٠٩/  ٢/  ١٧طلب منه هاتفياً مراجعة الفرع األمين صباح يوم  ٢٠٠٩/  ٢/  ١٦

قال الناشط احلقوقي الزميل حمي الدين عيسو عضو جملس أمناء جلان الـدفاع عـن احلريـات    مت اعت ٢٠٠٩/  ٢/  ١٨يف   –
الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سوريا لساعات عدة، وجاء اعتقاله أثناء تصفحه  االنترنت يف إحدى مقاهي االنترنيت يف مدينـة  

العائد له وتأخذه إىل الفرع وحتتجزه يف غرفة لعدة سـاعات   محص لتدخل بعدها بقليل دورية أمنية وتقوم مبصادرة اهلاتف احملمول
  وليتم بعدها التحقيق معه والذي تركز حول أعضاء ونشاط اللجان حىت مت اإلفراج عنه حبدود الساعة العاشرة والنصف ليالً.

وجود أي سند قانوين يربر  اعتقلت القوات األمنية يف مدينة القامشلي السيد حممد سعيد أمحد بالو، دون ٢٠٠٩/  ٣/  ١٠يف  - 
  للقائمني على االعتقال أعماهلم التعسفية. 

مت إعتقال بعض طلبة جامعة حلب على خلفية وقوفهم بشكل صامت ملدة مخس دقائق بشكل سـلمي   ٢٠٠٩/  ٣/  ١٢يف  –
سكري حبلب وهـم:  وذلك من قبل  فرع األمن الع ٢٠٠٤وحضاري، إجالالً ألرواح ضحايا أحداث الثاين عشر من أذار  عام 

طالـب يف   -طالب يف املعهد الزراعي سنة أوىل وآالن حسني  -طالب يف كلية احلقوق سنة رابعة وكاوى ديكو  -هبزاد مسلم 
  كلية األقتصاد وعبدي رمي طالب يف كلية االتربية.  

قريـة   –ناحية بلبـل   –ين منطقة  عفر –حلب  –اعتقلت  األجهزة األمنية، السيد علي خليل حممود  ٢٠٠٩/  ٣/  ١٢يف  -
/ صباحاً  على خلفية الوقوف الصامت على أرواح ضحايا آذار  ١١.٣٠شنكل، وذلك من مدينة حلب حي األشرفية الساعة / 

  تعسفياً وبشكل خمالف للقانون.  ٢٠٠٤
  مت اعتقال كل من:   ٢٠٠٩/  ٣/  ١٦يف  –
ية قوالن ,وهو احد أعضاء فرقة الدرباسية   للفلكلور الكردي  قر –الدرباسية   -احلسكة   -الشاب فؤاد حسن احلسني   – ١

  .                            )واليت تقدم عروضها عادة يف احتفاالت عيد نوروز(يف سوريا 
كليـة اآلداب   -الدرباسية قرية قوالن, طالب يف جامعة دمشق  كلية  اآلداب قسم التاريخ  –الطالب ماهر سطام احلسن  – ٢
معة دمشق, على خلفية الوقوف ملدة مخس دقائق صمت على أرواح ضحايا جمزرة حلبجة الكردية, وذلك من قبل األجهـزة  جبا

إىل جهة جمهولة, وأستمروا رهن األعتقال التعسـفي ملـدة    )حسب شهود عيان(األمنية السورية, واقتادهتم بواسطة سيارة جيب 
  هتمة هلم.         طويلة إىل أن مت إخالء سبيلهم دون توجيه أية

اعتقلت السلطات األمنية يف مدينة عامودا املواطن عبد السالم حممود، صاحب حمل تسجيالت السالم،  ٢٠٠٩/  ٣/  ١٦يف  –
  وذلك على خلفية تشغيله أغنية مبناسبة إحياء ذكرى جمزرة حلبجة اليت تصادف يوم أعتقاله. 
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ة، اليت حولته فيما بعد إىل القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتهمة أثارة النعرات وقد مت حتويله إىل فرع األمن السياسي باحلسك  
الطائفية واملذهبية اليت حكمت عليه بالسجن ملدة ثالثة أشهر ونصف، كما مت توقيف املواطن إبراهيم عبد اجمليد فرمان يف مدينـة  

  القامشلي لعدة ساعات أثناء إحيائه لذكرى جمزرة حلبجة.
 ١٩٨٤/  ١/  ٧تولد  –اجلوادية  –أختفى السيد كانيوار يوسف والدته خريية من أهايل قرية عابرة    ٢٠٠٩/  ٣/  ١٩يف  - 

  .  )حسب بعض املصادر أنه معتقل لدى األمن السياسي بدمشق(كلية اآلداب.  –خريج جامعة دمشق 
  ينة عامودا مت اعتقال كل من : مد  -عشية ليلة عيد نوروز,  يف حمافظة  احلسكة  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٠بتاريخ  -
جوان جالل سعيد. من قبل مدير ناحية عامودا على خلفية إشعال شعلة  نوروز وقد سـلمتهم   – ٢هفند حسني بن صاحل.  – ١

إىل أحد فروع األجهزة األمنية واليت حولتهم فيما بعد إىل القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتهمة إثارة الشغب وإثارة النعرات 
  الطائفية. 

  ) مت اعتقال كل من :)ديريك(مساًء مبحافظة احلسكة مدينة املالكية ( ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٣يف  -
  رياض حممد أمحد.  – ٣مظلوم عبد الكرمي كايف.  – ٢رشيد رمضان حسو.  – ١
سكة, على خلفية رفع صور من قبل عناصر األمن اجلنائي باملالكية وقامت اجلهة املذكورة بتسليمهم إىل فرع األمن السياسي باحل 

حيث مت حتويلهم فيما بعد إىل القاضي الفرد العسكري  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢١السيد عبد اهللا أوجالن إثناء احتفاالت عيد نوروز
  بالقامشلي بتهمة إثارة النعرات الطائفية واملذهبية.

  ن:اعتقلت  السلطات األمنية السورية يف منطقة املالكية كل م  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٩يف  - 
عكيد عبد الكرمي حسن من سكان مدينة املالكية وميفان عبدي سليمان من سكان ناحية خان اجلبل ألسباب غري معروفة ودون  

  أي امر أو مذكرة من القضاء. 
اعتقلت دورية تابعة لفرع األمن العسكري بالقامشلي االستاذ أنور ناسو من مقر عملـه يف الوحـدة     ٢٠٠٩/  ٣/  ٣٠يف  –

  اليت حولته إىل القضاء فيما بعد.  ألسباب غري معروفة ية ببلدة صفيا القريبة من مدينة احلسكةاالرشاد
اعتقلت القوات األمنية يف مدينة عامودا السيدين:  فواز حمي الدين وأمحد كيكي تعسفياً وبدون وجود  ٢٠٠٩/  ٣/  ٣٠يف  -

  عتقال.مذكرات توقيف نظامية صادرة عن اجلهة صاحبة األختصاص يف اال
اعتقلت األجهزة األمنية السيدين رودي سعيد و يوسف فرمان من مدينة عامودا اعتقال تعسـفياً ودون   ٢٠٠٩/  ٣/  ٣١يف  -

  أي سند قانوين جييز األعتقال. 
و حمافظة احلسكة، الزميل بافل علي أمحد والدته شهناز وه –اعتقلت مفرزة األمن العسكري بالقامشلي  ٢٠٠٩/  ٤/  ٥يف   –

من سكان مدينة القامشلي ويدرس يف جامعة دمشق كلية اآلداب قسم اللغة العربية, وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من 
  اجلهات القضائية املختصة وقدمته بعد اعتقال دام قرابة ثالثة أشهر إىل القضاء الذي اخلى سبيله.

تب والصحفي األستاذ فاروق حجي مصطفى بعد مراجعات اعتقل جهاز األمن السياسي حبلب  الكا ٢٠٠٩/  ٤/  ٥يف   –
يذكر أن اجلهاز املذكور  ٢٠٠٩/  ٤/  ٥متكررة من قبل املذكور جلهاز األمن السياسي بناء على طلبهم إىل أن مت اعتقاله بتاريخ 

  قام باالعتقال دون أية مذكرة قضائية  بل باالستناد إىل حالة الطوارئ املفروضة يف البالد. 
حمافظة احلسكة، مبدامهات عشـوائية   –قامت دوريات مسلحة من األمن العسكري يف مدينة رأس العني  ٢٠٠٩/  ٤/  ٨ يف -

لعدد من املنازل يف أوقات متأخرة من الليل وبطريقة أقل ما ميكن أن يقال عنها إهنا بوليسية ومهجية عن طريق تلسـق األسـطح   
ت باعتقاالت واسعة بني صفوف املواطنني، يعتقد إهنا على خلفيـة نشـاطات أذار   والقفز فوق األسوار وكسر األبواب...، وقام
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 – ٣عاماً.  )٦٠(خليل محدي  – ٢وبشكل خاص نشاطات عيد نوروز، وقد استطعنا توثيق األمساء التالية: كانيوار بوبو إيانة.  
جمـد يوسـف    – ٨فهد سامل سيدو.  – ٧  حممد عمر أتاش. – ٦عبداهللا عمر أتاش.  – ٥فرحان صاحل.  – ٤عامر حممد رمو. 

  حممد يوسف درويش.  – ٩درويش. 
ويذكر أن األجهزة األمنية السورية تقوم بكال تلك األعتقاالت، بدون مذكرات توقيف أو أحكام صادرة عن اجلهات القضائية   

  ق واملدن واحملافظات السورية.املختصة، حبق الناشطني السوريني بشكل عام والناشطني الكرد بشكل خاص يف خمتلف املناط
اعتقلت دورية تابعة لألمن السياسي بدمشق  السيد فواز أمحد حسن  من حمطة القطار بدمشق بينما كان  ٢٠٠٩/  ٤/  ٢٤يف  -

يريد العودة إىل احلسكة.  والسيد فواز أمحد حسن، هو من املواطنني الكرد اجملردين من اجلنسية السورية نتيجـة إحصـاء عـام    
اخلاص مبحافظة احلسكة. وقد اضطر إىل اهلجرة إىل دمشق حبثاً عن لقمة العيش ومن أجل إعالة أسرته نتيجة األوضـاع   ١٩٦٢

  االقتصادية السيئة يف احملافظة.  
وقد جرى االعتقال كالعادة دون وجود مذكرة أو حكم من اجلهات القضائية املختصة، ، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفيـة     
  .  )الكردية(امه بالشأن العام وبشكل خاص اهتمامه بلغته األم اهتم

اعتقل فرع امن الدولة بالقامشلي األستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية حلزب يكيت الكردي يف  ٢٠٠٩/  ٤/  ٢٩يف  –
رد العسكري بالقامشلي سوريا وذلك بشكل تعسفي وبدون وجود مذكرة قضائية تربر توقيفة، وقد مت إحالته إىل القاضي الف

  حملاكمته بتهمة األنتماء على مجعية سياسية حمظورة.
 – ٢(قامت دورية مشتركة من خمابرات أمن الدولة واألمن اجلنائي يف حمافظيت حلب وأدلب، من الساعة  ٢٠٠٩/  ٥/  ٥يف  -
حمافظة حلب، واعتقلت عدد كبري منهم،  –صباحاً، حبملة مدامهات واسعة لبعض منازل املواطنني يف بعض قرى منطقة عفرين  )٦

  عرف منهم :
عكيد محدوش بن عبد الرمحن  – ٣قرية كفر جنة.  –وليد محدوش بن حممد  – ٢أكرم محدوش بن حممد _ قرية كفر جنة.   – ١
قريـة   –وش أمحد محد – ٥قرية كفر جنة.  –عمره حوايل مخسني عاماً  )أبو زهري(علي علي  – ٤قرية كفر جنة.  – )عاماً ١٦(

قرية قره  –حسن ايبو  – ٨حممد جيجك _ قرية قطمة.   – ٧.  )تل أسود(قرية قره تبه  –بدر حممد بن بكر  – ٦خرابة شران. 
. ويذكر أن هذه االعتقاالت جرت بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة ودون معرفة )تل اسود(تبه 

  األسباب الداعية إىل ذلك.
وصلنا شكوى باختفاء هوزان نواف رشيد وانقطاع أخباره عن العامل اخلارجي، منذ الساعة السادسة من  ٢٠٠٩/  ٥/  ٧يف  - 

   ٢٠٠٩/  ٥/  ٥مساء يوم الثالثاء 
قامت دورية أمنية مبدامهة مرتل السيد حسن زهرة يف مدينة السلمية وقامت باعتقاله واعتقال كل من   ٢٠٠٩/  ٥/  ٢١يف  –

ة:  عباس عباس و توفيق عمران و أمحد نيحاوي و غسان حسن الذين كانوا يف مرتله أثناء مدامهة القوات األمنية للمـرتل  الساد
املذكور, وذلك دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة باعتقاهلم. ويذكر 

  ر األمنية، كانوا معتقلني سياسيني سابقني على خلفية االنتساب إىل حزب العمل الشيوعي.أن مجيع من مت اعتقاهلم من قبل العناص
أصدرت املنظمة بياناً يفيد  بقيام أحد األجهزة األمنية بدمشق باختطاف رمي حممد خنلة الطالبة يف جامعة  ٢٠٠٩/  ٥/  ٢٥يف  -

عتقد أنه على خلفية أرائها السياسية وقيامها بانتقاد سياسـات  فيما ي ١٩٨١تولد  –قسم اللغة العربية  –كلية اآلداب  –دمشق 
  احلكومة السورية داخل املدينة اجلامعية بدمشق.  
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 ٢٠٠٩/  ٤/  ٢واستناداً على الشكوى اليت تقدم هبا ذوي الطالبة رمي خنلة إىل وزارة الداخلية، بأهنا اختفت بطريقة غامضة منذ   
جي ، فيما علم منذ أيام من صدور بياننا وجودها لدى أحد األجهزة األمنية بدمشق قبل نقلها إىل وانقطعت أخبارها عن العامل اخلار

/  ٥/  ١٣مكان آخر مل يتسىن لعائلتها معرفته.   وعلمت املنظمة أيضاً أن عائلة الطالبة رمي حممد خنلة كانت قد تقدمت بتـاريخ  
اضـطراب وجـداين ثنـائي    (بالوثائق الطبية اليت تؤكد بأهنا تعاين من بشكوى حول اختفائها إىل وزارة الداخلية مرفقة  ٢٠٠٩
أن وزارة الداخلية ال عالقة هلا هبذا املوضوع وجيب التقدم بالشـكوى إىل  (، وإهنا حباجة ماسة للعالج، لكن اجلواب كان )القطب

  .)الفرع األمين الذي قام باعتقاهلا ؟؟!!!
 ١٩٨٢حمافظة احلسكة  –عبد الرمحن عثمان والدته هند من أهايل القامشلي  تعرض املواطن أجمد  ٢٠٠٩/  ٥/  ١٧يف  - 

  لالختفاء القسري عندما كان يقوم بتسيري معامالته يف دائرة اهلجرة واجلوازات باحلسكة.                                          
عضو املنسقية العامة  ١٩٨١تولد عفرين  تعرض السيد جكرخوين شيخو علي والدته سامية ٢٠٠٩/  ٦/  ٢٠بتاريخ  – 

حي الشيخ مقصود الساعة الثامنة  –للوفاق الدميقراطي السوري لالختفاء القسري، عندما خرج من مرتله  الكائن يف حلب 
  مساء.

ود دون وج ١٩٧١اعتقلت السلطات األمنية  املواطن إدريس عبدي إبراهيم والدته فاطمة من مواليد  ٢٠٠٩/  ٦/  ٢٨يف  -  
  مذكرة قانونية حبقه.

اعتقل  األستاذ مشس الدين محو عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سوريا، من قبل فرع  ٢٠٠٩/  ٧/   ٢٩يف  - 
  إىل فرع األمن السياسي حبلب. ٢٠٠٩/  ٧/  ٢٩األمن السياسي حبلب بعد أن كان قد استدعي يف الساعة العاشرة من يوم 

أقدمت إدارة املخابرات العامة  يف مدينة دمشق على اعتقال احملامي األستاذ مهند احلسين، رئيس املنظمة  ٢٠٠٩/  ٧/  ٢٨يف  - 
إىل النيابة العامة اليت  ٢٠٠٩/  ٧/  ٣٠السورية حلقوق اإلنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات، حيث مت أحالته  بتاريخ 

  أحالته بدورها إىل قاضي التحقيق األول بدمشق.
حمافظة حلب، مبدامهة أحد منازل  –قامت دورية مسلحة تابعة لألمن السياسي يف مدينة منبج  ٢٠٠٩/  ٧/  ٢٩بتاريخ  -  

وهو تنظيم نسائي كردي تابع لالحتاد  )احتاد ستار(واعتقلت الناشطة يف صفوف  )عني العرب(املواطنني يف مدينة كوباين 
املرتل املذكور واقتيادها إىل جهة جمهولة، وقد قدمتها الحقاً إىل القاضي الفرد  الدميقراطي، ومت تكبيل يديها وإخراجها من

  العسكري بتهمة األنتماء إىل تنظيم سياسي حمظور.
وهي تعاين من عدة  ١٩٧٠ )القحطانية(ناحية تربة سيب  –يذكر أن روجني مجعة رمو والدهتا صربية، من مواليد حمافظة احلسكة  

  و املزمن.أمراض من بينها الرب
قامت دورية مسلحة تابعة لألمن السياسي بدمشق مبدامهة مرتل أحد املواطنني الكرد يف حي زور آفا  ٢٠٠٩/  ٨/  ٣بتاريخ   - 
  ، باعتقال كل من:)وادي املشاريع(
   ١٩٦٨عني ديوار  – )املالكية(ديرك  –فلك ناز بنت خليل والدهتا كلي عمر حمل وتاريخ الوالدة حمافظة احلسكة  – ١
   ١٩٧٥مدينة احلسكة  –الوالدة حمافظة احلسكة  خعفره حممد بنت موسى والدهتا زكية عبدو حمل وتاري – ٢

ليتم اقتيادمها إىل جهة جمهولة ،وذلك بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة وبدون معرفة أسباب 
  العسكري بتهمة األنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة. االعتقال، ومت تقدميهم فيما بعد إىل القاضي الفرد

تعانيان من عدة أمراض حتتاج إىل العناية والرعاية الفائقة، فاألوىل: فلك ناز تعاين من أمراض القلب،  )املعتقلتني(يذكر أهنما 
  والثانية: عفره حممد تعاين من شلل يف الطرف السفلي األمين.
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ية تابعة لألمن السياسي باحلسكة، عصر بتفتيش مرتل أهل السيد جني دار عبد السالم قامت دور ٢٠٠٩/  ٩/  ٩بتاريخ  - 
بركات وقامت بإعتقاله وصادرت بعض األوراق اخلاصة والكتب الثقافية...، واقتادته إىل جهة جمهولة دون بيان األسباب أو 

  ء على خلفية اهتمامه بالشأن العام.  وجود مذكرة أو حكم من اجلهات القضائية املختصة، ، ويعتقد أن اعتقاله جا
اعتقل الطالب آياز شكري طاهر أثناء تأديته ملعسكر التدريب اجلامعي يف منطقة الدمياس، دون بيان  ٢٠٠٩/  ٨/  ٨بتاريخ  - 

  األسباب أو وجود مذكرة أو حكم من اجلهات القضائية املختصة.
حمافظة احلسكة، على  –السياسي واألمن اجلنائي يف منطقة ديرك  قامت دورية مشتركة من األمن  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٣بتاريخ  - 

باعتقال الفنان املعروف مجال سعدون والفنان هناد يوسف وعازف األورغ الذي مل يتسىن لنا معرفة أمسه حىت اآلن إضافة إىل شقيق 
سيقية الفلكلورية الكردية اليت كانت حتيي احلفل العريس، أثناء إحياء حفلة زواج أحد املواطنني الكرد يف املنطقة وإيقاف الفرقة املو

  عن العمل حبجة إهنم كانوا يغنون أغاين قومية.
اعتقل الزميل احملامي والناشط احلقوقي املعروف هيثم املاحل من قبل إدارة أمن الدولة يف مدينة   ٢٠٠٩/  ١٠/  ١٤بتاريخ   - 

  عسكري.دمشق، وحتويله من قبل الشرطة العسكرية إىل القضاء ال
أقدمت دورية تابعة لفرع األمن السياسي حبلب على مدامهة مرتل أحد املواطنني الكرد يف حي  ٢٠٠٩/  ١٠/  ١٥بتاريخ   -   

التابع حلزب االحتاد الدميقراطي  )احتاد ستار(األشرفية حبلب وقامت باعتقال الناشطة منال إبراهيم إبراهيم عضو التنظيم النسائي 
)PYD(منطقة القامشلي.    –يل حي الكورنيش ، وهي من أها  
من أهايل  ١٩٩٢قامت األجهزة األمنية السورية باعتقال الشاب روجهات صبحي مصطفى تولد  ٢٠٠٩/  ١٠/  ١٥بتاريخ  - 

منطقة عفرين، وذلك بدون وجود مذكرة أو أحكام صادرة من اجلهات القضائية املختصة  –قرية رمضان التابعة ملنطقة جنديرس 
  تقال. باالع

حمافظة احلسكة، باعتقـال الشخصـية الوطنيـة     –قامت دورية تابعة لألمن السياسي مبدينة عامودا  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٠يف  -
ومت نقله يف نفس اليوم إىل فرع األمن السياسي باحلسكة،  )أبو شنو(بن حممد علي امللقب  )بكي(الكردية األستاذ هبجت إبراهيم 
أو قرار من اجلهات القضائية املختصة ، واليت أحالته فيما بعد إىل القاضي الفـرد العسـكري    وذلك دون وجود مذكرة اعتقال

  بالقامشلي بتهمة األنتساب إىل مجعية سياسية حمظورة . 
، قامت دورية تابعة لألمن العسكري يف منطقة عفرين باعتقال األستاذ حممد صاحل خليل عضـو   ٢٠٠٩/  ١١/  ١١بتاريخ  -

، على خلفية نشاطه السياسي، وذلك دون وجـود مـذكرة أو   )الباريت(سي للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا املكتب السيا
 حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة، ومت اقتياده إىل جهة جمهولة.

حلـب،   –رين منطقة عف –قرية نازوشاغي  ١٩٥٣يذكر أن األستاذ حممد صاحل خليل بن صاحل والدته سويل، هو من مواليد   
  وهو متزوج وأب ألربعة أوالد.

والسـيد   )أم لرضيع(أعتقلت  السلطات األمنية السورية كل من: السيدة برييفان فاروق حممد  ٢٠٠٩/  ١١/  ١٧بتاريخ  - 
 سليم عزيز، وذلك بعد استدعائهما حبجة التحقيق معهما. 

من كردستان  ٢٠٠٩/  ١٠/  ١٨يز، قدما إىل أرض الوطن يف يذكر أن كل من: السيدة برييفان فاروق حممد والسيد سليم عز  
العراق، حيث مت توقيفهما يف مطار دمشق الدويل لبعض الوقت، ومت حجز جواز سفرمها وحتويلهما إىل دائرة اهلجرة واجلـوازات  

بشكل مسـتمر وكانـا    بدمشق ومن مث إىل السلطات األمنية، ومنذ ذلك  الوقت كان يتم استدعائهما من قبل السلطات األمنية
  يتعرضان لشىت أنواع املضايقات إىل أن مت أعتقاهلام أخرياً . 
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، باعتقال ثالثة مواطنني )املالكية(قامت دورية تابعة لألمن اجلنائي يف منطقة ديرك  ٢٠٠٩/  ١١/  ٢٦يف ليلة عيد األضحى   -
والطفل جوان عبد السالم، البالغ من العمر عشر ، وهم: حسن عبد الكرمي، ورمضان حاجي حسن، )السفح(كرد من قرية جلو 

 سنوات. ومت إرساهلم فوراً إىل مركز احملافظة.
، الصحفي السوري معن عاقل، من مكـان  )أمن الدولة(اعتقلت إدارة املخابرات العامة بدمشق  ٢٠٠٩/  ١١/  ٢٢بتاريخ  -

  عمله يف جريدة الثورة احلكومية الرمسية.
تقل فرع املخابرات اجلوية حبلب األستاذ احملامي مصطفى إمساعيل، بعد استدعائه إليه. ويعتقـد أن  اع ٢٠٠٩/  ١٢/  ١٢يف  - 

 سبب اعتقاله يأيت على خلفية كتاباته يف املواقع االلكترونية املختلفة ومشاركاته احلوارية يف بعض القنوات الفضائية الكردية.
بأيام قليلة مقاالً أشار فيه إىل أنه مت استدعائه من قبل فرع املخابرات اجلوية  وكان األستاذ مصطفى إمساعيل قد نشر قبل اعتقاله  

  حبلب بالتزامن مع اليوم العاملي حلقوق اإلنسان.
عـني  (يذكر أن األستاذ مصطفى إمساعيل، هو حمام مسجل لدى فرع نقابة احملامني حبلب وهو من أهايل وسكان منطقة كوبـاين   

وهو إضافة إىل عمله يف جمال احملاماة، كاتب وشاعر يكتب يف العديد من املواقع  ١٩٧٣و من مواليد حمافظة حلب، وه – )العرب
  االلكترونية.  

حمافظة احلسكة، مرتل  –منطقة املالكية  –دامهت دورية تابعة ملفرزة األمن العسكري مبدينة رميالن   ٢٠٠٩/  ١٢/  ١٤يف  -
وقامت بإعتقاله ومصـادرة حاسـوبه وبعـض أغراضـه      )كركي لكي(بلدة معبدة  الطالب اجلامعي هفراز حممد أمني حسن يف

  الشخصية، وذلك بشكل تعسفي دون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من اجلهات املختصة. 
اعتقل فرع األمن السياسي باحلسكة اعتقل عدد من قيادات حزب يكييت الكردي يف سـوريا،    ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢٦بتاريخ  -

 استدعائهم من قبل مدير منطقة القامشلي، وهم: وذلك بعد
متزوج وله مثانيـة أوالد،   ١٩٤٧األستاذ حسن إبراهيم صاحل عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سوريا، تولد  – ١

  حمافظة احلسكة. –مدرس متقاعد وحيمل إجازة يف اجلغرافيا، مقيم يف مدينة القامشلي 
مد مصطفى عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سوريا، حمامي مسجل لدى فرع نقابة احملامني احملامي األستاذ حم  - ٢

  حمافظة احلسكة. –متزوج وله أبنة واحدة، معتقل سابق، مقيم يف مدينة القامشلي  ١٩٦٢باحلسكة، تولد 
متزوج وله أربعة أوالد حيمل  ١٩٥٢ا، تولد األستاذ معروف مال أمحد عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سوري – ٣

  حمافظة احلسكة. –حيمل الشهادة الثانوية، وهو أيضاً معتقل سابق، مقيم يف مدينة القامشلي 
متزوج وله ثالثة أوالد، حيمل شهادة يف املعهد املتوسـط الزراعـي    ١٩٦٢ناشط سياسي، من مواليد  –الفنان أنور ناسو  – ٤

  حمافظة احلسكة. –سابق، مقيم يف مدينة عامودا  وموظف وهو أيضاً معتقل
  

  : ٢٠٠٩اإلفراجات يف عام  - ٢
اطلق قاضي الفرد العسكري بالقامشلي سراح كلًّ من األستاذ درويش غالب درويش والسيد زكـي   ٢٠٠٩/  ١/  ٢٥يف  -

  العامة حبلب لتحريك الدعوة العامة حبقهما.إمساعيل خليل،وقررحماكمتهما طليقاً، بعد أن قرر القاضي حتويل أوراقهما إىل النيابة 
من قبل فرع األمن السياسي باحلسكة، والسـيد زكـي    ١٣/١/٢٠٠٩وكان األستاذ درويش غالب درويش قد اعتقل بتاريخ 

  من قبل نفس الفرع. ١٧/١/٢٠٠٩إمساعيل خليل بتاريخ 
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بلي، والذي كان دورية تابعة لألمن السياسـي  مت إطالق األمن السياسي سراح الدكتور مجال عمر جن ٢٠٠٩/  ١/  ٢٨يف  –
، أثنـاء  )ديرك(بإعتقاله من املشفى الوطين باملالكية  ٢٠٠٨/  ١١/  ٢٧حمافظة احلسكة قامت يف يوم  – )ديرك(مبدينة املالكية 

  دوامه الرمسي، وذلك دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة.
، مت إخالء سبيل كل من السيد شهباز نذير عمر والسيد صوار شيخموس، بعد مرور املدة الكافية علـى  ٢٠٠٩/  ٤/  ١يف  -

  اعتقاهلما على أن يتم حماكمتهما طليقني. 
إثـارة  (: جهت إليهما هتمـة ، وُو٢٠٠٨/ ١٢/  ٢٠يذكر إن السيد شهباز عمر والسيد صوار شيخموس كانا قد اعتقال منذ 

العقوبات  ) من قانون٣٠٧املادة ( استناداً إىل )ةوخمتلف عناصر األم رات املذهبية والعنصرية واحلض على الرتاع بني الطوائفالنع
  .السوري

  قررقاضي الفرد العسكري حبلب إخالء سبيل كل من: ٢٠٠٩/  ٤/  ٢يف  –
  جامعة حلب. -طالب يف كلية احلقوق سنة رابعة  -هبزاد مسلم  - ١
  جامعة حلب.   -طالب يف كلية االتربية  -رمي عبدي  - ٢
  جامعة حلب.   -طالب يف كلية األقتصاد  -آالن احلسيين  - ٣
  طالب يف جامعة حلب. –علي حممود   - ٤
العشرات من طلبة جامعة حلب على خلفيـة    ٢٠٠٩/  ٣/  ١٢وكانت األجهزة األمنية يف مدينة حلب قد اعتقلت بتاريخ     

بعد أن قمعـت هـذا    ٢٠٠٤ي دميقراطي صامت، إجالالً ألرواح ضحايا أحداث الثاين والثالث عشر من أذار تنفيذ جتمع سلم
  التجمع ومن بينهم املخلى سبيلهم.   

قررقاضي التحقيق العسكري حبلب إخالء سبيل الطالب اجلامعي وليد حممد علي حسني والذي اعتقل  ٢٠٠٩/  ٤/  ١١يف   –
النظام السياسي واالقتصادي السوري يف ندوة نظمها احلزب الشوعي السوري يف احدى قـرى مدينـة    على خلفية إبداء رأيه يف

الدرباسية. وقد إخلي سبيله بعد اعتقال دام سنة كاملة من قبل األمن السياسي قبل أن يتم حتويله إىل القاضي الفرد العسـكري  
  شلي .حبلب الذ حوله إىل القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالقام

طالب يف السنة األوىل املعهد الزراعي  –اطلقت السلطات األمنية السورية سراح الطالب كاوا ديكو   ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٥يف  -
  حبلب.   

جمموعة من طلبة جامعة حلب مـن بينـهم    ٢٠٠٩/  ٣/  ١٢يذكر أن السلطات األمنية السورية كانت قد اعتقلت يف يوم    
ة وقوفهم بشكل صامت ملدة مخس دقائق بشكل سلمي وحضاري  إجالالً ألرواح ضحايا أحداث الطالب كاوا ديكو، على خلفي

    ٢٠٠٤الثاين عشر من أذار  عام 
 –أطلقت  السلطات األمنية يف حمافظة احلسكة سراح معتقلي املدامهات الليلية يف مدينة رأس العـني    ٢٠٠٩/  ٤/  ١٦يف  –

  حمافظة احلسكة، وهم:
 – ٦عبداهللا عمر أتـاش.  – ٥فرحان صاحل.  – ٤عامر حممد رمو. – ٣عاماً.  )٦٠(خليل محدي  –  ٢و إيانة.كانيوار بوب – ١

  حممد يوسف درويش. – ٩جمد يوسف درويش.  -٨فهد سامل سيدو.  – ٧حممد عمر أتاش.
/  ٤/  ٨يوم األربعـاء  حمافظة احلسكة، قامت يف مساء  –يذكر أن دوريات مسلحة من األمن العسكري يف مدينة رأس العني   

مبدامهات عشوائية لعدد من املنازل يف أوقات متأخرة من الليل وبطريقة أقل ما ميكن أن يقال عنها إهنا بوليسية ومهجيـة   ٢٠٠٩
عن طريق تلسق األسطح والقفز فوق األسوار وكسر األبواب...، وقامت باعتقال هؤالء املواطنني، يعتقد إهنا على خلفية نشاطات 
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وبشكل خاص نشاطات عيد نور، وذلك بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرات قضائية أو أحكام صادرة من  أذار
  اجلهات القضائية املختصة.

إخالء سبيل كـل   ٢٠٠٩لعام  )١٩٦٠(قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ٤/  ٢٠يف  -
  من:
  .)الباريت(رهيك عضو املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا حممد ب ناألستاذ نصر الدي – ١
  .)الباريت(األستاذ فيصل صربي نعسو عضة اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا  – ٢
  األستاذ فنر مجيل سعدون. – ٢
ن الضباط مبختلف الرتب وعناصر مسلحة حبدود الـ يذكر أن قوات حفظ النظام يف مدينة القامشلي بقيادة مدير املنطقة وعدد م 
بقمع حفلة  فنية موسيقية أقامها احلزب الدميقراطي  ٢٠٠٩/  ٣/   ٩عنصر,  قامت يف الساعة اخلامسة والربع من يوم  )١٠٠(

اري احتفاال بعيـد  يف مدينة القامشلي حي قناة السويس مبناسبة عيد املرأة العاملي بشكل سلمي وحض )الباريت(الكردي يف سوريا 
, وذلك بعد ربع ساعة من ابتداء احلفل، )أشترك فيها فرقة احلزب الفلكلورية(املرأة وتكرمياً لدورها يف األسرة  واجملتمع والدولة 

حممد برهيك، فتم اعتقالـه   نواعتقلت آنذاك كل من األستاذين: فيصل صربي نعسو و فنر مجيل سعدون. أما األستاذ نصر الدي
لى خلفية االحتفال بعيد املرأة يف قرى منطقة املالكية بنفس التاريخ، ومت حتويلهم فيما بعد إىل قاضي الفـرد العسـكري   أيضاً ع

  بالقامشلي بتهمة االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة... 
بن شيخو وخليل اخلى القاضي الفرد العسكري بالقامشاي  سبيل كالً من املوقوفني حممد عيسى  ٢٠٠٩/  ٤/  ٢٢بتاريخ  –

لدى قاضي فرد العسكري بالقامشلي الذي قضى فيما بعد باحلكم  ٢٠٠٩لعام  ٢١١٤حممد بن إبراهيم يف الدعوى رقم أساس 
عليهم بالسجن ملدة ثالثة أشهر بتهمة إثارة النعرات الطائفية واملذهبية وذلك على خلفية وقوفهم دقيقة صمت على أرواح ضحايا 

   ٢٠٠٩/  ٣/  ١٦مدينة حلبجة يف 
إخالء سبيل كل  ٢٠٠٩لعام  )٢١١٤(قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ٥/  ٣بتاريخ  –

  رامي احلسن بن شيخموس. - ٢عبد السالم حممود بن شيخموش.   – ١من:  
ا مع عدد آخر من املواطنني الكرد يذكر أن  كل من: عبد السالم حممود بن شيخموش و رامي احلسن بن شيخموس، مت توقيفهم  

  على خلفية الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا مدينة حلبجة.
  إخالء سبيل كل من: ٢٠٠٩لعام  )١٨٦(قرر قاضي جنايات األحداث باحلسكة، بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ٥/  ٧يف  -
 – ٥إمساعيل إمساعيل بن بكر.  – ٤بن جالل.  جوان سعيد – ٣شبال درويش بن عمر.  – ٢مظلوم بن عبد الكرمي كايف. – ١ 

  نيجرفان امحد بن عبد السالم. - ٧رودر أمحد بن عبد السالم.  - ٦مالك شيخو بن فرحان. 
مخسة آالف لرية سورية لكل واحد منهم، ويذكر أن هؤالء األحداث كـان قـد مت    )٥٠٠٠(وذلك لقاء كفالة مالية وقدرها   

بشكل عشوائي وبدون وجـود مـذكرات أو    ٢٠٠٩املواطنني على خلفية نشاطات عيد نوروز   اعتقاهلم مع جمموعة أخرى من
  أحكام صادرة من اجلهات القضائية املختصة، يف خمتلف املناطق الكردية يف حمافظة احلسكة.

ـ   ٢٠٠٩/  ٥/  ١٩يف  – ى مـدة  أفرجت  السلطات األمنية السورية عن الكاتب والصحفي األستاذ ميشيل كيلو بعـد أن أهن
  حمكوميته  السياسية البالغة ثالث سنوات.

من سجن عدرا املركزي الذي كان نزيالً فيه إىل فرع أمـن   ٢٠٠٩/  ٥/  ١٤وكان األستاذ كيلو قد نقل مساء يوم اخلميس   
  الدولة يف دمشق، الذي اعتقله.   



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

٧١ www.dadhuman.info 

 
 
 

حرية الصحافيني وعضو جلان إحياء اجملتمع املدين جدير بالذكر أن الكاتب األستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن   
دمشق، الـذي   –على خلفية توقيعه على إعالن بريوت   ٢٠٠٦/  ٥/  ١٤يف سويا، اعتقل من قبل فرع أمن الدولة بدمشق يف 

ت حمكمـة  اللبنانية وترسيم احلدود بني البلدين وتبادل العالقات الدبلوماسـية، وأصـدر   –دعا إىل تصحيح العالقات السورية 
احلكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة  ٢٠٠٧/  ٥/  ١٣اجلنايات الثانية بدمشق يف 

/ من قانون العقوبات السوري العام وبالسجن ملدة ثالثة أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية واملذهبية وفقـاً للمـادة /    ٢٨٥/ 
  قوبات السوري العام ودغم العقوبتني وتطبيق العقوبة األشد./ من قانون الع ٣٠٧

قبول دعوى املخاصمة اليت تقدم هبا النائب العام  ٢٠٠٨/  ١١/  ٤يشار إىل أن اهليئة العامة حملكمة النقض كانت قد قررت يف   
قضى مبنح األستاذ ميشيل كيلـو  عن حمكمة النقض الغرفة اجلنائية والذي  ٢٠٠٨/  ١١/  ٢يف سوريا وألغت القرار الصادر يف 

  العفو عن ربع مدة احلكم الصادر حبقه واإلفراج عنه.
  أطلقت السلطات األمنية سراح الطالب اجلامعي بافل علي.  ٢٠٠٩/  ٥/  ٢٤بتاريخ   - 
السيد   ٢٠٠٩/  ٤/  ٥حمافظة احلسكة، كانت قد  اعتقلت يف يوم األحد  –ويذكر أن مفرزة األمن العسكري بالقامشلي   

بافل علي أمحد والدته شهناز وهو من سكان مدينة القامشلي ويدرس يف جامعة دمشق كلية اآلداب قسم اللغة العربية, وذلك 
  دون وجود مذكرة أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة. ومت حتويله فيما بعد إىل فرع فلسطني بدمشق.

ستة عشر مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس /  إخالء سبيل  ري بالقامشلي،قاضي الفرد العسك قرر  ٢٠٠٩/  ٥/  ٣١ يف - 
  ، وهم كل من :٢٠٠٩/ لعام  ٢١٤٧

 – ٥ دل خواز درويش بن حممود. – ٤ مسعود برو بن فرحان. – ٣  إيوان عبداهللا بن عزيز. – ٢ هفند حسني بن صاحل.  -١
ساالر عبد الرمحن بـن   -٨ دل خواز حممد بن زين العابدين. – ٧  بندوار شيخي بن حبري. – ٦ رشو ميخان بن حممد شريف.

عبد الكرمي عبدو  – ١٢ أمين احملمود بن صاحل. – ١١ رياض حوبان بن كمال. – ١٠ سليمان أوسو بن عبد اجمليد. – ٩ برزان.
ار شيخي بن سو – ١٦ رشيد عثمان بن رمضان. – ١٥ دحام شيخي بن حسن. – ١٤ رياض أمحد بن حممد. – ١٣ بن حممد.
  .حبري

املوافقة على طلـب   ٢٠٠٩لعام  )٢١٤٨(قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ٦/  ١يف  -
  إخالء سبيل كل من:

 -فرهاد عبد القادر العربـو.   – ٤أمحد عز الدين العربو  .   - ٣أمحد حممد بشري العربو .  – ٢عبد احلميد أمحد العربو.  -١
 كاموران سعدون صوحلان.   – ٧أمحد عثمان العربو .  – ٦عبد القادر العربو.  جهاد

على خلفيـة   ٢٠٠٩ آذارعشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية يف أواخر شهر يذكر إن هؤالء قد اعتقلوا بشكل   
  حمافظة احلسكة. –، فوق تلة كبز التابعة لناحية الدرباسية )نوروز(إشعال نار 

املوافقة على إخالء  ٢٠٠٩/ لعام  ٢١٤٧قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، االدعوى رقم أساس /  ٢٠٠٩/  ٦/  ٧يف  -
 سبيل األستاذ سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سوريا.

ى خلفية نشاطه بإقامة احتفـاالت  عل ٢٠٠٩يذكر أن األستاذ سليمان أوسو، مت توقيفه عشية احلادي والعشرين من شهر أذار   
  ، العيد القومي للشعب الكردي.)عيد نوروز(
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أفرجت السلطات األمنية السورية عن املعارض السوري األستاذ حممود عيسى بعـد أن أهنـى مـدة      ٢٠٠٩/  ٦/  ١٦يف  -
من سجن عـدرا   ٢٠٠٩/  ٦ / ١٣حمكوميته  السياسية البالغة ثالث سنوات. وكان األستاذ عيسى قد نقل مساء يوم السبت 

 املركزي الذي كان نزيالً فيه إىل اجلهة األمنية اليت اعتقله يف البداية.  
كان قـد   ٢٠٠٠حىت عام  ١٩٩٢جدير بالذكر أن املعارض السوري األستاذ حممود عيسى وهو سجني سياسي سابق من عام   

اللبنانية  –مشق، الذي دعا إىل تصحيح العالقات السورية د –على خلفية توقيعه على إعالن بريوت  ٢٠٠٦/  ٥/  ١٥اعتقل يف 
  وترسيم احلدود بني البلدين وتبادل العالقات الدبلوماسية...اخل.

احلكم عليه بالسجن ملدة ثـالث سـنوات بتهمـة     ٢٠٠٧/  ٥/  ١٣وكانت حمكمة اجلنايات الثانية بدمشق قد أصدرت يف    
  / من قانون العقوبات السوري العام.   ٢٨٥إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 

قبول دعوى املخاصمة اليت تقدم هبا النائب  ٢٠٠٨/  ١١/  ٤يشار هنا إىل أن اهليئة العامة حملكمة النقض كانت قد قررت يف   
ذ حممـود  عن حمكمة النقض الغرفة اجلنائية والذي قضى مبنح األستا ٢٠٠٨/  ١١/  ٢العام يف سوريا وألغت القرار الصادر يف 

قرر قاضي الفرد العسكري حبلـب تـرك    ٢٠٠٩ ٦/  ١٧يف  –عيسى العفو عن ربع مدة احلكم الصادر حبقه واإلفراج عنه. 
 الكاتب والصحفي الكردي األستاذ فاروق حجي مصطفى.

ومت  ٢٠٠٩/  ٤/  ٥ويذكر أن الكاتب والصحفي األستاذ فاروق حجي مصطفى مت اعتقاله من قبل األمن السياسي حبلـب يف    
/  ٦/  ١٧ليتم حتويله بعد ذلك إىل القضاء العسكري حبلب يـوم   ٢٠٠٩/  ٦/  ١٦حتويله إىل القضاء العسكري بدمشق يوم 

  حيث قرر قاضي الفرد العسكري كما ذكرن تركه يف اليوم املذكور.   ٢٠٠٩
تاذ الفنان أنور ناسو وأمحد كيكي وفواز قرر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي إطالق سراح كل من األس  ٢٠٠٩/  ٦يف  /  -

 حمي الدين وحممد سعيد أمحد بالو.
يذكر إن هؤالء مت اعتقاهلم يف شهر آذار والذي شهد موجة كثيفة من االعتقاالت حبق املواطنني الكرد، حيث كان كـل مـن     

/  ١٠اعتقل حممد سعيد أمحد بالو بتاريخ  ، بينما٢٠٠٩/  ٣/  ٣٠الفنان أنور ناسو وأمحد كيكي وفواز حمي الدين معتقلني منذ 
٢٠٠٩/  ٣   
  ، قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، إخالء سبيل كل من:٢٠٠٩/  ٨/  ٨يف   -
والدته   ،مز سعيد سعدونرف - ٣ .والدته  جناح كلو،  نور الدين إبراهيم كلويربر - ٢. أمرية والدته ،جهاد عالء الدين حسني -١
 .والد ته تركية ،اللطيف حسني س عبدالقدو عبد - ٤  .نورا

بدعوى مشاركتهم يف  من قبل األمن اجلنائي، ٢٠٠٩/  ١/  ٣٠مجيعهم من سكان مدينة القامشلي، كانوا قد اعتقلوا بتاريخ 
  .pydحلزب االحتاد الدميقراطي  وانتمائهمنظمتها الشبيبة الدميقراطية   احتجاجيةجتمعات 

اع التعذيب يف فرعي األمن اجلنائي بالقامشلي، واألمن السياسي باحلسكة، حسب تصريح جلنة وكان هؤالء قد تعرضوا لشىت أنو 
MAD  .السورية حلقوق اإلنسان  

بعد  ٢٠٠٩/  ٥/ ١٧وكان قد اعتقل بتاريخ ١٩٨٢إطالق سراح أجمد عبد الرمحن عثمان، تولد  ٢٠٠٩/  ٨/  ١٠يف  - 
  مراجعته لفرع اهلجرة واجلوازات باحلسكة. 

مت إطالق سراح األستاذ حممد موسى حممد سكرتري احلزب اليساري الكردي يف سوريا، بعـد توقيفـه    ٢٠٠٩/  ٨/  ٣١يف  -
 وحتويله إىل القضاء العسكري بالقامشلي الستكمال مدة حمكوميته.  ٢٠٠٩/  ٨/  ١٩بتاريخ 
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فرع (شعبة املخابرات العسكرية بدمشق  من قبل ٢٠٠٨/  ٧/  ١٩ويذكر أن األستاذ حممد موسى حممد كان قد مت توقيفه يف   
أثناء مراجعته هلا، ليتم بعد ذلك حتويله إىل القضاء العسكري حبلب وبعدها إىل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الذي  )فلسطني

ام آخر حبقه، إخالء سبيله والذي مل ينفذ لورود برقية من فرع األمن اجلنائي حبلب يفيد بوجود اهت ٢٠٠٨/  ٩/  ٢٧قرر بتاريخ 
اليت قـررت    ٢٠٠٨/  ١٠/  ٢فأعيد إىل حلب ليتم توقيفه لدى األمن السياسي ومن مث عرضه على النيابة العامة حبلب يف يوم 

/  ١٠/  ٥توقيفه وحتويله إىل قاضي التحقيق العاشر حبلب بتهمة الترويج لكتب ثقافية كردية ممنوعة. وقد مت إطالق سـراحه يف  
٢٠٠٨   

قراراً بسجنه مدة ثالثة أشهر مـع حسـاب مـدة     ٢٠٠٨/  ١٢/  ٣ي الفرد العسكري بالقامشلي أصدر بتاريخ وكان قاض  
رية موقوفيته حساباً شامالً قراراً قابالً للطعن بالنقض، حيث مت تصديقه فيما بعد نقضاً. وذلك استناداً إىل اهتام النيابة العامة العسك

  من قانون العقوبات السوري العام. )٣٠٧و  ٢٨٨(له اجلرائم املنصوص عنها باملواد 
 أطلقت  السلطات األمنية يف حمافظة احلسكة سراح السيد جني دار عبد السالم بركات. ٢٠٠٩/  ٩/  ١٢يف  -
بتفتيش مـرتل   ٢٠٠٩/  ٩/  ٩يذكر أن دورية تابعة لألمن السياسي باحلسكة، كانت قد قامت عصر يوم األربعاء الواقع يف   

جني دار عبد السالم بركات وصادرت بعض األوراق اخلاصة والكتب الثقافية...، واقتادته إىل جهة جمهولة دون بيان  أهل السيد
  األسباب أو وجود مذكرة أو حكم من اجلهات القضائية املختصة. 

ردي يف سوريا، بعد مت اإلفراج عن األستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الك  ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢٩بتاريخ  –
 إهنائه لفترة حمكوميته.

حكماً  ٢٠٠٩لعام  )٢٧٥٦(بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢١وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أصدر يوم  
حساب مدة جائراً حبق األستاذ إبراهيم برو بالسجن ملدة سنة، ولألسباب املخففة التقديرية ختفيض العقوبة إىل السجن مثانيةِ أشهر و

  من قانون العقوبات السوري العام.   )٢٨٨(موقوفيته، وذلك استناداً الهتامه باالنتماء إىل مجعية سرية حمظورة وفق نص املادة 
/  ٤/  ٢٩يذكر أن فرع أمن الدولة بالقامشلي كان قد اعتقل األستاذ إبراهيم برو يف حوايل الساعة العاشرة من مسـاء يـوم     

  فيما بعد إىل القضاء العسكري بالقامشلي.ومت حتويله  ٢٠٠٩
  إخالء سبيل: ٢٠٠٩لعام  )٣٤٨٥(قررقاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس ٢٠٠/  ١٢/  ٢٩ -
   ١٩٦٩حمافظة احلسكة  – )القحطانية(روجني رمو بنت مجعة والدهتا صربية تولد تربة سيب  -
ومت حتويلها فيما بعد إىل  ٢٠٠٩/  ٧/  ٢٩قلت من قبل األمن السياسي حبلب يف يذكر أن روجني رمو بنت مجعة، كانت قد اعت  

  / من قانون العقوبات العام . ٢٨٨القضاء العسكري بالقامشلي بتهمة األنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة وفق أحكام املادة / 
إخالء سبيل  ٢٠٠٩لعام  )٣٤٨٦(أساس قرر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم  ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢٩ – ٣٣  

  كل من:
   ١٩٧٥مدينة احلسكة  –الوالدة حمافظة احلسكة  خعفره حممد بنت موسى والدهتا زكية عبدو حمل وتاري -
  ١٩٦٨عني ديوار  – )املالكية(ديرك  –فلك ناز بنت خليل والدهتا كلي عمر حمل وتاريخ الوالدة حمافظة احلسكة  -
   ١٩٦٠عني ديوار  – )املالكية(ديرك  –دته كلي عمر حمل وتاريخ الوالدة، حمافظة احلسكة حممد خليل خليل وال -
من قبل دورية مسلحة تابعـة   ٢٠٠٩/  ٨/  ٣يذكر أن كل من عفره حممد وفلك ناز خليل وحممد خليل، مت اعتقاهلم يف يوم   

ومن اجلـدير بالـذكر أن     )وادي املشاريع(زور آفا  لألمن السياسي بدمشق من خالل مدامهة مرتل أحد املواطنني الكرد يف حي
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اعتقال مجيع هؤالء كان قد مت بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة، ومت إحالتهم فيما بعد إىل القاضي 
  نون العقوبات العام./ من قا ٢٨٨الفرد العسكري بالقامشلي بتهمة االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة وفق أحكام املادة / 

  

  انتهاك احلق يف حماكمة عادلة ومنصفة: -رابعاً 
رغم أن سوريا، وقعت على املواثيق والعهود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، واليت تؤكد على حق املتهم يف املثول أمام حمكمة    

نية ومعتقلي الرأي وحرية التعبري...، حيالون للمثول أمام عادلة ومنصفة، إال أن مجيع املعتقلني على خلفية نشاطاهتم السياسية واملد
  احملاكم األستثنائية  السيئة الصيت. 

أن استمرار السلطات السورية بالعمل وفق احملاكم االستثنائية تعد انتهاكاً صارخاً حلق املواطن يف املثول أمـام حمكمـة مدنيـة      
نية، ومن أهم هذه احملاكم : حمكمة أمن الدولـة العليـا بدمشـق ، القضـاء     مستقلة وحيادية عن مجيع املؤثرات السلطوية واألم

العسكري، احملكمة امليدانية...، وعادة ال يسمح للمعتقلني الذين حياكمون أمام هذه احملاكم االستثنائية وخاصة حمكمة أمن الدولة 
ام ووثائق الدعوى إال يف وقت متأخر، بعد عدة جلسـات  العليا بدمشق، االتصال مبحاميهم وقد ال يتم إحاطة احملامني بالئحة االهت

للمحاكمة وال يتم التحقيق فيما يرد من دعاوى اإلكراه والتعذيب من أجل انتزاع االعترافات وال ميلك املتهم بعد صدور احلكم 
  احلق يف استئناف أحكام هذه احملاكم ألهنا تصدر مربمة وقطعية ال جيوز الطعن فيها.

  

  واالستعانة مبحام يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية:حق الدفاع  -
، إال أن حمكمة أمن الدولة ال تتقيد باإلجراءات )٤٧(من املرسوم  )٧(رغم التأكيد على حق الدفاع يف الفقرة / أ / من املادة    

تحقيق واحملاكمـة...، فالسـلطات   األصولية املنصوص عليها يف التشريعات النافذة، وذلك يف مجيع أدوار وإجراءات املالحقة وال
  .)٤٧(العرفية ال تعفي من لزوم حضور حمام لسماع إفادة املتهم ألنه حق من حقوق الدفاع احملفوظة يف املرسوم 

ولكن غالباً ما يكون االستجواب أمام نيابة حمكمة أمن الدولة بدون حضور احملامني، وهناك حاالت قليلة جداً تسمح فيها النيابة   
  ر احملامني مع املتهمني وفقاً ملا جيري يف الواقع العملي.حبضو

  

  سرية االتصاالت مع احملامني: -
سرية االتصاالت مع احملامني اليت تتطلب متكني احملامي من االلتقاء مبوكله دون إبطاء أو تدخل أو مراقبة، ال جتد هلا أي تطبيق يف    

الني إىل هذه احملكمة املعتقلني ال يسمح للمحامني بزيارهتم يف السجن على اإلطـالق  حمكمة أمن الدولة العليا، فمعظم املتهمني احمل
وبالتايل تبقى الفرصة الوحيدة للمحامي لاللتقاء باملتهم، هي يوم حضورهم إىل احملكمة، ويكون هذا اللقاء من وراء قضبان غرفـة  

  رية اليت تقوم باحلراسة.االعتقال وحتت نظر ومسع ورقابة العناصر األمنية والشرطة العسك
وتفتقد مجيع احملاكمات اليت جتري للمعتقلني يف سوريا، لشروط وأسس احملاكمات العادلة وفق القوانني واملواثيق واللوائح الدولية   

لنذكر من  ٢٠٠٩واليت تعترب سوريا طرفاً فيها. وقد أكدنا يف تقاريرنا السابقة على هذه األسس والشروط، ونعود يف تقريرنا لعام 
  جديد هبذه األسس والشروط، وهي:

التقيد التام مببدأ  -٣توفري مجيع حقوق الدفاع للمتهم.  -٢أفتراض براءة املتهم حىت تثبت إدانته قانوناً حبكم قضائي مربم.  -١
فصـل   -٥مستقلة . أن تكون احملاكمة أمام حماكم متخصصة وحمايدة و  -٤قانونية اجلرائم والعقوبات وعدم رجعية العقوبات . 
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بطالن   -٧قابلية مجيع األحكام الصادرة للطعن فيها أمام مرجع قضائي أعلى.   -٦سلطة احلكم عن سلطيت التحقيق واالهتام . 
  كافة األدلة املنتزعة حتت الضغط واإلكراه وعدم ترتيب أية نتائج عليها.

  حمكمة أمن الدولة العليا: -١
كما يف األعوام املاضية، بتحويل عدد كبري من املعتقلني إىل هذه احملكمة الغري  ٢٠٠٩عام احلايل استمرت السلطات األمنية يف ال  

قانونية واليت تفتقر ملعايري احملكمة العادلة واملنصفة، حيث أصدرت أحكاماً قاسية وجمحفة حبق الناشطني السوريني، وفيما يلي أمساء 
 الصادرة حبقهم خالل هذا العام:البعض الذين متت حماكمتهم أمامها واألحكام 

أصدرت حمكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أحكاماً قاسية حبق أربعة أعضاء من حزب آزادي الكردي يف  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٩يف  -
سوريا، على خلفية انتمائهم حلزب آذادي الكردي، وهي جناية االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة هتدف إىل اقتطاع جـزء مـن   

  ي السورية لضمها لدولة أجنبية و جبناية القيام بدعاوى ترمي إىل إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية.األراض
  وجاءت األحكام وفق ما يلي:  

جبناية االنتماء إىل مجعية  ١٩٧٤وعبد القادر بن سيدو أمحد والدته فريدة  ١٩٦٧جترمي كل من : جهاد صاحل عبدو والدته زينب 
حمظورة هتدف إىل اقتطاع جزء من األراضي السورية لضمها لدولة أجنبية  واحلكم من أجل ذلك عليهما باالعتقال املؤقت سياسية 

  من قانون العقوبات السوري العام. ٢٦٧ملدة مخس سنوات عمالً باملادة 
واحلكم عليهما من أجل ذلك باالعتقال جترميهما جبناية القيام بدعاوى ترمي إىل إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية 

 من قانون القعقوبات السوري العام. ٢٨٥املؤقت ملدة ثالث سنوات عمالً بامادة 
 من قانون العقوبات السوري العام. ٢٠٤دغم العقوبتني وتطبيق األشد وهي االعتقال املؤقت ملدة مخس سنوات عمالً باملادة 

جبناية االنتماء إىل مجعية  ١٩٨٠وحسني بن محيد حممد والدته زهرة  ١٩٧٧ه زلوخ جترمي كل من: صاحل بن حممد عبدو والدت
سياسية حمظورة هتدف إىل اقتطاع جزء من األراضي السورية لضمها لدولة أجنبية  واحلكم من أجل ذلك عليهما باالعتقال املؤقت 

  من قانون العقوبات السوري العام. ٢٦٧ملدة مخس سنوات عمالً باملادة 
من قانون العقوبات السوري  ٢٤٣سباب اخمففة التقديرة ختفيض عقوبتهما إىل االعتقال املؤقت ملدة أربع سنوات عمالً باملادة لأل

 العام.
 تضمينهم الرسوم والنفقات.

 من قانون العقوبات السوري العام. ٦٣و  ٥٠حجرهم وجتريدهم عمالً باملادتني 
  ٢٠٠٧/  ٨م  ١٩حساب مدة توقيف كل منهم من 

 إرسال صورة من القرار إىل القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة مكتب القائد العام.
  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٩قراراً وجاهياً مربماً صدر يف 

 ٧أصدرت حمكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أحكاماً قاسية وجائرة حبق مخسة مواطنني كرد تراوحت بني  ٢٠٠٩/  ٤/  ٥يف  – 
  وهؤالء هم:  PYDىل التجريد املدين، بتهمة االنتماء إىل االحتاد الدميقراطي سنوات إضافة إ ٨و 
وحيد رشيد  - ٥حسن سليم حممد.  - ٤حسن خليل سيدو.   –   ٣عزت عبد احلنان هورو.    – ٢عدنان علي حسي.   – ١

  هورو. 
  ٢٠٠٧/  ٥/  ٢٣يذكر أن هؤالء املواطنني موقوفني منذ 

  ت حمكمة أمن الدولة العليا بدمشق، حكماً جائراً على كل من:  أصدر ٢٠٠٩/  ٤/  ١٤يف  – 
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صاحل مستو، السجن ملدة  – ٣لطيفة مراد، السجن ملدة مخس سنوات.  – ٢زينب حممد هورو، السجن ملدة مخس سنوات.  – ١
حممد  – ٦رشاد إبراهيم، السجن ملدة ست سنوات.  – ٥نوري حسني مصطفى، السجن ملدة ست سنوات.  – ٤ست سنوات. 

  حبش رشو، السجن ملدة سبع سنوات.
 )٢٦٧(بتهمة االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة وحماولة اقتطاع جزء من األراضي السورية لضمها لدولة أجنبية وفق أحكام املادة 

  من قانون العقوبات السوري العام.
اسياً وجائراً على السيد عزت إبراهيم سيدو أصدرت حمكمة أمن الدولة العليا بدمشق، حكماً ق ٢٠٠٩/  ٧/  ٢٦يف  -   

  بالسجن ملدة عشر سنوات جبرم: حيازة مواد متفجرة وحيازة أسلحة وتأسيس حزب تآخي كردي عريب.
عنيات  – ٢كامريان حممد خليل.  – ١جرت أمام حمكمة أمن الدولة بدمشق، جلسة حماكمة كل من:  ٢٠٠٧/  ٧/  ٢٦يف  –

  للتدقيق. ٢٠٠٩/  ٩/  ٢٧ى رشيد زلفو، مت تأجيل جلسة احملاكمة ليوم مصطف -  ٣عبد العزيز خانة. 
 – ٢جيكر حممد أكرم شيخو.  –١جرت أمام حمكمة امن الدولة بدمشق، جلسة حماكمة كل من:  ٢٠٠٧/  ٧/  ٢٦يف   –

  فرهاد حممد. – ٥شكري خالد عمر.  – ٤رشيد رشيد خلو.  – ٣صفقان رشيد خلو. 
ت حمكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلسة حملاكمة املدون السوري كرمي أنطوان عرجبـي بالتـهم   عقد ٢٠٠٩/  ٨/  ٣٠يف  -

من قـانون   )٢٨٥(عطفاً على املادة  )٢٨٦(املنسوبة إليه، وهي: نشر أخبار كاذبة من شأهنا أن توهن نفسية األمة، سنداً للمادة 
 حكماً جائراً بالسجن ثالث سنوات حبقه.   ٢٠٠٩/  ٩/  ١٣العقوبات السوري العام، واليت أصدرت يف اليوم األحد 

من قبل فرع املنطقة التابع لشعبة املخـابرات   ٢٠٠٧/  ٦/  ٧ويذكر أن املدون السوري كرمي أنطوان عرجبي اعتقل بتاريخ    
ريج كليـة  خ ١٩٧٨العسكرية بدمشق على خلفية مشاركته يف إدارة بعض املنتديات على شبكة النت، وهو من مواليد دمشق 

  شعبة احملاسبة، ويدير مكتب خاص للخدمات واالستشارات التجارية. –جامعة دمشق  –االقتصاد والتجارة 
بدمشق، جلسة حملاكمة عدد من املواطنني  )السيئة الصيت(عقدت حمكمة أمن الدولة العليا االستثنائية  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٠يف  -

 الكرد، وهم:
جيكر شيخموس بن حممد أكرم  -٢  ٢٠٠٦/  ٢/  ٩والذي اعتقل يف  ١٩٨٨ذة عبو تولد شكري خالد عمر والدته املا - ١

صفقان رشيد خلو والدته صـبيحة عـرب تولـد     -٣  ٢٠٠٧/  ١/  ١٥والذي اعتقل يف  ١٩٨٩والدته وسيلة خليل تولد 
/  ٢/  ١٩اعتقل يف والذي  ١٩٥٨رشيد خلو خلو والدته أمونة حسن تولد  -٤  ٢٠٠٦/  ٢/  ١٩والذي اعتقل يف  ١٩٩٠
أحكاماً جائرة  ٢٠٠٩/  ١١/  ٣واليت أصدرت يف يوم  ٢٠٠٦/  ١١/  ٢٩فرهاد حممد حممد والذ أعتقل بتاريخ  –٥  ٢٠٠٦

حبقهم، تراوحت بني السجن سبع سنوات ونصف إىل اثنيت عشر سنة، وفقاً ملا يلي: جيكر شيخموس بن حممد أكرم والدته وسيلة 
والذي اعتقل يف  ١٩٩٠وصفقان رشيد خلو والدته صبيحة عرب تولد  ٢٠٠٧/  ١/  ١٥عتقل يف والذي ا ١٩٨٩خليل تولد 

وحماولـة   )PYDحزب االحتاد الـدميقراطي  (بالسجن مخس سنوات جبرم االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة  ٢٠٠٦/  ٢/  ١٩
من قانون العقوبات السوري العام، واحلكـم   )٢٦٧(اقتطاع جزء من األراضي السورية إلحلاقها بدولة أجنبية وفق أحكام املادة 

من قانون  )٢٩٨(عليهما بالسجن عشر سنوات مع الشغل جبناية القيام بأعمال تستهدف إثارة احلرب األهلية وفق أحكام املادة 
  العقوبات السوري العام، ودغم العقوبتني وتنفيذ األشد وهي السجن عشر سنوات مع الشغل.

وحماولـة   )PYDحزب االحتاد الـدميقراطي  (السجن عشر سنوات جبرم االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة فرهاد حممد حممد، ب
من قانون العقوبات السوري العام. ويذكر أن  )٢٦٧(اقتطاع جزء من األراضي السورية إلحلاقها بدولة أجنبية وفق أحكام املادة 

  ٢٠٠٦/  ١١/  ٢٩السيد فرهاد حممد حممد اعتقل يف 
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بالسجن سبع سنوات ونصف جبرم االنتماء  ٢٠٠٦/  ٢/  ١٩والذي اعتقل يف  ١٩٥٨د خلو خلو والدته أمونة حسن تولد رشي
وحماولة اقتطاع جزء من األراضي السورية إلحلاقها بدولة أجنبية وفق  )PYDحزب االحتاد الدميقراطي (إىل مجعية سياسية حمظورة 

  السوري العام.من قانون العقوبات  )٢٦٧(أحكام املادة 
بالسجن مخس سنوات جبرم االنتماء إىل مجعية  ٢٠٠٦/  ٢/  ٩والذي اعتقل يف  ١٩٨٨شكري خالد عمر والدته املاذة عبو تولد 

وحماولة اقتطاع جزء من األراضي السورية إلحلاقها بدولة أجنبية وفق أحكام  )PYDحزب االحتاد الدميقراطي (سياسية حمظورة 
نون العقوبات السوري العام، وجترميه جبناية القيام بأعمال تستهدف إثارة احلرب األهلية وفق أحكـام املـادة   من قا )٢٦٧(املادة 

من قانون العقوبات السوري العام، واحلكم عليه من أجل ذلك باألشغال الشاقة املؤبدة ولألسباب املخففـة التقديريـة    )٢٩٨(
  ني وتنفيذ األشد وهي السجن اثنيت عشر سنة.ختفيف العقوبة إىل اثنيت عشر سنة، دغم العقوبت

بدمشق جلسة حملاكمة السيد ناصر أمحد  )السيئة الصيت(عقدت حمكمة أمن الدولة العليا االستثنائية  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٠يف  - 
 –الصـحي  التابعة ملدين القامشلي، وهو طالب يف املعهد املتوسط  –من أهايل منطقة كري بري  ١٩٨٧حممد والدته هدية تولد 

وكانت اجللسة خمصصة للدفاع، وقد مت تأجيل احملاكمة ليوم  ٢٠٠٩/  ٨/  ٦سنة ثانية، والذي كان قد اعتقل يف  –قسم األشعة 
  للحكم. ٢٠٠٩/  ١١/  ١
السيئة الصيت بدمشق، أحكاماً جائرة بالدعوى رقـم   )االستثنائية(أصدرت حمكمة أمن الدولة العليا   ٢٠٠٩/  ١١/  ٨يف  -

 بالسجن ملدة ست سنوات، على كل من:   ٢٠٠٩لعام  )١٥٧( أساس
قرية كري بري التابعة لناحية اجلوادية. ويذكر أن ناصر أمحد حممد هو  ١٩٨٧ناصر أمحد حممد والدته هدية، حمل وتاريخ الوالدة 

والتهمة  ٢٠٠٨/  ٨/  ٦تاريخ سنة ثانية، وكان قد اعتقل من قبل األمن السياسي بدمشق ب –طالب يف املعهد الطيب قسم األشعة 
من قانون  )٢٦٧(وفق أحكام املادة  )PYDحزب االحتاد الدميقراطي (اليت وجهت إليه هي: االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة 

  العقوبات السوري العام.  
والتهمة  ٢٠٠٨/  ٧/  ١٩يخ رائد فواز علي والدته محدية، حمل وتاريخ الوالدة الدرباسية. ويذكر أن رائد فواز علي اعتقل بتار

من قـانون   )٢٦٧(وفق أحكام املادة  )PYDحزب االحتاد الدميقراطي (اليت وجهت له هي: االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة 
  العقوبات السوري العام.

لسجن با ٢٠٠٩لعام  )١٧٩(أصدرت حمكمة أمن الدولة بدمشق أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ١١/  ٨يف  -
  ملدة ست سنوات، على كل من:   

والتهمـة الـيت     ٢٠٠٩/  ١/  ٢٥سعود شيخموس إبراهيم والدته فخرية. ويذكر أن سعود شيخموس إبراهيم اعتقل بتاريخ 
مـن قـانون    )٢٦٧(وفق أحكام املـادة   )PYDحزب االحتاد الدميقراطي (وجهت له هي:  االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة 

  سوري العام.  العقوبات ال
عفرين. ويذكر أن عبد الرمحن مصطفى حممد اعتقل بتاريخ  ١٩٧٤عبد الرمحن مصطفى حممد والدته فريال، حمل وتاريخ الوالدة 

وفـق   )PYDحزب االحتاد الـدميقراطي  (والتهمة اليت وجهت له هي: االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة  ٢٠٠٨/  ١١/  ٢٦
  ون العقوبات السوري العام.من قان )٢٦٧(أحكام املادة 

السيئة الصيت بدمشق، أحكاماً جائرة بالدعوى رقم  )االستثنائية(أصدرت حمكمة أمن الدولة العليا   ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢٩يف  -
 سنوات، على كل من:   ٦ – ٤بالسجن ملدد تتراوح بني  ٢٠٠٩لعام  )١٨٢(أساس 
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حزب االحتـاد  (أربع سنوات، جبناية االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة منذر عبد الفتاح رشو، ملدة  -٢خليل فيضي ده يل.  -١
  من قانون العقوبات السوري العام.  )٢٦٧(وفق أحكام املادة  )PYDالدميقراطي 

منان أمحد سيدو، ملدة ست سنوات، جبناية االنتماء إىل مجعية سياسية حمظورة  – ٥حسن خالد قدو.  – ٤جوان حممد أمحد.  – ٣
من قانون العقوبات السوري العام، وجناية من أقدم بقصد اقتراف  )٢٦٧(وفق أحكام املادة  )PYDالحتاد الدميقراطي حزب ا(

حيازة املواد املتفجرة أو امللتهبـة   الدولة على صنع أو اقتناء أو جناية أخرى ضد أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة املذكورة أو أية
من قـانون العقوبـات    )٣٠٢(األجزاء اليت تستعمل يف تركيبها أو صنعها... وفق أحكام املادة أو احملرقة أو  واملنتجات السامة

  السوري العام.

  القضاء العسكري: - ٢
قانوناً فأن اختصاص القضاء العسكري يقتصر على، املالحقة والتحقيق واحملاكمة على اجلرائم العسكرية دون سواها، واجلرائم   

العسكرية هي اجلرائم الواقعة من عسكري وأهم اجلرائم العسكرية، هي: الفرار من اخلدمة العسكرية، العصيان، جرائم امليـدان  
  يف املعركة...اخل.  مثل التصرف جبنب أمام العدو

وقد تقع من العسكري خمالفات يفرض عليه جراء ذلك جزاءات تأديبية مبعرفة السلطات العسكرية وهي ال تعد جرائم وال ترد   
يف قانون العقوبات العسكري وإمنا يف قانون القوات املسلحة ويترتب على ذلك أن اجلرمية العسكرية ال يرتكبها مدين وإمنا يصحُّ 

  ون شريكاً يف جرمية عسكرية.أن يك
ولكن احلاكم العريف يف سوريا مبوجب قانون الطوارئ مد اختصاص احملكمة العسكرية لتشمل كافة الـدعاوي الـيت يكـون      

العسكري فيها طرفاً حىت لو كان اجلرم منصوص عليه يف قانون العقوبات العام، كما مشل اختصاصها دعاوى معينة حىت لو كان 
يني، وميكن للحاكم العريف مبوجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها، وفيمـا يلـي   أطرافها مدن

  أمام القضاء العسكري:  ٢٠٠٩بعض مناذج احملاكمات اليت جرت يف عام 
إبراهيم صـاحل   األستاذ حسن -٢األستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتري حزب يكييت الكردي يف سوريا.  -١حماكمة كل من:   -

بدرخان  - ٥غسان حممد صاحل عثمان.  -٤السيد فارس خليل عرت.  -٣عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سوريا. 
 -  ١٠بالل حسني حسن صاحل.  -٩شيار علي خليل.  -٨حممود شيخموس شيخو.  -٧مروان محيد عثمان.  -٦إبراهيم أمحد. 

 -١٤فراس فارس يوسف.  -١٣شيخموس عبدي حسني.  -١٢لرمحن سليمان رمو. عبدا -١١حمي الدين شيخموس حسني. 
شعالن حمسن إبراهيم.  -١٨موسى صربي عكيد.  -١٧عبدي كمال مراد.  -١٦مازن فنديار محو.  -١٥مسلم سليم هادي. 

 -٢٣عيسـى إبـراهيم حسـو.     -٢٢حممد عبداحلليم إبـراهيم.   -٢١وليد حسني حسن.  -٢٠مجيل إبراهيم عمر.  -١٩
  عباس خليل إبراهيم. -٢٤عبدالكرمي حسني أمحد. 

من أجل الشغب وإثارة النعـرات الطائفيـة    عبتهم: التجم ٢٠٠٩لعام  )١٤٠(أمام القاضي الفرد بدمشق بالدعوى رقم أساس 
النتماء إىل مجعية سـرية  واملذهبية وممانعة رجال األمن أثناء قيامهم بأداء املهام املوكلة إليهم وضرب موظف وحتقري العلم الوطين وا

 ٣٧٢(بداللة املواد  )٣٧١(من قانون العقوبات السوري العم واملادة  )٣٨٨ – ٣٣٦ – ٣٠٧(حمظورة واملعاقب عليها باملواد 
  ٢٠٠٨/  ١/  ١٩النيابة العامة العسكرية حبلب بتاريخ  ءوفق إدعا ) ٢٨٨ – ٣٧٤ –
بتـهم   ٢٠٠٨لعـام   )٢٦٨(العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس  ويذكر أن هؤالء كانوا حياكمون أمام القاضي الفرد  

من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية واملذهبية وممانعة رجال األمن أثناء قيامهم بأداء املهام املوكلة إلـيهم وضـرب    عالتجم
مـن قـانون    )٣٨٨ – ٣٣٦ – ٣٠٧(موظف وحتقري العلم الوطين واالنتماء إىل مجعية سرية حمظورة واملعاقب عليهـا بـاملواد   
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النيابة العامة العسكرية حبلب بتاريخ  ءوفق إدعا ) ٢٨٨ – ٣٧٤ – ٣٧٢(بداللة املواد  )٣٧١(العقوبات السوري العم واملادة 
إال أن القاضي ختال عن النظر بالدعوى لصاحل حماكم دمشق، ومت نقل الدعوى فيما بعد إىل القضاء العسكري   ٢٠٠٨/  ١/  ١٩
احتجاجاً   ٢٠٠٧/  ١١/  ٢ق، وكان األعتقال على خلفية التجمع السلمي الدميقراطي الذي جرى يف مدينة القامشلي يف بدمش

التركية، وتنديداً بالتهديد التركي يف التدخل العسـكري يف كردسـتان    -على احلشود العسكرية التركية على احلدود العراقية 
سلحة.   وقد قامت العناصر األمنية يف حينها بقمع التجمع وضرب املتجمعني بكل قسوة العراق حبجة مالحقة العناصر الكردية امل

مستخدمني العصي واهلراوات والقنابل الغازية واملسيلة للدموع وحىت الرصاص القاتل، مما أدى إىل مقتل الشاب عيسى خليل مال 
شيار علي خليل، واعتقال العشرات مـن   -سن صاحل. بالل حسني ح -حسني والدته زكية وإصابة أثنني جبروح خطرية، ومها: 

  املواطنني الكرد بشكل عشوائي. وقد أصدر القاضي العسكري بعد عدت جلسات احلكم عليهم. 
من قبل القاضي الفرد العسكري بالقامشلي ، بالسجن ملدة أربعة أشهر احلكم على الناشط السياسي الكردي عمران عمر السيد -

وهي إثارة النعرات املذهبية واالنتماء إىل مجعية سرية غري مرخصـة وفـق   اليت وجهت أليه وجب التهم مب ٢٠٠٩/  ١/  ١٨يف 
  .من قانون العقوبات السوري العام  )٣٠٧و  ٢٨٨(أحكام املادتني 

ـ من قبل دورية تابعة  ٢٠٠٨/  ٨/  ٢١يذكر إنه مت توقيف األستاذ عمران عمر السيد صباح يوم  ومت ، عـاموده  ةلشرطة ناحي
 ١٩٦١حمافظة احلسكة تولـد   – عامودهناحية  –تسليمه فيما بعد إىل فرع األمن السياسي باحلسكة، وهو من أهايل قرية تعلكي 

متزوج وأب لثالث أوالد، وسجني سياسي سابق ملدة سبع سنوات النتمائه إىل حزب العمل الشيوعي، وهو اآلن عضو يف مكتب 
  لكردي يف سوريا.املستقبل ا العالقات العامة لتيار

حماكمة كلًّ من األستاذ درويش غالب درويش والسيد زكي إمساعيل خليل، أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حيث قرر  -
  القاضي حتويل أوراقهما إىل النيابة العامة حبلب لتحريك الدعوة العامة حبقهما.

بالقامشلي السيد السيد صالح سعيد يونس، حيث كـان قـد   أحيل إىل دائرة القاضي الفرد العسكري   ٢٠٠٩/  ٢/  ٥يف  -
حمافظة احلسكة، من قبل دورية تابعة لألمن العسكري، بدون وجود مذكرة أو  –يف مدينة عاموده  ٢٠٠٨/  ١٠/  ٣١اعتقل يف 

  حكم صادرة من اجلهات القضائية املختصة.
كل من شهباز نذير عمر وصوار شيخموس املعتقلني منذ ، مثل  أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي ٢٠٠٩/  ٢/  ٢٥يف  -
حيث ُوجهت إليهما هتمة " إثارة النعرات املذهبية والعنصرية واحلض على الرتاع بني الطوائـف وخمتلـف   ٢٠٠٨/  ١٢/  ٢٠

عسكرية حبلب لتحريك ) من قانون العقوبات السوري، وقرر القاضي إحالتهما إىل النيابة ال٣٠٧عناصر األمة " استناداً إىل املادة (
  الدعوى العامة حبقهم.

 )٥٠٢٢(مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي أربعة وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ٣/  ٣٠يف  -
ات عيـد  ، والذين مت اعتقاهلم على خلفية نشـاط )اللذين مل يتموا الثامنة العشر من العمر(بينهم مخسة من األحداث  ٢٠٠٩لعام 

  يف خمتلف املناطق الكردية يف حمافظة احلسكة، و البالغني هم: ٢٠٠٩نوروز  
دل  – ٥عبد الكرمي احملمد بن محيد.  – ٤مسعود برو بن فرحان.  – ٣ايوان عبداهللا بن عزيز.  – ٢هفند حسني بن صاحل.  – ١

دل خواز حممـد بـن زيـن     – ٨بن حبري. بندوار شيخي  – ٧رشو ميخان بن حممد شريف.  – ٦خواز درويش بن حممود.   
اميـن   – ١٢رياض حوبان بن كمـال.   – ١١سليمان أوسو بن عبد اجمليد.  – ١٠ساالر عبد الرمحن بن برزان.  -٩العابدين. 

رشيد  – ١٦دحام شيخي بن حسن.  – ١٥رياض أمحد بن حممد.  – ١٤عبد الكرمي عبدو بن حممد.  – ١٣احملمود بن صاحل. 
  سوار شيخي بن حبري. – ١٧ان. عثمان بن رمض
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  أما األحداث فهم:
 – ٥امساعيل امساعيل بن بكر.  – ٤جوان سعيد بن جالل.  – ٣شبال درويش بن عمر.  – ٢مظلوم بن عبد الكرمي كايف.  –١

  نيجرفان امحد بن عبد السالم. - ٧رودر أمحد بن عبد السالم.  - ٦مالك شيخو بن فرحان. 
عشوائية وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية، حيث أن بني هؤالء املعتقلني أثنني من املواطنني من  يذكر أن االعتقاالت كانت

امين احملمود بن صاحل، احدمها قال: بأنه ينتمي إىل حـزب البعـث العـريب     - ٢عبد الكرمي احملمد بن محيد.   -١أصول عربية، 
  االشتراكي . 

، لدى النيابـة  )البالغني(من املواطنني الكرد  )متهماً(ع األوراق بالنسبة لستة عشر إيدا ٢٠٠٩/  ٣/  ٣١وقد قرر القاضي يف  
عبد الكرمي احملمد بن محيد  )املتهم(العامة العسكرية حبلب لتحريك الدعوى العامة حبقهم وتوقيفهم حلني ورود قرار االهتام، وترك 

  سبعة، إىل احملامي العام باحلسكة لألختصاص.، لعدم توفر أركان اجلرم، وإحالة  لألحداث ال)من أصل عريب(
وكانت االهتامات املوجهة إليهم، هي: إثارة الشغب وإثارة النعرات املذهبية جلميع البالغني واالنتساب جلمعية سياسية غري مرخصة 

ة حلزب يكييت الكـردي يف  وإثارة الشغب وإثارة النعرات املذهبية بالنسبة لألستاذ سليمان عبد اجمليد أوسو عضو اللجنة السياسي
  من قانون العقوبات السوري العام. )٣٠٧و  ٣٣٦(سوريا، وذلك وفق املواد 

 -مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، سبعة من املواطنني الكرد، ستة منهم من حمافظة احلسـكة   ٢٠٠٩/  ٤/  ٢يف  -
  التبعية التركية، وهم كل من :قرية ملك وواحد من أقرابء هؤالء وهو من  –ناحية الدرباسية 

أمحـد العربـو بـن     - ٤فرهاد العربو بن عبد اللقادر.  - ٣أمحد العربو بن حممد بشري. - ٢عبد احلميد العربو بن أمحد. - ١
  .)من التبعية التركية(كامريان العربو بن سعدون  - ٧أمحد العربو بن عثمان.  - ٦جهاد العربو بن عبد القادر. - ٥عزالدين.

علـى خلفيـة    ٢٠٠٩وقد جاء اعتقال هؤالء بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية  يف أواخر شهر أذار   
بإيـداع   ٢٠٠٩لعـام   )٥٥٩٢(قراراً بالدعوى أساس مسـتعجل   ٢٠٠٩/  ٤/  ٤.والذي  أصدر بتاريخ )نوروز(إشعال نار 

/  ٥/  ٣١ العامة حبقهم وتوقيفهم حلني ورود قرار االهتام. وبتاريخ  األوراق لدى النيابة العامة العسكرية حبلب لتحريك الدعوى
، بعد حتريك الدعوى العامة حبقهم ٢٠٠٩لعام  )٢١٤٨(بالدعوى رقم  أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشليحضروا  ٢٠٠٩

  بتهميت إثارة الشغب وإثارة النعرات الطائفية واملذهبية. 
  فرد العسكري بالقامشلي  قراره التايل حبقهم:أصدر قاضي ال ٢٠٠٩/  ٧/  ١٢يف  -
لرية سورية/ جبرم إثارة النعرات املذهبية املنصوص عليها واملعاقـب  ١٠٠احلكم عليهم باحلبس ملدة ستة أشهر مع غرامة قدرها / 

  من قانون العقوبات العام السوري. )٣٠٧(عليه حسب أحكام املادة 
/ مـن قـانون   ٣٣٦م إثارة الشغب واملنصوص عنه واملعاقب عليه حسب أحكام املادة /احلكم عليهم أيضاً باحلبس ملدة شهر جبر

  العقوبات العام السوري.
دمج العقوبتني مع بعضهما البعض واالكتفاء بتنفيذ األشد حبيث تصبح العقوبة واجبة التنفيذ حبقهم هي احلبس ستة أشهر والغرامة 

  من قانون العقوبات العام السوري. / ٢٠٤لرية سورية/ عمالً بأحكام املادة /١٠٠/
/ مـن  ٢٤٤لرية سورية/ عمالً باملادة / ٤٠لألسباب املخففة التقديرية، ختفيض عقوبة كل منهم إىل احلبس ملدة شهرين والغرامة /

  قانون العقوبات العام السوري. ويف حال عدم دفع الغرامة يكون احلبس ليوم عن كل عشر لريات سورية.
 -٣جهاد العربو بن عبد القـادر.   -٢عبد احلميد العربو بن أمحد.  -١كل منهم وهي على الشكل التايل: (حساب مدة توقيف 

 -١. و (٢٠٠٩/  ٦/  ١حـىت   ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٧كامريان العربو بن سعدون .) من تاريخ  -٤فرهاد العربو بن عبد اللقادر. 
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و أمحـد العربـو بـن     ٢٠٠٩/  ٦/  ١حىت  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٩أمحد العربو بن حممد بشري.) من  -٢أمحد العربو بن عثمان. 
حيث أهنم اوقفو أكثر من املدة احملكوم هبا تعترب عقوبة احلـبس منفـذة    ٢٠٠٩/  ٦/  ١حىت  ٢٠٠٩/  ٣/  ٣١عزالدين. من 

  والغرامة مستوفاة.
نشر أنباء (وليد البين، بتهمة: العسكرية الثانية بدمشق جلسة حملاكمة الدكتور  تعقدت حمكمة اجلنايا ٢٠٠٩/  ٥/  ١٣يف  -

، وذلك بناء على وشاية من السجني اجلنائي عقبة عاشور احملكوم جبرائم سرقة املال العـام  )كاذبة من شأهنا أن توهن نفسية األمة
، حيث أن بتربئته من اجلناية املسندة إليه ٢٠٠٩/  ٦/  ١٧وسرقة السيارات وهتريبها وكذلك املتهم جبرم القتل.  واليت قضت يف 

  كذب إدعاء الواشي اجلنائي املدعو عقبة عاشور.  ٢٠٠٩/  ٥/  ٢٨شهود الدفاع أكدوا يف جلسة 
 / ٢٠تاريخ  )١٧٥٦٦ / ٧١١٨٧  (كانت النيابة العامة العسكرية قد أقامت الدعوى العامة حبق الدكتور البين بإدعائها رقم و
وشـاية  المن قانون العقوبات بنـاءاً علـى    )٢٨٦( األمة سنداً للمادةجبرم نقل أنباء كاذبة من شأهنا وهن نفسية  ٢٠٠٨ / ٥

املذكورة، وأن التهمة كانت تتلخص، أن الدكتور وليد البين كان يتلفظ بكلمات نابية عن احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال رئيس 
رات العسكرية السورية وعـن العالقـات   الوزراء اللبناين رفيق احلريري وعن رئيس اجلمهورية السورية وعن رئيس شعبة املخاب

  اللبنانية. –السورية 
مع إحـدى   ٢٠٠٨ومما يذكر أن الدكتور وليد البين يقضي حكماً بالسجن ملدة عامني ونصف صدر حبقه يف شهر تشرين الثاين   

أوائـل كـانون األول   عشر آخرين من قياديي إعالن دمشق للتغيري الدميقراطي السلمي على خلفية اجتماع اجمللس الـوطين يف  
  ٢٠٠٠كما أنه أمضى حكماً بالسجن ملدة مخسة أعوام على خلفية تداعيات ما عرف بربيع دمشق عام  ٢٠٠٧

/ لعـام   ٢١١٤بالدعوى رقـم /   كردالواطنني امل أربعة من، لقامشليأمام قاضي الفرد العسكري بامثل  ٢٠٠٩/  ٦/  ٢يف  -
رامـي   –٤حممد شيخو عيسـى.   –٣خليل إبراهيم حممد.  –٢شيخموس حممود.  عبد السالم  –١، فيما يلي أمسائهم: ٢٠٠٩

  شيخوس احلسن.
أواسـط شـهر أذار    عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضـائية يف  يذكر إن هؤالء املواطنني كانوا قد اعتقلوا بشكل  

وقد  ٢٠٠٩هم يف أواخر شهر نيسان وأخلي سبيل ١٩٨٨على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا جمزرة حلبجة  ٢٠٠٩
  وجهت إليهم التهم التالية: إثارة النعرات املذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه حممد شيخو عيسى وخليل إبراهيم حممد.

حكماً جائراً علـى   ٢٠٠٩لعام  )١٨٠٢(أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ٦/  ٧يف  -
  حممد حممود بشار. وقد جاء القرار وفق ما يلي: -٢صالح حممد سعيد يونس.  -١السيدين:  كل من 

احلكم على املتهم صالح حممد سعيد يونس باحلبس ملدة سنة والغرامة مائة لرية سورية جبرم االنتساب االنتساب جلمعية حمظـورة  
  وبات السوري العام.من قانون العق )٢٨٨(وتويل نشاط فعلي فيها سنداً ألحكام املادة 

احلكم على املتهم صالح حممد سعيد يونس باحلبس ملدة ستة أشهر جبرم إثارة النعرات الطائفية واملذهبية سـنداً ألحكـام املـادة    
  من قانون العقوبات السوري العام. )٣٠٧(

إثارة النعرات الطائفية واملذهبية سـنداً   احلكم على املتهم حممد حممود بشار باحلبس ملدة ستة أشهر والغرامة مائة لرية سورية جبرم
  من قانون العقوبات السوري العام. )٣٠٧(ألحكام املادة 

 )٢٨٨(احلكم على املتهم حممد حممود بشار باحلبس ملدة ثالثة أشهر جبرم االنتساب االنتساب جلمعية حمظورة سنداً ألحكام املادة 
  من قانون العقوبات السوري العام.
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وتنفيذ األشد حبيث يصبح احلكم على املتهم صالح باحلبس على املتهم صالح حممد سعيد يونس ملدة سنة والغرامة دغم العقوبات 
مـن   )٢٠٤(مائة لرية سورية وعلى املتهم حممد حممود بشار باحلبس ملدة ستة أشهر والغرامة مائة لرية سورية سنداً ألحام املـادة  

  قانون العقوبات السوري العام.
املخففة التقديرية ختفيف العقوبة على املتهم صالح حممد سعيد يونس حبيث يصبح احلبس ملدة ستة أشهر والغرامة مخسون لألسباب 

مـن   )٢٤٤(لرية سورية واحلبس حبق املتهم حممد حممود بشار ملدة ثالثة أشهر والغرامة مخسون لرية سورية سنداً ألحكام املـادة  
  قانون العقوبات السوري العام.

   ٢٠٠٩/  ٦/  ٧راً وجاهياً قابالً للطعن بطريق النقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ قرا
األستاذ نصر ، أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي قراراً باحلكم بالسجن ملدة ثالثة أشهر على كل ٢٠٠٩/  ٨/  ٩يف  - 

بتهمـة  ٢٠٠٩) لعام ١٩٦٠وى رقم أساس (بالدع الدين حممد برهك واألستاذ فيصل صربي نعسو واألستاذ فنر مجيل سعدون
على خليفة احتفال احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا  ٢٠٠٩/  ٣/  ٩انتمائهم إىل مجعية سرية، وهؤالء كانوا قد اعتقلوا يف 

  ٢٠٠٩/  ٤/  ٢٠(الباريت) مبناسبة عيد املرأة العاملي، وكان قد اخلي سبيلهم بتاريخ 
اب الناشط احلقوقي البارز  احملامي األستاذ هيثم املاحل من قبل النيابة العامة العسكرية، اليت مت إستجو ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢١يف  -

، وحتويل ملف الدعوى إىل النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامـة  )عدرا(قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق املركزي 
ية نشر أنباء كاذبة من شأهنا وهن نفسية األمة... وجنحيت حتقري رئيس حبقه. حيث قرر النائب العام حتريك الدعوى العامة عليه جبنا

أمام قاضي التحقيق  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٢الدولة... وحتقري اإلدارات العامة... وقد مثل الزميل احملامي األستاذ هيثم املاحل اخلميس 
قراراً باهتـام   ٢٠٠٩/  ١١/  ٣أصدر بتاريخ  العسكري األول بدمشق، الستجوابه وحتويله إىل احملكمة املختصة حملاكمته. حيث

من قانون العقوبات  )٢٨٦(احملامي األستاذ هيثم املاحل جبناية نشر أنباء كاذبة من شأهنا أن توهن نفسية األمة، سنداً ألحكام للمادة 
  السوري العام، والظن عليه جبرم ذم إدارة عامة، ومنع حماكمته جبنحة اإلساءة لرئيس اجلمهورية.

يعتقد أن سبب اعتقاله وحتويله للقضاء العسكري هو مقابلة خاصة له مع فضائية بردى اليت يشرف عليها إعالن دمشق للتغيري و
الدميقراطي وحديثه عن أوضاع حقوق اإلنسان... والوضع الداخلي يف سوريا، إضافة إىل عدد من مقاالته وتصرحياته... املختلفة 

  الداخلية. عن العديد من املسائل والقضايا
)، حاصل على إجازة يف القانون، ودبلوم يف القانون الدويل العام، بدأ عمله كمحام ١٩٣١يذكر أن السيد هيثم املاحل (دمشق، 

أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله  ١٩٦٦إىل القضاء، يف العام  ١٩٥٨وانتقل عام ١٩٥٧عام 
 ١٩٨٠واعتقل منذ عام ١٩٥١ة ومازال حمامياً حىت اآلن، بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام كقاض، فعاد إىل جمال احملاما

  مع عدد كبري من النقابيني. ١٩٨٦ولغاية 
مثل الناشط احلقوقي البارز احملامي األستاذ هيثم املاحل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق، بعد أن  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢١يف  - 

 )عدرا(سجن دمشق املركزي  )على سبيل األمانة(إيداعه   ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٠امة العسكرية قد قررت يوم كانت النيابة الع
   ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢١املركزي الستجوابه يوم 

حكماً جائراً  ٢٠٠٩لعام  )٢٧٥٦(أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢١يف  - 
ذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سوريا ولألسباب املخففة التقديرية بالسجن ملدة سنة على األستا

 ختفيض العقوبة إىل السجن مثانيةِ أشهر وحساب مدة موقوفيته قراراً قابالً للطعن بالنقض، وذلك استناداً الهتامه باالنتماء إىل مجعية
  لعقوبات السوري العام.  من قانون ا )٢٨٨(سرية حمظورة وفق نص املادة 
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/  ٤/  ٢٩يذكر أن فرع أمن الدولة بالقامشلي كان قد اعتقل األستاذ إبراهيم برو يف حوايل الساعة العاشرة من مساء يوم   
  ومت حتويله فيما بعد إىل القضاء العسكري بالقامشلي. ٢٠٠٩

  ب اجلامعي وليد حممد علي حسني.مثل أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي الطال ٢٠٠٩/  ١٠/  ٧يف  - 
دون بيان  ٢٠٠٨/  ٤/  ٧حمافظة احلسكة، كانت قد اعتقلته يوم   –يذكر أن مفرزة األمن السياسي يف ناحية الدرباسية  

األسباب أو وجود مذكرة أو حكم من اجلهات القضائية املختصة، ومت حتويله فيما بعد إىل قاضي التحقيق العسكري حبلب الذي 
إخالء سبيله، أما االهتامات اليت وجهت إليه، فهي: حتقري رئيس الدولة... وإثارة النعرات املذهبية...  ٢٠٠٩/  ٤/  ١١م قرر يو

  وقدح وذم اإلدارات العامة....
حكماً جائراً بالسجن ملدة ستة أشهر  )٢٢٢٠(أصدر  قاضي الفرد العسكري بالقامشلي  بالدعوى رقم  ٢٠٠٩/  ١١/  ١يف  - 

الدرباسية ونادر نواف خليل والدته  ١٩٨٦ة مائة لرية سورية على كل من: حممد سيف الدين اخلدو والته خنسة تولد والغرام
الدرباسية، وحساب مدة موقوفيتهما قراراً قابالً للطعن بالنقض، وذلك استناداً الهتامهما باالنتماء إىل مجعية  ١٩٨١زكية تولد 

  من قانون العقوبات السوري العام.   )٣٠٧و ٢٨٨(ية وفق نص املواد سرية حمظورة وإثارة النعرات الطائف
/  ١٠/  ١٣يذكر أن مفرزة األمن السياسي بالدرباسية كانت قد اعتقلت كل من حممد سيف الدين اخلدو ونادر نواف خليل يف  

أن أحالة ملفهم  \بعد  ٢٠٠٩/  ٤/  ١٣على خلفية نشاطاهتما العامة والفنية الفلكلورية الكردية ومت إخالء سبيلهما يف  ٢٠٠٨
  إىل القاضي الفرد العسكري بالقامشلي حملاكمتهم على التهم املنسوبة إليهم.

املواطن  ٢٠٠٩لعام  )٣٨١٣(مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ١١/  ٢٥يف  - 
وقت مضى بناء على االتفاقية األمنية املوقعة بني الدولتني خبصوص  الكردي خالد معمو كنجو املرحل من أملانيا إىل سوريا يف

  إذاعة أنباء كاذبة من شأهنا أن تنال من هيبة الدولة السورية...)(ترحيل املهاجرين غري الشرعيني. وقد مت توجيه التهمة التالية إليه: 

  حماكم اجلنايات بدمشق: – ٣
على حتويل النشطاء السوريني املعتقلني ألسباب تتعلق بالنشاط السياسي أو احلقوقي  عمدت السلطات السورية يف الفترة األخرية  

اجلنايات األوىل والثانية. وفيما يلي مناذج لبعض األحكام اجملحفة  ةعادية، ومن هذه احملاكم حمكم ةأو الثقايف...اخل، إىل حماكم جنائي
  الصادرة عنها، اوالذين ال يزالوا حياكمون أمامها:

حكماً قاسياً على  ٢٠٠٩لعام  )٥٤٧(أصدرت حمكمة اجلنايات األوىل بدمشق، بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ٥/  ١١  يف –
  األستاذ  مشعل التمو  الناطق الرمسي باسم تيار املستقبل الكردي يف سوريا. 

  وقد جاء منطوق احلكم كما يلي: 
نصرية واملذهبية.....  واحلكم عليه من أجل ذلك بألعتقال املؤقت ملدت جترميه جبناية إضعاف الشعور القومي وإبقاظ النعرات الع

  / من قانون العقوبات السوري العام. ٢٨٦ثالث سنوات وفق أحكام املادة / 
جترميه جبناية نقل أنباء كاذبة من شأهنا وهن نفسية األمة .......  واحلكم عليه من أجل ذلك بألعتقال املؤقت ملدت ثالث 

  / من قانون العقوبات السوري العام. ٢٨٥أحكام املادة /  سنوات وفق
  مجع العقوبتني حبيث تصبح العقوبة األعتقال املؤقت ملدة ست سنوات .....

  ولألسباب املخففة التقديرية ترتيل العقوبة إىل األعتقال املؤقت ملدة ثالث  سنوات والنصف وحساب مدة موقوفيته.
  سنوات.حجره وجتريده مدنياً ملدة عشر 

  تضمينه الرسوم واملصاريف و....... 
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ثـالث   بالسـجن  حكماً جائراً )٨٥٨(أصدرت حمكمة اجلنايات الثانية بدمشق، بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩ /١١ / ١٥يف  -
 :وقد جاء يف القرار الذي صدر باالتفاق، ما يلي.حبقهم سنوات 

حممود شيخو، عن اجلرائم املشمولة باملـادة   حسني العمر وسعدونإعالن عدم مسؤولية املتهمني، مصطفى مجعة بكر وحممد سعيد 
  . من قانون العقوبات السوري العام )٣٠٦(

شيخو، عن اجلرائم املشمولة باملـادة   إعالن عدم مسؤولية املتهمني، مصطفى مجعة بكر وحممد سعيد حسني العمر وسعدون حممود
   أركان اجلرم. لعدم توفر من قانون العقوبات السوري العام )٢٩٨(

 من )٢٨٥(سعيد حسني العمر وسعدون حممود شيخو، باجلرائم املنصوص عنها باملادة  جترمي املتهمني، مصطفى مجعة بكر وحممد
أو عند توقع نشوهبا بدعاوة ترمي إىل  قانون العقوبات السوري العام، واليت تنص على أن كل: (من قام يف سورية يف زمن احلرب

  أو ومي أو إيقاظ النعرات العنصريةإضعاف الشعور الق
   ، واحلكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثالث سنوات.)املذهبية عوقب باالعتقال املؤقت

مـن قـانون    )٣٠٧(املنصوص عنها باملادة  جترمي املتهمني، مجعة بكر وحممد سعيد حسني العمر وسعدون حممود شيخو، باجلرائم 
ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنـها إثـارة النعـرات     ١( لىالعقوبات السوري العام، واليت تنص ع

سـتة أشـهر إىل سـنتني     العنصرية أو احلض على الرتاع بني الطوائف وخمتلف عناصر األمة يعاقب عليه باحلبس من املذهبية أو
 – ٣.  ٦٥والرابعة من املادة الــ   الفقرتني الثانية احلقوق املذكورة يف وبالغرامة من مائة إىل مائيت لرية وكذلك باملنع من ممارسة

  ، واحلكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر.)وميكن احملكمة أن تقضي بنشر احلكم
  دغم العقوبتني وتطبيق األشد وهي السجن ثالث سنوات.

  حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة احملكوم هبا.
  قراراً قابالً للطعن بالنقض.

عقدت حمكمة اجلنايات الثانية بدمشق جلسة جديد حملاكمة الكاتب واملعارض السوري األستاذ حبيـب   ٢٠٠٩/  ٣  / ١يف  -
صاحل   بالتهم اليت وجهت إليه وهي جناييت: نشر أنباء كاذبة ترمي إىل إضعاف الشعور القومي وإيقـاظ النعـرات العنصـرية    

من قانون العقوبات السوري العام وحماكمتـه   )٢٩٨و  ٢٨٥(ائفي، وفقاً للمواد واملذهبية وإثارة الفتنة هبدف إثارة االقتتال الط
ألجل ذلك أمام حمكمة اجلنايات بدمشق. والظن عليه أمام ذات احملكمة توحيداً وتالزماً مع اجلرائم األشد وذلك جبنحة اإلسـاءة  

 ٢٠٠٩/  ٣/  ١٥عام اليت حكمت عليه جبلسة من قانون العقوبات السوري ال )٣٧٧و  ٣٧٤(لرئيس اجلمهورية وفق املادتني 
  بالسجن ملد ثالث سنوات .

/  ٥/  ٧علماً  أن األستاذ حبيب صاحل كان قد اعتقل من قبل عناصر أمنية يف طرطوس أثناء جتواله يف أسواق املدينة بتاريخ 
ملدة ثالث سنوات يف الفترة ما  وقضى حكماً بالسجن ٢٠٠١وهو االعتقال الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل يف عام  ٢٠٠٨

وأحيل بعدها إىل احملكمة العسكرية مبحافظة  ٢٠٠٥/  ٥/  ٣٠كما اعتقل أيضاً يف  ٢٠٠٤/  ٩/  ٩ – ٢٠٠١/  ٩/  ١٢بني 
بعد أن وجهت إليه هتمة نشر أخبار كاذبة  ٢٠٠٦/  ٨/  ١٥محص اليت أصدرت احلكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات بتاريخ 

   ٢٠٠٧/  ٩/  ١٢شر مقاالته وآراءه يف املواقع االلكترونية وأفرج عنه يف على خلفية ن
 )سواسية(مثل أمام النيابة العامة يف دمشق احملامي مهند احلسين رئيس املنظة السورية حلقوق اإلنسان  ٢٠٠٩/  ٧/  ٣٠يف  - 

بالتهم املوجهة  ٢٠٠٧/  ٧/  ٣٠يوم اخلميس اليت أحالته بدورها إىل قاضي التحقيق األول بدمشق. وقد مت استجوابه بعد ظهر 
، وبعد استجوابه )النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأهنا أن توهن نفسية األمة....(إليه، وهي: 
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أمحد احلسين هو  قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف حبقه وإيداعه سجن عدرا املركزي. واجلدير بالذكر أن األستاذ مهند
ويرأس املنظمة السورية حلقوق اإلنسان منذ تأسيها  ١٩٦٦فرع دمشق، وهو من مواليد  –حمام مسجل لدى نقابة احملامني بسوريا 

    ٢٠٠٤عام 

  احملكمة املسلكية بنقابة احملامني يف دمشق:  - ٤
وباالتفاق الشطب  ٢٠٠٩لعام  )٧٣(اس بالدعوى رقم أسجملس فرع نقابة احملامني بدمشق  قرر ٢٠٠٩/  ١١/  ١٠ يف - 

  النهائي للزميل احملامي األستاذ مهند احلسين من نقابة احملامني فرع دمشق، قراراً قابالً للطعن. 

  حمكمة بداية اجلزاء بالقامشلي: - ٥
ودرويش غالب حكمت حمكمة بداية اجلزاء مبدينة القامشلي، على كل من السيدين زكي إمساعيل خليل  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٢يف  - 

درويش بغرامة مالية قدرها مخسون ألف لرية سورية على كل منهما واالكتفاء بفترة التوقيف دون االستناد إىل أي مادة من قانون 
  العقوبات السوري يذكر أن السيدين خليل ودرويش قد أعتقال على خلفية تعليمهما اللغة الكردية لبعض الطلبة يف منازهلم.

  حلب:حماكم مدينة  - ٦
لعام  )٩٠٨(بالدعوى رقم أساس  )١٧٧(أصدر قاضي التحقيق يف حلب السيد بشري حبوش القرار رقم  ٢٠٠٩/ ٣/  ٢٩يف  - 

إحالة كل من القاصرين التالية أمسائهم إىل حمكمة  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٦تاريخ  ٢٣٦١(واستناداً إىل ادعاء النيابة العامة رقم  ٢٠٠٩
 )٣٣٦و  ٣٣٥و  ٣٠٧(حملاكمتهم طلقاء مبوجب املواد  ٢٠٠٩لعام  )٤٠١(ى رقم أساس األحداث املتفرغة حبلب يف الدعو

 – ١من قانون العقوبات السوري العام واليت تتعلق بتظاهرات الشغب وإثارة النعرات العنصرية والطائفية، وفيما يلي أمساء هؤء: 
عبد املنان سليمان بن عبد  –٣  ١٩٩٤تولد حممد مرادي بن حممد ووحيدة  -٢ ١٩٩٣حممد سيدو بن بالل وفاطمة تولد 

 ٦ ١٩٩٤بشار خليل بن خليل وفاطمة تولد  –٥  ١٩٩٤أمحد معمو بن علي وصباح تولد  – ٤  ١٩٩٢الرمحن وحورية تولد 
رشيد خالد سيدو بن يوش  – ٨  ١٩٩٤هبزاد ويل بن سليمان ومسرية تولد  - ٧  ١٩٩٤أكرم رشو بن شعبان وأملازة تولد  - 

 – ١٠ ١٩٩٢أمحد ناصر بن جنيب ومحيدة تولد  -  ٩  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٠وهؤالء مجيعاً مت اعتقاهلم يف ليلة  ١٩٩٢ولد وأمينة ت
فائق حممد بن إبراهيم  – ١٢ ١٩٩٢أمحد ناصر بن حممد علي وعواش تولد  -١١ ١٩٩٢عزالدين آمد بن حممد وسليمة تولد 

عبدو  –١٤  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢١وهؤالء مت توقيفه يف  ١٩٩٣تولد خالد محو بن حممد وخالدة  –١٣ ١٩٩٢شويت وعليا تولد 
يذكر أن العشرات من املواطنني الكرد إضافة إىل هؤالء األحداث مت اعتقاهلم من قبل األجهزة  ١٩٩٦محو بن خليل وخدجية تولد 

  على خلفية مسرية الشموع مبناسبة عيد نوروز.  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٠األمنية السورية ليلة 
حكماً جائراً  ٢٠٠٩لعام  )٣٠١٩(أصدر قاضي الفرد العسكري الثالث حبلب بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ٦ / ٢٥يف  - 

على الناشط السياسي سليمان جعفر بن مجيل املرشح السابق لعضوية جملس الشعب السوري عن مدينة حلب باحلبس ثالثة أشهر 
 وحساب مدة موقوفيته.

 )الديانة االيزديـة (بسبب مشاركته يف حفل ديين  ٢٠٠٩/  ٤/  ١٥كان قد اعتقل يف يذكر أن السيد سليمان جعفر بن مجيل 
  منطقة عفرين. –بنفس التاريخ يف قرية قيبار 
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  انتهاك احلق يف التظاهر والتجمع السلمي: -خامساً 
منيـة، وال يسـمح بقيـام    احلق يف التجمع السلمي والتظاهر، ممنوع يف سوريا ويتعرض لالنتهاك الفاضح من قبل األجهزة األ   

جتمعات مهما كان نوعها وألي سبب كان، وحيتاج إقامة أي جتمع مهما كان نوعه األمر إىل املوافقة األمنية املسبقة، ويف كثري من 
  األحيان يتم مدامهة أماكن التجمعات السلمية وتقمع التظاهرات واالعتصامات...اخل.

يع القوانني واملواثيق واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وبشكل خـاص  ورغم النص الواضح يف الدستور السوري ومج  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي سامهت سوريا يف صياغته والتوقيع عليه قبل غريها، علـى احلـق يف التظـاهر والتجمـع     

يضا على هنج إلغاء مجيـع أنـواع التجمعـات    أ ٢٠٠٩السلمي...، إال أن السلطات األمنية السورية استمرت يف العام احلايل 
  السلمية، وفيما يلي بعض هذه احلاالت:

بقمع  ٢٠٠٩/  ٢/  ٢٨قامت األجهزة األمنية السورية مبختلف فروعها وعناصر حفظ النظام يف الساعة احلادية عشر من يوم  -
واملطالبـة بإلغائـه،    ٢٠٠٨لعام  )٤٩(رقم احتجاحاً على املرسوم التشريعي  )على شكل وقوف ملدة عشر دقائق صامتة(جتمع 

وأقدمت  األجهزة األمنية على  ٢٠٠٩/  ٢/  ٢٣والذي دعا أليه جمموع األحزاب الكردية مبوجب النداء الذي أطلقوه بتاريخ 
طي الدكتور عبد اجمليد حممود صربي, عضو املكتب السياسي للحزب الـدميقرا  – ١اعتقال العشرات من املواطنني، عرف منهم: 

 – ٤بافل علي أمحد.   – ٣سليمان جميد  أوسو عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سوريا.  - ٢الكردي السوري. 
  –٨احملامي هباء الـدين فـاطمي.     – ٧الدكتور إبراهيم حسني عباس.   – ٦الدكتور فواز حنيفة.  – ٥حممد عيسى إبراهيم.  

حممد عيسى.   -١٢عمر إمساعيل.  – ١١علي إبراهيم.  – ١٠امي سليمان حممد إمساعيل. احمل – ٩احملامي مسعود عمر كاسو.  
حسني إبراهيم حممد.   - ١٦احملامي حممود عمر.   – ١٥أبو سوار.  –حممد عيس حج علي األمحد  – ١٤حسن إمساعيل.  – ١٣
الدكتور عبد السالم عيسى عثمان.   – ٢٠مد. فتح اهللا أمحد حم – ١٩نصر الدين أمحي.   – ١٨عالء الدين محامي أمحد.  – ١٧
  كيفخوش عيسى.  - ٢٣عثمان سليمان علي.   - ٢٢أكرم سليمان كنعو.   – ٢١

الحتفاالت مبناسبة عيد املرأة يف مدينة القامشلي اليت كانت مـن املزمـع   ا ، مجيعاألجهزة األمنية ألغت  ٢٠٠٩/  ٣/  ٨يف  -
بان تلك االحتفاالت ال حتمل أي طابع سياسي أو خطايب، بل كان مقرراً حضور جمموعة من  إقامتها يف الّنوادي والصاالت. علماً

الفنانني إلحياء تلك احلفالت. كما أنه استدعي أصحاب بعض الّنوادي من قبل جهات أمنية لتبلـيغهم بضـرورة منـع مجيـع     
تلك الّنوادي مبنع هذه االحتفاالت وهّددت بإغالق االحتفاالت مبناسبة عيد املرأة. وكانت السلطات األمنية قد أبلغت أصحاب 

الّنادي، قبل احلفل بيوم واحد أو يومني، وبعد أن مت توزيع بطاقات الدعوة  مما أّدى إىل إحلاق خسائر مادية للقائمني باحلفل.كمـا  
  يف هذا اليوم. أبلغت السلطات األمنية القائمني على احلفالت الفنّية العادّية مبنع الغناء باللغة الكردّية

قامت قوات حفظ النظام يف مدينة القامشلي بقيادة مدير منطقة القامشلي وعدد من الضباط مبختلف الرتب وعناصر مسـلحة   -
بقمع حفلة  فنية موسيقية أقامتـها حـزب     ٢٠٠٩/  ٣/  ٩عنصر,  يف الساعة اخلامسة والربع من يوم   )١٠٠(حبدود الـ 

يف مدينة القامشلي حي قناة السويس مبناسبة عيد املرأة العاملي  بشكل سلمي وحضـاري   )الباريت( الدميقراطي الكردي يف سوريا
, وذلك بعد ربع ساعة مـن  )أشترك فيها فرقة احلزب الفلكلورية(احتفاال بعيد املرأة وتكرمياً لدورها يف األسرة  واجملتمع والدولة 

. )الباريت(عضو اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (و فيصل صربي نعس – ١ابتداء احلفل, واعتقلت كل من: 
  فنر مجيل سعدون. وقد حولتهم فيما بعد إىل القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتهم إثارة النعرات الطائفية واملذهبية. – ٢
  ٢٠٠٩/  ٣/  ١٢ادية عشر مـن يـوم   قامت األجهزة األمنية السورية مبختلف فروعها وعناصر حفظ النظام يف الساعة احل -

وذلـك يف   ٢٠٠٤آذار  عام  ١٢بقمع وقوف صامت ملدة مخس دقائق بشكل سلمي وحضاري، إجالالً ألرواح ضحايا أحداث 
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عبد الرمحن مصـطفى   –١جامعة حلب وأقدمت السلطات املذكورة  على اعتقال العشرات من الطلبة,  عرف منهم حىت اآلن: 
جامعة  -دارا إبراهيم، طالب يف كلية الطب البشري سنة ثانية  – ٢جامعة حلب.  -هنسة العمارة سنة ثانية علي, طالب يف كلية 

سيف الدين  حممد، طالب يف املعهـد   – ٤جامعة حلب.  -سيفني إبراهيم، طالبة يف كلية الطب البشري سنة أوىل  – ٣حلب. 
ريـزان حممـد،    – ٦جامعة حلب.  - املعهد الزراعي سنة أوىل كاوى ديكو، طالب يف – ٥جامعة حلب.  -التجاري سنة أوىل 

 – ٨جامعة حلـب.   -هبزاد مسلم، طالب يف كلية احلقوق سنة رابعة  – ٧جامعة حلب.  -طالب يف كلية الطب البشري سنة 
 –١٠ة حلـب.   جامع -جيهان سلو، طالبة يف كلية التربية  – ٩جامعة حلب.  -آالن احلسيين، طالب يف كلية األقتصاد سنة 

 – ١٢جامعة حلـب.   -روز إرباهيم، طالبة يف كلية الطب البشري  – ١١جامعة حلب.  -عبدي رمي، طالب يف كلية االتربية 
  حممد سعيد، طالب يف كلية جامعة حلب.  

  

  انتهاك احلق يف حرية الرأي والتعبري: -سادساً 
طبيعية اليت تلتزم هبا نظرياً كل القوانني األساسية يف العامل رغم اختالفهـا  يأيت احلق يف حرية الرأي والتعبري، يف مقدمة احلقوق ال  

بتحديد ومضمون طبيعة احلكم، وهذا احلق هو امتياز لإلنسانية، كون احلقيقة ال تأيت جاهزة، بل يعمل اإلنسان علـى كشـفها   
 بالبحث وحرية التفكري.

الفردية والعامة على املستوى العاملي، ورغم ماتنص عليه املواثيق والقوانني  ورغم التطور اهلائل ملفاهيم حقوق اإلنسان واحلريات  
الدولية اليت صادقت ووقعت عليه سوريا من احترام احلق يف حرية الرأي والتعبري، فإن السلطات ال تزال تضيق ذرعاً بسماع أي 

  والظلم واالضطهاد.رأي خيالف رأيها وتوجهها...؛ ويالقي املطالبون باحلرية شىت صنوف القمع 
عن جملس قيادة الثـورة   )٤(وصدور األمر العسكري رقم  ١٩٦٣/  ٣/  ٨ومنذ إعالن حالة الطوارئ واألحكام العرفية، يف    

 ١٩٤٩لعـام   )٥٣(واملتضمن إغالق مجيع الصحف السورية ومصادرة آالت الطباعة ودور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم 
ت جتمدت احلياة الصحفية واحتكرت السلطة احلاكمة وسائل اإلعالم بكافة أنواعها، املقروءة، املسموعة، املنظم إلصدار املطبوعا

املرئية، ومل تسمح بالتعددية اإلعالمية يف البالد، سواء يف وسائل اإلعالم القائمة أو يف إعطاء الترخيص القانوين لوسائل إعالميـة  
التعبري وتكون قادرة على جماراة التطور العاملي. وبذلك نشأت احلاضـنة القانونيـة   جديدة ومستقلة تعكس التعددية يف الرأي و

    النتهاك حرية التعبري عن الرأي يف سوريا بشكل منظم.
من االعتقاالت حبـق ناشـطني    سلسلة وزارة اإلعالم على تنفيذ األجهزة األمنية من خالل أقدمت  ٢٠٠٩عام منتصف منذ و  

"  أمن الدولة " أو هتدد "توهن نفسية األمة   افيني لالستجواب حول حمتويات مقاالهتم اليت اعترب أهنا "فخضع عدة صح ،صحافيني
  .مواجهني تنكيالً فعلياً

  

  قانون املطبوعات: - ١
الباهظة قيود صارمة مليئة بالعقوبات اجلزائية القاسية واملالية  ٢٠٠١لعام  ) ٥٠(يفرض قانون املطبوعات الصادر باملرسوم رقم   

  على الصحافيني، ومينع أية تعددية يف جمال الصحافة واإلعالم. 
وقد أعطى هذا القانون صالحيات واسعة لرئيس جملس الوزراء ووزير اإلعالم يف رفض وقبول التراخيص للصحف اجلديـدة،    

  ودون أن يبني أسباب هذا الرفض أو القبول.
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  قانون احتاد الصحفيني: - ٢
عقوبات قاسية وتعسفية حبق الصـحافيني، مـن    ١٩٩٠لعام  )١(صحفيني من خالل قانون احتاد الصحافيني رقم يصدر احتاد ال  

  من هذا القانون، على: )٣(خالل قانون احتاد الصحافيني، تنص املادة 
عمل على حتقيقها وفـق  أن احتاد الصحفيني هو احتاد مؤمن بأهداف األمة العربية يف الوحدة واحلرية واالشتراكية وهو ملتزم بال( 

  . )مقررات حزب البعث العريب االشتراكي وتوجهاته
  من نفس القانون على:  )٥٤(وتنص املادة   
  . )أن االحتاد يعاقب كل عضو خيرج عن أهداف االحتاد(
الصـحفي   وحيث أن العمل بالصحافة غري ممكن يف سوريا، دون االنتساب الحتاد الصحفيني فإن هذا وحده كاف لضبط العمل  

  والصحافيني والسيطرة واهليمنة عليهم.
  

  ، الذي حيصر توزيع املطبوعات باملؤسسة العامة لتوزيع املطبوعات:)١٤(املرسوم  - ٣
حتتكر مجيع املطبوعـات مبوجـب املرسـوم     ١٩٧٥ال تزال املؤسسة العامة لتوزيع املطبوعات احلكومية، واليت تأسست عام    

صر توزيع املطبوعات هبذه املؤسسة، حيث ارتبط التوزيع مبزاجية وقرارات مديرها ومنحت نفسـها  الذي ح )١٤(التشريعي رقم 
  احلق يف حتديد النسخ املوزعة والنسبة اليت تتقاضاها لقاء ذلك.

وق اإلنسان أنَّ واقع التشريعات والقوانني واملراسيم السورية يف جمال الصحافة واإلعالم يعطي انعكاساً واضحاً عن انتهاكات حق  
  يف جمال حرية الرأي والتعبري، وأهم االنتهاكات يف هذا اجملال:

أن إصدار أية مطبوعة حباجة إىل احلصول على الترخيص القانوين املسبق، ومنح الترخيص أو رفضه خيضع ملزاجيـة السـلطة    -
  صاحبة القرار.  

  لك وأيضاً املواد اليت تتضمنها.هناك قيود كثرية وصارمة مفروضة تتعلق بشكل هذه املطبوعة أو ت -
  القيود املفروضة على حرية إصدار املطبوعات والصحف اليت تصدر بشكل دوري. -
  القيد املتعلق بشرط التأمني املايل املسبق إلعطاء الترخيص القانوين. -
  أن عملية بيع وتداول أية مطبوعة يف مكان عام خيضع للترخيص املسبق. -
  اعة والتلفزيون، ووضع اخلطط والسياسات العامة املتعلقة بتنفيذها.احتكار الدولة لإلذ -
  

  شبكة اإلنترنت: -٤
آرائهم وأفكارهم حبرية، ولكن هذه الوسيلة يف  نشكلت شبكة النت، يف السنوات األخرية فرصة جيدة أمام املواطنني للتعبري ع   

إىل مراقبة وحجب العديد من املواقع، مع االحتكار التام هلذه اخلدمة حرية التعبري واالتصال مل تكن حمل ارتياح السلطة اليت جلأت 
من خالل املزودين التاليني:  اجلمعية السورية للمعلوماتية واملؤسسة العامة لالتصاالت، اللذين يقومان بضبط وتنظـيم اشـتراك   

  املواطنني السوريني بشبكة االنترنيت الدولية.   
 )٢٤١( املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري أن عدد املواقع اإلخبارية احملجوبة يف سوريا بلغ وحبسب  ٢٠٠٩ويف أواخر العام  

 )٩(موقعاً تعىن حبقوق اإلنسـان و  )١٥(موقعاً لبنانياً و )٢٢( موقعاً معارضاً و )٣٥(موقعاً كردياً و )٤٩( ومن بني هذه املواقع
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عـن   مسئولتني صاالت السلكية والالسلكية واجلمعية العلمية السورية للمعلوماتيةوتعترب الشركة العامة لالت ،مواقع تعىن بالثقافة
  .    هذا احلجب

على أصحاب مقاهي االنترنيت، ضـرورة   ٢٠٠٨وكانت األجهزة األمنية قد عممت يف بداية الشهر الثالث من العام الفائت   
فاظ بسجل يومي يتضمن أسم املستخدم الثالثي وأسم والدتـه  تسجيل البيانات الشخصية ملستخدمي االنترنيت يف حمالهتم واالحت

ورقم اهلوية الشخصية أو جواز السفر ورقم اجلهاز الذي يستخدمه وساعة حضوره إىل املقهى وساعة مغادرته وإلـزام أصـحاب   
  املقاهي تسليم هذه البيانات إىل األجهزة األمنية عند حضورهم.

تعميماً يطالب  ٢٠٠٧/  ٧/  ٢٥ي الدكتور عمرو سامل، قد أصدر ضمن السياق نفسه يف وكان وزير االتصاالت والتقانة السور 
فيه أصحاب مواقع النشر االلكترونية السورية بنشر أمساء كتاب كل املقاالت والتعليقات اليت ينشرها والعنوان االلكتروين الذي 

  ورد منه وذلك:
 )إىل املوقع مؤقتاً، ويف حال تكرار وقوع املخالفة عدم النفاذ إىل املوقع هنائياًحتت طائلة إنذار صاحب املوقع ومن مث عدم النفاذ ( 

حتميل صاحب املوقع االلكتروين املخالف للمسئولية القانونية املدنية واجلزائية النامجة عن خمالفته ملضمون هـذا  (مع اإلشارة إىل: 
انون املطبوعات اجلديد إدخال تعـديالت إىل القـانون القـدمي    ، طلبت اللجنة املعنية بدراسة ق٢٠٠٩/  ٥/ ١٠ ويف .)التعميم

وإخضاع استخدام اإلنترنت لقانون الصحافة وليس لقانون العقوبات كما كانت احلال. ومبا أن قانون الصحافة قمعي يف عـدد  
وزارة اإلعـالم  أن يف حـني   كبري من وجوهه، فقد يتسبب تبّني هذا املشروع بتدهور القطاع اإلعالمي السوري بشكل ملحوظ

على أن رئيس حترير الصحيفة اإللكترونية جيب أن يكون عربياً سورياً أمت اخلامسة والعشرين من   ٢٠٠٥أصدرت تعميماً يف عام 
  . عمره ومقيماً يف اجلمهورية العربية السورية وأال يكون بأي صورة كانت خبدمة دولة أجنبية

السوريني بتهم تصفح االنترنت أو نشر مقاالت وكتابات يف املواقع االلكترونيـة و يـتم   هذا ويتم اعتقال العديد من املواطنني   
  ، وتوجه التهم التالية:)حمكمة أمن الدولة العليا بدمشق أو احملاكم العسكرية(حتويلهم إىل احملاكم االستثنائية 

  مال عدائية.  القيام بكتابات مل جتزها احلكومة السورية وتعرض سوريا والسوريني خلطر أع -
  نشر أخبار كاذبة. -
  احلصول على معلومات جيب أن تكون مكتومة حرصاً على سالمة الدولة السورية. -
  القيام بكتابات تعكر صالت سوريا بدولة أجنبية. -
وزجهـم يف   انتهاكات كبرية يف جمال حرية الرأي والتعبري، حيث جرى اعتقال وحماكمة املواطنني ٢٠٠٩وقد شهد العام احلايل   

  املعتقالت والسجون جملرد ممارستهم حلرية إبداء أرائهم وأفكارهم، سواء الشفهية أواملكتوبة.
 
 
  

   ٢٠٠١لعام  )٥٠(قانون املطبوعات الصادر باملرسوم التشريعي رقم  -٥
حبرية وطمأنينة...، حيث نص  آرائهم وأفكارهم نيعترب هذا القانون من القوانني اجملحفة اليت تنتهك حق الصحفيني يف التعبري ع  

فيمـا يتعلـق    ١٩٤٩يف بنوده ومواده على عقوبات أشد وأقسى من العقوبات الواردة يف قانون العقوبات العام الصادر يف عام 
كـن  جبرائم التعبري والصحافة، ومل يتجاوز هذا القانون الغموض الذي رافق عمل اللجان الرقابية، كما أنه مل حيدد املعايري الـيت مي 
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للرقابة أن حتاسب قانونياً على أساسها. وقد جلأ املشرع يف هذا القانون إىل صياغة عبارات غامضة وفضفاضة هي نفسـها الـيت   
  كانت الرقابة حتتمي هبا لتمارس تدخلها الفض يف املطبوعات والنشرات...اخل. 

ية املعقدة...، أمام من يريد إنشاء املطابع واملكاتـب  وقد وضع هذا القانون الكثري من القيود واالشتراطات واإلجراءات اإلدار  
  وينشر املطبوعات، واليت مبوجبها تستطيع اجلهات اإلدارية مىت شاءت التدخل إلغالقها ومنع النشر.

 من هذا القانون، تنصان على أن: كالً من أصحاب املطابع واملكتبات ودور النشر مسؤولون باملال عـن  )٤(و  )١(أن املادتني   
  العطل والضرر الذي حيكم به من جراء املخالفات القانونية اليت يرتكبها األشخاص الذين يف خدمتهم.

احلق لرئيس جملس الوزراء يف أن يقدر ما يتعلق باملصلحة الوطنية العامة ومينع مبوجب ذلـك   )١٢(و  )١٠(وتعطي املادتني     
  خيص للمطبوعات. دخول أو تداول املطبوعات اخلارجي أو منح ورفض التر

وبني ماهو موجود فعلياً يف سوريا، فأين هي األحزاب السياسية اليت تتحدث  )١٥(وهناك تناقض واضح بني ما نص عليه املادة   
وكلنا يعلم علم اليقني أن ال وجود ألحزاب مرخصة يف سوريا باملعىن القانوين والسياسي، لعدم وجود قـانون   )١٥(عنها املادة 
  األحزاب يف سوريا .تنظيم عمل 

، الصحفي السوري حتت رمحة إرادة السلطات املسئولة هتدده يف كل )٢٨(من املادة  )ج(وقد وضع االستثناء الوارد يف الفقرة   
حلظة وجتعله عرضة إلهناء عمله ألن الوزير ميكن أن يسحب بطاقته مىت أراد وهذا ما جيعله خائفاً متردداً غري قادراً علـى القيـام   

مله الصحفي حبرية، حيث تفقد الصحافة حينئذ قدرهتا على أن تكون السلطة الرابعة تقوم بعملها إىل جانب السلطات الـثالث  بع
  األخرى.                 

من هذا القانون، انتهاك ملبدأ قانوين ودستوري أساسي الجيوز املساس به حتت أية ذريعة، وهو عالنيـة   )٢٩(ويشكل نص املادة  
كمات الذي يكرس مبدأ العدالة واملساواة واحلرية...، كما أن نص املادة املذكورة يعطي احلق مرة أخرى للسلطات اإلداريـة  احملا

على التدخل يف أية مطبوعة تبدي رأياً خمالفاً أو معارضاً هلا يف ظل سريان حالة الطوارئ وبالتايل فأهنا تسد بذلك الطريـق أمـام   
  ارة الشؤون العامة يف سوريا .املواطنني للمشاركة يف إد

من هذا القانون، فإهنا ترفع سقف العقوبات اجلزائية والغرامات املالية، فبعد أن كان الغرامة املالية ألف لرية  )٥١(أما نص املادة   
  أصبح مليون وبعد أن كان السجن سنة أصبح ثالث سنوات.  

التقاضي درجة، ونصت على وجوب إصدار حمكمة بداية اجلزاء وحمكمة من هذا القانون، فقد قصرت درجات  )٥٧(أما املادة   
  ، وهذا يثري خماوف مجة من أن تكون القرارات مرجتلة وسياسية أكثر منها قانونية .)شهرين(االستئناف ألحكامها بسرعة قصوى 

ض ومبوجب مبدأي سيادة القانون على أن: للوزير أن يأمر بوقف صدور املطبوعة، حيث كان من املفرو )٦٣(وقد نصت املادة   
  وفصل السلطات الدستوريني، أن يكون قرار الوقف من صالحيات احملاكم املختصة. 

  

  :٢٠٠٩نتهاكات اليت حصلت خالل عام وفيما يلي بعض هذه اال 
حكومته  أصدر رئيس جملس الوزراء السوري املهندس حممد ناجي العطري تعميماً طلب فيه من أعضاء ٢٠٠٩/  ٥/  ٢٥يف  -

، يف تغطية النشاطات والفعاليات املتنوعة )سانا(واجلهات العامة يف الدولة أن يتم حصر التعامل مع الوكالة العربية السورية لألنباء 
  التابعة هلا.

اء فيه: وكان املدير العام للمؤسسة العربية لإلعالن السيد ماجد حليمة قد نشر  إعالناً قبل ذلك بأسبوع يف الصحف الرمسية ج  
السادة أصحاب الفعاليات االقتصادية واخلدمية ترجو املؤسسة العربية لإلعالن من السادة املعلنني عدم اإلعالن يف املطبوعـات  (
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الدورية واألدلة واألجندات وسواها إال يف حال وجود موافقات صادرة عن املؤسسات أصوال وذلك حفاظا على حقوقكم مـن  
  .)خذ حبقكم اإلجراءات القانونيةالغش والتدليس و لكي ال تت

 ١٣ويذكر أن املؤسسة العربية لإلعالن كانت قد عدلت مؤخراً شروط احلصول على وكالة لإلعالن يف سوريا، جاء يف البنـد    
مبا ال يقـل   ,التلفزيونلإلذاعة واهليئة العامة  ،تشرين  ،البعث ،الثورة :الوسائل احمللية الرمسية يفالتعهد بتنفيذ إعالنات (منه على 

% عن عدم القدرة على تنفيذ حجم العمل احملدد خالل عام ١٠نسبة  عن مليون لرية سورية سنوياً على أن حيسم من مبلغ التأمني
  .)كامل من تاريخ الترخيص

عداد من وكانت وزارة اإلعالم السورية ومن خالل املؤسسة السورية لتوزيع املطبوعات قد قامت مؤخراً مبنع توزيع بعض األ  
املطبوعات اخلاصة بعد طباعتها أو تأخري توزيعها أو عدم تسليم مجيع النسخ املطبوعة إىل مراكز البيع أو حجبها عن هذه املراكز  

  اليت تتوفر فيها الشروط التسويقية حلساب مراكز بيع هامشية وذلك بدون أي سند قانوين.
بقـرار   ٢٠٠٩/  ٥/  ٣١من جريدة اخلرب السورية األسبوعية املـؤرخ يف   )٥٤(منعت  وزارة اإلعالم السورية توزيع العدد  -

  شفهي موجه إىل املؤسسة العامة لتوزيع املطبوعات.
يذكر أن هذه املرة هي السادسة عشرة خالل سنة ونيف هو عمر جريدة اخلرب األسبوعية السورية اليت تقوم وزارة اإلعالم مبنع   

  ئمة اخلمسة عشر عدداً اليت مت منعها سابقاً من نفس اجلريدة.توزيعها لينضم هذا العدد إىل قا
ويذكر أن الوزارة تبلغ هذه القرارات شفاهاً ودون وجود أي سند لذلك يف القانون وال تبني األسباب املوجبة له، ويعتقـد أن    

  االقتصادي للحكومة.سبب ذلك يعود بالدرجة األوىل إىل الكشف عن أرقام وحقائق ختص االقتصاد السوري واألداء 
وأن احلاالت اليت مت رصدها والتحقق من حدوثها جلهة منع التوزيع بقرار شفهي من وزارة اإلعالم بلغت ست وثالثون حالـة    

خالل السنتني املاضيتني، وحيث أن القرارات الصادرة هبذا اخلصوص تكون شفهية فأن املتضررين منها ال يستطيعون التظلم منها 
  ء اإلداري.أمام القضا

وكذلك  ،" يف دمشق املشرق أغلقت السلطات األمنية بشكل تعسفي مكتب القناة الفضائية اخلاصة " ٢٠٠٩ /  ٧/  ٢٩يف  -
حتتل املرتبة الثالثة كانت  القناة اخلاصة حسب بعض املصادر األعالمية فأن هذه  مكتب القناة يف حلب بعد أيام قليلة. و أغلقت 

  من حيث نسبة املشاهدة " الدنيا " و" الشام "يف سوريا بعد قنايت 
من جملة شباب لك، بقرار شفهي موجه إىل املؤسسـة العامـة لتوزيـع     )متوز ٤٩(منعت وزارة اإلعالم السورية توزيع العدد  -

 مبنع توزيعها. املطبوعات، لينضم بذلك إىل األعداد الثالثة السابقة من هذه اجمللة اليت كانت وزارة اإلعالم السورية قد قامت
من جملة شباب لك يعود هذه املرة إىل طرحها موضـوع حجـب موقـع الفـيس بـوك       )٤٩(وأن سبب منع توزيع العدد   
)www.facebook.com(  يف سوريا على صفحاهتا، حيث إهنا أوردت يف سياق طرح املوضوع وجهة النظر احلكومية واليت

أن بعضاً من الشباب السوري يقوم بفتح قنوات (إلعالمية للسيد رئيس اجلمهورية عربت عنها الدكتورة بثينة شعبان املستشارة ا
  .)حوارية مع شبان إسرائيليني وهو ما ترضى عنه احلكومة السورية

/  ١١/  ٢٦هو موقع تواصل اجتماعي جماين مت حجبه يف سوريا بتـاريخ   )www.facebook.com(وموقع الفيس بوك   
  آالف السوريني الذين جيدون فيه مساحة حرة للتعبري عن أرائهم. ورغم ذلك يشترك فيه  ٢٠٠٧

أصدر وزير اإلعالم السوري الدكتور حمسن بالل، قراراً شفهياً بإهناء عمل اإلعالمي إبراهيم اجلبني من  ٢٠٠٩/  ٨/  ١٣يف  - 
  .)عالمة فارقة(التلفزيون السوري ووقف إنتاج حلقات جديدة من برنامج 
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، تتوجياً لسلسلة متتالية من اإلجراءات العقابية واملضايقات )عالمة فارقة(رار حبق اإلعالمي إبراهيم اجلبني وبرناجمه ويأيت هذا الق  
األمنية حبق اإلعالمي املذكور وبرناجمه واليت وصلت إىل حد توقيفه لدى األجهزة األمنية بشكل تعسفي بدون وجود مـذكرة أو  

  ختصة.حكم صادر من اجلهات القضائية امل
من جريدة اخلرب االقتصادية اليت تصـدر كـل    ٢٠٠٩/  ٨/  ١٦تاريخ  )٦٥(منعت وزارة اإلعالم السورية، توزيع العدد  - 

أسبوع مرة، وذلك مبوجب قرار شفهي موجه إىل املؤسسة العامة لتوزيع املطبوعات، دون وجود مستند قانوين أو حىت بيان أسباب 
  منع التوزيع . 

.  ٢٠٠٩اإلعالم السورية، قرارات شفهية مبنع توزيع بعض الصحف خالل األسبوع األخري من شهر أب عام أصدرت وزارة  -
و  ٩٠٧(من جريدة السفري اللبنانية، كما مت منع توزيع العددين  ٢٠٠٩/  ٨/  ٢٩تاريخ  )١١٣٨٢(فقد مت منع توزيع العدد 

  من جريدة اخلرب األسبوعية.  )٦٦(لعدد من جريدة األخبار اللبنانية، إضافة إىل منع توزيع ا )٩٠٨
 أقدمت عناصر من االستخبارات والشرطة على ختم مكتب املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري، ٢٠٠٩ /  ٩/  ١٣ يف - 

  بالشمع األمحر. الذي يديره الناشط اإلعالمي األستاذ مازن درويش، 
ة السورية الوحيدة اليت تعىن مبراقبة وسائل اإلعالم والنفاذ إىل شبكة ويعترب املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري املنظم  

  اإلنترنت ورصد وسائل اإلعالم السورية يف خالل االنتخابات. 
فضح األنتهاكات الواقعة على األعالم واألعالميني خالل  دوراً ريادياً يف لعب املركز السوري لألعالم وحرية التعبري وقد   

  . التنديد بقرارات وزير اإلعالم بعد منعه إصدار عدد كبري من الصحف واجملالت يف سوريا والسنوات األخرية 
أصدرت حمكمة أمن الدولة العليا يف دمشق احلكم على املدّون كرمي عرجبي الذي يتوىل إدارة منتدى  ٢٠٠٩/  ٩/  ١٣يف  - 

من قانون  )٢٨٦( " استناداً إىل املادة األمة وهن نفسية نشر أخبار كاذبة من شأهنا  بالسجن ملدة ثالث سنوات بتهمة "، أخوية
   ٢٠٠٧/  ٧/  ٦يذكر أن السيد كرمي عرجبي معتقل منذ  السوري العام. العقوبات

واملتضمن من  )٥١٥(أصدر نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية، القرار رقم  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٥يف  -
بالفصل النهائي  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ب اجلامعي بافل أمحد علي املسجل يف كلية اآلداب للعام الدراسي حيث النتيجة: معاقبة الطال

وذلك ملخالفة القوانني واألنظمة الداخلية كما  ٢٠٠٩/  ٣/  ١٦من املدينة اجلامعية والفصل ملدة عام من اجلامعة يبدأ من تاريخ 
  جاء يف القرار. 

فية نشاطات الطالب اجلامعي بافل أمحد علي اإلعالمية والصحفية وبشكل خاص الصـحافة  ويعتقد أن هذا القرار يأيت على خل  
بدون وجـود   ٢٠٠٩/  ٤/  ٥حمافظة احلسكة، قد  اعتقلته يف  –االلكترونية، حيث كانت مفرزة األمن العسكري بالقامشلي 

ع فلسطني بدمشق، إىل أن مت إطالق سـراحه يف  مذكرة أو حكم صادر من اجلهات القضائية املختصة. ومت حتويله فيما بعد إىل فر
  .٢٠٠٩/  ٥/  ٢٤يوم 

  

  انتهاك احلق يف مغادرة البلد أو العودة إليه: -سابعاً 
ال تزال السلطات األمنية  السورية تستخدم املنع من السفر كعقوبة رادعة للنشطاء السياسيني ونشطاء اجملتمع املدين وحقوق  

الكتمان اإلعالمي على الوضع الداخلي من خالل منع هؤالء الناشطني من السفر وااللتقاء  اإلنسان، وكذلك لفرض حالة من
باملنظمات واللجان الدولية وفضح األنتهاكات اليت حتدث يف سوريا ويف مجيع ميادين حقوق اإلنسان، ومشل هذا اإلجراء التعسفي 
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ان الدولية اليت وقعت وصادقت عليها احلكومات السورية، املخالف ألبسط املبادئ والقواعد القانونية ولوائح حقوق اإلنس
  اآلالف من املواطنني السوريني. 

ويف سوريا تتمتع كافة الفروع األمنية بسلطة منع املواطن من مغادرة البالد أو العودة إليه، ويف كثري من األحيان يصادف أن    
  الشخص نفسه مينع من السفر من قبل أكثر من جهة أمنية؟؟!

الذي يغطيه هذا التقرير التقرير مل يكن هناك أي مؤشر يدل على احلد من انتهاك احلق يف مغادرة البالد أو  ٢٠٠٩وخالل عام   
العودة إليه، بل على العكس متاماً، الحظنا ازدياد عدد املواطنني الذين انضموا إىل الئحة املمنوعني من السفر، فما زالت السلطات 

هزهتا األمنية، تقوم بإصدار القرارات الكثرية مبنع مغادرة البلد أو العودة إليه للكثري من الناشطني يف الشأن السورية ومن خالل أج
  السياسي، احلقوق، الثقايف...) وكذلك املعتقلني السياسيني السابقني.(العام 

  أما الفئات اليت يشملهم هذا اإلجراء فهي:
  املطلق سراحهم من السجون واملعتقالت.-١
  الناشطني يف الشأن العام. – ٢ 
  مواطنني ليس لديهم أي نشاط عام. –٣ 

  ويأخذ املنع من املغادرة أشكاالً عدة منها:
  االمتناع عن منح جواز سفر لطالبه. - 
  املنع من املغادرة هنائياً مبوجب برقية صادرة من جهة املنع وتعمم على مراكز احلدود السورية مع الدول األخرى. - 
  ناع عن جتديد جواز السفر بعد انتهاء مدة صالحيته القانونية .االمت  - 
  عدم املغادرة إال بعد مراجعة فرع األمن الذي صدر عنه منع املغادرة، وله مطلق الصالحية باملوافقة على السفر أو عدم املوافقة. - 
تكليف مبراجعة اجلهات األمنية املعنية أو اإللزام والقرارات األمنية مبنع املغادرة تكون شفاهاً تبلغ لصاحبها أو عن طريق كتاب   

  بالعودة من مراكز احلدود دون تبيان األسباب، وتعترب مثل هذه القيود انتهاكاً حلق النشطاء السياسيني واحلقوقيني يف حرية التنقل.  
قوق خرقا، من قبل أجهزة األمن يف سوريا أن املتتبع للوضع يف سوريا، يالحظ أن حق مغادرة البلد أو العودة إليه  من أكثر احل    

  ومن أهم املعوقات اليت تواجه حرية مغادرة البلد أوالعودة إليه، هي:
حالة التخبط والتنازع بني كل من السلطتني التنفيذية والقضائية، والسبب األساسي يف ذلك يعوم إىل غياب قانون ينظم وحيدد  - 

  قرارات منع السفر.األماكن اليت يتظلم أمامها املواطن من 
 تعدد اجلهات اليت متلك احلق يف املنع من السفر أو ترقب الوصول. - 
  تعدد احلاالت اليت تصدر فيها قرارات املنع من السفر. - 
، اإلسراع بتقدمي مشروع قانون ينظم هذه القضية )الربملان(إننا نعود ونؤكد مطالبتنا يف التقارير السابقة جملس الشعب السوري  
  قيقة واحلساسة واللصيقة باحلرية الشخصية واملساواة...، على أن يتضمن:الد
  النص الواضح والصريح على عدم منع أي مواطن من السفر إال يف إحدى احلالتني التاليتني: -١
ة احلقوق أن تتطلبه ضرورة التحقيق، أي أن يستخدم املنع من السفر كبديل لالعتقال االحترازي على أن يكفل للمواطن كاف - أ

  املكفولة له يف حالة االعتقال االحترازي مثل:
  أن يكون قرار املنع مسبباً. - 
  أن يصدر من النائب العام وحده. - 
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  أن تتوفر دالئل جدية وكافية على اخلشية من هروب املتهم وتعطل التحقيقات. - 
  أن تكون الواقعة حمل التحقيق جناية. - 
  .أن يكون حمدداً مبدة زمنية معينة - 
  أن تكون هناك رقابة قضائية يف حالة جتاوز املنع للفترة القانونية احملددة. - 
يف حالة صدور حكم قضائي هنائي ضده، حيث أن أغلب املواطنني الذين مت وضع أمسائهم على قوائم املنع أو الترقب، مل  -ب

  منع السفر تتعلق حباالت ليست ماسة بأمن الوطن.يدانوا فعلياً بقرارات قضائية هنائية وكذلك فإن العديد من أوامر وقرارات 
  توحيد اجلهة اليت يتعني على املواطنني اللجوء إليها للتظلم على قرار املنع من السفر. -٢
اعتبار القضايا املتعلقة باملنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول قضايا مستعجلة، حبيث ال تتعطل مصاحل املواطنني  -٣

  يؤدي النتفاء السبب من سفرهم.مما قد 
  حتديد فترة زمنية معينة تسري خالهلا قرارات املنع من السفر أو الترقب، وذلك يف حاالت الضرورة القصوى فقط.-٤
سحب احلق يف املنع من السفر من أيدي السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية، وإعطاء احلق لوزارة الداخلية يف اللجوء للقضاء  -٥

  لة وجود ضرورة تقتضي املنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب.يف حا
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  مأساة اجملردين من احلقوق املدنية والسياسية: -ثامناً
ال تزال قضية اجملردين من احلقوق املدنية والسياسية، من القضايا العالقة يف سوريا، فمنذ العقد األخري من التسعينات وحىت اآلن    

  من املعتقلني السياسيني من خمتلف االنتماءات السياسية والقومية وبتهم سياسية خمتلفة. أطلق سراح اآلالف 
أن كل معتقل مت إطالق سراحه منع من ممارسة حقوقه املدنية، إما بنفس املدة اليت حكم هبا أو لسبع سنوات على أقل تقدير، ومت   

  حكم هبا. الدمغ على اوراقه الثبوتية بأنه حمكوم عليه باملدة اليت 
أن هذا األمر حال دون حصوله على أية فرصة عمل، كما ال يسمح له بالسفر أو بالعودة إىل عمله، إذا كان من موظفي الدولة   

  أو القطاع العام، وال يسمح له بالتملك أو تأسيس شركة، أو أن يكون شريكاً يف عمل...اخل.
ميكن أن يقال عنها بأهنا مأساوية، حيث يتم مالحقتهم يف مجيع األماكن اليت أن الكثري من املطلق سراحهم يعيشون حياة أقل ما   

  يتواجدون فيها.
إننا نعود ونؤكد على ما طالبنا به يف تقاريرنا السابقة بالنسبة هلذه القضية العالقة، وهو إلغاء هذه العقوبة اليت تشـكل انتـهاكاً     

كل هذه اإلجراء خطراً على حياة هؤالء وعلى حياة أسرهم، ونعود ونطالب صارخاً حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية، حيث يش
  احلكومة السورية بالتعويض للمعتقلني واجملردين من احلقوق املدنية والسياسية عن فترات االعتقال وفترات التجريد.

  

  تاسعاً : احلق يف العمل واحلماية من النقل التعسفي :   
تزايد حـاالت النقـل    ٢٠٠٩رصد أنتهاكات الواقعة على حقوق األنسان يف سوريا خالل عام كان من امللفت لالنتباه خالل 

التعسفي حبق املوظفني من مناطق سكناهم إىل مناطق بعيدة كنوع من الضغط األقتصادي  املمارس من قبل األجهزة األمنية علـى  
عن اإلخنراط يف الشأن العام واألهتمام باجلانب العـام يف  الناشطني وذويهم، وكنوع من الردع اخلاص والردع العام لثين اجملتمع 

  اجملتمع ومن تلك األنتهاكت رصدنا ما يلي: 
عممت السلطات األمنية السورية، قراراً على عدد كبري من أصحاب املطاعم واحملـالت التجاريـة...     ٢٠٠٩/  ٢/  ٥يف  -

السورية،  حتت طائلة معاقبة صاحب املطعم الذي يقوم بتشـغيل   بدمشق، يقضي مبنع تشغيل أي عامل ال حيمل البطاقة الشخصية
  هؤالء العمال، بالغرامة حىت مائة ألف لرية سورية وبالسجن ملدد تتراوح ما بني ستة أشهر وسنة.  

جارية اليت وبعد صدور هذا التعميم، مت طرد عدد كبري من العمال الكرد اجملردين من اجلنسية السورية، من املطاعم واحملالت الت 
  كانوا يعملون فيها، يف مناطق خمتلفة من حمافظيت دمشق وريفها.  

 ١٩٦٢مواطن كردي جمرد من اجلنسية السورية مبوجب اإلحصاء االستثنائي الذي جرى عام  ٣٠٠٠٠٠يذكر أن هناك حوايل   
لكون أدلة ومستندات تثبت مواطنيتهم يف يف حمافظة احلسكة، لدوافع وغايات عنصرية ومتييزية ليس إال. علماً أن معظم هؤالء مي

  هذا البلد منذ العهد العثماين.
أن اهلدف األساسي من وراء هذا التعميم األمين اخلطري، هو حماصرة هؤالء اجملردين من اجلنسية السورية وحرماهنم من سـبيل    

ء إىل اهلجـرة مـن منـاطقهم إىل دمشـق     احلياة والعيش...ودفعهم إىل اهلجرة خارج سوريا، بعد أن أضطر قسم كبري من هؤال
واحملافظات األخرى يف سوريا، بسبب األوضاع الشاذة اليت يعاين منها أبناء الشعب الكردي يف سوريا بشكل عام واجملردين مـن  

ـ  نوات اجلنسية السورية بشكل خاص نتيجة سياسة االضطهاد والتمييز اليت تتبعها احلكومات السورية حبقهم والذي ترافق يف الس
األخرية مع موجة اجلفاف يف هذه املناطق. ويبدو أن حرمان هذه الفئة الكبرية من مجيع احلقوق املدنية والسياسية، مل تعد تشـفي  
غليل هذه األوساط العنصرية، لتلجأ بني الفينة واألخرى إىل إجراءات وتدابري أقل ما ميكن أن يقال عنها إهنـا منافيـة للقـوانني    
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ود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وكذلك للقوانني والتشريعات الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور الـذي  واملواثيق والعه
  يعترب القانون األعلى يف الدولة والذي يؤكد يف مواده وبنوده على عدم التمييز بني املواطنني السوريني بسبب العرق أو الدين.

، والقاضي من حيث النتيجة: النقل التعسفي خلمسة مـن  )٦٦٦٠(القرار رقم أصدر حمافظ احلسكة   ٢٠٠٨/  ١١/  ٤يف  -
إدارية خمتلفة ال تتبع مجيعها ملديرية التربيـة؟!!! وهـؤالء    )عامة(املدرسني واملعلمني يف حمافظة احلسكة من مدارسهم إىل جهات 

بـنكني عبـد    – ٤خضر علي الصاحل.  – ٣مد. حممد سامل احمل – ٢عبد اهللا مال إمساعيل حممد.  –١املدرسون واملعلمون، هم:  
  منر يوسف حسني.  – ٥القادر مال عبد اهللا.  

، والقاضي من حيث النتيجة: نقل بعض األسـاتذة  )١٨٦(صدر عن حمافظ احلسكة األمر اإلداري رقم   ٢٠٠٩/  ٣/  ١يف  -
 ٢عبد السالم إمساعيل األمحد.  – ١هم كل من : من سلك التدريس مهنتهم األساسية إىل دوائر أخرى ال متت مبهنتهم بصلة ، و

  سعد سليمان حسن. – ٣حممد داوود العبطان.  –
  )ص ز ٤/  ١٠٦١(الرقم:                                                                                                              

   ٢٠٠٩/  ٣/  ٤التاريخ                                                                                                           
  إىل دائرة التعليم الثانوي
  إىل دائرة التعليم األساسي

والصادر عن السيد حمافظ احلسكة واملتضمن تكليف  ٢٠٠٩/  ٣/  ١تاريخ  )١٨٦(نرفق ربطاً صورة عن األمر اإلداري رقم  
  بالعمل لدى جهات عامة أخرى وفق اآليت:عاملني 

  عبد السالم األمحد األب امساعيل الوظيفة مدرس جغرافيا اجلهة املكلف بالعمل هبا مديرية اخلدمات الفنية باحلسكة. – ١
  حممد العبطان األب داوود الوظيفة معلم جماز اجلهة املكلف بالعمل هبا مديرية الصحة باحلسكة. – ٢
  سليمان الوظيفة معلم جماز اجلهة املكلف بالعمل هبا مصلحة زراعة القامشلي. سعد حسن األب – ٣
  يطلب إليكم إبالغ السادة املذكورة أمسائهم أعاله لاللتحاق بالعمل اجلديد وموافاتنا بانفكاك كل منهم.  

  صورة إىل مكتب السيد مدير التربية
  صورة إىل دائرة الشؤون اإلدارية

  عاملنيصورة إىل شعبة شؤون ال
  اإلضبارة مع األصل

  مدير التربية باحلسكة                                                                                                               
  
درسني لـديها يف  صدرت عن مديرية التربية بالرقة، قرارات وأوامر إدارية تقضي بنقل بعض العاملني امل ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٦يف  -

جمال التعليم يف مدينيت الرقة والثورة، بعيداً عن أماكن عملهم وملسافات بعيدة ،وتكليفهم بأعمال إدارية،حيث جاء يف حيثيـات  
املدرس حممد غامن من مدينة الرقة إىل اجملمع  – ١، وفيما يلي أمساء بعضهم: )بناء على مقتضيات املصلحة العامة ؟(تلك القرارات 

هالة معروف من مدارس  – ٣فؤاد حقي من ثانوية املتفوقني بالرقة إىل اجملمع التربوي بناحية سلوك.  – ٢بوي بناحية معدان. التر
  إياد عبد اهللا من مدارس الثورة إىل اجملمع التربوي بناحية معدان.  – ٤مدينة الثورة إىل اجملمع التربوي باجلرنية. 
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والقاضي من حيث النتيجة بننقل عاملني  )/ د ٢٢٦(صحة احلسكة األمر اإلداري رقم صدر عن مدير   ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٩يف  -
، حيـث يسـكن   )ديرك(، إىل املركز الطيب بناحية مركدة والذي يبعد عن مدينة املالكية )ديرك(يف املركز الصحي مبنطقة املالكية 

  كم. ٣٠٠هؤالء العاملني بأكثر من 
يف سوق مدينـة   ٢٠٠٩/  ٣/  ١٢األمر اإلداري، هو وجود العاملني الفنيني األثنني يوم ويعتقد أن السبب وراء إصدار هذا   

املالكية وأن هناك يف هذا اليوم دعوة لعموم املواطنني يف املناطق الكردية للوقوف مخس دقائق حداداً واستنكاراً على أرواح ضحايا 
  اإلداري:وفيما يلي نص هذا األمر  ٢٠٠٤الثاين والثالث عشر من أذار 

  
  أن مديرية صحة احلسكة بناء على كتاب السيد احملافظ وعلى مقتضيات املصلحة العامة، يأمر مبا يلي: 
  حيدد مركز عمل كل من الفنيني التالية أمسائهم يف مركز مركدة الطيب بدالً من املركز الطيب باملالكية، وهم: 
  حممد خلف رمو / ممرض ورئيس جلنة املشتريات. – ١
  حممود عبدو عبدو / مراقب صحي. – ٢

 مديرية الصحة يف احلسكة                                                                                                                 
  
عاموده قرارات وأوامر إدارية عن مت تبليغ جمموعة من العاملني املدرسني يف جمال التعليم يف مدينة  ٢٠٠٩يف أوائل شهر نيسان  -

مديرية التربية باحلسكة، تقضي بنقلهم من أماكن عملهم إىل أماكن بعيدة عن مناطق سكناهم وتكليفهم بأعمال إدارية،، وفيمـا  
  يلي أمساء البعض منهم:

  خضر يوسف عيسى من مدارس عاموده إىل جهة إدارية يف رأس العني  – ١
  س عاموده إىل جهة إدارية بتل محيس عبد احملسن خلف من مدار - ٢
                    سعد عبد الرمحن إبراهيم من مدارس عامومده إىل جهة إدارية بتل متر.                                                               - ٣
                                                                              منال عبد الوهاب احلسيين من مدارس عاموده إىل جهة إدارية باحلسكة.   - ٤
من مدارس عاموده إىل جهة إدارية برأس العني.                                                      )معلوماتية(املهندس عبد اإلله عبد الفتاح عوجه  - ٥
              اء خليل حاج قاسم من مدارس عاموده إىل جهة إدارية باحلسكة.                                                                     هيف – ٦
 حممد خري بنكو من تل محيس إىل جهة إدارية بتل براك، حيث مت نقله سابقاً من مدارس عاموده إىل تل محيس وهذا هو النقل – ٧

  الثاين له. 
أصدرت مديرية التربية باحلسكة، قرارات وأوامر إدارية تقضي بنقل بعض العاملني املدرسني لديها يف   ٢٠٠٩/  ٣/  ٣١يف  - 

جمال التعليم يف مدينة القامشلي ، بعيداً عن أماكن عملهم وملسافات بعيدة وتكليفهم بأعمال إدارية،حيث جاء يف حيثيات تلك 
  ، وفيما يلي أمساء بعضهم:  )لى مقتضيات املصلحة العامة ؟بناء ع(القرارات 

سنة مت نقله من مدارس القامشلي و ابعاده إىل اجملمع التربوي يف مدينة اليعربية على بعد  ٢٨عبد القادر اخلزنوي له خدمة   - ١
   ٢٠٠٩/  ٣/  ٣١تاريخ  )/ ص / ذ  ٤/  ١٤٩٨(عن مدينة قامشلي رقم قرار نقله  ١٤٠
  . )مل يتسىن لنا معرفة رقم قرار نقله (السالم عثمان من مدارس عامودا إىل مدن أخرى من حمافظة احلسكة  عبد – ٢
مل يتسىن لنا معرفة رقم (سنة  ٢٠عصام حوج من مدارس القامشلي ونقله إىل اجملمع التربوي مبدينة اليعربية وله خدمة حوايل - ٣

  .)قرار نقله
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كم عن مدينة قامشلي وهلا من ٥٠إىل اجملمع التربوي مبدينة اجلوادية " جل آغا" على بعد   نسرين تيلو من مدارس عامودا -٤
  . )مل يتسىن لنا معرفة رقم قرار نقلها(اخلدمة اكثر من ثالثني عام 

/  ٣١تاريخ  )/ ص / ذ  ٤/  ١٤٨٦(أسامة ادوار موسى من مدارس  تل متر إىل جممع التربوي بالقامشلي , رقم قرار نقله  – ٥
٢٠٠٩/  ٣   
  .اجملمع التربوي بتل براك سعد من عامودة اىل ثانوية جزعة الريموك بتل محيس ومنها اىلأ يونس حسني –  ٦
 ٢٠٠٩/  ٣/  ٣١تاريخ  )/ ص / ذ  ٤/  ١٤٩٨(أصدرت  مديرية التربيةباحلسكة، القرار رقم  ٢٠٠٩/  ٣/  ٣١يف  - 

  ن يوسف حسن من مدرسة تل برهم إىل اجملمع التربوي باملالكية.والقاضي من حيث النتيجة: بنقل املعلم عبد الرمح
  وفيما يلي نص القرار:

   ٢٠٠٩/  ٤/  ٣١التاريخ:                                                                                                            
 / ص / ذ   ٤/  ١٤٩٨الرقم:                                                                                                             

ع / ط التوجيه التربوي                                                                                                           
  بالقحطانية

   
إىل اجملمع التربوي باملالكية ويسند إليك عمل من قبل  )تل برهم(العامة، قررنا نقلك من مدرسة بناء على مقتضيات املصلحة  

  املشرف اإلداري للمجمع التربوي، يطلب إليك االلتحاق بالعمل وموافاتنا باملباشرة.
  مدير التربية باحلسكة                                                                                                              

  منري بشري عبد العال                                                                                                              
  

  انتهاك احلق يف املشاركة السياسية: -عاشراًً 
وإدارة الشؤون العامة يف أية دولة، يستلزم وجود القوانني اليت تتيح الفرصة أمام املواطنني أن احترام احلق يف املشاركة السياسية   

للتعبري عن آرائهم وقناعاهتم السياسية والفكرية والثقافية بدون ممارسة الضغوطات أو املالحقات األمنية، ورغم النص الواضح يف 
ملشاركة السياسية، ورغم تصديق وتوقيع سوريا على هذه القـوانني واملواثيـق   القوانني واملواثيق احلقوقية الدولية، على احلق يف ا

الدولية، فإهنا تصادر هذا احلق مبوجب قوانينها الوطنية ويف مقدمتها الدستور، حيث حيرم املواطن من حق املشـاركة السياسـية   
إدارة الشؤون العامة يف سوريا، يف املادة الثامنة واملادة ويغلب عليه طابع التمييز بني املواطنني فيما يتعلق حبق املشاركة السياسية و

  الرابعة والثمانني.  
ويكرس الدستور السوري هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتني التشريعية والقضائية، يف ظل استمرار حالة الطوارئ واألحكام   

حق املواطنني يف املشاركة يف احليـاة العامـة يف سـوريا،     ليشكل ذلك تكريساً النتهاك ١٩٦٣العرفية املعلنة يف سوريا منذ عام 
  وسوف نسلط  األضواء كما يف تقاريرنا السابقة على بعض القوانني اليت تكرس االنتهاك يف هذا اجملال:
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  قانون اجلمعيات: - ١
التطور والتنمية البشـرية املسـتدامة   أن اجلمعيات املدنية تقوم يف الدول الدميقراطية بالعديد من املهام والوظائف، منها: حتقيق   

وتنمية اهتمام املواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفراد اجملتمع يف اجتاه املشاركة السياسية وصقلها وتوجيهها، وتعزيز الدميقراطية 
  وثقافتها وقيمها وتقوية اجملتمع املدين يف الدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

حلقيقي للدميقراطية يف أي بلد هو احلق يف تكوين مؤسسات اجملتمع املدين، ولكن هذا احلق الطبيعي يتم إهداره أن املقياس ا   
وتعديالته، فقد أعطى هذا القانون  ١٩٥٨لعام  )٩٧(والتضييق عليه يف سوريا مبوجب قانون اجلمعيات الصادر باملرسوم رقم 

منح ترخيص اجلمعيات، دون بيان أسباب الرفض أو املنح، مع عدم إمكانية  وزير الشؤون االجتماعية والعمل صالحية رفض أو
اللجوء إىل القضاء للتظلم، كما أعطى هذا القانون صالحيات التدخل والرقابة و...، وهذا كرس هيمنة مطلقة لسلطة التنفيذية 

  املطلقة على التحكم يف نشاط اجملتمع املدين .
ون اجلمعيات إال أنه ال يزال معطالً مبوجب حالة الطوارئ واألحكام العرفية املعلنة يف سوريا منذ ورغم السلبيات املوجودة يف قان  

  ومل يسمح بترخيص مجعيات جديدة إال يف جمال ضيق وضيق جداً وضمن توجهات حزب البعث. ١٩٦٣عام 
إلنسان بناء على رفض اجلهات األمنية وقد رفضت العديد من طلبات ترخيص مجعيات و منظمات وجلان اجملتمع املدين وحقوق ا  

واإلدارية التابعة للسلطة التنفيذية، مما أدى إىل تعطيل وجلم مشاركة املواطن السوري يف احلياة العامة يف سوريا، حتت إرهاب 
بها أمام حمكمة أمن املالحقة األمنية بتهمة االنتساب إىل مجعية سرية غري مشروعة واليت حياكم العديد من املواطنني السوريني مبوج

  الدولة العليا السيئة الصيت بدمشق .
  

  قانون االنتخابات: - ٢
ليكرس اهليمنة الكاملة للسلطة التنفيذية ممثال حبزب البعـث علـى العمليـة     ١٩٧٣لعام  )٢٦(جاء قانون االنتخابات رقم    

واحدة وهذا جعل من عملية التواصل بني املرشح والناخب احملافظة دائرة انتخابية  )١٣(االنتخابية يف سوريا، حيث اعتربت املادة 
  شبه مستحيلة.

من هذا القانون فقد مسحت للمحافظني وضباط اجليش والشرطة أن يرشحوا أنفسهم جمللس الشـعب، وهـذه    )١٨(أما املادة   
  بني بقية املرشحني .املادة تترك اجملال أمام هؤالء الستغالل نفوذهم وبالتايل عدم املساواة والتكاىفء بينهم و

فقد أعطت لوزير الداخلية صالحية تشكيل اللجنة املركزية لالنتخابات برئاسة احملافظ وعضوية قاض وممثل عن  )٢٠(أما املادة   
العمال والفالحني.  وهلذه اللجنة حسب القانون كامل الصالحية بالنظر يف الشكاوى واالعتراضات والطعون وفرز األصـوات  

  قوائم هبا إىل وزير الداخلية، وقرارها مربم دون أي إمكانية ملراجعة القضائية واإلدارية.  وعدها ورفع
كما أعطى القانون هلذه اللجنة سلطة تعني جلان الصناديق وهم حكماً من العمال واملوظفني العاملني يف مؤسسات وإدارات الدولة 

  وتكون هي املرجع الوحيد لقرارات هذه اللجان.
ذا القانون املرشح املستقل تسليم ثالث نسخ عن النشرات والبيانات االنتخابية اليت سيصدرها قبل طباعتها إىل اجلهات وألزم ه  

  املعنية... وهذا يشكل رقابة مسبقة على املرشحني.
اللتزام مبركـزه  وتغاضى القانون عن إعالن جداول الشطب للناخبني واعترب أن الناخب يستطيع اإلدالء بصوته أينما شاء دون ا  

  مركز. ناالنتخايب... وهذا يؤدي إىل أن الناخب قد يديل بصوته االنتخايب أكثر من مرة وبأكثر م
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كما أن وسائل اإلعالم الرمسية ووسائل النقل العامة العائدة للدولة واإلعالنات من قبل الدولة تكون حتت تصـرف وملصـلحة     
مما يؤدي إىل عدم التكافؤ بني املرشحني وبالتايل حرمان املواطنني غري املنتسـبني   مرشحي حزب البعث وحرمان اآلخرين منها...،

  حلزب البعث من املشاركة السياسية. 
دون أن يكون يوم االنتخابـات يـوم    )دوائر الدولة ومؤسساهتا(ومن جهة أخرى فإن وضع صناديق االقتراع يف أماكن العمل   

ى هذه الدوائر واملؤسسات للسيطرة عليه وإخضاعه لنوع من الضغوطات املباشرة وغـري  عطلة رمسية، خيضع العامل واملوظف لد
املباشرة على خياره االنتخايب، كما أن الصناديق اجلوالة بني املناطق يفقد مندويب املرشحني من إمكانية متابعتـها وبالتـايل عـدم    

  التحكم يف عدم تزوير األوراق االنتخابية.
ن السيطرة الكاملة على العملية االنتخابية منذ بدايتها وحىت هنايتها، ونذكر هنا إىل أن التعديل الوحيد الذي إن هذا القانون يضم  

املتعلقة بتحديد احلد األقصى من األمـوال   )٢٤(جرى على قانون االنتخابات يف سوريا، هو تعديل شكلي ليس إال وتناول املادة 
  ديده بـ ثالثة ماليني لرية سورية.املصروفة على احلملة االنتخابية، ومت حت

  

  قانون النقابات: - ٣
يكرس قانون النقابات يف سوريا، هو األخر هيمنة السلطة التنفيذية، حيث ويف مجيع قوانني النقابات واالحتادات واملنظـات...،    

  هناك مادة تنص على أن: 
  .  )العريب االشتراكي وتعمل وفق مقرراهتاهذه النقابات....، ختضع لتوجيهات القيادة القطرية حلزب البعث (

  على أن:  )٣(ينص يف املادة  ١٩٨١/  ٨/  ٢١تاريخ  )٣٩(فمثالً، قانون تنظيم مهنة احملاماة الصادر بالقانون    
قيقها وفـق  نقابة احملامني تنظيم مهين اجتماعي مؤمن بأهداف األمة العربية يف الوحدة واحلرية واالشتراكية وملتزم بالعمل على حت(

  .)مبادئ ومقررات حزب البعث العريب االشتراكي وتوجيهاته
  على أن: )٤(وتنص املادة  
نقابة احملامني تعمل بالتعاون مع اجلهات الرمسية والشعبية يف القطر العريب السوري وبالتنسيق مع املكتب املخـتص يف القيـادة   ( 

  .)القطرية حلزب البعث العريب االشتراكي....
فقد اعتربت أن اجتماعات اهليئة العامة للنقابة تكون غري قانونية إذا مل حيضرها ممثل عن املكتب املختص يف القيادة  )٣٧(ادة أما امل 

القطرية، واعتربت أيضاً على أنه ال جيوز الدعوة الجتماعات املؤمتر العام االستثنائي قبل احلصول على أذن مسبق مـن مكتـب   
  املادة: القيادة القطرية، وهنا نص

التعترب اجتماعات املؤمتر العام قانونية إال بدعوة ممثل عن املكتب املختص يف القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد  -أ(
متر تبليغهما أصوالً قبل ثالثة أيام على األقل من املوعد احملدد لالجتماع وحبضور األكثرية املطلقة ألعضائه، وإذا مل تتوفر يدعى املؤ

للمرة الثانية خالل مخسة عشر يوماً ويكون االجتماع الثاين قانونياً مهما بلغ عدد احلاضرين، وجيوز حتديد موعد اجللسة الثانيـة  
ال جتـوز   -بالدعوة األوىل وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات احلاضرين وإذا تساوت يرجح اجلانب الذي فيه رئيس اجللسة . ب

ر العام االستثنائية إال بعد احلصول على أذن مسبق من املكتب املختص يف القيادة القطرية حلزب البعـث  الدعوة الجتماعات املؤمت
  .)العريب االشتراكي
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فقد أعطت احلق لرئيس جملس الوزراء حق حل املؤمتر العام وجملس النقابة املنتخب وجمالس الفروع يف حـال   )١٠٧(أما املادة   
رئيس جملس الوزراء يف هذا الشأن غري خاضع ألي طريق من طرق املراجعة القضائية أو اإلداريـة...،  احنرافها عن أهدافها وقرار 

  وهنا نص هذه املادة :
جيوز بقرار من جملس الوزراء حل املؤمتر العام وجملس النقابة وجمالس الفروع يف حال احنراف أي من هذه اجملالس أو اهليئات عن (

  .)القرار غري قابل ألي من طرق املراجعة أو الطعنمهامها وأهدافها ويكون هذا 
  

  تشكيل األحزاب السياسية : - ٤
مل تصدر السلطات السورية حىت هذا التاريخ، القانون الذي ينظم احلياة السياسية يف سوريا، رغم ما نص عليه الدستور السوري   

  من هذا الدستور على أن: )٢٦(النافذ، من حق املواطن يف اإلسهام باحلياة السياسية، تنص املادة 
  .)لكل مواطن حق االسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك( 

وتعتربمجيع األحزاب السياسية العاملة على الساحة السورية غري مرخصة قانونياً مبا يف ذلك حزب البعث وانطالقاً من ذلك، فإن   
  ي يف سوريا معاقب عليه قانوناً.النشاط السياس

ويف السنوات املاضية، مت اعتقال اآلالف من املواطنني السوريني الذين يعملون يف إطار األحزاب السياسية ومت حتويلهم إىل احملاكم   
  االستثنائية وحكم عليهم بالسجن ملدد طويلة جملرد انتمائهم إىل أحزاب سياسية وممارسة العمل السياسي.  

نتيجة لذلك فقد شهدت سوريا ويف ظل استمرار العمل حبالة الطوارىء، عزوف تام من قبل املواطنني باملشـاركة يف احليـاة   و  
السياسية والشؤون العامة يف البالد ، رغم أن املشاركة يف العملية السياسية هي جزء من عملية التنمية السياسية ومـن ركـائز   

  العملية الدميقراطية  والتنموية.
مما أدى بالنتيجة إىل شيوع نوع من الثقافة الشمولية، املُصاِدرة لثقافة الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيزها، والذي أدى بدوره   

إىل غياب اإلنسان الفاعل مع حميطه االجتماعي الذي يتطلب تكوينه قيم ومبادئن من قبيل : االعتراف بالتعددية الفكرية والثقافية 
  قومية، املساواة أمام القانون، احلق والعدالة والدميقراطية واملساواة...اخل .والسياسية وال
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  أوالً: االنتهاكات الواقعة على احلقوق االقتصادية:
 ٢٠٠٩وأنه مل يتأثر باألزمة املالية اليت عصفت بالعامل سنة  )بأحسن حال(ية بأن االقتصاد الوطين رغم ادعاءات السلطات السور  

حتت شعار أن ما يهمها بالدرجة األساسـية هـو    )االصالح االقتصادي(ورغم أن هذه السلطات أنكفاءت باملناداة مبا يسمى بـ 
واملراسيم التشريعية والزيادات الطفيفة على الرواتب واألجور...، أال  األحوال املعيشية للشعب... ورغم رزم القرارات والقوانني

إهنا مل تستطع من وضع حد لتردي األوضاع االقتصادية املتردية أصالً يف سوريا، واليت أوصلت األوضاع املعيشية لغالبية الشعب 
  السوري حالة من التدهور والسوء باتت تنذر بدخوهلم دائرة اخلطر اجلدي.

أظهرت السنوات القليلة املاضية، الكم اهلائل من املشاكل واإلرهاصات اليت يعاين منها االقتصاد السوري، من االخـتالل   وقد  
الكبري يف توزيع الدخل الوطين وتعميم ظاهرة الفقر والبطالة إىل أوسع نطاق، والنهب على خمتلف املستويات، واالستبداد والقمع، 

  ...والفساد الذي ينتشر كالوباء
اإلدارة (فمـن   )حقل جتارب(ومقابل هذه التركة الثقيلة، فقد جرب املسؤولون عن هذا االقتصاد خمتلف اخلطط عليه وجعلوه   

، إضافة إىل العديد )اقتصاد السوق االجتماعي(إىل  )مشروع إعادة اهليكلية(إىل  )قانون اصالح القطاع الصناعي(إىل  )باألهداف
كانت النتيجة إضاعة للمزيد من الوقت واجلهد واملقدرات...، وإمعاناً يف املزيد من تدهور االقتصاد ومزيداً من املشاريع اجلانبية، ف

  من التمكني للفاسدين والطفيليني وسارقي قوت الشعب وثروات الوطن.
ءلت السلطات السورية اليت تفا ٢٠١٠ – ٢٠٠٦وباعتبار إننا أصبحنا على اعتاب االنتهاء من تنفيذ اخلطة اخلمسية العاشرة   

بنتائجها وقدرهتا على اصالح االقتصاد السوري...، ولكن ومع األسف الشديد فإن نتائجها كانت مريرة للغاية، حيث وبينما كان 
مليار ل.س وكان عجز امليزان التجاري عـام   ٢٢٦مبلغ  ٢٠٠٩مليار ل.س صار عام  ٣١,٦مبلغ  ٢٠٠٣عجز املوازنة عام 

% صار ٤,٤ ٢٠٠٥مليار ل.س وكانت نسبة التضخم عام  ١٣٨,٥مبلغ  ٢٠٠٨ار ل.س صار عام ملي ٧٨,٦مبلغ  ٢٠٠٥
دولة حسب الربنامج االمنائي لألمـم   ١٧٧من أصل  ١٠٧% وجاء ترتيب سوريا على مؤشر التنمية البشرية ١٤ ٢٠٠٩عام 

  املتحدة.
بلداً. وقد أدرج التقرير الصادر عن املنتـدى   ١٧٥من أصل  ١٣٠وعلى صعيد توطني االستثمار جاء ترتيب سوريا يف املرتبة   

دولة عربية على سلم التنافسية ومل يتخلف عنها سـوى دولـة    ١٣من أصل  ١٢سوري حتت الرقم  ٢٠٠٧االقتصادي العاملي 
  موريتانيا. 

ألفق، حيث يعـاين  واليوم حيذر االقتصاديون من دخول االقتصاد السوري مرحلة ركود وكساد كبريين، بدأت نذرها تلوح يف ا  
  القطاع االستخراجي من مشكلة نضوب الثروة واخنفاض أسعارها عاملياًز

كما أن امليزان النفطي الذي كان فائضاً أصبح اليوم عاجزاًن مما أنعكس بشكل مباشر على موارد الدولة، ألن اجلزء األكرب من   
   ٢٠٠٩يف األشهر األوىل من عام %  ٢٠صادرات البالد يكون من هذه النتجات واليت تراجعت بنسبة 

وتعاين الصناعة السورية اليوم من مشاكل كبرية، يف مقدمتها عدم توفر املواد األولية وضعف السيولة النقدية واتعـدام أمـاكن     
افسة. وقد بدأ التخزين االضافية بعد أن امتألت خمازهنا بالنتجات الكاسدة...، إضافة إىل انعدم القدرة على تسديد االلتزامات واملن

قطاع الغزل والنسيج بالتوقف عن العمل وتسريح العمال نتيجة ضحالة االستهالك احمللي وفقان األسواق اخلارجية وتراجع حجم 
كما توقف كلياً مجيع الوحدات االرشادية اليت تنـتج السـجاد    ٢٠٠٨% خالل الربع األخري من عام  ٤٥الصادرات بنسبة 
  وحدة. ٢٨اليدوي وعددها 
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 ٢٦٠مؤسسة فقط من أصـل   ٢٠وباحلديث عن قطاع الدولة الصناعي جنده يعاين الكثري، حيث واستناداً إىل وزارة املالية فإن   
حتول عائداته إىل اخلزينة، أما البقية الباقية فهي مؤسسات خاسرة، وحىت عائدات املؤسسات اليت حتول إىل اخلزينة فإهنا تأيت مـن  

صرف التجاري السوري واملؤسسة العامة لالتصاالت...، وغريها من املؤسسات اليت ال تعمل باالنتاج الشركة السورية للنفط وامل
  وإمنا تقوم على جيوب املواطنني ومداخيلهم الشحيحة.

مليـار ل.س عـام    ٢,٥شركة تابعة للوزارة خسرت  ١١٣وقد جاء يف مذكرة لوزارة الصناعة عن أحوال هذا القطاع، أن   
عاماً. أما العمالة الفائضـة   ٢٥شركة مل جتدد خطوطها االنتاجية منذ أكثر من  ٧٣منها  ٢٠٠٨عام  ٦,٢ت كما خسر ٢٠٠٧

مليار ل.س هي كتلـة الرواتـب واألجـور     ٣,٤% يف بعض الشركات بكلفة مقدارها  ٣٨% لتصل إىل  ١٩فيها فتبدأ من 
  السنوية.

عاين هذا القطاع مما تعانية القطاعات األخرى يف االقتصـاد السـوري،   ويف قطاع الزراعة األمور أكثر قتامة وسوداوية، حيث ي  
إضافة إىل الظروف البيئية والطبيعية السيئة باستمرار موجة اجلفاف للعام الثالث على التوايل مما جيعله حباجة إىل حلـول سـريعة   

 منهم يف هذا القطاع، ومنطقة اجلزيرة خري مثـال  واسعافية قبل أن حتل الكارثة باألمن الغذائي للسوريني والتدمري الكلي للعاملني
  على ما نقول.

% من الناتج احمللي، ويعمل يف هذا القطـاع   ٢٧ – ٢٢فمن املعلوم أن سوريا بلد زراعي، حيث تشكل املوارد الزراعية فيها   
لعل من مؤشرات هذا الوضـع  % من القوى العاملة، ومع ذلك فإن أوضاعه سيئة جداً ويتدهور يوماً بعد آخر، و ٣٠أكثر من 

% حسب مديرية زراعة احلسكة، أما خطة تنفيذ القطـن يف   ٧٧ – ٤٥املتردي، أن نسبة تنفيذ خطة احلبوب هذا العام كانت 
مليـار ل.س   ١٣٥من الدول العربية مـا قيمتـه    ٢٠٠٨% فيما استوردت سوريا عام  ٤٧حمافظة محاه فلم يتجاوز أكثر من 

  وغذائية متنوعة.معظمها منتجات زراعية 
هذا التدهور الكبري يف أوضاع قطاع الصناعة والزراعة أنعكس تأثريه بشكل مباشر على قطاع النقل البحري التجاري، وبـدأ    

  يشهد افالس شركات عديدة وتسريح عدد كبري من العمال وعجز عن تسديد االلتزامات املترتبة للمصارف.
قتصاد السوري وتراجع حجم االستثمارات وهبوط معدالت حتويالت املغتربني واخنفاض ورغم الركود والكساد الكبريين يف اال  

أسعار املواد اخلام وتراجع حجم الصادرات وتزايد نسبة البطالة وهبوط نسبة النمو إىل ما دون نسبة الزيادة السكانية....، ورغم 
أكد البنك الدويل أن نسبة النمو يف سوريا يف عـام  (السوري  األرقام اليت تقدمها املؤسسات الدولية عن الواقع السيء لالقتصاد

، ورغم الوقائع واحلقائق عن )% ١٤وأن نسبة التضخم ستكون  ٢٠٠٨أي نصف ما كان عليه يف عام  ٢,٥سيكون  ٢٠٠٩
غلقت أبواهبا يف الكارثة االقتصادية يف البالد، حيث تؤكد األخبار الواردة من غرفة صناعة حلب أن عشرات املنشأت الصناعية أ

الفترة األخرية وأنه يتوقع إعالن الكثري من املؤسسات وأصحاب األعمال التجارية إفالسهم خالل الفترات القريبة القادمـة...،  
مليار لرية سورية، يف الوقـت   ٤٨ال تتعدى )نتيجة الفساد املستشري والتهرب الضرييب ...(ورغم أن ايرادات اخلزينة السورية 

مليار لرية سورية، ورغم االنكماش احلاد يف االقتصاد السوري واالزدياد  ٢٠٠فيه اخلرباء حجم التحققات املمكنة بـ الذي يقدر 
، رغم كل هذا وذاك )% ٦٠وصلت نسبة الفقر إىل أكثر من (الكبري يف حجم البطالة والزيادة الكبرية يف عدد الفقراء يف سوريا 

أن اقتصادنا اقتصاد مـتني،  ( ٢٠٠٩/  ٢/  ١٥م جملس الشعب يف اجللسة املنعقدة بتاريخ يطل علينا رئيس احلكومة، ليقول: أما
 .)ومبين على أسس مدروسة، وهو بالتايل اقتصاد مقاوم
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  تدهور العجز التجاري السوري:  -* 
دوالر عـام   ليـار م )٣,٩( ليتسع العجز فيها من ٢٠٠٩ُصنفت سورية بني أربع دول عربية تدهور فيها العجز التجاري عام   

   ٢٠٠٩مليار دوالر عام  )٥,٩(إىل حد عجز بلغ  ٢٠٠٨
إىل ارتفاع حجم الواردات  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨حجم التجارة اخلارجية الذي سجلته سورية خالل عام يف  ويعود النمو الواضح  

املائة مقارنة  يف )٧٨( فاعا بلغارت ٢٠٠٨امليزان التجاري. وسجل العجز عام يف  لتفوق حجم الصادرات، مما أدى إىل تدهور كبري
تسجيل امليزان التجاري عجـزا للمـرة   يف  األمر الذي أثر بشكل كبري على الوضع اخلارجي لالقتصاد، الذي متثل ٢٠٠٧بعام 

   ٢٠٠٩ومتنام خالل عام  منذ مخس سنوات واستمر العجز بشكل واضح ٢٠٠٨األوىل عام 
 )١٠( حجم الواردات سجل ارتفاعا مبعدل" والتجارة والصناعة العربية إىل أن  ويشري تقرير اقتصادي صادر عن غرف الزراعة  

 )١٣.٦( املائة على أساس سـنوي ليبلـغ  يف  )١٦.٧( حجم الصادرات، الذي بدوره ارتفع بنسبةيف  املائة أكثر من االرتفاعيف 
  . "مليار دوالر

 وتشـكل  ٢٠٠٨مليار دوالر عـام   )٥.٦( املائة لتبلغيف  )٢٧.٥( الصادرات النفطية ارتفعت مبعدل" وأشار التقرير إىل أن   
أدى إىل  ٢٠٠٩وخـالل عـام    ٢٠٠٨املائة من الصادرات السورية، إال أن تراجع أسعار النفط بدءا من أواخر عام  يف )٤١(

  وبشكل واضح " الصادرات كقيمةيف  تراجع دور النفط
أسعار النفط، إذ ارتفعت فـاتورة واردات   يف يعود إىل ارتفاع ٢٠٠٨عام  ارتفاع قيمة الواردات السورية" ويظهر التقرير أن   

مليون دوالر للمـرة   )٤٨( عجز نفطي بقيمةيف  مليار دوالر، مما تسبب )٥.٧( املائة ليبلغ يف )٣٣.١( املشتقات النفطية بنسبة
  " ٢٠٠٧مليون دوالر عام  )١٤٦(بقيمة  امليزان التجاري النفطييف  األوىل منذ مخس سنوات، وذلك باملقارنة مع فائض نفطي

استرياد السلع االستهالكية اليت كانت يف  ظهر بوضوح وحبسب اإلحصاءات الرمسية ارتفاع واضح ٢٠٠٩إال أنه وخالل عام    
التقريـر  يف  ارتفاع قيمة الواردات نتيجة انفتاح األسواق وإلغاء الرسوم اجلمركية. وتظهر البيانـات الـواردة  يف  العنصر البارز

متوسط قيمة التجارة العربية البينية شهدت منوا للعام اخلامس على التـوايل، حيـث   "  أن ٢٠٠٩االقتصادي العريب املوحد لعام 
  " )% ٢٢,٢(والواردات البينية بنسبة  )%٢٢.٩( بنسبة ٢٠٠٨ازدادت الصادرات البينية عام 

من السعودية  بعد كل )%٥.٩( دراهتا البينية وحققت سورية منوا بلغصايف  وشهدت مجيع الدول العربية منوا بدرجات متفاوتة  
  واإلمارات.

املرتبة الثالثة عشرة جلهة يف  فإن سورية تأيت ٢٠٠٩و ٢٠٠٨وتبعا لإلحصائيات اخلاصة بالتجارة العربية اخلارجية والبينية لعامي   
, وهذه النسبة جتعـل  )%٣٢.٧( مليار دوالر، أي ما نسبته )١٠.٤( حجم صادراهتا املتجهة إىل دول العامل والبالغة قيمتها حنو

جانـب  يف  دولة عربية جلهة نسبة صادراهتا إىل الدول العربية مـن صـادراهتا إىل العـامل, أمـا     ١٩املرتبة الثالثة بني  يف  سورية
 ما يقرب مـن  ٢٠٠٩عام يف  بلغتاملرتبة احلادية عشرة جلهة حجم مستورداهتا من العامل اليت  يف  املستوردات فإن سورية جاءت

 يف لتكون هبـذه النسـبة   )%١٥.٤( مليار دوالر من الدول العربية، أي ما نسبته )٢.٥( مليار دوالر، كان من بينها )١٦.٣(
املرتبة الثامنة جلهة ما تشكله مستورداهتا العربية من إمجايل املستوردات, وهكذا فإن حجم امليزان التجاري لسورية مـع الـدول   

                             مليار دوالر.  )٣.٩( الذي سجل ما قيمته ٢٠٠٨مليار دوالر بزيادة واضحة عن عام  )٥.٩( حنو ٢٠٠٩لعربية بلغ عام ا
الصادرات كقيمة, كما أن تأثري اجلفاف على تراجـع  يف  حيث تراجع النفط بشكل واضح ٢٠٠٩عام يف  ما ظهر جليا ذاوه  

تراجع إمجايل قيمة الصادرات, خصوصا أن الصادرات الزراعية والغذائية تشـكل  يف  لزراعية، وخصوصا القمح، ساهماحملاصيل ا
يعود بشـكل   ٢٠٠٨الصادرات السورية عام  يف ويف املقابل فإن النمو احملقق ،املائة من إمجايل الصادرات السورية يف )٢٠( نسبة
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اآلونة األخرية, ومنها فك قيود الرقابة على الصرف األجنيب, مما  يف اليت تبنتها سورية كبري إىل اإلصالحات االقتصادية والتجارية
  املنتجات غري النفطية إىل قنوات االقتصاد الرمسي. إعادة إدخال الكثري منيف  ساهم

مس األخرية, مبعدل منو مليار دوالر خالل السنوات اخل )١٧.٢( حجم الواردات إىليف  وتشري املعلومات املتوفرة إىل االرتفاع  
 املائة, نتيجة إلجراءات حترير التجارة اليت اعتمدهتا سورية, وحترير السوق أمام مشاركة القطاع اخلاص يف )٢٥.٩( سنوي قدره

االستهالك  يف الطلب الداخلي على السلع املستوردة. ويقدر معدل النمويف  العمليات التجارية, باإلضافة إىل التحسن امللموسيف 
املائة. وقد تبنت سورية اإلجراءات الالزمة من خالل البدء بتحرير اقتصادها, لالستفادة مـن عائـدات    يف )٥.٩( احمللي بنحو

  حجم عائداته. يف  املائة سنويا, وبالتايل يف )١٠( إنتاج النفط بنسبة يف التجارة من القطاعات املختلفة هبدف التعويض عن التراجع
 التخفيف من وطأة األزمة املالية واالقتصادية العاملية, اليت تأثرت هبا كثريا الدول اليت يف ن هذا التوجه ساهموجتدر اإلشارة إىل أ  

  تعتمد على النفط بشكل رئيسي.
وتشمل إجراءات حترير التجارة: ختفيض كلفة املعامالت التجارية، وختفيض التعريفات، وإصدار جدول التعريفـة اجلمركيـة     

اتفاقية منطقة التجارة احلـرة العربيـة    يف لبية املوحدة للواردات، واالنضمام إىل اتفاقيات جتارة حرة. فسورية عضووالالئحة الس
الكربى ويف السوق العربية املشتركة. كما أبرمت اتفاقيات جتارة حرة ثنائية مع األردن وتركيا واهلند وبالروسـيا وسـلوفاكيا,   

تفاقيات املتعلقة بتحرير التجارة واالستثمارات املشتركة مع العراق وماليزيا وقطـر. كمـا   وجتري املفاوضات إلبرام مثل هذه اال
  تتعاون سورية مع برنامج األمم املتحدة للتنمية لتطوير قدراهتا الفنية مبا يتالءم مع متطلبات االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية.

  

  عجز امليزانية: -* 
مليار لرية سورية، وتبني أن العجز املتوقع فيها يبلغ  )٦٨٥(مببلغ إمجايل قدره  ٢٠٠٩ولة للسنة املالية جاءت املوازنة العامة للد  

مليار دوالر، أو الثلث تقريباً من رقم امليزانية العامة، ولكن السؤال  )٤.٨(من الناتج احمللي اإلمجايل، أي ما يعادل  )%٩(حوايل 
  عجز يف سوريا، وكيف جيري امتصاصه ؟الذي يطرح نفسه هنا، ما هي ينابيع ال

 عملياً ويف األروقة اجلانبية، يتوقع البعض أال يصل العجز إىل هذا املستوى، ألن تنفيذ امليزانية االستثمارية فعلياً مل يعد معتـاداً    
امليزانية العامة اليت هي قانون أبداً، حىت أهنا أصبحت جمرد حرب على ورق، تتعامل معها البريوقراطية املترهلة بتكاسل كبري جداً، ف

  ينظم حركة املال العام، صارت يف سوريا أداة لتسهيل الفساد، وسببا السترتاف الفئات الشعبية.
 )%٤.٧(ويف غري املباشـرة مبقـدار    )%١٠.٨(من ناحية أخرى، تتوقع امليزانية زيادة يف عائدات الضرائب املباشرة مبقدار   

يادة هذه العائدات، بعد طول فشل يف التعامل الصحيح معها، وبعد أن تعهد وزير املالية بعدم فرض وغري معروف متاماً طريقة ز
  ٢٠٠٩أية زيادة يف الضرائب يف عام 

مـن إمجـايل    )%٢٧(حـوايل   )مع الضرائب على الشركات الشريكة(كما تتوقع امليزانية أيضاً أن تشكل العائدات النفطية   
ملالية بأن كل اخنفاض يف السعر العاملي لربميل النفط مبقدار دوالر واحد سوف يؤدي إىل زيادة عجـز  العائدات، مع إقرار وزير ا

  مليون دوالر.  )٨٥(امليزانية مبقدار 
وإذا كان ذلك التأثري على اخنفاض عائدات بترولنا املباع مفهوماً، فلماذا السكوت عن تأثريه على اخنفاض املـدفوعات الـيت     

من حاجاتنا البترولية، واليت مل تكف عن تكرار التذكري بتحمل دعم أسعارها حمليا، ويف  )%٦٠(مة لقاء شرائها تتحملها احلكو
تربير أزمات الغالء املستفحلة بتزايد تلك األسعار، بينما مل حيدث العكس مع اخنفاضها؟! إذاً هنالك مسائل إنتاج النفط وأسعاره 

  واالستثمار عموماً، هي ما يؤدي إىل هذا العجز.ودعمه يف السوق احمللية، والضرائب، 
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 إذاً النفط الذي يتجه إىل النضوب يف بالدنا، وإىل اهنيار أسعاره عاملياً، أصبح باباً لإلنفاق أكثر منه باباً للعائدات، بعد أن كان  
  والدوليني..   الكثري من عائداته مكتوم االجتاه وال بدخل يف امليزانية، وباباً لنهب الشركاء احملليني

وال نتوقع أن تنتظم الضرائب وتربو إال على حساب الفقراء وحمدودي الدخل، الذين استرتفتهم األسعار على مدار سـنوات،    
  وأصبحوا على شفري اهلاوية اليت ينبغي للجميع أن خيشوا عواقبها، أما األقوياء فيتهربون منها بسهولة ويسر.

اطن أن يتفهم دفع الضريبة دون أن يكون شريكاً، وهذا غري ممكن دون وجود انتخابات حقيقية ومن حيث املبدأ، ال ميكن للمو 
وغري موجودة عندنا، كما أن االستثمار ال ميكن أن ينمو بدون وجود سيادة القانون، كما أن استشراء الفساد يف سوريا من بني 

  أهم أسباب العجز يف امليزانية.
دفقات املالية اليت تؤمنها العالقات اخلارجية أياَم استرخائها أن تضمن اقتصاداً وطنياً، فال اقتصـاد  وال نعتقد أن اجلرعات والت  

قوي من دون جمتمع مدين قوي، وال تقّدم من غري دميقراطية.. وكلُّ اإلجراءات تذهب هباًء إذا غابت حقوق اإلنسان وحرياتـه  
  األساسية.

  

  البطالة يف اجملتمع السوري: -* 
ترب البطالة ظاهرة ذات أبعاد خمتلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبني وجود خلل يف النشاط االقتصادي، كما تعترب يف نفس الوقت تع   

للبطالة يزيدان مـن   )االقتصادي، االجتماعي(ظاهرة اجتماعية ملا هلا من آثار اجتماعية على تركيبة اجملتمع. ولعل هذين البعدين 
  سائل حتليل متعددة لفهم طبيعتها وآثارها ومن مث حماولة حتديد آليات التأثري عليها.تعقيدها ويفرضان اعتماد و

ورغم كل السياسات اليت وضعت عرب العقود املاضية، إال أهنا مل تتمكن من ختفيض معدالت البطالة، بل أن التوقعات املستقبلية   
مليون عاطل عن العمل عـام   ٢٥نطقة العربية لتصل إىل حدود % سنوياً يف امل٣تتوقع تزايد معدالت البطالة بنسب كبرية، حنو 

  حسب منظمة العمل الدولية. ٢٠١٠
أن  ٢٠٠٨كما تشري التوقعات املستقبلية إىل منحى تصاعدي يف معدالت البطالة، حيث تبني مسح قوة العمل يف سوريا لعـام    

ني البيانات أن نسبة البطالة على مستوى احملافظـات  % وتب ١١,٥بلغ  ٢٠٠٩% ويف عام  ١٠,٩معدل البطالة االمجايل بلغ 
%  ١٦ويف طرطوس  ١٧,٥% مث الرقة  ١٧,٦% تليها السويداء اليت بلغت  ٢٤كانت األعلى يف حمافظة احلسكة اليت بلغت 

مث %  ٧,٤% تليها دمشق اليت بلغـت   ٥,١% يف حني بلغت البطالة أدىن نسبة هلا يف حمافظة ريف دمشق  ١٥,٧والالذقية 
% وتتوزع معدالت البطالة حسب اجلنس كما يف بيانات مسح قوة العمل كما  ٨% ويف حلب بلغت نسبة البطالة  ٧,٩أدلب 

  يلي:
% وتشري معدالت  ٢٢,٤نسبة  ٢٤ – ١٥% يف حني يبلغ معدل البطالة الشبابية من عمر  ٢٤,٢% ولإلناث  ٨,٣للذكور 

% كما بلغ بني محلة  ١٥,٨ل األعلى للبطالة كان بني محلة الشهادة الثانوية، حيث بلغ البطالة حسب احلالة التعليمية إىل أن املعد
% يف حني محلة الشهادات  ٦,٣% وتبلغ أدىن نسبة هلا بني محلة الشهادة اجلامعية فأكثر لتصل إىل نسبة  ١٠,٥شهادة املعاهد 

  % ٩األخرى واألميون تكون معدالت البطالة متشاهبة وتبلغ باملتوسط 
ويؤكد العديد من الراسات والبحوث، وجود عالقة ترابطية بني معدالت النمو االقتصادي وغري معدالت البطالة السـائدة يف    

االقتصاد، كما أن معدالت النمو االقتصادي يؤدي حسب املقاربة القياسية إىل اخنفاض معدالت البطالة بنسب متفاوتـة، تفسـر   
قق. وكذلك فإن ارتفاع معدالت البطالة قد يؤثر على النمو االقتصادي بشكل حتـدده طبيعـة   عادة بطبيعة النمو االقتصادي احمل

  البطالة ومصدرها ومدى ارتباطه بالقطاعات األكثر تأثرياً على النمو يف االقتصاد.
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البطالـة، باعتبـار أن    وأن معرفة األثر املتبادل بني معدالت النمو ومعدالت البطالة تعترب أهم عامل لفهم كيفية التأثري علـى   
السياسات االقتصادية توضع عادة لزيادة معدالت النمو وليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، اليت تعترب يف أغلـب النمـاذج   

  االقتصادية القياسية متغريات خارجية.
جودهم يف عملهم لسـبب  وهناك عدد كبري من أعداد العمال املسجلني لدى العديد من الوزارات ممن يتقاضون أجورهم دون و  

، ففي مديرية يف وزارة كالسياحة مثالً يسجل فيها عشرات املهندسني غري أن الغرفة )بطالة مقنعة(بسيط هو عدم توافر مكان هلم 
املخصصة لعملهم ال تكاد تتسع خلمسة أو عشرة على أكثر تقدير وينسحب هذا احلال على العديد من معامل وشـركات وزارة  

  توقف عدد منها عن العمل، أما عماهلا ففي منازهلم يتقاضون أجورهم حلني البت بوضعهم. الصناعة اليت
املشكلة األكرب هبذا املوضوع أن البطالة التطول عماالً من الفئات اخلامسة أو الرابعة بل من الفئة األوىل، حيث نلحظ مهندسني   

  وخرجيي اقتصاد وغريها من املهن.
  

  الفساد: -* 
املستشري يف خمتلف املؤسسات ودوائر الدولة، ما زال جيري بوترية تصاعدية، وال تزال معاجلة هذه الظاهرة اخلطـرية  الفساد    

على االقتصاد الوطين غائباً متاماً عن الربامج احلكومية. فالقضاء على الفساد ليس قراراً يتخذ، ولكنه منظومـة مـن األعمـال    
  االجتماعية، التعليمية، اإلدارية، الوطنية..).(معات والدول يف خمتلف اجملاالت واإلصالحات وإعادة بناء ألنظمة اجملت

ولعل الفساد، ليس نتيجة أسباب معينة، وإمنا هو نتاج منظومة متكاملة من العوامل تغذي بعضها البعض قادرة على صنع بيئـة    
ام ملصاحل شخصية. وهو يف إطاره العام ناتج عن ضـعف  عامة، وأهم مقوماته تكمن يف استغالل الوظيفة العامة وتسخري املال الع

البناء املؤسسي واإلخالل بفكرة الفصل ما بني السلطات الثالث، إضافة إىل تراجع الدور الرقايب للمؤسسات التشريعية وهتميش 
  السلطة القضائية.

دون استثناء مبا يف ذلك املواقع احلساسة، ومل لقد أصبح الفساد يف سوريا مؤسسة متكاملة، هلا ركائز ومقومات يف مجيع املواقع   
يعد الفاسدون خيشون جهود مكافحة الفساد من جلان حتقيق وما إىل ذلك، ألهنم توصلوا إىل وسائل رمبا ال تتعارض مع القـانون  

ن مـا جعـل الفسـاد    وتساير البريوقراطية احلكومية يواجهون هبا إجراءات املكافحة وحيققون هبا مأرهبم غري املشروعة. لذلك فأ
مستفحالً إىل هذه الدرجة ليس نقص التشريعات أو غريها من العوامل األخرى، بل هو بالتحديد التحالف االستراتيجي غري املعلن 

القضائي (بني أوجه وشخوص الفساد الكبرية وعدد من املتربعني على قمة اهلرم السياسي، حيث يوفرون للفاسدين الغطاء املطلوب 
   .)واإلداري

مـن أصـل    ١٢٦فقد احتلت سوريا املرتبة  ٢٠٠٩/  ١١/  ١٧التقرير الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" يف  وحسب  
  .)حسب درجات الرتاهة(دولة يف الترتيب العام للدول  ١٨٠

ليارات لـرية  بلغ مخسة م ٢٠١٠وبداية عام  ٢٠٠٩ذكرت بيانات حكومية سورية أن حجم الفساد الذي مت اكتشافه يف عام   
وقد نقلت صحيفة " اخلرب " االقتصادية األسبوعية عن بيانات وزارة املالية السورية  -ماليني دوالر أمريكي  ١٠٤حنو  –سورية 

مليار لرية  )٢،٨٥٨(قراراً ضماناً ملا يقدر بنحو  )٢٠٧(بلغ  ٢٠٠٩أن عدد قرارات احلجز االحتياطي اليت أصدرهتا الوزارة لعام 
  مليون لرية سوري كمتوسط شهري. )٢٣٨،٢٦(قرار حجز احتياطي وضماناً لنحو  )١٧،٢٥(توسط شهري قدره سوري أي مب

لقد أدى الفساد الذي طال مجيع مرافق الدولة وعمَّ كل املستويات اإلدارية، إىل هدر املال العام وعرقل التطـور االقتصـادي     
  ووسع من الفجوة بني دخول األفراد



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

١٠٩ www.dadhuman.info 

 
 
 

ملواطن السوري وأساء حلياته املعيشية إساءة كبرية، حلساب فئة صغرية من موظفي الدولة واملتنفذين الذين جنوا كما أرهق الفساد ا
أرباحاً طائلة على حساب املواطن املغلوب على أمره، كما وشكل عامالً هاماً من عوامل عدم الثقة يف إمكانية أنشاء اسـتثمارات  

  ستثمارات األجنبية إىل سوريا . ضخمة، وكذلك حال دون إمكانية دخول اال
ومن هنا فأن مكافحته هي مسؤولية مجاعية ووطنية، وجيب أن تكون شاملة تتناول مجيع اجملاالت والقطاعات يف الدولة، وأهـم    

ختاذ وسائل مكافحته، هي: ضرورة توافر سلطة تنفيذية متارس اختصاصاهتا وسلطاهتا مبسؤولية وطنية من خالل إشراك املواطن يف ا
القرار، أي وجود حكومة متتلك كافة مقومات احلكومة الدميقراطية، سواء فيما يتعلق بوجود جملس تشريعي منتخب بطريقة حرة 
ونزيهة وميلك الوسائل القانونية والدستورية اليت متنحه حق املبادرة يف التشريع دون تدخل احلكومة، أو فيما يتعلق بوجود نظـام  

  در على تأدية دوره يف إحقاق احلق ومعاقبة املخالفني، وأيضاً دون تدخل احلكومة أو وصايتها.قضائي عادل ومستقل قا
ومن جهة أخرى فأن حتول االقتصاد السوري من االقتصاد الشمويل إىل اقتصاد السوق، وفر أرضية مناسبة لظهور أنواع كثرية   

ال يتناسب مع سعرها احلقيقي لصاحل جهات أو أفراد من رجـال   من الفساد الذي يتمثل يف التحديد املسبق لبيع الشركات بسعر
  األعمال أو الشركات الكربى اليت تدفع يف سبيل ذلك بسخاء وعدم اإلفصاح عن أسباب البيع أو هوية املشتري.

يت ال تـؤمن بالشـفافية   واحلقيقة أن الفساد ال يتفشى إال بوجود التربة الصاحلة، وأفضل تربة لنموه وجتذره، هي البيئة املغلقة ال  
  وحرية الكلمة والرأي واحملاسبة. وأن القول بغري ذلك يعترب نوع من اهلروب من معاجلة هذه الظاهرة.

ويتخذ الفساد أشكاالً متعددة فمن الروتني والبريوقراطية الذي ال يتحرك إال بالرشوة إىل الغش وتزوير العالمات التجارية العاملية   
اعات التجميلية واألدوية إىل استخدام أحدث األساليب يف عمليات احتيال ونصب إلكتروين منظم ال يترك أي على األغذية والصن

أثر أو دليل...، وهو ما يطرح السؤال حول مدى قدرة القوانني والتشريعات السورية احلالية على مواجهة الفساد االقتصـادي  
يفية خلق بيئة صاحلة بعيدة عن الفساد والغش وكذلك كيفية تفادي اآلثار الذي يضرب قطاعات االستثمار واإلنتاج يف سوريا؟وك

السلبية لذلك للحفاظ على املردود اجليد ملا حققه االقتصاد السوري يف جمال جذب االستثمارات اليت تبحث عن األمان ووقـف  
  مجيع أنواع الغش التجاري الذي هو أهم مظاهر الفساد االقتصادي.

د تكون مبنهجية شاملة تستهدف حشره يف الزاوية الضيقة والتعامل مع أسبابه ومكوناته األساسية، فحيث يوجد أن معاجلة الفسا  
االحتكار واالستغالل وال يكون هناك أي شكل من أشكال املساءلة واحملاسبة يظهر الفساد. وحيث يوجـد الشـفافية واملتابعـة    

  طرية، ونعتقد أن العوامل اليت ستؤدي إىل تطويق الفساد يف سوريا، هي:والعقوبة...، نستطيع القضاء على هذه الظاهرة اخل
مشاركة مجيع اهليئات املدنية والسياسية غري احلكومية يف الضغط على احلكومة وكشف مجيع ممارساهتن ومراقبة دقة وشـفافية   -

  لية والدولية والتحقق من سالمتها.السياسات االقتصادية، والسماح هلذه اهليئات بتدقيق ومتحيص مجيع االتفاقيات املا
حتديد معايري دقيقة وعلمية، ووضع أنظمة قانونية ومالية فعالة ومتماسكة، من أجل املراقبة واحملاسبة والتحقق من املمارسات اليت  -

 تؤدي إىل الفساد، عرب توفر قواعد وبيانات، تساهم بالكشف عن الفساد وفضحه.
سؤولني ويف ممارساهتم اخلاطئة، وإجبار املتهمني واملدانني بقضايا الفساد على املثول أمام القضـاء  السماح بالتحقيق يف فساد امل -

 ملساءلتهم، وأن تكون احملاكمات علنية.
 جتاوز الثغرات القانونية اليت متارس من خالهلا عمليات الفساد والعمل على إصالحها بشكل سريع. -
ونفقاهتا والتحقق من صحة اإلنفاق العام وسالمة تنفيذ املوازنة العامة للدولـة وقطـع    السماح بالتحقق من إيرادات احلكومة -

 حساباهتا يف املواعيد املقررة.
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أن كل ذلك يرتكز على هيئات اجملتمع املدين واهليئات السياسية، واليت تشكل املناخ املالئم للممارسات الدميقراطية، ويف تعميم  -
لفساد، إال وهي الثقافة الدميقراطية وتعميمها يف اجملتمع ويف داخل اهليئات املدنية والسياسـية، ومطالبتـها   الثقافة املناقضة لثقافة ا

بالشفافية يف صنع القرار والتمويل، وإجراء انتخابات شفافة لقيادات األحزاب واإلشراف عليها من قبل جلنة مستقلة ونزيهـة،  
  اجملتمع وعلى صعيد احلياة السياسية للبالد، وهذا يستلزم.فضالً عن ذلك تعزيز دور اهليئات على مستوى 

  إصدار قانون للعمل السياسي يسمح حبرية تكوين األحزاب وممارسة نشاطاهتا. - ١
 إصدار قانون عصري وحديث للجمعيات املدنية، يسمح حبرية تشكيل وتأسيس اجلمعيات واملؤسسات املدنية. - ٢
 ، حيقق العدالة واملساواة بني مجيع مكونات اجملتمع السوري.إصدار قانون عصري لالنتخابات - ٣
، والعمل علـى تـأمني   )الربملان(إصالح السلطة القضائية وتفعيل دورها من أجل سالمة تنفيذ القوانني اليت يتم إقرارها من  - ٤

  .)التنفيذية، التشريعية(استقالليتها التامة عن السلطات األخرى 
 ة تسمح مبراقبة وحماسبة السلطات التنفيذية، وحتدد حدود وصالحية السلطات التنفيذية.إصدار تشريعات جديد - ٥
حيقق سيادة القانون وتعزيـز   برملاين صياغة دستور عصري للبالد ، يستند على املبادئ الدميقراطية ، يؤسس لنظام دميقراطي - ٦

لشعب والتداول السلمي للسلطة . ينتفي بداخلـه احتكـار   احلرية وحكم ا مفهوم دولة القانون واملؤسسات املبنية على مبادئ
األفراد وكل مكونات  يف العمل السياسي أو أي عمل آخر ، وحيمي احلقوق ، ويضمن املساواة التامة بني كافة السلطة أو اهليمنة

أساسية وشـريك رئيسـي   الدستوري بالشعب الكردي كقومية  اجملتمع السوري ، ويقر بالتعددية السياسية والقومية واالعتراف
  .واإلقرار حبقوقه القومية والدميقراطية للشعب العريب والقوميات األخرى

إصالح القطاع العام، من خالل إعداد موازنات حقيقية وتشديد احملاسبة والرقابة على األداء، والتصدي للمحسوبية واحملاباة  -٧
  واملكافآت.             يف تطبيق القوانني، ووضع منظومة جديدة لألجور والرواتب

العمل من أجل أن تتكون اهليئة العليا ملكافحة الفساد من ذوي املؤهالت العلمية، وأن يشمل نشاطها مجيع مؤسسات الدولة  -٨
 مبا يف ذلك السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ألسعار ورفع الدعم عن املواد األساسية وانتشار الفقـر  أن الواقع السيء واملتدهور جداً لالقتصاد السوري واالرتفاع اجلنوين ل  
والبطالة وتفشي ظاهرة الفساد...، أدى إىل توسع دائرة األمراض االجتماعية اخلطرية اليت تفتك باجملتمع وهتدد متاسكه ووحدتـه  

السـلطة فيهـا وانتشـار     الداخلية، ومنها: تعاطي املخدرات واالدمان عليها وانتشار الدعارة بشكل كبري وتورط بعض أجهزة
  ارتكاب اجلرائم اجلنائية... اخل.

ونعتقد أنه من أجل وضع حد هلذا التدهور املريع للحياة االقتصادية واالجتماعية يف سوريا، البد للسلطات املسؤولة من العمل   
  باجتاهات التالية:

 ة حلاملي الشهادات مع اإلقـرار بـاحلق القـانوين   احترام حق املواطن السوري اإلنساين والدستوري يف العمل وخاصة بالنسب -
خاصة وأن هناك تسريح تعسفي للمئات من املواطنني السوريني من أعماهلم ووظائفهم... جملرد أن هلم (للتعويض عن فترة البطالة 

  .)أراء وأفكار ختالف أراء وأفكار السلطة احلاكمة
الناجتة عن الزيادات اليت عرفتها بالدنـا يف الفتـرة    لناس مع جرب األضراروضع حد لغالء املواد واخلدمات األساسية يف حياة ا -

بالنسبة  الزيادة يف األجور واملعاشات وفقا الرتفاع تكاليف املعيشة، وختفيض الضرائب أو إلغائها األخرية مما يستوجب باخلصوص
  واملتوسطة. للمداخيل الصغرى
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قطاع اخلاص وتوفري شروط احلياة الكرمية بالنسبة لعموم املواطنني مما يسـتوجب  احترام حقوق العمال يف قطاع الدولة ويف ال -
 الشروط الحترام حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية...اخل. توفري

ذي العمل علي حتسني دخل الفرد السوري مبا يتناسب مع ارتفاع األسعار, ومكافحة الفقر والفساد واحملافظة علي املال العام ال -
أصبح جماالً للنهب من قبل املفسدين يف خمتلف األجهزة احلكومية, ووقف هدر موارد الدولة ووضـع حـد لعمالـة األطفـال     

وإدارة  بعدالة التوزيع وتكافؤ الفـرص  واستغالهلم وحماربة اجلرمية بكافة صورها وأشكاهلا، واالعتماد على سياسات بديلة تسمح
  شاركة واملراقبة من قبل املؤسسات غري احلكومية واملدنية السورية.املوارد بشكل أرشد، وتوسيع حق امل

  

 :ثانياً: االنتهاكات يف جمال الصحة 
تعاين سوريا من نقص كبري وحاد يف مجيع املؤشرات الصحية وكذلك تعاين من التفاوت الكبري بني احملافظات املختلفة يف هـذه    

  ص بالنقص الشامل بالنسبة جلميع املؤشرات الصحية. املؤشرات، حيث تتميز حمافظة احلسكة بشكل خا

  األمراض السارية:
شلل اطفال ـ احلصبة ـ اخلناق ـ الكزاز ـ احلمة الصـفراء ـ       (تعاين سوريا بشكل كبري من جمموعة من االمراض السارية  

الوطنية ال يزال الوضع الصحي يف السعال الديكي ......) . اليت تصيب املواطنني على اختالف أعمارمهن ورغم محالت التلقيح 
سوريا يكتنفه العديد من املشاكل، اليت تتمثل يف غياب نظام الضمان الصحي ونقص دخل املواطن وارتفاع التكاليف الطبية اليت ال 

املمرضني (وادر تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن السوري اطافة إىل سوء املرافق الطبية وغياب قواعد التعقيم والنظافة وقلة الك
وتراجع أداء اجلامعات السورية يف ختريج االطباء واملمرضني الذين يتمتعون باخلربة واملهارة ونقـص عـدد املشـايف     )ـ االطباء

  واالسرة واملراكز الطبية املتخصصة. 

  :املياه الصحية
سورية ال حيصلون على مياه شـرب  ، حوايل ربع سكان )احلصول على مياه نظيفة شرط اساسي من الشروط الصحية السليمة( 

  صحية، مما يزيد من احتمال اصابتهم باألمراض.

، تركز هذه الكليات على اجلانب النظري أكثر من العملي وهذا يفقد االطباء املتخرجني من القـدرة  فعلى صعيد كليات الطب
يف اللغة االنكليزية اليت تعتـرب أساسـا   على التاهيل العلمي وتشخيص املرض ومن مث توصف العالج املناسب ناهيك عن الضعف 

  للمراجع الطبية احلديثة واملعلومات اجلديدة.

، فإهنا تعاين من مشكالت كثرية، حيث أن أغلب من يدير هذه الصيدليات ال ميت إىل املعرفة الطبية أما فيما يتعلق بالصيدليات 
ال الصيدلية بعض األشخاص اجلاهلني هبذا العلـم، فتكثـر   بشئ. فقد حيث درجت العادة أن يتم تأجري الشهادات، ليعمل يف جم

األخطاء يف صرف االدوية وطريق إعطائها، وأحياناً يتم صرف األدوية بدون وصفة وبناء على االعراض الذي يوصفها املرضى هلم 
  وال يتقيدون بعدم صرف االدوية املخدرة اليت تسبب االدمان واليت ال تصرف إال بوصفة طبية رمسية. 

ال توجد يف سوريا الربامج الالزمة لتثقيف املواطنني صحياً وغالبا املواطنني ال يتمتعون بأي ثقافـة   فيما يتعلق بالثقافة الصحية:
  صحية وال يراجعون املراكز الصحية إال يف مراحل متاخرة.    
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زدحام وسوء يف اخلربة الطبية، فكثرياً مـا يراجـع   تعاين املشايف العامة يف سوريا من اال :)العامة(وفيما يتعلق باملشايف احلكومية 
املريض كل املشايف العامة وال جيد سريراً شاغراً ليتلقى العالج وهو ال ميلك تكاليف املشايف اخلاصة املكلفة اقتصادياً. وقد يكـون  

  مرضه اسعافياً مهدداً للحياة، مثال احتشاء العضلة القلبية. 
السورية حباجة ماسة اىل عدد اكرب من املراكز الصحية ال ستيعاب اعداد املرضى املتزايدة، كما  من هنا نقول ان اغلب احملافظات

  ان بعض املشايف العامة قد ادخلت انظمة ماجورة لتقدمي اخلدمة الطبية ال تتوافق مع قدرة املواطنني على دفعها. 
ارجية، حيث إهنا متخلفة وال تسمح حبفظ سجالت املرضـى  وكذلك تعاين املشايف العامة يف سوريا من سوء يف نظام العيادات اخل

فيها، وال بفحص املريض من قبل نفس الطبيب، وال تتوفر يف هذه املشايف النظافة الكافية اليت حتمي املريض من األمراض اجلرثومية 
ظام للحمية املرضية للمـريض تقيـه   واملعدية، وغالباً ما تقدم هلم وجبات رديئة وال تتوافق مع حالتهم املرضية، حيث ال يوجد ن

للدخول يف مشاكل الطعام غري املناسب، ويوضع املرضى يف غرف كبرية حتوي على عدد كبري من األسرة، مما يشكل بيئة مليئـة  
  باجلراثيم اليت تنتقل من مريض إىل آخر، وتفتقد املشايف أيضا إىل بيئة نظيفة ومراعية حلالة املريض.

ايف من عدم توفر بعض االدوية، مما يضطر الطبيب لتغيري الدواء الذي كان يستخدمه املريض، أو طلب األدوية كما تعاين هذه املش 
من خارج املشفى، مما يؤخر العالج، كما تفتقد املشايف أحيانا األدوية االسعافية واهلامة حليـاة املـريض يف أقسـام االسـعافات     

  والعنايات املركزة.
ا تعاين من سوء يف العناية من حيث النظافة والتعقيم واجهزة املراقبة، مما قد يعرض املرضى ملشاكل هتـدد  أما غرف العمليات فأهن 

  حياهتم. 
  وأما العناية اجلراحية املركزة فهي تعاين من قلة يف الكوادر بشكل عام وخاصة املدربة وعدم التواجد الفعلي والدائم لالطباء فيها.

لوزارة التعليم العايل من نقص شديد يف عدد األطباء املقيمني يف قسم التخدير واالنعـاش... وهـم أي    كما تعاين املشايف التابعة 
االطباء املقيمني يف املشايف العامة يشكون من سوء الظروف اليت يقيمون فيها وسوء الطعام والنظام التعليمي يف املشـفى وغيـاب   

  منهجية التعليم الطيب.  
 يف املشايف سواء املتعاقدين أو االساتذة فيمرون من املشفى مرور الكرام، حيث ال يتجاوز بقائهم فيها يف أما األطباء االختصاصني 

اغلب ساعتني يف أيام الدوام الرمسي ليلتحقوا بعياداهتم اخلاصة ومرضاهم يف املشايف اخلاصة، مما يسئ إىل اخلدمة الطبيـة املقدمـة   
  طباء الدراسات العليا واملقيمني. للمريض والنظام التعليمي يف املشفى ال

أن تكاليف املعاجلة يف املشايف اخلاصة باهظة جداً، وال يستطيع ذوي الدخل احملدود دفع أجورهـا   وفيما يتعلق باملشايف اخلاصة،
تكلفة غرفة لعدم توافقها مع دخلهم، فهناك تكاليف اإلقامة والصور الشعاعية والفحوصات املخربية واألدوية واالشراف الطيب و

  العمليات وأجرة الطبيب اجلراح والتخدير ...، إضافة إىل أن اخلدمة الطبية يف هذه املشايف ليس بأحسن حال من املشايف العامة. 
لرية سورية،  )١٥٠٠ – ٥٠٠(وأما أجور األطباء ، فإهنا ايضا عالية جداً وغريه متوافقة مع دخل املواطن السوري وتتراوح من 

ه يكتفي مبراجعة الصيدليات وتناول األدوية بدون مراجعة الطبيب، مما قد يسئ إىل صـحته ويضـتعف املشـاكل    وهذا ما جيعل
  الصحية. كما ال يتوفر نظام الضمان الصحي الذي يوفر للمواطن الوجه األمثل للخدمة الصحية. 

ليت حتتاج إىل املتابعـة الصـحية املنتظمـة أو    وهناك العديد من االنتهاكات يف جمال الصحة يواجهها املصابني ببعض األمراض ا  
  االسعافية، ومن هذه االمراض: 

حيث حيتاج هؤالء إىل متابعة منتظمة وتثقيف صحي، وكذلك املتابعة املنتظمة على األدوية واحلميـة   مرضى الداء  السكري،  
حي، حيث أن املشايف تكون غري قادرة على السكرية، وأغلب املرضى ال يعرفون عن هذا املرض أي شيئ ، لعدم توفر الوعي الص
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استيعاب أعداد املصابني هبذا املرض املنتشر يف بعض املناطق يف سوريا، وكذلك ال توجد يف هذه املشايف امكانيات عزهلم، مما يؤدي 
لنتائج اليت تؤدي إىل اصابة اخرين عن طريق العدوى، وال توجد يف سوريا دراسات حول اسباب انتشار هذا املرض والتوصل إىل ا

  إىل القضاء على أسبابه. 

فال يوجد حىت اآلن مراكز اخلدمة الصحية املناسبة هلذا املرض يف أغلب املراكـز   أما بالنسبة ملرضى التهاب الكبد الفريوسي، 
  الصحية يف سورية. 

اض القلبية، فإن نسبة اسـتخدام  والذي يسبب العديد من املشاكل ويف مقدمتها األمر وبالنسبة الستعمال وسائل منع احلمل،
  هذه الوسائل ال تزال مرتفعة، دون أن يكون هناك محالت توعية. 

  ال توجد حىت اآلن برامج تثقيفية كافية حلماية املواطنني من االصابة هبذا املرض اخلطري.  وكذلك األمر بالنسبة ملرض االيدز،

فان معاناهتم كبرية نتيجة عدم توفر املراكز اليت تقدم هـذه   ية للقلب،أما بالنسبة ملرضى انسداد وتضييق الشرايني االكليل  
اخلدمة بشكل مريح، مما يضطر املريض إىل تسجيل امسه يف الدور الذي تضعه املشايف اليت تتوفر فيها هذه االمكانيـات، وينتظـر   

  إىل ما هنالك.ألشهر ليحل دوره اىل إجراء االسعايف، وغالبا ما يكون هناك الفساد واحملسوبية و

فانه يوجد نقص كبري يف عدد األسرة يف العنايات القلبية املزودة بأجهزة املراقبـة   أما بالنسبة ملرضى احتشاء العضلة القلبية،  
والصوادم يف أغلب احملافظات واملدن السورية، وهذا ما حيرم العديد من املرضى من العون الطيب املناسب يف وقته. كما ال تتـوفر  

  ابر إلجراء التداخل االسعايف للمرضى يف الوحدات خاصة يف حاالت فشل العالج الدوائي. املخ

فلم يلقى حىت اآلن بأي رعاية او اهتمام. وكذلك بالنسبة للطب النفسي، الذي يفتقر حـىت للكـوادر    أما طب الشيخوخة،  
  الطبية الالزمة، مع األمهية الكبرية للعالج النفسي والسلوكي. 

سوى مشفى وحيد ملعاجلة أمراض السـرطان وهـو    ٢٠٠٩فأنه ال يوجد يف سوريا مع هناية عام  تعلق بالطب النووي،وفيما ي
مشفى البريوين اجلامعي يف دمشق، حيث ال يكون هذا املشفى الوحيد قادراً على استيعاب األعداد الكبرية من املـواطنني الـذين   

فت يف األعوام األخرية، إضافة إىل أن هذا املشفى ال يستقبل املواطنني الكـرد  يعانون من أمراض السرطان الذي انتشر بشكل ال
علماً أن تكاليف هذا املرض باهظة جـداً   ١٩٦٢اجملردين من اجلنسية السورية نتيجة االحصاء االستثنائي يف حمافظة احلسكة عام 

  ك عن معاناته املريرة مع األمل والعذاب.وال يستطيع املواطن السوري حتمل تكالفه، مما يعرضه للموت احملتم، ناهي
  

 :  االنتهاكات على صعيد البيئة:ثالثاً
ال توجد يف القوانني السورية عقوبات جزائية حبق مرتكيب جرائم البيئة، وإمنا يتم االكتفاء بالعقوبات والغرامات املاليـة حبـق       

 هؤالء، وهذا برأينا غري كاف لوقف تدهور البيئة يف البالد.
  ونعتقد أن من أهم عوامل البيئة السليمة، هي:  

  إغالق األماكن اليت تشكل مصدراً للتلوث البيئي حىت وإن كانت مشاريع اقتصادية حيوية.  -
  إصدار قوانني جديدة يف جمال البيئة.   -
  التوقيع والتصديق على االتفاقيات البيئية الدولية واإلقليمية .  –

تعترب انتهاكات حلق اإلنسان يف بيئة سليمة، اليت أكدنا عليها يف تقاريرنا السابقة وال تزال على حاهلـا،  وأن أهم اجلوانب اليت     
  هي:
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التتم معاجلة مياه الصرف الصحي بالشكل املناسب، والشبكات املنفذة قدمية جداً وال تتناسب مع الزيادة الكـبرية يف عـدد     -
  السكان.

   العديد من املناطق واألحياء واألرياف... وبشكل خاص بعض املناطق الكردية.عدم وجود شبكات للصرف الصحي يف  -
عدم وجود معامل ملعاجلة النفايات والقمامة...، كما أن مكبات األوساخ والقمامة.. مكشوفة على األعم األغلب، ناهيك عن   -

  انتشار األوساخ على أطراف الطرق وجبانب التجمعات السكنية.
  بحريات... أصبحت عرضة للتلوث والنفايات وجمرى ملياه الصرف الصحي جلميع املدن واملناطق اليت مير هبا.  األهنار وال  -
  محالت الصيد ضد بعض احليوانات والطيور الربية.  -
بوب ينتشر داخل املدن السورية، تلوث اهلواء والضجيج، النامجان عن عوادم السيارات وعن انتشار املعامل ومستودعات احل  -

ومعامل التبغ اليت تتوسط أحياء املدن، وانتشار ورش خمتلفة ومعامل املنظفات الكيماوية اليت تشكل مصادر هامة للتلوث، وكذلك 
فأن هناك الغبار املداهم للمدن السورية من احلفريات والسيارات الشاحنة املكشوفة والذي يشكل خطورة على الصحة العامـة  

  ين يعانون من أمراض الرئة وجهاز التنفس.وخباصة على املواطنني الذ
نقص وجود اهلواء النقي، بسبب نقص الغطاء النبايت، وزحف الصحراء، وغلبة املناخ اجلاف، إضافة إىل املشكالت الناجتة عـن   -

حلـب،  (لطاقة وحمطات توليد ا )يف بانياس، محص(ومصايف النفط  )اجملابل اإلسفلتية والبيتونية والكسارات(بعض املنشآت، مثل: 
  حلب، طرطوس، ...).(حمردة،...) وتسرب املواد النفطية من البواخر الناقلة ودخان معامل األمسنت 

  تنامي السكن العشوائي أدى إىل خسارة مساحات خضراء واسعة. -
الل الزائد للغابات، تدهور موارد األراضي الزراعية يف خمتلف املناطق على امتداد سوريا، بسبب التوسع يف الزراعات واالستغ -

مثل: قطع األشجار يف املواقع احلراجية الستعماهلا كأرض زراعية واالحتطاب والرعي اجلائر، واالستخدام العشـوائي لألمسـدة   
العضوية والكيميائية واملبيدات، إضافة إىل زيادة متلح التربة، والذي ينتج عن تراكم األمالح يف األراضي املروية، واستخدام مياه 

لصرف الصحي يف ري مساحات حمدودة من األراضي الستثمارها يف بعض الزراعات، والتصحر الناتج عن العوامل السابقة وعن ا
  اخنفاض هطول املطر.

  اعتماد السكان على احلفر الفنية اليت تفيض مشكلة املستنقعات واألوبئة واألمراض. -
ملتواجدة على أسطح املنازل وفوق املدارس واملباين العامة تؤثر سلباً علـى  أن األمواج الكهرطيسية الناجتة عن حمطات التقوية ا -

باملائة من احملطـات   ٨٠صحة اإلنسان، أن هذه احملطات قد سببت حبصول أبشع أنواع التلوث البيئي على صحة األطفال، وأن 
ال توجد دولة من دول العـامل تضـع حمطـة     التابعة لشركيت اخلليوي ال حتقق شروط السالمة املتبعة يف خمتلف دول العامل، حيث

اخلليوي على سطح املدرسة ألن شروط التركيب من الشركة املصنعة توصي بإبعاد حمطات اخلليوي عن املدارس واملشايف مبسافة ال 
  متراً. ٣٠تقل عن 

أوضـحت منظمـة    التصحر، أن مساحة الغابات تقلصت يف سوريا بشكل الفت مقارنة عما كانت عليه يف السـابق. وقـد   -
(ESCWA)  ثالثة أسباب رئيسية للتصحر يف سوريا كما يف مجيع بلدان املنظمة وهي: استئصال الغابات وفرط الرعي وملوحة

  التربة. 
ومن املمكن أن نضيف إىل هذه العوامل الثالثة وبدون حذر احلرائق واسترتاف املياه اجلوفية وسوء إدارة امليـاه السـطحية...،     

  ية فاعلة وبشكل مباشر يف رفع وترية التصحر.كعوامل إضاف
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إن استخراج البترول من حقول اجلزيرة وعلى ما يزيد األربعني عاماً قد ترك قسطاً كبرياً من امللوثات البيئية وميكن مالحظة ما  -
  يلي يف واقع حقول النفط يف منطقة الرميالن وتوابعها:

، كما هو احلال يف حقول السويدية، وأن البئر الواحد تشغل مساحة من )م ٢٠٠(أن املسافة بني بئر نفطي وآخر التتعدى  - ١ 
دومن ومساحة الطريق الترايب املؤدي إىل البئر الواحد يف الغالب تشغل أضعاف املساحة الـيت   )١٠ -٥(األراضي الزراعية حبدود 

  لنفطية األخرى من مساحات كبرية وشاسعة.تشغلها البئر الواحد، هذا إضافة إىل ماتشغله احملطات الغازية واملنشآت ا
أن األنابيب اليت تصل من بئر إىل حمطة ومن حمطة إىل حمطة أخرى، غالباً ماتكون مكشوفة من دون طمرهـا يف األرض ممـا    - ٢

طيط مناسـب  يسبب تلوث البيئة ويعرقل عمل اآلالت الزراعية أثناء القيام بالعمليات املختلفة للزراعة، إضافة إىل عدم وجود خت
لشبكة األنابيب، فاألنابيب غالباً ما تنكسر لسبب ما، مما يسبب يف مشاكل بيئية عديدة، حيث يتسرب النفط اخلام إىل التربة وهذا 

  ما يؤدي إىل تلف احملاصيل أو إىل تلوث مصادر املياه وخباصة السطحية وتصبح التربة غري صاحلة للزراعة لسنوات عديدة.
لكم اهلائل من اآلبار كما يف حقول السويدية وكراتشوك، له تأثري سليب على مستوى ومنسوب املياه وعلـى  أن حفر هذا ا - ٣

مصادره املختلفة، فاملواد الكيماوية املستخدمة يف احلفر والعمليات األخرى يدخل يف تركيبها مواد ذات فعالية شـديدة وقاتلـة   
فر مراعاة ذلك، بعزل الطبقات السطحية بعد حفرها، بالتغليف وعملية اإلمسنت هلا، إال للينابيع املائية ورغم أنه يتم أثناء عملية احل

  أنه يبقى اخلطر قائماً على املوارد املائية من جراء احلفر العميق.
اتشوك، أما ويف بعض املناطق اليت تتواجد فيها آبار البترول يندر فيها وجود املياه اجلوفية، كما هو احلال يف السفح اجلنويب لكر  

الينابيع السطحية واملياه اجلارية فهي دائمة التعرض إىل التلوث ويف بعض املناطق جفت الينابيع السطحية نتيجة تأثريها بالنفايـات  
  والبترول مما أدى إىل انسداد يف املنابع.

ائل النفطية على شكل مستنقعات أن لكل بئر نفطي حفرة خمصصة لعمليات اإلحياء ومع مرور الزمن متتلئ هذه احلفر بالسو - ٤
  وبقع وجيوب نفطية وعادة ما يكون هلذه احلفر أخطار على احليوانات والطيور...اخل . 

واملياه الغازية الناجتة عن خملفات العمليات املختلفة للنفط واليت جتري بشكل مكشوف، تؤثر علـى   )املاحلة(أن املياه الطبقية  - ٥
  ت والطيور اليت تشرب منها، وتسبب يف انتشار العديد من األمراض اخلطرية. صحة اإلنسان وتقتل احليوانا

 
  

  رابعاً: انتهاك احلق يف التعليم:
، من مشاكل مجـة تسـاهم يف حالـة التـردي     )أساسي، ثانوي، جامعي، عايل(يعاين نظام التعليم يف سوريا مبراحله املختلفة    

النقص احلاد يف البنية التحتية للعملية التعليمية واستمرار املناهج التعليمية القدمية والغري  الكبريللعملية التعليمية والتربوية، وأمهها:
متواكبة مع روح العصر واملعاناة االقتصادية واملعيشية الكبرية اليت يعاين منها املعلمني واملدرسني بشكل عام وهيمنة ايديولوجيـة  

لنظرة األيديولوجية التقليدية جتاه املرأة... واهليمنة األيديولوجية للحزب احلاكم على احلزب احلاكم على املناهج التعليمية وأيضاً ا
، وأيضاً انتشار الفسـاد يف كافـة املؤسسـات    )منظمة طالئع البعث، احتاد شبيبة الثورة، االحتاد الوطين لطلبة سوريا(املنظمات 

  التعليمية... اخل.  
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  املناهج وطرق التعليم والتدريس:  -* 
كل من يلقي نظرة على املناهج املوجودة يف سوريا، يدرك إهنا غري مرتبطة أبداً حباجات ورغبات اجملتمع، وهي تكاد تكون نفسها   

منذ عقود طويلة مع إضافة تعديالت طفيفة، وهي جتهد الطالب وجتعله يدرس ليل هنار كي حيصل على معدل مقبـول لـدخول   
  عية ليست بأفضل من هذا الذي سبقه.إحدى اجلامعات، وأن املناهج اجلام

كما ختلو املناهج الدراسية يف سوريا من اإلشارة إىل واقع وتركيبة اجملتمع السوري املتنوع  بعربه وكرده وأقلياته القوميـة مـن     
  كلدو آشور وتركمان..اخل، وهذا يشكل إخالال بدميقراطية التعليم.

لقني واحلفظ، مما يأخذ من جهد الطالب وفكره دون فوائد علمية تذكر، وتبتعد عـن  وأن معظم املواد التعليمية تعتمد على الت  
  املواد احملفّزة لتنمية الذاكرة والتفكري والعقل.

كما أن هذه املناهج تكرس التمييز بني اجلنسني يف املراحل األساسية من التعليم من خالل بعض املواد الىت تعطى لكل جنس على   
  املرتيل والتربية النسوية، كما أن التربية اجلنسية غري موجودة يف املناهج التعليمية وهي من احملرمات؟؟!!.حدة مثل التدبري 

  

  فهي األخرى التزال تعاين منذ فترة طويلة جداً من عيوب أمهها: طرائق التعليم،  -* 
  عدم مواكبة النظريات احلديثة يف علوم التربية. -
  احلديثة يف علوم التربية بالالمباالة واالستهتار. تعامل املعلمني مع الطرائق -
  

  بالنسبة لألبنية املدرسية: -* 
  هناك نقص كبري يف األبنية املدرسية، ويترك هذا األمر آثار السلبية عديدة على العملية التعليمية، أمهها:

ريا بسبب ذلك، مما يضر بالعملية التعليميـة،  ال يزال، معموالً به يف أغلب املدارس يف سو )الصباحي، املسائي(نظام الدوامني  -
  حيث يتم حرمان الطالب من الوقت احملدد لالستراحات، ويربك الطالب وأسرهم بسبب تغري مواعيد الدوام.

األبنية املوجودة قدمية وحتتاج إىل ترميم وإعادة بناء، إضافة إىل عدم وجود املداىفء يف بعض الشعب بسـبب عـدم صـالحية     -
ال يتم  )القليل أصالً(كما أن خمصصات املدارس من الوقود يف اخنفاض دائم، وكذلك فإن كميات كبرية من هذا الوقود  ،ناملداخ

الصحية  تاستخدامها يف املدارس بسبب الفساد الذي عم مجيع املفاصل اجملتمع السوري، ناهيك عن الوضع السيئ جداً للتمديدا
 ودورات املياه يف هذه األبنية. 

ضخم الكبري يف عدد الطالب يف الشعبة الواحدة، وهذا ما يؤثر على تركيز الطالب، وجيرب املعلم إىل االختزال وإشراك أقـل  الت -
  عدد من الطالب يف الدرس، وبالنتيجة فأن اخلاسر األكرب من ذلك هي العملية التعليمية.

 
  الوسائل التعليمية: -*  
ورية متخلفة إىل حد كبري، حيث ال يزال يتم استخدام الصبورة القدمية والطباشري الكلسية ال تزال وسائل التعليم يف املدارس الس  

  اليت تنفث مسومها يف الصفوف لتشكل خطراً كبرياً على صحة الطالب واملعلمني. 
ية، أجهـزة العـرض   وال يتم استخدام أي من الوسائل التعليمية احلديثة يف هذه املدارس مثل " الصبورة الضوئية، املواد املخرب  

واإلسقاط، الفيديو... " مع العلم أن معظم املدارس املوجودة يف سوريا ال توجد فيها الوسائل التعليمية احلديثة، وهي وأن وجدت 
  يف املدارس فال أحد يعرف استخدامها.  



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

١١٧ www.dadhuman.info 

 
 
 

تب، كما أن الكتب املوجودة مل توضـع  أما املكتبات املدرسية، فوضعها ليس أحسن من سابقاهتا، فاملشرفني عليها ال عالقة بالك  
  بشكل مدروس وممنهج تساعد الطالب على التحري والتقصي والبحث العلمي.

  

  مسألة الصفوف اجملمعة: -*  
 )خاصة يف مرحلة التعليم األساسـي (ال يزال يتم يف العديد من القرى النائية والصغرية مجع عدد من الصفوف يف نفس الغرفة    

  د بإعطائهم الدروس، مما يساهم بشكل كبري يف تدهور العملية التعليمية.ويكلف معلم واح
  

  رياض األطفال: -*  
أن مجيع روض األطفال يف سوريا، سواء التابعة للجهات أو اخلاصة، تشترك يف رداءة أبنيتها وجتهيزاهتا، كما أن املربيات فيها مل   

الضرب، التخويف...)، مما (فال، وهن غالباً ما ميارسن أساليب تربوية بدائية خيضعن لدورات التأهيل التربوية اخلاصة برياض األط
  يساهم يف تكوين الكثري من العقد اليت تظهر آثارها السيئة على نفسية الطفل يف املستقبل.

  

  إعداد املعلمني: -* 
د املعلمني املؤهلني تربوياً، وأهم املشكالت اليت أن أسوأ املشاكل اليت تواجه العملية التعليمية يف سوريا، هو النقص احلاد يف أعدا  

  تواجه مسألة إعداد املعلمني، هي:
أن مسابقات انتقاء املدرسني يف املدارس السورية تقبل محلة اإلجازات اجلامعية بدون دبلوم تأهيل تربوي، وهذا يشكل خطـراً   -

  ائق العلمية يف التدريس.على العملية التربوية، حيث ال يستعني هذا املدرس املعني، بالطر
يتم انتقاء املوجهون االختصاصيون واملوجهون التربويون على أساس الوالء السياسي والعالقات الشخصية وليس على أسـاس   -

 الكفاءة.  
تربوية احلديثـة،  بالنسبة ملعاهد إعداد املعلمني، فأنه ال يزال يعتمد فيها على املناهج القدمية جداً واليت مل تعد تواكب العملية ال -

 ناهيك عن أن أعداد كبرية من املدرسني يف هذه املعاهد غري مؤهلني وال يوجد الدروس العملية يف املعاهد.
  املوجه، املدير،..) يتم انتقاءهم أيضاً على أساس الوالء، وهذا ما جيعل أداءهم ضعيفاً على األغلب.(اجلهاز اإلداري يف املدارس  -

  ب العمل على:وحلل هذه املشكلة، جي
اختيار الكوادر التعليمية على أساس الكفاءة وليس على أي أساس آخر، وإحداث مؤسسة يف مديريات التربية تقوم بإعدادهم   -

  وتأهيلهم وتزويدهم باخلربات الالزمة.
ن تعطي النتائج املرجوة تطوير مؤسسة التدريب يف مديريات التربية وإعادة النظر يف كوادرها وأساليب عملها، حبيث تستطيع أ -

 فيما يتعلق بتأهيل املعلمني واملدرسني، واالقتصار يف مسابقات انتقاء املدرسني على محلة شهادة دبلوم التأهيل التربوي.
تطوير وظيفة املشرف االجتماعي، حبيث يساهم يف تنمية شخصية املتعلمني ومسـاعدهتم علـى حـل املشـكالت النفسـية       -

 يت تواجههم.واالجتماعية ... ال
  جتهيز املكتبات املدرسية باملراجع التربوية، ملساعدة العاملني يف سلك التربية من متابعة تثقيفهم. -
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  التقاومي واملذاكرات: -* 
أن األسلوب املتبع يف االمتحانات يف سوريا وخاصة يف الشهادتني الثانوية واإلعدادية ال يزال يعتمد على احلفـظ..، وهـي ال    -

  ن تكون معياراً ملستوى الطالب العلمي.تصلح أ
 االستهتار وعدم التركيز أثناء عملية التصحيح، مما يؤدي إىل ضياع حقوق الطالب. -

  ونعتقد أنه حلل هذه املشكلة جيب العمل على:
  عدم االقتصار على االمتحان األخري كمعيار وحيد، وإجياد معايري أخرى إضافية لتقيم مستوى الطالب.   -
  يري مناذج األسئلة، حبيث يدل األجوبة على الفهم وليس احلفظ.تغ -
 
  الدروس اخلصوصية: -* 
أن انتشار الدروس اخلصوصية بشكل كبري دليل أخر على مدى احندار العملية التعليمية الرمسية يف سوريا. وقد أصبحت هـذه    

ملدرسني يتعمدون االستهتار وعـدم إعطـاء املعلومـات    الظاهرة عامالً إضافياً يف تردي هذا الوضع، حىت إننا نسمع أن بعض ا
  الكافية...، ليدفع الطالب إىل الدورات اخلاصة.

أن ظاهرة الدروس اخلصوصية أصبحت كابوساً يالحق الطالب وخاصة الفقراء منهم، حيث يتعرض الطالب إىل انتهاك حقه يف   
  ن قبل القائمني بالدورات اخلصوصية من جهة ثانية.عدم تلقي التعليم املناسب يف املدرسة من جهة، واالبتزاز م

  

  العطل املدرسية: -* 
 )١٥٠(مع عدم حساب أيام العطل الرمسية والعطلة االنتصافية والعطلة الصيفية، يكون أيام الدوام املدرسي السنوي أقل مـن    

  من ضعف هذه النسبة؟؟!!!يوماً، حيث وهبذا الشكل من املستحيل اجناز املقررات الدراسية املوضوعة ألكثر 
  

  مشكالت آخرى: -* 
هناك العديد من املشكالت اليت مل نأيت على ذكرها فيما مضى وتشكل آثار سلبية على العملية التعليمية والتربوية يف سوريا، وهي: 

شـعور باملسـؤولية   التحضري الشكلي للمعلمني، وضعف التزام املعلمني واملعلمات بالدوام نتيجة عدم وجود احملاسبة وضعف ال
املعلمة بسـبب احلضـانة    ةواضطرار كثري من املعلمني ملمارسة أعمال أخرى بسبب ضعف الراتب وكذلك الوضع اخلاص للمرأ

واألعباء املرتلية األخرى...، وأيضاً من املشاكل اليت تواجه العملية التعليمية والتربوية يف سوريا: تسرب الفسـاد إىل املـدارس   
ع أسئلة االمتحان....)، إضافة إىل أن مجيع الطالب الكرد حيرمون من كافة الكليات العسكرية واحلربية، إال مـا  طلب هدايا، بي(

ندر، وهم حمرومون أيضاً من معاهد عالية كاملعهد العايل للعلوم السياسية مثالً، وذلك بسبب انتمائهم القومي، كمـا أن مجيـع   
، وهذه ظاهرة خطرية )البعثيني(حمافظة احلسكة على قلتها تعطي األفضلية للطالب احلزبيني املعاهد املتوسطة امللتزمة بالتوظيف يف 

، مما يؤدي إىل حرمان اآلالف من الطالب الكرد من فرصة إمتام حتصيلهم العلمي، )دميقراطية التعليم(ونادرة يف العامل وخرق ملبدأ 
  حمروم من تلك املعاهد سلفاً.   ١٩٦٢تعسفاً نتيجة إحصاء كما أن الطالب الكردي الذي ُجرِّد من اجلنسية السورية 

  

  التعليم املتوسط واجلامعي: -* 
  يعاين التعليم املتوسط واجلامعي يف سوريا من مشاكل، أمهها:  
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  كم.املناهج يف اجلامعات السورية يغيب عنها اجلوانب العلمية التطبيقية، ويغلب عليها أيضا، اجلانب العقائدي للحزب احلا  -
 اهليكلية املوجودة يف هيئات التعليم العايل قدمية وغري متواكبة مع روح العصر. -
سوق العمل جلميع خرجيي اجلامعات واملعاهد العالية واملتوسطة، وهذا ما يساهم يف رفد السوق بأعداد هائلة من  بعدم استيعا -

 العاطلني عن العمل.
بني الطالب فيما يتعلق باالستفادة منه، حيث يلعب هنا الـوالء واحملسـوبية... دوره   بالنسبة للسكن اجلامعي هناك متييز كبري  -

 وكذلك الرشوة  مما يؤدي إىل حرمان بعض الطالب احملتاجني منه.
 األبنية اجلامعية وأعداد املدرسني غري متناسبة مع أعداد الطالب املتزايدة. -
معي، والطالب يتعرضون للفصل واالعتقال نتيجة لذلك حىت ولو تعلق األمر النشاط السياسي واملدين حمظور داخل احلرم اجلا -

 مبطالب طالبية بسيطة، وكذلك ال يسمح هلم بتشكيل احتادات أو روابط مستقلة تعين بشؤون الطالب.
دراسة لغته  عدم وجود جامعات يف سوريا تدرس فيها لغة القوميات املوجودة فيها، وبذلك يتم حرمان هذه القوميات من حق - 

  .)أبناء الشعب الكردي(األم، مثل 
 
 

  خامساً: االنتهاكات املتعلقة بأشكال التمييز ضد املرأة:
د من املعلوم أن املشاكل العديدة اليت تعاين منها املرأة يف اجملتمع السوري، ترتبط إىل حد بعيد بالعادات والتقاليد املوروثة والعقائ 

  افة إىل إهنا تعاين من انتهاكات يف البيت والعمل والشارع.الدينية والقوانني القائمة، إض
 )٣٣٠(، مبوجب املرسوم التشريعي رقـم  )سيداو(ورغم أن سوريا صادقت على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة   

  مييز ضد املرأة يف جمتمعنا.إال أهنا حتفظت على مخس مواد فيها، وهذا ما أثر سلباً على وقف أشكال الت ٢٠٠٢/  ٩/  ٢٥تاريخ 
  واملواد اليت حتفظت عليها سوريا، هي:  
  املتعلقة بضرورة اختاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد املرأة. )١(املادة  -
 املتعلقة مبنح األطفال جنسية املرأة.   )٩(الفقرة الثانية من املادة  -
 ية التنقل والسكن.  املتعلقة حبر )١٥(الفقرة الرابعة من املادة  -
املتعلقة باملساواة يف احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وفسخه وكذلك  )١٦(يف البند األول من املادة  )الفقرات / ج، د، و، ز -

 الوالية والنسب والنفقة والتبين.  
 املتعلقة باألثر القانوين خلطوبة الطفل أو زواجه.   )١٦(البند الثاين من املادة  -
  املتعلقة بالتحكيم يف حال حصول نزاع.   )٢٩(الفقرة األوىل من املادة  -
مما يترتب عليه آثار سـلبية وآالم  … ، من االغتصاب واخلطف…وتتعرض املرأة إىل العنف يف البيت والشارع وأماكن العمل   

بة يف حال الزواج، وهذا يؤدي إىل املزيـد  شديدة ومعاناة نفسية وأخالقية، ويف الغالب حيمي القانون اخلاطف واملغتصب من العقو
  من العنف ضد املرأة كون القانون والتشريع هو من يغذيها.
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  االنتهاكات اليت تتعرض هلا املرأة يف قانون األحوال الشخصية: -
ة فيمـا يتعلـق   يبيح قانون األحوال الشخصية السوري تعدد الزوجات، وهناك يف هذا القانون متييز وانتهاك صارخ على املرأ  

إال بالوفاة وبشكل خاص يف عقد الزواج، ويف هذا القانون أيضاً هنـاك   يبالوالية عليها من قبل الرجل تبدأ من الوالدة وال تنته
انتهاك حلق املرأة، فيما يتعلق بالطالق. أذ جييز القانون الطالق بإرادة منفردة من قبل الرجل، بينما حتتاج املرأة حىت تطلّق نفسـها  
إىل إجراءات صعبة ومعقدة وطويلة جداً ومرهقة..، وأيضاً يف هذا القانون هناك انتهاك حلق املرأة، فيما يتعلق بالرضاعة وأجرهـا  

صارخ بعدم مساواهتا مع الرجل، وكل  كواحلد من حرية حركة املرآة وتنقلها، وأيضاً فيما يتعلق حبق املرأة يف األرث، هناك انتها
  والقوانني الدولية.ذلك خيالف الدستور 

  

  االنتهاكات اليت تتعرض هلا املرأة يف قانون العقوبات السوري:  -
عن اإلكراه إال لغري الزوجة، ومينح هذا القانون العذر احملل يف  ثيبيح قانون العقوبات السوري، االغتصاب الزوجي وال تتحد  

القانون مرتكب جرمية االغتصاب إذا عقد زواج صحيح بـني   ما يسمى جبرائم الشرف للرجل وحده دون املرأة  ؟؟؟ ويعفي هذا
مرتكب اجلرم واملعتدى عليها، وإذا كانت العقوبة صادرة قبل هذا العقد فأن تنفيذها تعلق، وهذا القانون يكرس العنف ضد املرأة 

بتعـديل   )٣٧(ي رقم مرسوم تشريع ٢٠٠٩/  ٧/  ١وختفف العقوبة على الرجل حبجة الدفاع عن الشرف، ورغم أنه صدر يف 
، ولكن هذا املرسوم مل يأيت )تبديل العذر احملل بالعذر املخفف ورفع عقوبة مرتكب اجلرم...(املتعلقة جبرائم الشرف  )٥٤٨(املادة 

  ملبياً للطموحات والتغيري املنشود الذي يوقف العنف حبق املرأة.
  )مقالة عن هذا املرسوم يف قسم مالحق التقرير السنوي(

  

  االنتهاكات اليت تتعرض هلا املرأة يف قانون اجلنسية السوري: -  
، بغض النظر عن جنسـية  )حق الدم(منح هذا القانون الرجل حق إعطاء جنسيته ألطفاله املولودين يف داخل القطر أو خارجه     

جانب وحيرمون من أية حقوق اجتماعيـة أو  زوجته، مما يعترب متييزاً حبق املرأة  اليت تبقى حمرومة من ذلك ويعامل أطفاهلا معاملة األ
  سياسية يتمتع هبا املواطنون السوريون .

هذا األجنيب هو سوري يف بعض احلاالت؟!!!كما هـو   )وقد يكون(ونتيجة لذلك تعاين املرأة السورية كثرياً حني تقترن بأجنيب   
 سوريا نتيجة اإلحصاء االستثنائي يف حمافظة احلسكة عام احلال بالنسبة للمجردين من اجلنسية السورية من أبناء الشعب الكردي يف

  وخاصة يف حاالت الطالق أو اهلجر أو السفر الطويل وانقطاع التواصل مع الزوج.  ١٩٦٢
 إشـكاالت كما أن هذه احلالة قد حتجب عن األوالد حق العمل لدى دوائر الدولة ومؤسساهتا ومن متابعة التعليم، ناهيك من   

سفر مع الوالدة خارج البالد والعودة إليها، علماً أن ميثاق األمم املتحدة يؤكد اإلميان باحلقوق األساسـية لإلنسـان   اإلقامة وال
  وبكرامة الفرد يف جمتمعه ومبا للنساء والرجال من حقوق متساوية.     

الناس يولـدون أحـراراً متسـاوين يف    كما أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد على مبدأ عدم جواز التمييز وعلى أن مجيع 
الكرامة واحلقوق وأن لكل فرد حق التمتع بكل احلقوق واحلريات الواردة فيه دون أي متييز مبا يف ذلك التمييـز علـى أسـاس    

  اجلنس.     
لنسـاء يف حـق   على كفالة تساوي الرجال وا )٣(وكذلك فإن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يؤكد يف املادة   

  التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد.
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كما أن الدستور السوري يؤكد على أن املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات...، فاألحرى أن يكونوا كـذلك يف قـانون    
  م سورية. اجلنسية فيما يتعلق حبق إعطاء اجلنسية لألوالد املولودين ألب سوري أو أل

تؤكد على أنه متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً  )سيداو(وكذلك فإن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   
  .  )حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلا

  ات واحترام كرامة اإلنسان. ومن هنا فإننا نرى أي متييز قانوين ضد املرأة هو انتهاك ملبدأ املساواة يف احلقوق والواجب
  

  االنتهاكات الواقعة على املرأة يف البالغات والتعاميم واألوامر اإلدارية: -
الصادر عن وزارة الداخلية السورية، متنع الزوجة من احلصول علـى    ١٩٧٩لعام  )٨٧٦(من األمر الدائم رقم  )ب(الفقرة    

خطياً من إدارة اهلجرة واجلوازات ودون أن يرفق طلبه بقرار قضائي معلـل،  جواز سفر أو مغادرة البالد إذا طلب الزوج ذلك 
بينما إذا أرادت  الزوجة  منع زوجها من السفر عليها أن ترفق طلبها بقرار قضائي معلل صادر عن القضاء املختص يبني سـبب  

  املنع القانوين.
ن سلطة تنفيذية يفترض هبا أن ترعى شؤون مواطنيها وتسـاوي  وهذا متييز حبق املرأة وعدم مساواة بينها وبني الرجل، صادر ع  

بينهم، كما يفترض أن تكون األوامر الصادرة عنها منسجمة مع أحكام الدستور، الذي هو املصدر األساسي للتشـريع، وأن أي  
ت طائلة اعتباره غـري  قانون أو تشريع أو بالغ...، يصدر جيب أن تنسجم أحكامه مع أحكام هذا الدستور ومبادئه األساسية حت

  قانوين ودستوري.
ويف الوقت الذي كان فيه عيون أبناء وبنات اجملتمع السوري تتطلع بشغف وهلفة إىل إحداث نقلة نوعية وحضـارية يف مجيـع     

تطورات القوانني والتشريعات السورية املنتمية إىل حقبة زمنية ممتدة على طول أكثر من نصف قرن من الزمن، وذلك انسجاماً مع 
احلياة االجتماعية واتساقاً مع الدستور السوري ومع االتفاقيات واملواثيق والقوانني واللوائح الدولية اليت وقعت عليهـا سـوريا   

  والتزمت بتطبيقها.
مـن أكثـر    ١٩٥٣لعام  )٥٩(ويف الوقت الذي كان فيه قانون األحوال الشخصية السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم   

ني اليت حتتاج إىل املراجعة والتعديل وإعادة النظر يف الكثري من أحكامه وبنوده ومواده...، ألنه من أكثر القوانني والتشريعات القوان
أمهية بالنسبة ملوقع املرأة يف مجيع جماالت احلياة، وألنه يتعارض مع أسس ومبادئ الدستور السوري الذي يؤكد علـى املسـاواة   

مجيعاً يف احلقوق والواجبات، وكذلك ملا شهدته السنوات الكثرية املاضية من عمل طويل ومضن, وجهـود   الكاملة بني املواطنني
كبرية ومناشدات ألعلى املستويات يف الدولة من قبل القوى والفعاليات الدميقراطية ومنظمات حقوق اإلنسان واجملتمـع املـدين   

  والشخصيات الوطنية...، لتعديل هذا القانون.
/  ٧تاريخ  )٢٤٣٧(شروع قانون األحوال الشخصية املعد من قبل اللجنة املكلفة مبوجب قرار رئيس جملس الوزراء رقم جاء م  
 ٢٠٠٩/  ٥/  ٢٤والذي وزعته احلكومة على الوزارات وعلى العديد من اهليئات واملؤسسات يف البالد بتـاريخ   ٢٠٠٧/  ٦

ر قبل مناقشته يف جملس الوزراء وإحالته إىل جملس الشعب، نقول جاء هـذا  لدراسته ووضع املالحظات عليه مدة ال تتعدى الشه
املشروع كالصاعقة ومبثابة جرس إنذار بإعادة عقارب الساعة إىل الوراء وإغراق اجملتمع السوري يف أتون الظالم والفكر الرجعي 

  مح واملساواة والعدالة والتعايش املشترك.متستراً بعباءة الشريعة اإلسالمية متناسياً أن اإلسالم هو دين اليسر والتسا
  )دراسة مفصلة عن هذا املشروع يف قسم مالحق التقرير السنوي(
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  سادساً: انتهاكات حقوق الطفل: 
  
الطفولة يف سوريا ال تزال تتعرض للعديد من التعديات واالنتهاكات...، تشكل اعتداء على حقوقهم وحرياهتم األساسية، واليت    

، من القوانني والتشريعات املوجودة، اليت تؤسس األرضية املناسبة هلا، وكذلك من األوضاع االقتصادية واالجتماعية تنجم أساساً
والسياسية يف سوريا، ومن احلالة املعيشية السيئة اليت يعيشها أبناء الشعب السوري وتأثريها على تأمني امللبس واملسكن 

ة يف سوريا نتيجة سريان القوانني االستثنائية وبشكل خاص حالة الطوارئ واألحكام واملأكل....، وكذلك بسبب احلالة العام
العرفية والقوانني واإلجراءات االستثنائية، وأيضاً نتيجة للحالة االجتماعية املرتبطة بالعادات والتقاليد والسلطة األبوية 

  البطريركية...اخل. 
/  ٥تاريخ  )٨(بالقانون رقم  ١٩٨٩/  ١١/  ٢٠حقوق الطفل الصادر يف  ةيورغم أن سوريا من الدول اليت وقعت على اتفاق  
إال أهنا أبعد ما تكون عن تطبيق بنود هذه االتفاقية وخاصة فيما يتعلق حبق األطفال الكرد يف اكتساب اجلنسية، وما  ١٩٩٣/  ٦

يتعرض له من حرمـان حلقوقـه القوميـة    يزال الطفل الطفل الكردي ونتيجة لوضع الشعب الكردي االستثنائي يف سوريا وما 
الدميقراطية واإلنسانية وما يتعرض له من مشاريع عنصرية وإجراءات استثنائية...، ضحية للجوع والربد واملرض والفقر واألميـة  

ل عائق كبري والعمل يف سن مبكرة...، كما أنه ال يتمكن من التعلم بلغته األم ويبقى يعاين من تناقضات ازدواجية اللغة، مما يشك
  أمام تعلمه حبرية وسهولة، فهو يولد وكابوس االضطهاد اللغوي فوق رأسه.

  

  عمالة األطفال: -* 
عمل األوالد يف سوريا، حيث منع هذا القانون يف  ١٩٥٩لعام  )٩١(املغدل للقانون رقم  ٢٠٠٠لعام  )٢٤(ينظم القانون رقم   

  ام سن اخلامسة عشرة وكذلك منعهم من دخول أمكنة العمل.تشغيل األحداث قبل امت )١٢٦،  ٢٥،  ٢٤(املواد 
ولكن هذا القانون أجاز لوزير الشؤون االجتماعية والعمل إصدار قرارات بتحديد األعمال والصناعات اليت جيـوز لألحـداث     

قبل سن الثامنة عشـرة   العمل هبا إذا قلت سنهم عن السادسة عشرة، كما مت حتديد الصناعات اليت ال جيوز تشغيل األحداث فيها
عاماً ومنع القانون أيضاً تشغيل األحداث بني الساعة السابعة ليالً والسادسة صباحاً ومن وسائل احلماية أيضاً إخضاع الذين تقل 

  سنهم عن السادسة عشرة للفحص الطيب الذي يثيت مقدرهتم على العمل.
ي تضمن دراسة أوضاع هؤالء األطفال يف سوق العمل والتركيـز  على برنامج العمل الالئق الذ ٢٠٠٨وقد وقعت سوريا عام   

على األولويات األساسية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال واجياد وتطوير قاعدة معلومات خاصة حول عمالة األطفال يف 
  سوريا ومحاية وتأهيل األطفال العاملني وحتضري برنامج وطين للقضاء على عمالة األطفال.

  املكتب املركزي لالحصاء من خالل االحصائيات املتوفرة لديه عد األطفال العاملني إىل أنه: يؤكد  
لإلنـاث وذلـك حبسـب     ٣,٣لألطفال الذكور و  ٥,٥سنة  ١٤ – ٥بلغت نسبة األطفال العاملني ضمن الفئة العمرية من   

  ظات.ألف طفل يف كافة احملاف ٣٠مؤشرات املسح العنقودية اليت أجريت على حنو 
% منهم  ١٠% يف حمافظة محاة يف مسح مشل أكثر من ألفي طفل  ١٢,٥لكن النسبة أختلفت بني حمافظة وأخرى، حيث بلغت   

% وجاءت السويداء ودمشق  ٥,٨% والقنيطرة ثالثاً بنسبة  ٨,٧يعملون لدى أسرهم وجاءت دير الزور يف املرتبة الثانية بنسبة 
  .% على التوايل ١,٢بأقل نسبة وهي 
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% بينما مل تتجاوز يف املدينة  ٥,٥واختلفت نسبة عمالة األطفال يف اجملتمع الريفي عنها يف جمتمع املدينة، حيث بلغت يف الريف   
٢,٦ %  

عاماً لعينـة   ١٤ – ١٢لألطفال بني  ٧,٦% ونسبة  ٣عاماً، فكانت حنو  ١١ – ٥أما نسبة األطفال العاملني يف عمر ما بني    
  سنة. ١٧ – ١٥% يف عمر بني  ٣٣فل وتصل النسبة عند اإلناث إىل حنو آالف ط ٩مشلت 

كذلك اختلفت نسبة عمالة األطفال هبوطاً وصعوداً وتبعاً ملستوى تعليم األم، حيث بلغت النسبة بني أطفال األمهات الـاليت مل    
% بني عشرة آالف طفـل   ٣,٥إىل  آالف طفل وأخنفضت النسبة ١٠% لقسم من العينة بلغ حنو  ٦,٨حيصلن أي تعليم نسبة 

  % لدى األمهات من محلة املعاهد واجلامعات. ١حتمل أمهاهتم االبتدائية ووصلت إىل 
وكان للوضع االقتصادي دوره أيضاً يف ارتفاع نسبة عمالة األطفال وهبوطها فقد كانت النسبة مرتفعة لدى األطفال من األسر   

  سر الغنية بل وصلت إىل ربع عدد األطفال العاملني.الفقرية، ولكن مل تكن معدومة لدى األ
يف احلقيقة فأن هذه األرقام متثل جانباً بسيطاً من مشكلة عمالة األطفال، ولكنها ال تعكس الصورة احلقيقية والواقعية هلا والـيت    

  هي أسوأ بكثري مما ذكر يف األرقام اليت أتينا على ذكرها.
هبم أضرار جسدية من خالل احلمولة الثقيلة اليت ميكن أن يكلف هبا، كذلك ميكن أن يتعرض وظاهرة عمال األطفال قد تلحق   

لإلصابة اجلسدية من بعض اآلالت اليت يعمل عليها وذلك لعدم معرفته باألمن والسالمة املهنيـة، إضـافة إىل إمكانيـة إصـابته     
مل وكذلك قد يتعرض لإلساءة اجلسدية من قبل صاحب العمل، باألمراض التنفسية نتيجة األخبرة والغازات املوجودة يف مكان الع

كالضرب الذي ينعكس بآثاره النفسية واجلسدية على الطفل وكذلك من املمكن أن يتعرض لإلساءة اجلنسية من قبل احمليطني بـه  
والسلوكيات اليت تسيء إليه بالعمل كونه طفالً وليست لديه خربة كافية حتميه من أذى األخرين، كما أنه قد يتعلم بعض العادات 

وللمجتمع كالتدخني والكحول واملخدرات واأللفاظ السيئة... ونفسياً قد يشعر الطفل العامل باالغتراب وعدم االنتماء والقلـق  
  واخلوف من احمليطني به وبالتايل سيصبح طفالً مث رجالً عدوانياً.

الذين ال يسجلون أوالدهم يف املدارس أو يسمحون بتسرهبم منها، ونشر  ونعتقد أنه ال بد من تفعيل القوانني اليت تعاقب األهل  
التوعية بفوائد التعليم وإبراز خماطر عمل األطفال ودعم األسر الفقرية اليت يكون العامل االقتصادي وراء التحاق أطفاهلا بالعمل، 

  وكذلك التوعية مبخاطر تفكك األسرة واآلثار السلبية للطالق...اخل.
  

  العنف ضد األطفال: -*  
بتعرض الطفل السوري بشكل عام إىل العنف اجلسدي من قبل األهل وكذلك يف املدرسة من قبل اجلهاز التربوي، إضـافة إىل    

أهنم يعانون من العنف اجلنسي، وال توجد إحصاءات دقيقة حول االعتداءات اجلنسية اليت يتعرض هلا األطفال، كمـا ال توجـد   
متخصصة هبذا النوع من االنتهاكات، وال يزال قانون العقوبات السوري يتعاطى مع األطفال الذين تعرضوا  مؤسسات اجتماعية

للتحرش اجلنسي أو االغتصاب كأهنم " أشياء " وهناك غياب كامل للقضاة املتخصصني بقضايا األحداث وشبه انعـدام لـدور   
  السلطات بسجن األطفال املشردين واملتسولني يف سجن الكبار.املرشدين االجتماعيني. وما يزيد من تفاقم املشكلة قيام 

  

  مشكلة األجواء املرتلية املشحونة وأساليب التربية اخلاطئة: -* 
لألوضاع املعيشية الصعبة اليت متر هبا األسر  ةومن األشياء اليت تنعكس سلباً على تربية الطفل األجواء املشحونة يف البيوت نتيج  

 .، وكذلك أسلوب الضرب سواء يف البيوت أو يف املدرسةالسورية عموماًً
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  مشكلة سجن األحداث اجلاحنني: -* 
أن سجون األحداث، هي مكان ملمارسة العنف حبق اجلاحنني جبميع أشكاله، فكل شيء مباح هناك من قبل املشرفني، الـذين ال     

  ة...). االجتماعية، النفسية، التأهيلي(تتوفر فيهم اخلربات املطلوبة 
ويفترض إبالء االهتمام الكبري بتأهيل األحداث اجلاحنني من النواحي البنيوية والنفسية و...، وإعادة إدماجهم باجملتمع ومحايتهم   

  متهم.من أي شكل من أشكال االستغالل واإلمهال وضرورة معاملتهم معاملة ترفع من درجة إحساسهم بكرا
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نتقدم بالتوصيات التالية، اليت وردت معظمها يف تقاريرنا السابقة ولكن مـع   ٢٠٠٩يف اخلتام، وكخالصة لتقريرنا هلذا العام      
لى االستمرار يف انتهاكات حقوق األسف الشديدمل تلتف إليها السلطات املسؤولة يف سوريا، حىت اآلن، مما يدل على إهنا عازمة ع

  اإلنسان وحرياته األساسية يف خمتلف جماالت احلياة:
إلغاء مجيع القوانني االستثنائية وبشكل خاص حالة الطوارئ واألحكام العرفية وإلغاء احملاكم االستثنائية واألحكام الصـادرة   - ١

  عنها واآلثار السلبية املترتبة عليها. 
  اخلاص بعقوبة اإلعدام للمنتسبني جلماعة اإلخوان املسلمني يف سوريا. ١٩٨٠لعام  )٤٩(إلغاء القانون  - ٢
صياغة دستور جديد للبالد، يستند على املبادىء الدميقراطية وحيقق سيادة القانون ويعزيز مفهوم دولة القانون واملؤسسات  - ٣

دستور ينتفي بداخله احتكار السلطة أو اهليمنة يف العمـل  املبنية على مبادىء احلرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة، 
السياسي أو املدين أو أي عمل آخر، وحيمي احلقوق، ويضمن املساواة التامة بني كافة األفراد وكل مكونات اجملتمـع السـوري،   

  ويقر بالتعددية السياسية والقومية.  
ق عليها، على التشريعات الوطنية، والـنص علـى ذلـك يف الدسـتور     إقرار مبدأ مسو املواثيق واالتفاقيات الدولية املصاد - ٤

  السوري.
إطالق حرية العمل السياسي والنقايب واملدين، وإصدار قانون عصري ينظم عمل األحزاب السياسية واجلمعيـات املدنيـة    – ٥

  واألهلية.
تنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية والعمل ، ومنع تعّدي السلطتني ال)التنفيذية، التشريعية، القضائية(فصل السلطات  - ٦

  على إصالح املؤسسة القضائية، حبيث تكون هذه املؤسسة مستقلة ونزيهة.
  إغالق ملف االعتقال السياسي بشكل هنائي، وإطالق سراح املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي والضمري. - ٧
  , وإلغاء عقوبة التجريد املدين عنهم.إعادة االعتبار للمعتقلني السياسيني السابقني - ٨
  إلغاء سياسات االضطهاد النامجة عن التمييز القومي حبق الشعب الكردي يف سوريا. – ٩
  االستثنائية املطبقة حبق الشعب الكردي يف سوريا. تإلغاء كافة املشاريع والقوانني العنصرية والتمييزية والتدابري واإلجراءا – ١٠
السورية إىل املواطنني الكرد الذين جردوا منها نتيجة اإلحصاء االستثنائي اجلائر يف حمافظة احلسـكة عـام    إعادة اجلنسية - ١١

  وإلغاء مجيع آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن األضرار املادية واملعنوية الذي حلق هبم نتيجة ذلك.١٩٦٢
ية للفالحني الكرد الذين حرموا منها نتيجة هذا املشـروع  إلغاء مشروع احلزام العريب العنصري وإعادة األراضي الزراع - ١٢

  االستيطاين السيء الصيت، وتعويضهم عما حلق هبم من أضرار مادية ومعنوية جراء ذلك.
  رفع احلظر عن الثقافة والتراث الكرديني والسماح بتدريس اللغة الكردية يف املدارس واجلامعات السورية. - ١٣
متاشياً مع املصلحة العامة للبالد ومع مصلحة سكان املناطق احلدودية عامة  ٢٠٠٨لعام  )٤٩(ريعي رقم إلغاء املرسوم التش - ١٤

، ألنه أحلق شـلالً كـامالً   )تعترب حمافظة احلسكة من املناطق احلدودية بكامل حدودها اإلدارية(ويف حمافظة احلسكة بشكل خاص 



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

١٢٧ www.dadhuman.info 

 
 
 

لفة للدستور وملبدأي فصل السلطات وعدم رجعية القوانني ويعترب أيضاً انكاراً بالنشاط االقتصادي يف هذه املناطق وألنه يشكل خما
  للعدالة.
حل كافة القضايا يف البالد وبشكل خاص قضايا القوميات واألقليات القومية، وفق ما يقرره املواثيق الدولية وشرعة حقوق  – ١٥

  اإلنسان.
، وكذلك إلغاء مجيع البالغات واملراسيم اليت متنع إحالـة  ١٩٦٩لعام  )١٤(من املرسوم التشريعي رقم  )١٦(إلغاء املادة  - ١٦

والرقابة من قبل املؤسسات احلكومية وغري احلكومية، والسماح  شرجال األمن إىل القضاء، وإخضاع أماكن التوقيف األمنية للتفتي
  للمحامني واألطباء وأهايل املوقوفني باالتصال هبم.

والذي جرى مبوجبه تعديل قانون العقوبات العسكري يف سوريا، والذي حصر  ٢٠٠٨لعام  )٦٩(يعي إلغاء املرسوم التشر – ١٧
قرار مالحقة عناصر الشرطة واألمن السياسي واجلمارك املتهمني مبمارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات املسلحة رغم 

  تبعيتهم اإلدارية لوزارة الداخلية.
  على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومعاقبة مرتكيب التعذيب واملعاملة اإلنسانية واحلاطة بالكرامة البشرية. التوقيع والتصديق - ١٨
فحص مجيع إدعاءات التعذيب اليت حتدث يف أماكن التوقيف، وتقدمي املسئولني عنها حملاكمة عادلة وعلنية، من خالل جلنة  - ١٩

  حتقيق يتم تشكيلها من قضاة وحمامني وأطباء .
ضمان حق املوقوف القانوين باالستعانة مبحام أثناء استجوابه يف أقسام الشرطة وأجهزة األمن األخرى قبل التحقيق معـه،   - ٢٠

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والفقرة  )١٤(من املادة  )٣(وعدم إكراهه على االعتراف باجلرم، وفقاً للفقرة 
  من اتفاقية مناهضة التعذيب )٢١(من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وكذلك للمادة  )٦٧(/ ز / من املادة 

ضمان محاية فعالة للمواطن من جرمية التعذيب، من خالل تقدمي من ارتكب جرائم التعذيب حبق املوقـوفني إىل القضـاء    - ٢١
  ومعاقبتهم واحلكم عليهم بالتعويض املادي املناسب.

قافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع السوري، والعمل على إعداد عناصر األجهزة األمنية واإلدارية بثقافة حقوق اإلنسان، نشر ث - ٢٢
ومبا يضمن احترام كرامة املواطن وحرياته األساسية اليت كفلتها القوانني الدولية اليت صادقت عليها سـوريا والـيت ضـمنتها يف    

  ور الذي يعترب القانون األعلى واألمسى يف الدولة .قوانينها الداخلية وبشكل خاص الدست
السماح للمنظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، بالقيام بزيارات السجون وأماكن التوقيف والتحقيق،  - ٢٣

  لالطالع على أوضاع املوقوفني واملعتقلني . 
اجلنايات يف جرائم االعتداء على احلرية الشخصية أو حرية احلياة اخلاصـة  قوننة حق املدعي املدين يف اإلدعاء أمام حمكمة  - ٢٤

  للمواطن السوري.
  تعديل قانون العقوبات السوري، حبيث ينسجم مع أحكام االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب. - ٢٥
  تعديل القوانني السورية، مبا يتناسب تطورات اجملتمع ويليب حاجاته األساسية. - ٢٦
دعوة احلكومة السورية من أجل التوقيع واملصادقة على نظام روما اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية لتعزيز حقوق اإلنسـان   – ٢٧

  ومحايته.
دعم مؤسسات اجملتمع املدين واملنظمات احلقوقية والنسائية تعزيزاً ملبدأ الشراكة بني مؤسسات الدولة ومجيع مؤسسـات   - ٢٨

  اجملتمع املدين.
  صدار قانون جديد للمطبوعات، وقانون لإلعالم، حبيث يفسح اجملال أمام املواطنني للعتبري عن آرائهم وأفكارهم حبرية.إ - ٢٩
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  إلغاء اللوائح األمنية اخلاصة باملنع من السفر خارج سوريا أو الراغبني بالعودة إىل سوريا. - ٣٠
ه، والقضاء على ظاهرة الفقر والبطالة...، ألهنا تشكل ظـواهر  معاجلة الوضع املعيشي املتردي للمواطن السوري وحتسين - ٣١

  خطرية على اجملتمع السوري برمته.
  حماربة ظاهرة الفساد يف دوائر ومؤسسات الدولة، وحماسبة املفسدين مهما كانت صفتهم. – ٣٢
اة الكاملة بني اجلنسـني وإجـراء   االعتراف حبقوق املرأة بوصفها جزءاً أصيالً من منظومة حقوق اإلنسان وحتقيق املساو - ٣٣

املراجعة الشاملة لقانون األحوال الشخصية وتطوير القوانني املدنية واجلزائية مبا يتيح منع كافة أشكال العنف والتمييز ضد املـرأة  
  .)سيداو(ورفع التحفظات عن اتفاقية 

  اتفاقية حقوق الطفل.منع انتهاكات حقوق الطفل بكافة أشكاهلا ومظاهرها ورفع التحفظات عن  -  ٣٤
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وهكذا نستطيع أن نقول ومن خالل ما سردناه يف منت تقريرنا السنوي هذا، أن هناك انتهاكات كثرية وخطـرية وفظيعـة...       
ياة املواطن السوري، وهذه االنتهاكات تأخذ خط حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف سوريا، تتناول خمتلف جماالت وجوانب ح

  بياين تصاعدي من سنة إىل أخرى. 
وكما قلنا يف تقاريرنا السابقة، فأن هناك صعوبة كبرية وبالغة...، يف رصد وتوثيق مجيع االنتهاكات اليت تقع على حقوق اإلنسان   

ة واالستثنائية اليت تعمل فيها منظمات اجملتمع املـدين وحقـوق   وحرياته األساسية يف سوريا، نظراً لكثرهتا أوالً وللظروف اخلاص
اإلنسان يف سوريا ثانياً...، ولكننا رغم ذلك حناول قدر املستطاع تسليط األضواء على بعض جوانب معاناة املـواطن السـوري   

  وحرمانه من حقوقه وحرياته األساسية.
وفئاته وشرائحه....، على أن نبقى صوته املدافع عـن حقوقـه وحرياتـه    وإننا نعاهد املواطن السوري بكافة قومياته وأطيافه   

األساسية...، حىت ينتهي هذا الوضع الشاذ ويتحقق احترم حقوق اإلنسان وسيادة القانون...، ويتم إطالق احلريات الدميقراطيـة  
، تأسيساً لدولة احلق والقانون...، الـيت  وإلغاء القوانني والتشريعات االستثنائية وبشكل خاص حالة الطوارىء واألحكام العرفية

ي ينعم فيها املواطنون مجيعاً حبقوقهم وحرياهتم األساسية املنصوص عنها يف القوانني واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان بدون أ
  متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين...
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  قراءة قانونية
  يف مشروع قانون احلنني إىل أيام اجلاهلية ووأد البنات...

  *١احملامي مصطفى أوسو
  
  
  

  متهيد:
يف الوقت الذي كان فيه عيون أبناء وبنات اجملتمع السوري تتطلع بشغف وهلفة إىل إحداث نقلة نوعيـة وحضـارية يف مجيـع      

ت السورية املنتمية إىل حقبة زمنية ممتدة على طول أكثر من نصف قرن من الزمن، وذلك انسجاماً مع تطورات القوانني والتشريعا
احلياة االجتماعية واتساقاً مع الدستور السوري ومع االتفاقيات واملواثيق والقوانني واللوائح الدولية اليت وقعت عليهـا سـوريا   

  والتزمت بتطبيقها.
مـن أكثـر    ١٩٥٣لعام  )٥٩(فيه قانون األحوال الشخصية السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم ويف الوقت الذي كان   

 القوانني اليت حتتاج إىل املراجعة والتعديل وإعادة النظر يف الكثري من أحكامه وبنوده ومواده...، ألنه من أكثر القوانني والتشريعات
ياة، وألنه يتعارض مع أسس ومبادئ الدستور السوري الذي يؤكد علـى املسـاواة   أمهية بالنسبة ملوقع املرأة يف مجيع جماالت احل

الكاملة بني املواطنني مجيعاً يف احلقوق والواجبات، وكذلك ملا شهدته السنوات الكثرية املاضية من عمل طويل ومضن, وجهـود  
اطية ومنظمات حقوق اإلنسان واجملتمـع املـدين   كبرية ومناشدات ألعلى املستويات يف الدولة من قبل القوى والفعاليات الدميقر

  والشخصيات الوطنية...، لتعديل هذا القانون.
/  ٧تاريخ  )٢٤٣٧(جاء مشروع قانون األحوال الشخصية املعد من قبل اللجنة املكلفة مبوجب قرار رئيس جملس الوزراء رقم   
 ٢٠٠٩/  ٥/  ٢٤يئات واملؤسسات يف البالد بتـاريخ  والذي وزعته احلكومة على الوزارات وعلى العديد من اهل ٢٠٠٧/  ٦

لدراسته ووضع املالحظات عليه مدة ال تتعدى الشهر قبل مناقشته يف جملس الوزراء وإحالته إىل جملس الشعب، نقول جاء هـذا  
ظالم والفكر الرجعي املشروع كالصاعقة ومبثابة جرس إنذار بإعادة عقارب الساعة إىل الوراء وإغراق اجملتمع السوري يف أتون ال

  متستراً بعباءة الشريعة اإلسالمية متناسياً أن اإلسالم هو دين اليسر والتسامح واملساواة والعدالة والتعايش املشترك. 
ولعل الطامة الكربى، أنه ويف الوقت الذي تشهد دول املنطقة اليت كانت تتأخر بتطورها االجتماعي بأشواط كبرية عن سـورية    

تشهد سجاالت ونقاشات جدية حول قانون أحوال شخصية ذات طابع حضاري مدين جتعل من مفـاهيم املواطنـة   فيما مضى، 
واملساواة...، أساساً ومرتكزاً هلا، تتحفنا اللجنة السورية املكلفة من خالل مشروعها هذا بنصوص ومواد ترجعنا إىل أيام اجلاهلية 

  وأيب هلب وهارون الرشيد.
مل يغري الرؤى واألفكار األساسية الكالسيكية املتخلفة اليت يقوم عليها القانون احلايل، بل أضاف إليها ما هو : جهة أوىلفهو من   

: ميز بني املواطنني على أساس الدين واملذهب واجلنس...، وتضمن مفردات مسـتمدة  جهة ثانيةأكثر كالسيكية وختلفاً...، ومن 
                                                 

 
 
 ). DAD(رئيس جملس أمناء املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف سوريا  –احملامي مصطفى أوسو  -*
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جهـة  ، ال تستقيم مع أسس املواطنة اليت تقوم عليها الدولة احلديثة، وهو مـن  )ابتسمية الذمي على أهل الكت(من عصور بائدة 
جهة : يشكل تعدياً خطرياً على احلقوق واحلريات املدنية للمواطن السوري بشكل عام واملرأة والطفل بشكل خاص، وهو من ثالثة
ت واملواثيق والقوانني واللوائح الدولية الـيت  : يتعارض بشكل صارخ مع نصوص الدستور السوري وأحكامه ومع االتفاقيارابعة

  وقعت عليها سوريا والتزمت بتطبيقها.
  

  مالحظات شكلية هامة:
اكتفت احلكومة بتوزيع مشروع القانون على وزارات الدولة والدوائر واهليئات واملؤسسات العامة...، لدراسـته ووضـع    -١

ا املشروع كان يفترض فيه أن يوزع علـى كافـة القـوى والفعاليـات     املالحظات عليه...، يف حني أن مشروعاً مبثل حجم هذ
والشخصيات الوطنية والدميقراطية بشكل عام ومنظمات اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان بشكل خاص واهليئات واملنظمات املدافعة 

  هبذا األمر. )التقدميةاجلبهة الوطنية (عن حقوق املرأة والطفل بشكل أخص. ويبدو أن احلكومة مل تشارك حىت أحزاب 
خال املشروع من ذكر األسباب املوجبة وراء إصداره، وكذلك من املذكرة اإليضاحية، وبذلك فقد خال من ذكر املصـادر   – ٢

التشريعية اليت اعتمدها واضعوه، ألن أي مشروع قانون يصدر يتضمن يف العادة األسباب املوجبة له وكذلك يتضـمن مـذكرة   
بالتفصيل مصادر التشريع اليت اعتمدها واضعي املشروع، ولرمبا اللجنة اعتمدت مصادر تشريعية ال تنتمي إىل  إيضاحية يسرد فيها

  هذه احلقبة الزمنية من التاريخ ؟!!!
  

  عود على بدء:
غـم  وكما قلنا فأن هذا املشروع اجلديد لقانون األحوال الشخصية مل خيتلف يف روحه وجوهره عن القانون احلايل، حيـث ور   

املآخذ واالنتقادات الكثرية اليت وجهت إىل القانون املعمول به، ورغم املطالبات املستمرة وامللحة من أوساط واسعة من اجملتمـع  
السوري بضرورة تعديله وإصدار قانون عصري حيتكم إليه املواطنني السوريني يف حياهتم وأمورهم وأحواهلم الشخصـية، قـانون   

بني أبناء اجملتمع السوري دون متييز بسبب العرق أو الدين أو اجلنس...، وينسجم مع أحكام الدستور ومع حيقق العدالة واملساواة 
كل االتفاقيات واملواثيق والقوانني واللوائح الدولية اليت وقعت عليها سوريا والتزمت بتطبيقها، إال أن اللجنة املذكورة أنفاً مل تأخذ 

من ذلك متاماً فقد رسخت مظاهر التمييز واالنتهاكات حبق املواطن السوري بشكل عـام   ذلك بعني االعتبار، بل وعلى العكس
واملرأة والطفل بشكل خاص يف املشروع اجلديد وأضافت إليه مواداً أخرى أكثر متييزاً وانتهاكاً حلقوق اإلنسـان بشـكل عـام    

  وحلقوق املرأة والطفل بشكل خاص.
  

  القانون اجلديد: املقارنة تبني حجم الكارثة يف مشروع
أن أهم اجلوانب اليت تشكل متييزاً ضد املرأة يف قانون األحوال الشخصية احلايل واليت كانت على مدار السنوات املاضية مطلبـاً    

  ملحاً للتغيري، ومل يطرأ عليها أي تعديل يف مشروع القانون اجلديد، هي:
ريان قانون الزوج وقت إبرام الزواج، وكذلك سريان قانون الدولـة  من املشروع اجلديد، على س )١٣و  ٣و  ٢(تؤكد املواد   

  اليت ينتمي إليها الزوج وقت وقوع الطالق ووقت رفع دعوى التطليق أو االنفصال. 
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هـم  أن هذه املواد عوضاً عن إهنا تشكل متييزاً حبق املرأة وعدم املساواة بينها وبني الرجل فيما يتعلق بعقد الزواج والذي يعترب أ  
عقد شراكة يف احلياة بني الرجل واملرأة، فإهنا تعلي أيضاً من أمهية الدين والطائفة واالنتماء الديين والطائفي على حسـاب أمهيـة   

  الوطن واالنتماء له.
 من هذا املشروع، فإهنا تعطي صالحيات إضافية للمحاكم الشرعية، يف الوقت الذي كان يفترض فيه أن يـأيت  )١٥(أما املادة   

هذا املشروع اجلديد منسجماً مع تطورات احلياة االجتماعية ويعمل على تقليص الصالحيات املمنوحة للمحاكم الشرعية ملصلحة 
  احملاكم املدنية، أي أن صالحيات احملكمة الشرعية تتوسع أكثر فأكثر مبوجب هذا املشروع اجلديد.

النيابة العامة الشرعية، اليت من مهمتها الدخول يف قضـايا األحـوال   من هذا املشروع، فقد نصت على إنشاء  )٢١(أما املادة   
  الشخصية إذا مل يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك يف كل أمر ميس النظام العام.  

وهذه املادة تشكل هتديد حقيقي وفعلي على عدد كبري من املواطنني السوريني يف حاالت بطالن زواج املرتد أو املرتدة، إذ خيشى   
ن يتهم هؤالء وخاصة أصحاب الفكر والرأي بالردة مع ما يترتب على ذلك من التدخل وإقامة الـدعاوى بـبطالن زواجهـم    أ

  وتفكيك أسرهم، كما حدث يف مصر مع الدكتور حامد أبو زيد وغريه من املثقفني املصريني.
ع احملددة يف املادة السابقة حـىت ولـو مل يكـن    جعلت من حق أي كان اإلدعاء بأي من املواضي )٢٢(هذا إذا علمنا أن املادة   

  صاحب مصلحة يف ذلك، وهذه املادة جديدة ومستحدثة وال يوجد شبيهاً هلا يف قانون األحوال الشخصية احلايل.
 على أهل الكتاب من الديانات األخرى يثري الكثري من املخاوف بأهنم غـري  )الذمي(من املشروع، فأن تسمية  )٣٨(ويف املادة   

متساوين يف احلقوق مع املسلمني ويأتون يف سلم أدىن من درجات املواطنة بسبب انتمائهم الديين، وأيضاً هذه التسمية مل ترد شبيهاً 
  هلا  يف قانون األحوال الشخصية احلايل.

الزواج أن يكون الشهود من املشروع، فأهنا تكرس أيضاً التمييز بني الرجل واملرأة، عندما تشترط لصحة عقد  )٣٩(أما املادة   
من قـانون   )١٢(رجلني أو رجل وامرأتني مسلمني، أي أن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتني، وهو نفس ما نصت عليه املادة 

  األحوال الشخصية احلايل.
ة وخاصـة  من املشروع، فقد أجازتا زواج القصر دون أن يكترث واضعوه ما لذلك من أضرار جسيم )٤٥و  ٤٤(أما املادتان   

بالنسبة للفتيات اللوايت مل جيتزن بعد مرحلة الطفولة واملراهقة بكل ما هلا من تداعيات وآثار نفسية...، ونعود لنؤكد مرة أخـرى  
من خالل هذه القراءة، أن الزواج مرحلة هامة يف حياة اإلنسان يتطلب النضوج وقدر كبري من اخلربة يف األمور احلياتية مع مـا  

ك من تشكيل أسرة وإعداد جيل ملواجهة املستقبل، وال يصح بأي شكل من األشكال أن نعتـربه جمـرد مسـألة    يترتب على ذل
مـن قـانون    )١٨(ليأذن القاضي بذلك، وهو أيضاً نفس ما نصت عليه املادة  )احتمال جسميهما(فيزيولوجية حىت نشترط فيه 

  األحوال الشخصية احلايل.
أن املرأة ال تستطيع تزويج نفسها، ألن هذا احلق هو ملك للعصبات من األصول والفروع، أي من املشروع، ف )٥٣(أما املادة   

إهنا تعترب ناقصة األهلية وتابعة للرجل وخاضعة إلرادته ومشيئته. وهذا تعد سافر على حقوقها كإنسان وكفرد يف اجملتمع، وهـو  
  لشخصية احلايل.من قانون األحوال ا )٢٣و  ٢١(أيضاً نفس ما نصت عليه املواد 

زواج من املشروع، أن اختالف الدين بني الرجل واملرأة سبباً مبطالً للزواج يف ثالث حـاالت، هـي:    )٦٣(واعتربت املادة   
املسلمة بغري املسلم وزواج املسلم بغري مسلمة إذا مل تكن كتابية وزواج املرتد أو املرتدة عن اإلسالم ولو كان الطرف اآلخر غري 

من قانون األحوال الشخصية احلايل أمـا احلالتـان    )٤٨(لنسبة للحالة األوىل هو نفس ما نصت عليه الفقرة الثانية من با مسلم.
  الثانية والثالثة، فهما مستحدثتان.
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أصـحاب الفكـر   (أن يف ذلك متييز صارخ بني األديان وحماولة لنفيها وإلغائها من الوجود وكذلك هتديد جدي لفئة من اجملتمع   
هبـدف   )دعاوى احلسـبة (، حيث وكما ذكرنا أنفاً خيشى أن يصبح هؤالء عرضة لالهتام بالردة وإقامة الدعاوى عليهم )الرأيو

أفسحتا اجملال أمام النيابة العامة الشرعية وأي كان  )٢٢و  ٢١(الضغط عليم والنيل منهم ومن أفكارهم...، خاصة وأن املادتني 
  اإلدعاء يف ذلك.حىت ولو مل صاحب مصلحة التدخل و

، من املشروع، وكما يف القانون احلايل للرجل أن جيمع بني أربع نساء ويستطيع يف أي وقت يشاء أن يسـتبدل  )٦٦(ويف املادة  
  إحداهن بامرأة أخرى. 

يضاً ما نصـت  أن يف نص هذه املادة إهانة كبرية لكرامة املرأة ولشخصيتها وهلا نتائج خطرية على األسرة وعلى األوالد، وهو أ  
  من قانون األحوال الشخصية احلايل. )١٧(عليه املادة 

من املشروع، ال جيوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقها ثالث مرات، إال بعد انقضاء عدهتا من زوج آخر، دخل هبا  )٦٧(ويف املادة   
  فعالً يف زواج صحيح دون توقيت صراحة أو ضمناً. 

من القانون احلايل  )٣٦(إهانة لكرامة املرأة، وهو أيضاً نفس ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة ويف هذه املادة أيضاً انتهاك و  
  لألحوال الشخصية.

من املشروع، واليت تنص على إقامة حد القذف على الرجل الذي يريد التزوج من زوجته الذي العنها، فإهنـا   )٧٠(أما املادة   
  ايات ظهور اإلسالم. تعيدنا حبق إىل أيام الرجم يف بد

ومن الغرائب أن واضعي هذا املشروع نصوا على هذا املبدأ يف الوقت الذي جتاهله املشرع السوري يف القانون احلايل الصـادر    
  من أكثر من نصف قرن.

موافقة دوائـر األمـن   من املشروع، إذا كان أحد الزوجني أجنبياً ال جيوز تثبيت الزواج إال بعد  )٨٤(الفقرة الثالثة من املادة   
العام... ولو كان هناك ولد أو محل ظاهر، وهذه املادة تطلق يد األجهزة األمنية يف التدخل يف أخص خصوصيات املواطن، خاصة 

قانوناً نتيجة اإلحصاء االستثنائي يف حمافظة احلسـكة   )أجانب(إذا علمنا أن شرحية كبرية من أبناء الشعب الكردي يف سوريا، هم 
  والذي جرد مبوجبه عشرات املواطنني الكرد من جنسيتهم السورية. ١٩٦٢عام 

من املشروع اليت اعتربت الزواج الذي جيري خارج احملكمة باطالً وال يترتب عليه اآلثار  )٨٥(ويزداد املخاوف مع وجود املادة   
كامالً، وهذه املواد أيضاً ال وجود ألمثاهلا يف قانون  القانونية إضافة إىل معاقبة الزوجني والويل والشهود ومنظم العقد باحلبس شهراً

  األحوال الشخصية احلايل.
القاضـي ال حيكـم بـالتفريق بعـد     (من املشروع، مل تعطي املرأة حق طلب التفريق، حيث نصت على أن:  )١٠٩(ويف املادة   

  .)٨٥(يف املادة  ، وهو نفس النهج الذي سار عليه القانون احلايل بالنسبة هلذا املوضوع)الدخول
، من املشروع، لتؤكد من جديد نية واضعي املشروع جلعل املرأة يف سلم أدىن من الرجل عندما قيد حقها )١٣٠(وجاءت املادة   

  يف السفر والتنقل وجعلها تابعة للرجل ووضع مصريها بيد القاضي. 
من قـانون   )١٤٨(نس، وهو نفس ما نصت عليه املادة ويف هذا أيضاً تكريس ملبدأ عدم املساواة ومتييز صارخ على أساس اجل  

  األحوال الشخصية احلايل.
من املشروع، واليت تنص على أن حق الزوجة يف النفقة تسقط إذا عملت خارج املـرتل دون أذن زوجهـا    )١٤٣(أما املادة   

ج املرتل، وهي أيضاً نفس الرؤيـة يف قـانون   الصريح أو الضمين، فهي أيضاً جمحفة حبق املرأة وخاصة املوظفة امللزمة بالعمل خار
  .)٧٣(األحوال الشخصية املعمول به يف املادة 
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من املشروع، اليت تنص على أن األحكام اليت تصدر بإمجاع القضاة الثالثة برئاسـة مستشـار    )١٦٥(الفقرة اخلامسة من املادة  
  ي وسلوك طرق الطعن.تكون مربمة، جمحفة حبق املواطن وتصادر حقه الدستوري يف التقاض

إذ أنه من املمكن أن ختطيء احملكمة ولو كانت مؤلفة من ثالثة قضاة وال يصح أن نتذرع بالعجلة لنضيع حقـوق جوهريـة ويف    
  قضايا حساسة، وهذه املادة أيضاً مستحدثة وال وجود ملثيل هلا يف قانون األحوال الشخصية احلايل.

إذا طلق الرجل زوجته وتبني للقاضي أن الزوج متعسف يف طالقها دون ما سبب ( تقول: من املشروع، واليت )١٨٠(أما املادة   
ال  بتعـويض معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن حيكم هلا على مطلقها حبسب حالة ودرجة تعسـفه  

  .)يتجاوز مبلغ نفقة سنة ألمثاهلا فوق نفقة العدة، ومتعة الطالق
ادة اشترطت للحكم بتعويض الطالق التعسفي وقوع الزوجة يف بؤس وفاقة وهذا من الصعب إثباته أمام احملاكم، ألن أن هذه امل  

الزوجة إذا كانت تعمل أو ساعدها أهلها، فإن ذلك يعين إهنا مل تقع يف البؤس والفاقة وبالتايل عدم استفادهتا من التعويض، كمـا  
  التعويض مبلغ نفقة سنة  ألمثاهلا فوق نفقة العدة...اشترط القانون أن ال يتجاوز مقدار 

أي أن املشروع اجلديد خفض مقدار التعويض املنصوص عليه يف القانون احلايل، الذي يستطيع القاضي أن حيكم به مهما كـان    
تواضع من التعويض غري كـاف  من القانون احلايل التعسف يف الطالق، وهذا املبلغ امل )١١٧(الضرر بالغاً، ومل مينع كما يف املادة 

  بكل تأكيد جلرب الضرر املادي الذي يقع على املرأة جراء طالق التعسف.
وتضمن مشروع القانون اجلديد مواد صارخة يف انتهاك حقوق املرأة ومل تعد تتناسب مطلقاً مع متطلبات هذا العصر، وخاصـة    

من الفصل املتعلـق بـالتفريق    )٢٢٦ – ٢٢٢(وكذلك املواد من  من الفصل املتعلق بالتفريق للعان )٢٢١ – ٢١٥(املواد من 
من الفصل املتعلق بالتفريق للظهار ، وهذه املواد غري موجودة باألصل يف القـانون احلـايل    )٢٢٩ – ٢٢٧(لإليالء واملواد من 

  لألحوال الشخصية.
ية واملذهبية وتنتقص من أهليـة املـرأة وعقلـها    من املشروع، تعود اللجنة من جديد لتكرس التفرقة الدين )٢٣٠(ويف املادة   

  وكرامتها عندما جتعل فسخ زواجها بيد القاضي، وهو أيضاً نفس النهج الذي صار عليه القانون احلايل.
ردة (من املشروع، ففيها أيضاً متييز صارخ حبق املرأة وعدم املساواة بينها وبني الرجل، حيث نصت على أن:  )٢٣٤(أما املادة   
  ، وهو أيضاً نفس النهج الذي صار عليه القانون احلايل.)زوجة وحدها ال توجب فسخ الزواجال
من املشروع، فإهنا أيضاً جمحفة حبق املرأة املطلقة، إذ إهنا ال تستطيع االمتناع عن العـودة إىل   )٢٤٠(أما الفقرة األوىل من املادة   

راجعتها ولو كان بدون رضاها. وهو أيضاً نفس النهج الذي سار عليه قانون م )الزوج(مطلقها أثناء فترة العدة ويستطيع الرجل 
  .)١١٨(األحوال الشخصية املعمول به يف املادة 

من املشروع، عدة املطلقة رجعياً إذا توىف زوجها خالل عدة الطالق تنتقل إىل عدة الوفاة وهي أربعة أشـهر   )٢٥٠(أما املادة   
  ال حيسب ما مضى قبل ذلك. قمرية وعشرة أيام من وفاته و

أن يف هذا إضرار كبري باملرأة املطلقة وإطالة ألمد العدة وبالتايل متييز حبقها دون مربر قانوين أو شرعي وهو أيضاً نفـس النـهج     
  .)١٢٧(الذي سار عليه املشرع السوري يف القانون احلايل لألحوال الشخصية يف املادة 

املشروع، يقتصر احلق يف حضانة طفل املسلم على األم املسلمة ويرتع الطفل من أمـه غـري   من  )٢٩٤و  ٢٩٣(ويف املادتان   
  املسلمة فور بلوغه الرابعة من العمر، ويف هذه املادة أيضاً متييز بني األديان وفيه أيضاً انتهاك حلق الطفل ومصلحته الفضلى.
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من احلاضنات إذا تزوجت بزوج غري حمرم للصـغري...، وهـذه   من املشروع، تسقط حضانة األم أو غريها  )٢٩٥(ويف املادة    
املادة تتعارض مع حق املرأة احلاضنة يف ممارسة إرادهتا وحريتها يف اختيار شريك حياهتا. وهو أيضاً نفس النهج الذي سـار عليـه   

  .)١٣٨(قانون األحوال الشخصية احلايل يف الفقرة الثانية من املادة 
املشروع، تنتهي مدة احلضانة بإكمال الغالم الثالثة عشرة من عمرة وللبنت اخلامسة عشرة من عمرهـا،  من  )٣١٥(أما املادة   

وفضالً عن أن هذه املادة متثل متييزاً بني املرأة والرجل، فإهنا قد ال حتقق مصلحة احملضون وكان األجدى باللجنة املوقرة واسـتناداً  
ملرأة يف تربية األطفال، أن تعمد إىل رفع سن احلضانة لكـال اجلنسـني وأن يكـون    إىل األسس التربوية والنفسية خبصوص دور ا

للمحضون حق االختيار يف اإلقامة مع من يشاء من والديه. وهذا أيضاً نفس النهج يف قانون األحوال الشخصية احلايل يف املـادة  
)١٣٨(.  
الزوجية إال بإذن أبيه، أي أن األم احلاضنة ال تستطيع أثناء قيام  من املشروع، ليس لألم أن تسافر بولدها يف أثناء )٣٢٠(املادة   

أي دور أو  )األم(يستطيع السفر باألبناء دون أن يكون للزوجة  )الزوج(الزوجية السفر باحملضون إال بإذن أبيه، يف حني أن األب 
  .)١٤٨(يف املادة  علم بذلك. وهذا أيضاً نفس النهج الذي سار عليه قانون األحوال الشخصية احلايل

من املشروع، تتعارض مجلة وتفصيالً مع حرية االعتقاد الديين، وهي أيضاً مل تشذ عن روح وجوهر قانون األحوال  )٣٢٥(املادة  
  الشخصية املعمول به.

ملشروع، ميزت من املشروع، يف مرياث ذوي األرحام مطلقاً للذكر مثل حظ األنثيني، أي أن اللجنة واضعة ا )٦٠٩(ويف املادة   
بني الرجل واملرأة، وال خيفى أن هذه النصوص كانت وال زالت أهم آليات العنف ضد املرأة، وهو نفس ما نصت عليـه املـادة   

  من قانون األحوال الشخصية احلايل. )٢٩٧(
وز إثبـات الزوجيـة إال   من املشروع، هناك أيضاً متييز صارخ بني اإلسالم واألديان األخرى، حيث أن ال جي )٦٣٠(ويف املادة   

  بالوثيقة أو اإلقرار القضائي، أما إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشىت وسائل اإلثبات الشرعية.
وأخرياً، فأن القانون احلايل كان ينص على أنه يطبق بالنسبة للطوائف املسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية   

بة وشروط الزواج وعقده واملتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغري وبطالن الزواج وحله وانفكـاك رباطـه ويف   دينية تتعلق باخلط
البائنة واحلضانة...، إال أن املشروع اجلديد خبالف الواقع واملنطق السليم وإمعاناً منه يف التمييز بني األديان تضمن أحكاماً خاصة 

هالً التشريعات القائمة اخلاصة هبذه الطوائف، يف الوقت الذي كان يفترض أن يصدر ومنـذ  بالطوائف املسيحية واليهودية، متجا
  زمن قانون مدين يشمل مجيع املواطنني السوريني.

  

  مقارنة مواد املشروع اجلديد مع الدستور السوري:
  لقاته األساسية، ومن أمهها:يف العديد من مواده وأحكامه ومنط ١٩٧٣يتعارض املشروع اجلديد مع الدستور السوري لعام   

  الفقرة الرابعة من املنطلقات الرئيسية واليت تنص على: 
 املثالية اليت تكفل للمواطن ممارسة حريته اليت جتعل منه إنساناً كرمياً , قادراً احلرية حق مقدس والدميقراطية الشعبية هي الصيغة(

يف سبيل األمة اليت ينتمي إليها، وحريـة   يعيش فيه، قادراً على التضحية على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي
  .)تكتمل حرية املواطن إال بتحرره االقتصادي واالجتماعي الوطن ال يصوهنا إال املواطنون األحرار وال

  اليت تنص على أنه: )١٢(املادة 
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 الكاملة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصـادية املسامهة الفعالة و تكفل الدولة للمرأة مجيع الفرص اليت تتيح هلا(
  .)اليت متنع تطورها ومشاركتها يف بناء اجملتمع االشتراكي وتعمل على إزالة القيود

  اليت تنص على أن: )٢٥(املادة 
سيادة القـانون مبـدأ    – ٢احلرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمنهم.  – ١(

تكفل الدولة تكافؤ الفرص بـني   – ٤املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات.  – ٣أساسي يف اجملتمع والدولة. 
  .)املواطنني

  اليت تنص على أنه: )٢٦(املادة 
  )م القانون ذلكواالقتصادية واالجتماعية والثقافية وينظ لكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة السياسية( 

  اليت تنص على أن:  )٢٨(الفقرة الرابعة من املادة 
  .)حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون(
  اليت تنص الفقرة الثانية منه على أن:  )٣٣(املادة  
   .)مةلقوانني الصحة والسالمة العا لكل مواطن احلق بالتنقل يف أراضي الدولة إال إذا منع من ذلك حبكم قضائي أو تنفيذاً(

  اليت تنص على أن: )٣٥(الفقرة األوىل من املادة 
  .)حرية االعتقاد مصونة وحتترم الدولة مجيع األديان(

  اليت تنص على أن: )٣٦(الفقرة األوىل من املادة 
  .)على توفريه جلميع املواطنني العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة(

  اليت تنص على أن: )٤٥( املادة
 املسامهة الفعالة والكاملة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصـادية  تكفل الدولة للمرأة مجيع الفرص اليت تتيح هلا(

  .)االشتراكي وتعمل على إزالة القيود اليت متنع تطورها ومشاركتها يف بناء اجملتمع العريب
  

  االتفاقيات واملواثيق والقوانني واللوائح والعهود الدولية:ديد مع مقارنة مشروع القانون اجل
يتعارض مشروع قانون األحوال الشخصية اجلديد مع مجيع االتفاقيات واملواثيق والعهود واللوائح الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   

  واليت وقعت عليها سوريا والتزمت بتطبيقها.
واملؤرخ  )٣ –د (ألف  )٢١٧(ي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار فهو يتعارض مع اإلعالن العامل  

  من هذا اإلعالن ما يلي: )١(فقد جاء يف نص املادة  ١٩٤٨/  ١٢/  ١٠يف 
بعضهم بعضاً بروح يولد مجيع الناس أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا (

  . )اإلخاء
  أما املادة الثانية من هذا اإلعالن فقد نصت على أن:

لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع، وال سيما التمييـز بسـبب   (
ري سياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغ

وفضالً عن ذلك ال جيوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل للبلـد أو اإلقلـيم    آخر. املولد، أو أي وضع
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ايت أو خاضعاً ألي قيد آخر على مستقالً أو موضوعاً حتت الوصاية أو غري متمتع باحلكم الذ الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان
  .)سيادته

  من هذا اإلعالن: )٧(ويف املادة 
الناس مجيعاً سواء أما القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع حبماية القانون دومنا متييز، كما يتساوون يف حق التمتع باحلماية مـن  (

  أي متييز
  .)ينتهك هذا اإلعالن ومن أي حتريض على مثل هذا التمييز

  من هذا اإلعالن فنص على أنه: )١٣(ا الفقرة الثانية من املادة أم
  .)لكل فرد حق مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إليه(

  من هذا اإلعالن جاء ما يلي: )١٦(ويف املادة 
نسية أو الدين. ومهـا  واملرأة، مىت أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو اجل للرجل -١( 

  متساويان
  يف احلقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله.

  ال يعقد الزواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامالً ال إكراه فيه. – ٢
  .)األسرة هي اخللية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، وهلا حق التمتع حبماية اجملتمع والدولة – ٣
، فقد أكد على أن:                      )فيينا(ا إعالن وبرنامج عمل فيينا الصادر عن املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان املعقود يف العاصمة النمساوية أم  
غري قابل للتصرف من حقوق اإلنسان العاملية وجزء ال يتجزأ من هـذه احلقـوق وال    حقوق اإلنسان للمرأة وللطفلة هي جزء(

ينفصل عنها. وإن مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلي قدم املساواة يف احلياة السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  علي الصعيد

  .)تمييز على أساس اجلنس، مها من أهداف اجملتمع الدويل ذات األولويةالوطين واإلقليمي والدويل، واستئصال مجيع أشكال ال
  كما أنه طالب حكومات مجيع دول العامل العمل على:

ـ  (  ة اختاذ مجيع التدابري املناسبة امتثاالً اللتزاماهتا الدولية ومع املراعاة الواجبة للنظم القانونية السائدة يف كل منها وذلـك ملواجه
  أو العقيدة وما يتصل به من عنف، مبا يف ذلك ممارسات التمييز ضد املرأة...). لى أساس الدينالتعصب القائم ع

بصدد تنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييـز   )٣٣/  ٢٠٠٠(وجاء يف نص قرار جلنة حقوق اإلنسان رقم   
ية وتطبيق التدابري التشريعية والتدابري األخرى تطبيقاً تعسفياً، أن املرتكبني ضد األقليات الدينية، مبا يف ذلك األخذ بتشريعات تقييد

  دول العامل أن: على حكومات
طبقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مجيع التدابري الالزمة ملكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب واإلكراه تتخذ (

د، مع مراعاة األقليات الدينية بوجه خـاص، وأن تـويل أيضـاً اهتمامـاً خاصـاً      بدافع من التعصب القائم على الدين أو املعتق
  للممارسات اليت تنتهك

   .)حقوق اإلنسان للمرأة واليت تنطوي على متييز ضد املرأة
  وقد نصت أهداف التنمية لأللفية اليت وقعت عليها سوريا، على أنه:

من التنمية. وجيب ضمان املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفـرص للرجـل   جيب عدم حرمان أي فرد أو أمة من فرصة االستفادة ( 
  .)واملرأة
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  ولذلك جيب العمل على: 
وسيلتني فعالتني ملكافحة الفقر واجلوع واملرض، وحلفز التنميـة املسـتدامة   تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة باعتبارمها ( 

وجاء يف التقرير الوطين الثاين ألهداف التنمية لأللفية يف سوريا، أن من العوامل املسـاعدة                                     .)فعالً
  لتحقيق أهداف التنمية لأللفية، ما يلي:

  إصدار جمموعة من القوانني واملراسيم التشريعية اخلاصة بتحسني أوضاع املرأة واألسرة...). -...(
  العمل من أجل:وأن األهداف اإلستراتيجية لتحقيق ذلك، هو 

القوانني والتشريعات انسجاماً مع اتفاقية عدم التحيز ضد املرأة وإصدار قانون مدين لألسرة يضـمن حقـوق أفرادهـا     تطوير( 
ويكرس املساواة الفعلية بني املرأة والرجل ويوفر احلماية للنساء من العنف ويساهم بالقضاء على العادات والتقاليد الـيت تعيـق   

  بناء جمتمعمسامهتها يف 
  .)متحرر عصري ودميقراطي ومكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  فقد أكد على التزام الدول العمل على: ١٩٩٥أما إعالن بكني لعام 
قاصد واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، تساوي النساء والرجال يف احلقوق والكرامة اإلنسانية املتأصلة، وسائر امل( 

واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وغري ذلك من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال   
ضـمان  ، وحلـق يف التنميـة  التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، فضالً عن إعالن القضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن ا

أو الفصل عن مجيع حقوق اإلنسـان   اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان للمرأة والطفلة باعتبارها جزءاً ال يقبل التصرف أو التجزئة
أن املساواة يف احلقوق، والفرص، والوصـول إىل املـوارد،   وحرياته األساسية، وأن حقوق املرأة هو جزء من حقوق اإلنسان، و

  الرجل واملرأة املسئوليات عن األسرةوتقاسم 
   بالتساوي، والشراكة املنسجمة بينهما أمور حامسة لرفاهيتهما ورفاهية أسرهتما وكذلك لتدعيم الدميقراطية...).

ما  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، )٢(وجاء يف نص الفقرة الثانية من املادة 
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا (يلي:                                   

  العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو
ماعي، أو الثروة، أو النسب، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجت

  .)غري ذلك من األسباب
  من هذا العهد الدويل، على أن: )٣(وجاء يف املادة 

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة   ( 
جنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها على التقرير الدوري . وقد عربت الل)املنصوص عليها يف هذا العهد

  الثالث املقدم من قبل سوريا فيما يتعلق بإعماهلا اللتزاماهتا مبوجب العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، عن:
ياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع السوري، وهو ما يـنعكس  قلقها إزاء استمرار التمييز ضد املرأة يف جماالت احل(

بصفة خاصة يف املشاركة احملدودة للمرأة يف عملية اختاذ القرارات السياسية واالقتصادية، ويف تـدين السـن القانونيـة لـزواج     
  .).الفتيات..
  سية، جاء ما يلي:من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا )٣(ويف املادة 
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تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسـية املنصـوص   (
  .)هذا العهد عليها يف

  من هذا العهد فقد جاء فيها، ما يلي: )١٢(أما الفقرة الثانية من املادة 
  .)ذلك بلده لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف(

  من هذا العهد، فقد جاء فيها: )٢٣(من املادة  )٤و  ٣و  ٢(أما الفقرات 
  يكون للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به يف التزوج وتأسيس أسرة. – ٢(
  ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامالً ال إكراه فيه. – ٣
ول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجني وواجباهتما لدى التزوج وخـالل قيـام   تتخذ الد – ٤

  .)الزواج ولدى احنالله. ويف حالة االحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم
  من هذا العهد، جاء ما يلي: )٢٦(ويف املادة 

لناس مجيعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع حبمايته. ويف هذا الصدد جيب أن حيظر القـانون  اأن ( 
أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين 

  أو الرأي سياسيا
  .)ياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسبابأو غري س

ما  ١٩٨٩/  ١١/  ٢٠تاريخ  )٢٥/  ٤٤(وقد جاء يف اتفاقية حقوق الطفل الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   
طراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل خيضع حتترم الدول األ  -١(يلي:                                       

لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوين عليه أو لوهنم أو جنسـهم أو  
  لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غريه أو أصلهم

   ثروهتم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. القومي أو األثين أو االجتماعي، أو
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من مجيع أشكال التمييز أو العقاب القائمة علـى أسـاس    -٢ 

  مركز والدي
  .)أو معتقدهمالطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها 

  من هذه االتفاقية، جاء ما يلي: )١٨(ويف الفقرة األوىل من املادة 
تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف باملبدأ القائل إن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشتركة عن تربيـة  (

ة، املسؤولية األويل عن تربية الطفل ومنـوه. وتكـون   الطفل ومنوه. وتقع علي عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني، حسب احلال
  .)الفضلى موضع اهتمامهم األساسي مصاحل الطفل

/  ٢٠تاريخ  )١٤ –د ( ١٣٨٦وجاء يف املبدأ األول من إعالن حقوق الطفل الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
١١  /  

  ما يلي: ١٩٥٩
املقررة يف هذا اإلعالن. ولكل طفل بال استثناء أن يتمتع هبذه احلقوق دون أي تفريـق أو   جيب أن يتمتع الطفل جبميع احلقوق( 

متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثـروة أو  
  النسب أو أي
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  .)وضع آخر يكون له أو ألسرته
   من اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة، ما يلي: )١٦(وجاء يف املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقـة بـالزواج والعالقـات     -١( 
  العائلية،

   وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة:
   عقد الزواج.نفس احلق يف )أ(
  نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل. )ب(
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. )ج(
حوال، نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهلما ويف مجيع األ )ح(

  األطفال االعتبار األول. ةيكون ملصلح
نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفاهلا والفاصل بني الطفل والذي يليه، ويف احلصول على املعلومـات   )ه(

  والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق.
لوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حني نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق با )د(

  توجد 
  هذه املفاهيم يف التشريع الوطين، ويف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول.

  العمل.نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار أسم األسرة واملهنة ونوع  )ز(
نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، سواء  )ح(

  .                    بال مقابل أو مقابل عوض
لك التشريعي منها، لتحديد سن ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية، مبا يف ذ -٢
  أدىن

   .)للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمر إلزامياً
  

  وماذا بعد:
إذا كان مشروع القانون اجلديد الذي أعدته اللجنة املكلفة من قبل رئيس جملس الوزراء، يـأيت يف السـياق العـام للقـوانني     

ق أفراد اجملتمع السوري بشكل عام واملرأة والطفل بشكل خاص، فأنه أيضـاً  والتشريعات السورية اليت تكرس العنف والتمييز حب
يأيت بعكس تطورات احلياة االجتماعية وبالضد من إرادة التغيري الذي كان ينشده أبناء هذا اجملتمع وال ينسجم أبداً مع املكانة اليت 

يف احلقوق والواجبات يف مجيع جماالت احلياة. وهو فضـالً   وصلت إليها وطموحها يف حتقيق املساواة القانونية والفعلية مع الرجل
عن ذلك، يدق املسمار األخري يف نعش الوحدة الوطنية وعملية التنمية واستقرار األسرة وبناء اجملتمع املدين القائم علـى أسـس   

ينهم...، كما أنه يهـدم قاعـدة   املواطنة واملساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع املواطنني بغض النظر عن عرقهم وجنسهم ود
شرعية القوانني والتشريعات ودستوريتها لتعارضه مع املواد اليت أتينا على ذكرها من الدستور السوري وكذلك مع االتفاقيـات  

  واملواثيق والعهود الدولية اليت وقع عليها سوريا والتزمت بتطبيقها
  وبتطوير قوانينها وتشريعاهتا الوطنية لتنسجم معها.
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وانطالقا من ذلك ال ميكن بأي شكل من األشكال أن يصبح هذا املشروع قانوناً، فهو مشروع ظالمي بامتياز، يريـد تفتيـت    
اجملتمع السوري ورهن مشيئة وإرادة وحقوق بناته وأبنائه بأحكام مستمدة من عصور اجلاهليـة ووأد البنـات...، وأن تعـديل    

قانون األحوال الشخصية هو ضرورة موضوعية واجتماعية...، نظـراً للتطـورات   القوانني والتشريعات السورية وبشكل خاص 
  الكبرية اليت مشلت خمتلف جماالت

  احلياة منذ نصف قرن من الزمن وحىت اآلن، وانطالقاً مع القاعدة الشرعية اليت تقول:
  )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان(
املاضي وتقمص أحكامه وتطبيق مفاهيمه وأفكاره...، على الوقائع االجتماعية اجلديدة، ولكن التغيري املنشود ال يكون باحلنني إىل  

ألن مسرية تطور اجملتمعات البشرية ال ميكن إيقافها، ومن ال جياريه لن يكون مصريه إال التراجع والتقهقر إىل الوراء ويف النهاية 
  اهلالك والزوال.

ة يف كافة مستويات احلياة االجتماعية يف سوريا، ال بد من إجراء دراسة شاملة لقانون إذاً ومن أجل مواكبة التطورات احلاصل    
األحوال الشخصية احلايل من قبل جلان متخصصة تضم كافة فعاليات اجملتمع السوري وقواه الوطنية والدميقراطية ومنظمات 

الية اليت مل تعد تنسجم مع هذا الواقع وتشكل متييزاً بني حقوق اإلنسان اجملتمع املدين...، وحتديد األفكار واملفاهيم والرؤى الب
أفراده وانتهاكاً حلقوقهم وحرياهتم األساسية، متهيداً لالنتقال إىل إعداد مشروع قانون عصري لألحوال الشخصية يعتمد على 

متييز، قانون يراعي استقرار العالقات  تطورات احلياة االجتماعية ويبين على أسس املواطنة احلقة بني املواطنني السوريني مجيعاً دون
  األسرية ومصلحة األطفال ويكرس مفهوم الشراكة مبعناها احلقيقي والفعلي بني الرجل واملرأة.
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 )٣٧(املرسوم التشريعي رقم 
  املتعلق جبرائم الشرف خطوة إىل األمام...ولكن ؟؟

  ٢احملامي مصطفى أوسو*
  
  
من  )٥٤٨(القاضي بتعديل نص املادة  )٣٧(أصدر السيد رئيس اجلمهورية املرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٩/  ٧ / ١بتاريخ     

  من املرسوم التشريعي املذكور، كما يلي:  )١(قانون العقوبات السوري العام، حبيث أصبح وفق نص املادة 
ه يف جرم الزنا املشهود أو يف صالت جنسية فحشاء مع يستفيد من العذر املخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخت(

شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء احدمها بغري عمد على أن ال تقل العقوبة عن احلبس مدة سنتني يف 
  .)القتل

من قانون العقوبات  )٥٤٨( املادة وإذا كان صدور هذا املرسوم التشريعي الذي عدل جزئياً من سقف العقوبة املنصوص عنها يف  
، من ستة أشهر إىل سنتني، يعد أمراً جيداً وخطوة إجيابية باجتاه إرساء قواعد العدالة االجتماعية واملساواة القانونية بني اجلنسني...

النداءات املستمرة من قبل فأنه أيضاً مل يكن لريتقي إىل مستوى الطموحات واآلمال املعقودة عليه، خاصة بعد املطالبات املتكررة و
مجيع النصوص واملواد  )تغيري(شرائح وأوساط واسعة من اجملتمع السوري وقواه احلقوقية واملدنية والسياسية...، بضرورة إلغاء أو 

  .)الشرف(أو ختفف العقوبة على مرتكيب جرائم إزهاق حياة املرأة باسم  )حتل(القانونية اليت تلغي 
، أن )الشرف(ذا املرسوم مل يضع حداً لوقف ذبح النساء وقتلهم، حيث يستطيع مرتكبو اجلرائم باسم ونستطيع القول: أن ه  

و  ١٩٢(يفلتوا من العقاب بيسر وسهولة باالستناد إىل العديد من نصوص املواد يف قانون العقوبات السوري العام، مثل املواد: 
  تغيري أو تعديل. اليت بقيت على حاهلا بدون أي )٢٤٢و  ٢٤١و  ٢٤٠و  ٢٣٩

األعذار احمللة  )الشرف(مرتكيب اجلرائم باسم  )متنح(ورغم أن مجيع املواد القانونية يف قانون العقوبات السوري العام، اليت تعطي   
أو املخففة...، هي مواد تتعارض باملطلق مع روح القانون وجوهره ومع الشرعية اإلسالمية ومع نصوص الدستور السوري 

واملواثيق والعهود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت وقعت وصادقت عليها احلكومات السورية والتزمت بإدخاهلا يف  والقوانني
ترتكب ألسباب وذرائع غري الذريعة اليت يتقدم هبا  )الشرف(صلب قوانينها ودساتريها...، كما أن معظم هذه اجلرائم باسم 

ن أحد أفراد العائلة للحصول على اإلرث واالستفراد به، أو أحياناً جمرد الزواج بغري القاتل. فقد يكون الدافع هو التخلص م
  موافقة األسرة، أو الزواج من خارج الطائفة اليت تنتمي إليها املرأة...اخل.

وإرهاصات  نقول: رغم كل هذه اجلراح والرتيف احلاد واملتواصل يف جسد اجملتمع السوري بكل ما حيمله من آالم نفسية مريرة  
فكرية تنحدر بالعالقات اإلنسانية إىل الدرك األسفل وتداعيات كبرية على مستقبل هذا البلد وتطوره وتقدمه...، تبقى هذه 

                                                 
 
 
 ). DAD(س أمناء املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف سوريا رئيس جمل –احملامي مصطفى أوسو  - *
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القوانني وتستمر لتفعل فعلتها وجتعل من نصف اجملتمع مهداً من قبل نصفه اآلخر املكمل، دون أن نعرف املربر واهلدف من 
رغم أن القوانني الوضعية ويف أي بلد توضع من أجل حتقيق أهداف وغايات ومقاصد معينة يبتغيها  استمرارها وبقائها ؟!!!،

املشرع من وراء ذلك، حيث تتبدل هذه القوانني والتشريعات مع تبدل تلك األهداف والغايات واملقاصد...، ونعتقد أن األهداف 
ر قانون العقوبات السوري العام، مل تعد كذلك بعد مرور أكثر من والغايات واملقاصد...اليت وضعها املشرع السوري،  منذ صدو

  نصف قرن من الزمن على ذلك.
يف اجملتمع السوري، كما يف اجملتمعات الشرقية عموماً، هي جرائم نابعة من بيئة ثقافية معينة  )الشرف(أن اجلرائم املرتكبة باسم   

تزال وجود املرأة إىل جمرد وعاء جنسي يعرب عن شرف العائلة أو القبيلة، تغذي ثقافة العنف والقهر... ضد املرأة، حيث أن اخ
  أصبح يف هذه اجملتمعات ملكية شبه مشاع، فهناك وصاية من األخ واألب إىل الزوج إىل أخ الزوج...اخل.

ماعية اخلطرية والشائكة بنتائجها وإذا كانت العقوبات اجلزائية القاسية ال متثل بنظرنا احلل الكامل هلذه القضية القانونية واالجت   
ومدلوالهتا املتعددة. وقد ال تردع اجلناة عن ارتكاب مثل هذه اجلرائم يف املستقبل، إال أن ذلك يعترب جزءاً مهماً من احلل الذي 

 )فالشر(جيب أن يترافق مع حلول وإجراءات أخرى، منها على سبيل املثال وليس احلصر: إعادة النظر حول مفهوم جرائم 
واعتبار جرائم قتل النساء وإزهاق أرواحهم جرائم قتل وانتهاك احلق يف احلياة ...، وبالتايل إنزال أقسى العقوبات املقررة حبق 
مرتكيب هذه اجلرائم، وكذلك إلغاء مجيع املواد القانونية اليت حتمل طابع التمييز وعدم املساواة والعنف... حبق املرأة، وجتاوز 

 واالجتماعي املتخلف والعقلية الذكورية الوصائية البالية، والعمل على نشر ثقافة بديلة حتترم املرأة كإنسان كامل املوروث الثقايف
احلقوق واحلريات وصياغة مفهوم جديد للشرف يقوم على كرم األخالق والتضحية والعمل والصدق والنبل...، بدالً من جسد 

  املرأة.
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  تقرير

  األوضاع اإلنسانية السيئةحول 
  وخاصة السياسيني منهم )عدرا(للرتالء / السجناء، يف سجن دمشق املركزي  

  
  

  اخللفية:
مما ال شك فيه أن السجون وبعد التطورات الكبرية اليت حدثت يف السنوات املاضية فيما يتعلق مبفاهيم الدميقراطيـة وحقـوق     

، تعترب مكانا لتقومي الرتيل / السجني، وإكسابه مهارات جديدة تساهم يف إعادته لبيئته اإلنسان...، ويف مفهوم عقوبة السجن نفسه
  وجمتمعه كإنسان سوي معاىف ومنتج مساهم يف تطور بلده وازدهاره وتقدمه.

ضاً تطور كبري ومن املعروف أيضاً، أنه وتزامناً مع هذا التطور يف املفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومفهوم السجون، طرأ أي  
يف النظر إىل السجني / الرتيل السياسي، حيث مل يعد ينظر إليه على أنه عدو للوطن، وإمنا ينظر إليه على أنه معـارض للسـلطة   

  وأجهزهتا وأدواهتا القمعية.
ـ  )عدرا(وقبل الدخول يف تفاصيل معاناة الرتالء / السجناء، يف سجن دمشق املركزي    ىت تتوضـح  وخاصة السياسيني منهم وح

  الصورة كاملة،  ال بد من إلقاء نظرة سريع على األوضاع العامة هلذا السجن.
كم، وهو يشغل مساحة كبرية يقدر حبوايل عشرة  )٢٠(، حوايل )العاصمة(يبعد سجن دمشق املركزي عدرا عن مدينة دمشق   

  هكتارات وحيتوي مباين عدة وساحات وأراضي غري مستثمرة.
ة يف السجن تتألف من مبىن لإلدارة مبا فيها أقالم الدخول والعديل واإلداري وبناء خمصص ملدرسة السجن،  والبناء املباين املوجود  

جناحاً إضافة جلناح للمواقيف السياسيني الذي ال عالقـة   )١٢(األهم يف هذا السجن هو البناء الذي يشغله الرتالء ويتألف من 
  إلدارة السجن املدين به. 

سرير،  )٣٢(غرف، ويف كل غرفة هناك  )٦(غرفة، عدا اجلناح األول والعاشر، حيث يف كل منها  )١٢(ناح يوجد ويف كل ج  
  سجني / نزيل، وغالباً ما خيصص هذين اجلناحني ألصحاب النفوذ واالمتيازات. )٣٢(أي إهنا خمصصة لعدد 

نزيل / سجني، ويف  )١٠٠ – ٤٥(ء يف كل غرفة من إىل أما بقية األجنحة فتعاين من االكتظاظ الشديد، حيث يصل عدد الرتال  
  كل جناح يوجد باحة للتنفس ويف هذه الباحات ندوة تابعة جلمعية رعاية املساجني.

على األجنحة فتتم يف غالب األحيان عن طريق قلم الدخول، ولكن هناك استثناءات من هذا التوزيع، حيث أن  ءأما توزيع الرتال  
  تلعب دوراً كبرياً يف ذلك.  )الدعم(وصرف النفوذ  احملسوبية والرشوة

وغالباً ما يوزع الرتالء عشوائياً بني مرتكيب خمتلف اجلرائم، مثالً: توزيع الرتالء السياسيني بني الرتالء مرتكيب جرائم السلب أو   
  املخدرات أو القتل والسرقة...اخل.

  :املعاملة داخل السجن / حقائق وشهادت
ء / السجناء، داخل السجن وخاصة بالنسبة للرتالء / السجناء السياسيني وهو ما نريد التوقف عنده بشـيء مـن   معاملة الرتال  

التفصيل بعد زيارتنا لعدد غري قليل من هؤالء، أقل ما ميكن أن يقال عنها إهنا سيئة وسيئة للغاية ال بل إننا نستطيع أن نقول عنها: 
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من نظام السجون السوري نصت على: تأمني سـرير   )٩٠(، فرغم أن املادة )ينا هبم مجيعاًحسب شهادات الذين التق(إهنا مزرية 
جيد صغري لكل سجني مع فرشة قطن ووسادة وغطاء قطين يف الصيف وغطاءين أحدمها صوف يف الشتاء...، ورغـم أن املـادة   

، إال أن هناك مشكلة حقيقية يف تطبيـق القـانون   منه ألزمت: بتأمني التدفئة واإلضاءة وتأمني اخلدمة الصحية وتنظيمها... )٩٢(
وخاصة إذا كان ملصلحة السجني، حيث أن السجون السورية بشكل عام وسجن دمشق املركزي بشكل خاص تشتهر باالكتظاظ 

ري الشديد وغالبية السجناء يفترشون األرض ومنهم من ال حيصل سوى على بطانية واحدة وكثرياً ما يضطر السجني القدمي لتـأج 
وفق ما أكده الرتيل / السجني األستاذ فـايز سـارة   (سريره الذي يكون قد حصل عليه حبكم األقدمية ألحد املوقوفني لقاء املال 

، وإضافة إىل االكتظاظ الشديد ونتيجة له يعاين الرتالء / السجناء من حالة الضجيج الكبري، ممـا يـؤثر يف نفسـيتهم    )وآخرون
  لتوتر والقلق الدائمني.ومزاجهم العام ويسبب هلم ا

 )اجملـرمني (، وهي متادي وتسلط بعض الرتالء )عدرا(وهناك ظاهرة أخرى وخطرية جداً بدأت تنتشر يف سجن دمشق املركزي   
على املساجني السياسيني ملضايقتهم وإهانتهم وإلصاق التهم الباطلة حبقهم ووصفهم بأهنم أعداء الوطن، كما يف حالة الرتيلـني /  

، وفق ما مسعناه منهما وأكدا أيضاً إهنما ورغم الشكاوى املستمرة إلدارة )سعدون شيخو وحممد حجي درويش(ني السادة: السجين
السجن والوعود الكثرية اليت تلقوها حبل املوضوع سريعاً، إال أن الوضع ال يزال حىت هذه اللحظة على حاله. وهذا يدل على أن 

  تورطة يف هذا الفعل أو موافقة على األقل عليه.إدارة السجن أما أن تكون شريكة وم
وبالنسبة للزيارة، فأن زيارة الرتيل /  السجني السياسي، تكون حصراً بوجود ضابط لصيق به يدون احلديث الذي جيري بينـه    

زائره ووكيله وأسرته بشكل  وبني عائلته أو وكيله القانوين أو زائره العادي، مما يسبب له إحراجاً كبرياً يؤثر سلباً على تواصله مع
وهذا ما ملسناه يف (خاص وال يستطيع االطالع مبا فيه الكفاية على مشاكلهم ومهومهم اخلاصة واملسامهة معهم يف إجياد حلول هلا 

  .)مجيع الزيارات وأشار إليه الرتيل / السجني األستاذ فايز سارة
جني، بغري اللغة العربية وهذا ما يسبب أيضاً العديد من املشكالت وخاصة ومن جهة أخرى مينع التحدث أثناء زيارة الرتيل / الس  

بالنسبة للسجناء السياسيني الكرد، حيث أن بعض عائالت هؤالء الرتالء / السجناء ال جييدون التحدث باللغة العربية، مما يـؤثر  
بالبكاء واالكتفاء بالنظر إىل بعضهم البعض بدون أن سلباً يف نفسية السجني وعائلته وزائره. وقد انتهت زيارات العديد من هؤالء 

  .)وفق ما جرى مع الرتيل / السجني حممد سعيد العمر ومسعناه منه بالذات(ينطقوا بأية كلمة. 
ومن جهة أخرى أيضاً ذات صلة باملوضوع، فأن اإلدارة املشرفة على السجون، هي إدارة غري اختصاصية ويف كثري من األحيان   

  كثرياً أو قليالً عن حقوق السجناء أو إهنا ال تقيم وزناً لذلك، ونتيجة لذلك فإهنا ال تقوم بتعريف الرتالء على حقوقهم.ال تعرف 
يف السجن، حيث ال يسـمح هلـم    وبالنسبة الستعمال اهلاتف داخل السجن، أيضاً هناك مشكالت يواجهها الرتالء السياسيني  

يومني، كما أنه يتم التضييق عليهم يف مكاملاهتم مع أهلهم وأصدقائهم...، وبشكل خاص التحدث باهلاتف سوى ثالث دقائق كل 
، الذي )حالة الرتيل حممد سعيد العمر(بالنسبة للذين ال يتحدثون باللغة العربية، وبشكل أخص بالنسبة للرتالء / السجناء الكرد 

  وخاصة زوجته ألهنا ال جتيد التحدث باللغة العربية.  أكد لنا أكثر من مرة بأنه ال يستطيع التواصل مع أهله وعائلته
قد حلت هذه املعضلة العويصة ؟!!! بوضع مترمجني جييدون التحدث باللغة الكردية  )وذلك حسب قوله(وكانت إدارة السجن   

عن ذلك يف وقت الحـق   تأثناء اتصاله اهلاتفي لنقل ما يدور بينه وبني من يتصل معهم إلدارة السجن، إال إهنا سرعان ما تراجع
  . )والكالم دائماً للسيد حممد سعيد العمر(ومنعته من التحدث بغري اللغة العربية 

وبالنسبة للرعاية الطبية يف السجن فإن أقل ما ميكن أن يقال عنها بأهنا بدائية جداً جداً، حيث أن املشفى املوجود فيه ال يستطيع   
كما أن العيادة الصباحية ملعاينة الرتالء / السجناء يف السجن والذي يكون لكل جناح  إجراء أي عمل جراحي مهما كان بسيطاً،
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دور يف األسبوع مرة، يقدم عالجه بطرق بدائية أيضاً، حيث يصرف جلميع املرضى حبوب مسكنة فقط أو تسجيل وصفة خارجية 
  .)وفق ما مسعناه من العديد من السجناء(زازه طبعاً تقوم صيدلية السجن بإحضارها يف اليوم التايل وعلى حساب الرتيل وبعد ابت

وإذا مت إحالة أحد الرتالء للمشفى للضرورة القصوى، فأن عملية اإلحالة هذه تستغرق وقتاً وزمناً طويالً، مما قد يتـرك آثـاراً     
عض األمراض اخلطرية واليت حتتاج ومضاعفات سلبية على املريض وقد تؤدي إىل تفاقم املرض، ال بل أنه قد يودي حبياته بالنسبة لب

، وعندما ينقل الرتيل إىل املشفى يوضع يف سجن أو نظارة املشفى والذي يقوم على حراسـتها  )اجللطة(إىل السرعة الفائقة مثل: 
احلديدي عناصر من الشرطة يبدأ فصل جديد من املعاناة السيئة للرتيل / السجني وابتزازه، حيث تربط األرجل باجلرتير مع السرير 

، وهذا كله قد يضطر الرتيل املريض إىل )رئيس املفرزة(وال يستطيع الرتيل / السجني الدخول للحمام أو دورات املياه إال مبوافقة 
حالة السيد حممد سعيد العمر الذي أصيب جبلطة دماغية أدت إىل (حتمل آالمه ويطلب العودة إىل السجن الذي تأقلم وتعود عليه 

شـفى إال يف   ينقـل إىل امل ومل ٢٠٠٩/  ٤/  ٢٤صفي يف أعضاء جسمه يف الساعة السابعة صباحاً من يوم اجلمعة إصابته بشلل ن
  ).الساعة العاشرة صباحاً

وبالنسبة ملكتبة السجن، يوجد يف السجن مكتبة ضخمة جداً حتتوي على ما يقارب املائة ألف كتاب، حيث ال يسمح للسجناء /   
يارة هذه املكتبة، كما أنه ال يسمح هلم باإلطالع على اجلرائد والدوريات العربية والدولية، وال تسمح إدارة الرتالء  السياسيني بز

السجن سوى بإدخال اجلرائد الرمسية وجريدة الديار اللبنانية احملسوبة على سوريا، كما أنه ال يوجد أيضاً التلفزيون يف السـجن،  
  اسيني مضطرين لإلطالع فقط على اخلطاب السياسي للسلطة.وهذا يعين أن السجناء / الرتالء السي

وبالنسبة للنظافة بشكل عام ونظافة املياه بشكل خاص، علمنا أيضاً أن النظافة معدومة متاماً داخل السجن، مما يؤدي إىل انتشار     
حسبما أدىل بـه الـدكتور أمحـد    (لبكترييا العديد من األمراض وخصوصاً اجللدية منها، كما أن املياه املوجودة مليئة باجلراثيم وا

، حيث أكد أن من أعراض هذا املرض هي ظهور احنناءات يف األظافر وقد ظهرت على أصابع يديه بعد فترة من دخولـه  )طعمة
  السجن.

د طعمـه  والدكتور أمح فايز سارة وعلي العبد اهللا(وبالنسبة للتغذية داخل السجن، وحسب شهادات معظم الرتالء / السجناء   
، فأنه ورغم كفاية كميته إال أنه يفتقر للنوعية واجلودة وتنوع املواد الغذائية املطلوبة لصحة اإلنسان، مما يؤثر سلباً على )وآخرون

  الرتيل / السجني وصحته وخاصة بالنسبة لفقراء احلال والذين يكتفون بطعام السجن. 
ل طعامه باملعالق والصحون الزجاجية والشرب بالكاسات الزجاجية، يؤدي إىل إضافة إىل أن عدم السماح للرتيل / السجني لتناو  

  انتشار العديد من األمراض اخلطرية بينهم.
وبالنسبة للعمل والرياضة داخل السجن، ومها جداً مهمان بالنسبة للرتيل / السجني، للترفيه عنه وهتذيبه وتشذيبه وملء فراغه   

  حتديداً. )عدرا (مهمالن يف السجون السورية وسجن دمشق املركزي  ولصحة جسمه أيضاً، فإهنما أيضاً
أما بالنسبة للعقوبات اجلسدية والتعذيب داخل السجون واملعتقالت السورية، فحدث وال حرج، فمـن الوضـع بـاملنفردات      

ه على السري أو الركض عليهما، الرباعية املعدنية والفلق على القدمني وإجبار على كافة أحناء اجلسم بالعصي والكبالت والضرب
الـذي   وهذا ما حلظناه يف حالة األستاذ علي العبـد اهللا (وهذا كله يترك آثارا وعاهات نفسية مستدمية لدى الرتيل طوال حياته.

  .)تعرض لتمزق يف غشاء أذنه نتيجة لضربه أثناء اعتقاله لدى األجهزة األمنية ومل يتلقى العالج املطلوب بعد حتويله للسجن
أربـع   )٤(داخل السجن، هناك العديد من الشكاوى حول قلة هذه الفترة واليت ال تتعدى  )التهوية(وبالنسبة لفترات التنفس   

  .)حممد حجي درويش وأكرم البين وفايز سارة وآخرون(ساعات يف اليوم، وفق ما أكده العديد من الرتالء 
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، نطالب السلطات السـورية وعلـى   )DAD(ن واحلريات العامة يف سوريا إننا يف املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسا  
رأسهم وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري من أجل معاجلة املشاكل الكثرية واملتعددة املوجودة يف السـجون واملعـتقالت   

وانني والتشريعات السورية وبشـكل  السورية وإصالحها واالعتراف باحلقوق األساسية للرتالء / السجناء، املنصوص عنها يف الق
خاص يف نظام السجون السوري وكذلك يف القوانني واملواثيق والعهود الدولية املتعلقة بذلك مع ما يتطلب كل ذلك من حتقيـق  

نظرة تشاركيه قائمة على أسـس   )الرتيل / السجني(أكرب قدر ممكن من الضمانات األساسية للرتيل / السجني، والنظر للمواطن 
  ملواطنة احلقة وأن املؤسسات العقابية هي أماكن إلعادة التأهيل وتسهيل اندماج الرتيل / السجني باجملتمع.ا

ونطالب أيضاً بفتح اجملال واسعاً أمام املؤسسات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان واجملتمع املدين...السورية، للمسامهة بدورها   
والتعامل مع مقترحاهتا وتوصياهتا فيما يتعلـق بوضـع السـجون     )السجون(ات العقابية يف اإلشراف والرقابة على تلك املؤسس

واملعتقالت وحتسني أوضاعها بنفس إجيايب، وذلك من أجل حتقيق اهلدف األساسي والرئيسي من السياسة العقابية املبنية على أساس 
  إعادة التأهيل وتسهيل االندماج.

ع العاملني يف جمال العدالة اجلنائية من إدارات السجون وعناصر الشرطة واألجهزة األمنية...، من كما إننا نطالب أيضاً بتأهيل مجي 
  خالل إقامة دورات تدريبية ختصصية لتعريفهم حبقوق السجناء وفق نظام السجون واملعايري الدولية ملعاملة السجناء. 

  

  املقترحات والتوصيات لتحسني أوضاع السجون السورية:  
فصل بني املوقوفني واحملكومني من جهة، والتفريق بني املواقيف يف الدعاوى اجلنحية والدعاوى اجلنائية، إضافة إىل التفريـق  ال -* 

  بني السجني السياسي الذي يكون دافعه نبيل وشريف والسجني اجلنائي الذي غالباً ما يكون دافعه شائناً ودنيئاً.
 باللقاء بعائالهتم وبزائريهم بعيداً عن أعني ومراقبة ضباط الشرطة والتحدث بأي لغـة  السياسيني )الرتالء(السماح للسجناء  -* 

  كانت، وكذلك السماح هلم التحدث باهلاتف العمومي باللغة اليت يشاؤون والوقت الذي حيددون.
علـى مجيـع املسـتويات     التخفيف من االكتظاظ والكثافة والضجيج والتأكيد على شروط املطابقة للمعايري الصحية العامة -* 
  تنفسن هتوية، رياضة، إضاءة...).(

  حماربة الفساد والرشوة واحملسوبية داخل السجون واملعتقالت السورية. -* 
حتقيق العدالة واملساواة بني الرتالء، تطبيقاٌ للقانون ولنصوص وبنود ومواد الدستور السوري اليت تنص على أن: املواطنـون   -* 

  احلقوق والواجبات. مجيعاً متساوون يف
تأمني العمل اجلماعي للرتالء / السجناء، من خالل الورشات وبإشراف خمتصني، حبيث يوزع ريع رحبه على الرتالء / السجناء  -* 

أنفسهم للقضاء على أوقات الفراغ اليت تسبب اخلمول والكسل وتسبب العديد من املشاكل واملنغصات داخل السجن وتكسب 
  الرتالء / السجناء وخاصة الفقراء منهم سبل العيش الكرمي والالئق. العديد من هؤالء

تنظيم الربامج التعليمية والترفيهية والنفسية واالجتماعية والثقافية والقانونية...، تساعد الرتيل على القضاء علـى أوقـات    -* 
.، وإقامة دورات رياضية حفاظاً على صـحتهم  الفراغ واإلطالع على آخر مستجدات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية..

  اجلسمانية.
الصناعة، النجارة، ...) مبا يكفـل  (عقد دورات ختصصية لتعليم الرتيل باللغات األجنبية وعلوم احلاسوب والدورات املهنية  -* 

  تأمني مهنة وخربة يستطيع الرتيل / السجني بعد خروجه من السجن االعتماد عليها.
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أن األسرة اليت هي اخللية األساسية يف اجملتمع تساهم يف تطوره وتقدمه وازدهاره...، عندما حنرمها من املسـؤول  وأخرياً، ف -* 
تتعرض للكثري من اهلنات واملرتلقات واملنعطفات اخلطرية، لذلك فإننا نرى أنه جيب االهتمام الكبري واجلـدي   )رب األسرة(عنها 

 مفراد عائلته جبميع الطرق والوسائل التقنية احلديثة، وذلك ملساعدهتم يف املشاكل اليت تواجههبالربامج اليت جتمع الرتيل بأسرته وأ
  وحماولة أجياد احللول هلا قبل استفحاهلا ووصوهلا إىل درجات ومستويات قد تكون خطرية يف الكثري من األحيان.

 
٢٠٠٩/  ٨/  ٣٠                                                                 

  
  املنظمة الكردية                                                                                               

  )DADللدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف سوريا (                                                                       
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  ٢٠٠٩جدول بأمساء بعض املواطنني املمنوعني من املغادرة حىت عام 

 الرقم
 

مكان  االسم
 اإلقامة

 النشاط العمل

  حمامي دمشق إبراهيم ألياس احلكيم ١
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف  كاتب القامشلي عاما٤٥إبراهيم زورو  ٢

 سوريا
 املنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان يف سوريا  الدرباسية إبراهيم عيسى ويل ٣
 حزب الشعب الدميقراطي السوري  حلب إبراهيم ملكي ٤
 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سوريا  الرقة أمحد احلجي اخللف ٥
   حلب أمحد اخلطيب ٦
عضو املكتب السياسي للحزب الدميقراطي التقدمي    أمحد حسن بركات ٧

 يف سوريا الكردي
    أمحد جابر الزير ٨
    أمحد حيدر ٩
 مجعية حقوق اإلنسان يف سوريا طبيب  أمحد فايز الفواز ١٠
    أمحد حممد جمالوي ١١
 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سوريا  حلب أمحد منجونة ١٢
    إدريس دلول ١٣
   حلب أسامة عاشور ١٤
الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف جلان مدرس حسكة أسامة قريو ١٥

 سوريا 
    إمساعيل جاموس ١٦
    إمساعيل زيدان ١٧
مدرس القامشلي عاما٦١إمساعيل عمر  ١٨

 متقاعد
رئيس حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا 

 يكييت)(
  كاتب السلمية أصالن عبد الكرمي ١٩
 مركز الشام للدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان  حمامي الالذقية أكثم نعيسة ٢٠
 جلان إحياء اجملتمع املدين  صحفي دمشق أكرم البين ٢١
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    أكرم الزعري ٢٢
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق االنسان  حمامي بانياس انس كندو ٢٣

 يف سوريا
    أنور بدر ٢٤
   ادلب إياد قصاص ٢٥
   ادلب إيثار قصاص ٢٦
 املركز السوري للدراسات القانونية  حمامي دمشق أنور النيب ٢٧
    إبراهيم فرحات ٢٨
    بامسة بريك ٢٩
    بدر خان إبراهيم امحد ٣٠
 املنظمة السورية حلقوق االنسان / سواسية / مهندس احلسكة عاما ٥٠بسام اسحق ٣١
    بسام بصلة ٣٢
    بسام جوهر ٣٣
    بسام طه ٣٤
  صحفي  بسام سفر ٣٥
    بسام عرار ٣٦
   الالذقية بسام يونس ٣٧
 عضو اللجنة السياسية حلزب أزادي الكردي يف سوريا    عاما٦٠بشار أمني  ٣٨
   دمشق بشار يربودي ٣٩
    بشري السعدي ٤٠
   حلب بكر صدقي ٤١
    بالل حسني صاحل ٤٢
 ة حقوق االنسان يف سوريةمجعي حمامي دمشق هباء الدين الركاض ٤٣
    هبجت شعبو ٤٤
    هتامة معروف ٤٥
    تيسري عرار ٤٦
    ثابت مراد ٤٧
    جرجس التلي ٤٨
    جالل نوفل ٤٩
    مجيل اضنلي ٥٠
  حمامية حلب مجيلة صادق ٥١
    جهاد حديفة ٥٢
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    جهاد عنابة ٥٣
    جهاد مسويت ٥٤
    جهاد نصرة ٥٥
س الدين مال جوان مش ٥٦

 إبراهيم
   

 اللجنة الكردية حلقوق االنسان  متعهد القامشلي عاما٤٢جوان يوسف  ٥٧
    جورج سبع ٥٨
   دمشق جورج صربة ٥٩
 مركز دمشق لدراسات حقوق االنسان  طبيب دمشق حازم هنار ٦٠
   طرطوس حبيب صاحل ٦١
 نسان املنظمة الوطنية حلقوق اال حمامي دمشق حبيب عيسى ٦٢
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق االنسان  موظف احلسكة حسان ايو ٦٣

 يف سوريا
    حسان عباس ٦٤
    حسن النيفى ٦٥
   القامشلي حسن إبراهيم صاحل ٦٦
    حسن زينو ٦٧
   الالذقية حسن سليم جوالق ٦٨
  حمامي دمشق حسن عبد العظيم ٦٩
الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق االنسان جلان  حلب حسن قاسم ٧٠

 يف سوريا
  حمامي القامشلي حسن مشو ٧١
 مركز دمشق للدراسات النظرية  كاتبة دمشق حسيبة عبد الرمحن ٧٢
    حسني سرباين ٧٣
فنان احلسكة خضر عبد الكرمي ٧٤

 تشكيلي
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق االنسان 

 ية يف سور
 املركز السوري للدراسات القانونية  حمامي دمشق خليل معتوق ٧٥
   دمشق خولة دنيا ٧٦
خري الدين حممد مراد ٧٧

 عاما ٦٠
 سكرتري حزب أزادي الكردي يف سوريا  القامشلي

 املركز السوري للمواطنة  حمامية دمشق دعد موسى ٧٨
    راتب شعبو ٧٩
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 املنظمة العربية حلقوق االنسان يف سوريا مهندس محص راسم سيد االتاسي ٨٠
    راشد الصطوف ٨١
   دمشق راغدةعساف ٨٢
    رامي رخامية ٨٣
    رامز إدريس ٨٤
   ادلب راية قصاص ٨٥
أمني سر حزب االحتاد العريب االشتراكي الدميقراطي يف  حمامي حلب رجاء الناصر ٨٦

 سورية 
٤٠رديف مصطفى ٨٧

 عاما
 اللجنة الكردية حلقوق االنسان اميحم عني العرب

  حمامية دمشق عاما٣٣رزان زيتونة  ٨٨
   ادلب رضوان الرضوان ٨٩
   ادلب رشيدة حربة ٩٠
 مركز دمشق لدراسات حقوق االنسان  دمشق رضوان زيادة ٩١
 اللجنة الكردية حلقوق االنسان حمامي  عاما٣٨رضوان سيدو  ٩٢
   ادلب رنا قصاص ٩٣
   ادلب ز قصاصرو ٩٤
٤٠روفند اليوسف ٩٥

 عاما
  صيدالنية 

  حمامي دمشق رياض الترك ٩٦
رجل  عاما٦٢رياض سيف ٩٧

 إعمال
 

طالب عاما٤٢زردشت حممد  ٩٨
 حقوق

عضو اللجنة السياسية حلزب الوحدة الدميقراطية الكردية 
 )يكييت(يف سوريا 

    زياد الفيل السليمة ٩٩
    ويزهرة حممد جمال ١٠٠
   الالذقية زياد سليم جوالق ١٠١
    زينب حممد جمالوي ١٠٢
  ربة مرتل دمشقعاما ٦٠زينب نطفجي  ١٠٣
    سجيع التلي ١٠٤
    سعيد الصارم ١٠٥
    سحر طرودي ١٠٦
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                                  صحفي دمشق سالر اوسي ١٠٧
لكردية للدفاع عن حقوق االنسان و احلريات املنظمة ا  سلمان عبد العزيز خليل ١٠٨

  ) DAD(العامة يف سوريا  
   دمشق سلوى زكزك ١٠٩
    سليم خري بك ١١٠
 ٣٨سليمان إمساعيل  ١١١

 عاما
  حمامي 

 حزب العمال الثوري   سليمان الشمر ١١٢
    سليمان مقصود ١١٣
    سليمان يوسف ١١٤
   دمشق مسر اللبواين ١١٥
    علوش مسيح ١١٦
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق االنسان  موظف السويداء مسري الشحف ١١٧

 يف سوريا
    مسري املصري ١١٨
   الالذقية مسري ادم رحال ١١٩
   حلب مسري نشار ١٢٠
    مسرية خليل ١٢١
   دمشق سهري االتاسي ١٢٢
    سهيل الدخيل ١٢٣
    سوسن ارسالن ١٢٤
 املنظمة السورية حلقوق االنسان / سواسية / موظف القامشلي عاما٥٠سيامند مريزو  ١٢٥
  حمامية دمشق سريين خوري ١٢٦
    شيار ليل خليل ١٢٧
عضو املكتب السياسي للحزب اليساري الكردي يف    شيخموس موسى حممد ١٢٨

 سوريا
    صائب احلاج ١٢٩
 لجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سورياعضو ال حمامي  صربي مريزا كينجو ١٣٠
٤٠صفوان عكاش ١٣١

 عاما
   حلب

   ادلب صالح قصاص ١٣٢
    ضحى عاشور ١٣٣
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   الالذقية طارق سليم جوالق ١٣٤
مدرس محص عاما٧٠طيب تيزيين  ١٣٥

 جامعي
 املنظمة السورية حلقوق االنسان / سواسية /

    ظافر النجار ١٣٦
    نديعائشة أف ١٣٧
    عادل درويش ١٣٨
    عادل حمفوض ١٣٩
 املنظمة العربية حلقوق االنسان يف سورية  طبيب دمشق عاصم قبطان ١٤٠
    عبادة احللواين ١٤١
    عباس عباس ١٤٢
    عبد اإلله األمسر ١٤٣
 ريا عضو اللجنة السياسية حلزب يكييت الكردي يف سو  القامشليعبد الباقي صاحل يوسف ١٤٤
   محص عبد احلفيظ احلافظ ١٤٥
عبد احلكيم حواس  ١٤٦

 عاما ٥٠بشار 
طبيب  

 أطفال
 )الباريت(سكرتري احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا 

    عبد احلليم رومية ١٤٧
  مدرس  عبد الرمحن امحد ١٤٨
    عبد الرمحن رمو ١٤٩
  كاتب حلب عبد الرزاق عيد ١٥٠
    عبد السالم عنرب ١٥١
 عضو قيادي يف حزب يكييت يف سوريا    عبد الصمد خلف برو ١٥٢
    عبد العزيز اجلرف ١٥٣
    عبد العزيز اخلري ١٥٤
    عبد الغين حممد جمالوي ١٥٥
    عبد القادر اخلزنوي ١٥٦
    عبد القادر النابلسي ١٥٧
    عبد القهار سعود ١٥٨
 بطة السورية حلقوق االنسان الرا  دمشق عبد الكرمي الرحياوي ١٥٩
عبد الكرمي الضحاك ١٦٠

 السليمة
   

    عبد الكرمي اهلوشة ١٦١
   عبد الكرمي شيخ ١٦٢



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

١٥٧ www.dadhuman.info 

 
 
 

 الشباب
عبد الكرمي ضعون ١٦٣

 السلمية
مراقب 

 صحي
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق االنسان  

 يف سوريا
    عبد الكرمي عيسى ١٦٤
    كردية عبد الكرمي ١٦٥
 مجعية حقوق االنسان يف سوريا  حمامي الرقة عبد اهللا خليل ١٦٦
    عبد اهللا طعمة ١٦٧
    عبد اهللا ماضي ١٦٨
   الالذقية عبد اهللا هوشة ١٦٩
    عبد املنعم حبيشي ١٧٠
    عبد اله حاج علي ١٧١
    عبد اله حالق ١٧٢
    عبد اهلادي حسن ١٧٣
    عدنان املقداد ١٧٤
    عدنان هبلويل ١٧٥
    عزا لدين حممد حسني ١٧٦
    عزيز تبسي ١٧٧
    عزيزة حممد جمالوي ١٧٨
    عفيف مزهر ١٧٩
 مركز دمشق لدراسات حقوق االنسان   دمشق عال رمضان ١٨٠
    عالء حمي الدين ١٨١
النسان جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق ا   عالء الدين بياسي ١٨٢

 يف سورية 
  مترجم دمشق علي الربازي ١٨٣
    علي اجلهماين ١٨٤
   الالذقية علي اخلطيب ١٨٥
    علي الشهايب ١٨٦
    علي الصارم ١٨٧
 جلان أحياء اجملتمع املدين  صحفي دمشق علي عبد اهللا ١٨٨
    علي باكري ١٨٩
    علي بركات ١٩٠
    علي حسينو ١٩١
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    علي رمحون ١٩٢
    علي صرب درويش ١٩٣
    علي حمفوض ١٩٤
   دمشق علي حممد ١٩٥
    علي حمي الدين حسن ١٩٦
    علي وراد ١٩٧
    عماد خطاب ١٩٨
    عماد زعتر ١٩٩
 املنظمة الوطنية حلقوق االنسان يف سورية  طبيب دمشق عمار قريب ٢٠٠
   الالذقية عمر حنبش ٢٠١
  بكات  عمر قدور حلب ٢٠٢
 حزب االحتاد الدميقراطي    عيسى إبراهيم حسو ٢٠٣
مدرس  حلب عاما ٦٦غازي قدور  ٢٠٤

 متقاعد
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق االنسان  

 يف سوريا
    غسان النجار ٢٠٥
غسان حممد صاحل ٢٠٦

 عثمان
   

    غياث عيون السود ٢٠٧
   حلب فؤاد إيليا ٢٠٨
مدرس  ليكوفؤاد ع ٢٠٩

 متقاعد
 سكرتري حزب يكييت الكردي يف سوريا 

 حزب الشعب الدميقراطي السوري    فائق املري ٢١٠
    فائق حوجية ٢١١
 حزب العمل الشيوعي    فاتح جاوموس ٢١٢
   القامشلي فارس خليل عرت ٢١٣
    فاضل حمفوض ٢١٤
    فاطمة حممد جمالوي ٢١٥
   الالذقية فراس يونس ٢١٦
    فرحان نريبية ٢١٧
    فريد إدريس ٢١٨
    فضل السقال ٢١٩
   ادلب فهمي كرمي ٢٢٠
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    فواز اهلايس ٢٢١
  مهندس دمشق عاما٥٠فواز تللو  ٢٢٢
   درعا فواز صياصنة ٢٢٣
    فوزي محادة ٢٢٤
    فوزي غزاوي ٢٢٥
    فيصل حالق ٢٢٦
فيصل عبد الكرمي  ٢٢٧

 عاما ٥٤يوسف 
عضو املكتب السياسي للحزب الدميقراطي التقدمي  موظف شليالقام

 الكردي يف سوريا 
    فيصل علوش ٢٢٨
    فيصل كردية ٢٢٩
    كامل عباس ٢٣٠
    كمال القصري ٢٣١
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق االنسان  طالب دمشق كمال شيخو ٢٣٢

 يف سورية 
    كوثر تيفور ٢٣٣
  كاتب دمشق ي حسنيلؤ ٢٣٤
  صحفية القامشلي الفا خالد ٢٣٥
    ماجد حسن ٢٣٦
   طرطوس ماجدولني حسن ٢٣٧
 املركز السوري لإلعالم و حرية التعبري  إعالمي دمشق عاما٣٤مازن درويش  ٢٣٨
    مازن مشسني ٢٣٩
   دمشق مازن عدي ٢٤٠
 ناهضة الصهيونية اجلمعية الالهلية مل مهندس دمشق حممد امحد حجازي ٢٤١
    حممد البحر ٢٤٢
    حممد اجلندي ٢٤٣
    حممد احلاج ٢٤٤
    حممد احلموي ٢٤٥
 املنظمة الوطنية حلقوق االنسان يف سورية   دمشق حممد بديع دك الباب ٢٤٦
    حممد جزائر يل ٢٤٧
    حممد حاج درويش ٢٤٨
    حممد حسن منورة ٢٤٩
    حممد خليل عيسى ٢٥٠
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    حممد خري مساملة ٢٥١
    حممد درباك ٢٥٢
    حممد ديب ٢٥٣
    حممد ديب عبد اله ٢٥٤
 املنظمة العربية حلقوق االنسان يف سورية  حمامي الالذقية حممد رعدون ٢٥٥
   الرقة حممد زكي اهلويدي ٢٥٦
   الالذقية حممد سيد رصاص ٢٥٧
    حممد شريف ٢٥٨
    حممد صاحل ٢٥٩
حممد عبد اجمليد منجونة  ٢٦٠

 عاما ٦٥
آمني مساعد عام حزب االحتاد العريب االشتراكي  حمامي حلب

 الدميقراطي 
    حممد علي ٢٦١
  طالب دمشق حممد علي العبد اهللا ٢٦٢
رجل  دمشق عاما٦٠حممد قدوره  ٢٦٣

 إعمال
 املنظمة السورية حلقوق اإلنسان / سواسية / 

   قدمش حممد مروان غازي ٢٦٤
خمرج دمشق عاما٦٠حممد ملص  ٢٦٥

 سينمائي
 املنظمة السورية حلقوق اإلنسان / سواسية / 

٥٧حممد موسى حممد ٢٦٦
 عاما

 سكرتري احلزب اليساري الكردي يف سوريا   

٦٠حممد نذير مصطفى ٢٦٧
 عاما

السكرتري العام للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا    حمامي القامشلي
   )الباريت(

 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سورية  طبيب ادلب حممود العريان ٢٦٨
 منظمة حقوق اإلنسان يف سوريا / ماف /   القامشلي حممود العمر ٢٦٩
   حممود شيخموس شيخو ٢٧٠
    حممود صارم ٢٧١
    حممود علي العمو ٢٧٢
   دمشق حممود كلعو ٢٧٣
 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سورية  حمامي دمشق حممود مرعي ٢٧٤
٦٠حمي الدين شيخ إيل ٢٧٥

 عاما
سكرتري حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا   حلب

  )يكييت(
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق اإلنسان  صحفي احلسكة حمي الدين عيسو ٢٧٦
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 يف سورية 
    خملص شقرا ٢٧٧
   القامشلي يمراد اخلزنو ٢٧٨
    مروان العلي ٢٧٩
    مروان محيد عثمان ٢٨٠
    مرمي حممد جمالوي ٢٨١
  صحافية دمشق مزن مرشد ٢٨٢
  صحفي القامشلي مسعود عكو ٢٨٣
مهندس القامشلي عاما٥١مشعل التمو  ٢٨٤

 زراعي
 

    مصطفى الشيخ ٢٨٥
مصطفى خضر اوسو ٢٨٦

 عاما ٤٣
لكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان و احلريات املنظمة ا حمامي احلسكة

 )DAD(العامة يف سورية 
-دمشق ٢٩مصطفى حايد ٢٨٧

 حلب
 مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان  

٧٥مصطفى رستم ٢٨٨
 عاما

   احلسكة

    مصعب النبهان ٢٨٩
    معاذ اخلطيب ٢٩٠
 ريا عضو قيادي يف حزب يكييت الكردي يف سو   معروف مال حممد ٢٩١
    مكني حسن ٢٩٢
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق اإلنسان   حلب مالك سيد حممود ٢٩٣

 يف سوريا 
   ادلب منار قصاص ٢٩٤
    منري شعبو ٢٩٥
 املنظمة السورية حلقوق اإلنسان / سواسية /  حمامي دمشق عاما٤٠مهند احلسين  ٢٩٦
    مهند بطح ٢٩٧
    ةموفق هالل ٢٩٨
 ٣٠مهند عبد الرمحن  ٢٩٩

 عاما
 املنظمة السورية حلقوق اإلنسان / سواسية /  صحفي ادلب

    مولود حمفوض ٣٠٠
    ميخائيل سعد ٣٠١



[ ٢٠٠٩لحال حقوق اإلنسان في سوريا  السنوي التقرير ] 
 
 
 

www.dadhuman.info ١٦٢
 
 
 

    ناصح احلايك ٣٠٢
    ناصر الغزايل السويد ٣٠٣
    ناصر ديوب ٣٠٤
    ناهد بدوية ٣٠٥
الدميقراطية و حقوق اإلنسان  جلان الدفاع عن احلريات  احلسكة نبيل توما ٣٠٦

 يف سورية
    جنايت طيارة ٣٠٧
   حلب جنيب ددم ٣٠٨
    نذير حديفة ٣٠٩
    نزار مرادين ٣١٠
    نصر سعيد ٣١١
 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سورية  طبيب ادلب نقوال غنوم ٣١٢
    نواف البشري ٣١٣
    نواف رشيد ٣١٤
    نورس القطريب ٣١٥
نيازي امحد فاروق ٣١٦

 حبش
جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية و حقوق اإلنسان  طبيب حلب

 يف سورية 
    هاشم سعيد ٣١٧
    هايل فطوم ٣١٨
   ادلب هتاف قصاص ٣١٩
 اللجنة الكردية حلقوق اإلنسان  مدرسة  عاما٣٠هرفني أوسي  ٣٢٠
    مهدان مقصود ٣٢١
    هيثم القطريب ٣٢٢
 مجعية حقوق اإلنسان يف سوريا  حمامي دمشق عاما ٧٥هيثم املاحل  ٣٢٣
    وجيه زيدان ٣٢٤
    وضاح اجلندي ٣٢٥
   ادلب وطن قصاص ٣٢٦
 مجعية حقوق اإلنسان يف سوريا  طبيب ريف دمشق وليد النيب ٣٢٧
    ياسر ملحم ٣٢٨
  كاتب دمشق ياسني احلاج صاحل ٣٢٩
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