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  المنتهكون يستهدفون من يحملون رسالة حقوق اإلنسان: ٢٠١٠ التقرير العالمي
  هيومن رايتس ووتش

  
  على الحكومات التي تحترم الحقوق أن تجاهر برفض الهجمات من أجل حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

January 20, 2010  
إن  ٢٠١٠قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار تقريرها العالمي لعام  –) ٢٠١٠كانون الثاني /يناير ٢٠واشنطن، (

الحكومات المسؤولة عن أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان جسامة قامت على مدار العام الماضي بتكثيف هجماتها على المدافعين 
  .لتي توثق االنتهاكاتعن حقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية ا

صفحة، ويعرض ممارسات حقوق اإلنسان في شتى  ٦١٢التقرير العالمي العشرون لـ هيومن رايتس ووتش الذي جاء في 
دولة وإقليم في أنحاء المعمورة، ويعكس التحقيقات  ٩٠أنحاء العالم، يلخص توجهات حقوق اإلنسان األساسية في أكثر من 

مقدمة التقرير بقلم المدير التنفيذي كينيث روث تقول . ٢٠٠٩تش في عام الموسعة التي أجراها العاملون في هيومن رايتس وو
بأن قدرة حركة حقوق اإلنسان على ممارسة الضغوط لمصلحة الضحايا قد تنامت كثيراً في األعوام الماضية، وأن هذا التطور 

  .٢٠٠٩كانت له ردة فعل من الحكومات المسيئة، التي ازداد رد فعلها كثافة بشكل خاص في عام 
الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق اإلنسان هي بمباثة اعتراف ضمني بقوة حركة حقوق اإلنسان، : "وقال كينيث روث

في مختلف السياقات، تُهاجم الحكومات المسيئة األصول المبنية عليها حركة حقوق : "، وتابع"لكن هذا ال يقلل من خطرها
  ".اإلنسان ذاتها

راقبين حقوق اإلنسان ال تقتصر على الحكومات السلطوية من قبيل بورما والصين، على حد قول هيومن والهجمات على م
ففي الدول ذات الحكومات المنتخبة التي تواجه التمرد المسلح، تزايد كثيراً عدد الهجمات المسلحة بحق مراقبين . رايتس ووتش
تراجعت حدته كثيراً، إال أنه قد وقعت سلسلة مدمرة من عمليات القتل ورغم أن النزاع المسلح في الشيشان قد . حقوق اإلنسان

  .والتهديدات بحق المحامين والناشطين الذين يكافحون اإلفالت من العقاب شمالي القوقاز
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض الحكومات مسيئة بحق المنظمات واألفراد لدرجة أنه ال يمكن لحركة حقوقية 

  .أن تتواجد في تلك الدول، ومنها إريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستانمحلية 
وورد في مقدمة التقرير أنه باإلضافة إلى روسيا وسريالنكا، فثمة دول أخرى قُتل فيها مراقبين لحقوق اإلنسان من أجل 

  .إسكاتهم، ومن هذه البلدان كينيا وبوروندي وأفغانستان
ثلة على الدول التي اعتادت إغالق منظمات حقوق اإلنسان السودان والصين، والدول التي وذكرت هيومن رايتس ووتش كأم

. تضايق وتحتجز تعسفاً نشطاء حقوق اإلنسان وغيرهم من المنتقدين من أمثلتها حسب هيومن رايتس ووتش إيران وأوزبكستان
وقد تعرض المدافعون . فيها من التهديدات والمضايقاتأما كولومبيا وفنزويال ونيكاراغوا، فيعاني المدافعون عن حقوق اإلنسان 

وبعض الحكومات كأثيوبيا ومصر تستخدم . عن حقوق اإلنسان للعنف في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وسريالنكا
صل المحامين وتستعين دول أخرى بإجراءات مثل ف. أنظمة قانونية تقييدية للغاية من أجل خنق عمل المنظمات غير الحكومية

أوزبكستان (وهي عادة ما تكون جائرة  –، واالتهامات الجنائية )الصين وإيران على سبيل المثال(من نقابة المحامين 
  .، من أجل إسكات المنتقدين)روسيا وأذربيجان(، وقوانين المالحقة الجنائية )وتركمانستان

في إسرائيل لمناخ أكثر عدوانية عن ذي قبل، بعد توثيق  وقد تعرضت منظمات حقوق اإلنسان المحلية والدولية الناشطة
كانون الثاني /إلى يناير ٢٠٠٨كانون األول /االنتهاكات التي ارتكبتها كل من إسرائيل وحماس أثناء القتال في الفترة من ديسمبر

  .في قطاع غزة وإسرائيل واالنتهاكات على صلة بحصار إسرائيل القائم للقطاع ٢٠٠٩
روث إن السبيل الوحيد ألن تكف الحكومات المسيئة عن هجومها على المدافعين عن حقوق اإلنسان، هو إذا جعلت  وقال كينيث

  .الحكومات التي تؤيد حقوق اإلنسان هذه القضية جزءاً محورياً من عالقاتها الثنائية بالدول األخرى جميعاً
ن تجاهر باالنتقاد، كي تجعل احترام حقوق اإلنسان من العناصر الحكومات الداعمة لحقوق اإلنسان عليها أ: "وقال كينيث روث

ويجب أن تطالب الحكومات المسيئة : "وأضاف". التي تقوم عليها دبلوماسيتها، ومن ضمن ممارساتها الداخلية الخاصة بها
  ".بالتغيير الحقيقي

وحتى . واليات المتحدة بمجال حقوق اإلنسانوقال كينيث روث إن إدارة أوباما على األخص واجهت تحدي استعادة مصداقية ال
اآلن، على حد قوله، فإن النتائج كانت مختلطة، مع تحسن ملموس في خطاب الرئيس بشأن هذه القضية، مع ترجمة ناقصة لهذا 

  .الخطاب إلى سياسات وممارسات
تخبارات المركزية، لكن ما زال عليها أن وقد وضعت الحكومة األميركية حداً لبرنامج االستجواب باإلكراه التابع لوكالة االس

تدعم القوانين األميركية والدولية ضد التعذيب بالتحقيق في ومقاضاة من أمروا بالتعذيب والمعاملة السيئة أو نفذوه أو يسروه، 
ئي إلغالقه، وبشأن قضية إغالق مركز االحتجاز في غوانتانامو، فقد تم بالفعل تجاوز الموعد النها. على حد قول كينيث روث

هيومن رايتس ووتش وآخرون طالبوا اإلدارة إما بمقاضاة المشتبهين المحتجزين هناك . لكن األهم من إغالقه هو كيفية إغالقه
وقد أصرت إدارة أوباما على االحتفاظ باللجان . أمام محاكم فيدرالية عادية أو إعادة توطينهم أو إعادتهم بآمان إلى أماكن أخرى

ي توفر عدالة أقل من المستوى المطلوب، وأصرت على االستمرار في احتجاز المشتبهين ألجل غير مسمى دون العسكرية الت
  .نسب اتهامات إليهم أو محاكمتهم، وهو ما يعني المخاطرة باستمرار تواجد روح غوانتانامو قائمة، على حد قول كينيث روث

نظام العدالة الدولية الجديد، ومنه المحكمة الجنائية الدولية، قد تعرض وقالت هيومن رايتس ووتش أيضاً في مقدمة التقرير إن 
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آذار بحق الرئيس عمر البشير رئيس السودان، بتهمة /وبدأ الهجوم إثر إصدار المحكمة لمذكرة توقيف في مارس. بدوره للهجوم
  .نية، بحق السكان المدنيين في دارفورارتكاب القوات السودانية والميليشيات الموالية لها لجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسا

وبعد إصدار المحكمة لمذكرة التوقيف، بادرت عدة دول ديمقراطية في بادئ األمر باختيار التضامن اإلقليمي المريح بدالً من 
  .االلتزام بالمبادئ دعماً للعدل الدولي، حسبما ورد في مقدمة التقرير

دولية على تحركها إلنصاف ضحايا القتل الجماعي والنزوح القسري للكثير من األفارقة وبدالً من اإلشادة بالمحكمة الجنائية ال
تموز أال يتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف، صادق عدة زعماء أفارقة على /في دارفور، فعندما قرر االتحاد األفريقي في يوليو
  .قرار حماية البشير بدالً من ضحايا انتهاكات دارفور

وقد كشفت أبحاث هيومن رايتس ووتش على مدار العام الماضي عن جملة واسعة من االنتهاكات في جميع مناطق العالم 
  .تقريباً

، يصف السياسات الصحية الحكومية التي تُعرض المرضى "انتهاك حقوق المرضى"وثمة مقال إضافي على التقرير بعنوان 
. اإلقليمية والدولية الطبية في منع تواطؤ موفري الخدمات الطبية في هذه االنتهاكات للتعذيب والمعاملة السيئة وإخفاق الدوائر

ويستند المقال إلى أبحاث هيومن رايتس ووتش في كل من مصر وليبيا واألردن وكردستان العراق والصين وكمبوديا والهند 
  .ونيكاراغوا

ق اإلنسان تعرضت لها نساء وفتيات، منها ما هو على صلة وفي الكثير من الدول وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات لحقو
على سبيل المثال، وفيات النساء أثناء الحمل والوالدة التي يسهل تجنبها . بالحمل والوالدة ودور المرأة كراعية لألسرة

لمسلحة، حسبما قالت واإلعاقات الناجمة عن سياسات وقوانين مهملة تقتل وتشوه نساء كل عام أكثر ممن يتأثرن بالنزاعات ا
  .هيومن رايتس ووتش

وكشفت هيومن رايتس ووتش في إيران عن استمرار الحملة الحكومية بحق الناشطين السلميين إثر االنتخابات الرئاسية المتنازع 
رت وقد وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقال آالف األشخاص العاديين والمعروفين، ووف. ٢٠٠٩حزيران /على نتائجها في يونيو

روايات دقيقة لعنف الدولة ضد المتظاهرين السلميين، واالعتقاالت التعسفية بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان، واإلساءات 
  .والتعذيب في مراكز االحتجاز اإليرانية غير القانونية

أصدرت هيومن رايتس وفي الصين، فباإلضافة إلى استمرار العمل على توثيق استهداف وحبس المدافعين عن حقوق اإلنسان، 
السرية، التي تحتجز السلطات فيها األفراد باختطافهم من الشوارع في بكين " السجون السوداء"ووتش تقريراً يصف عملية 
وأغلب المحتجزين فيها هم أشخاص تقدموا بطلبات جماعية يسعون لالنتصاف من االنتهاكات، . وغيرها من المدن الكبرى
  .ي إلى التعذيب على يد الشرطةتتراوح بين الفساد الحكوم

وفي كوبا وثقت هيومن رايتس ووتش كيف قامت حكومة راؤول كاسترو بالحفاظ على آليات سنوات فيدل كاسترو القمعية بدالً 
  .من أن تلغيها، مع استمرار احتجاز الكثير من السجناء السياسيين واعتقال العشرات الجدد من المنشقين

باحثون في مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها حزب الرئيس روبرت موغابي السابق وفي زيمبابوي استمر ال
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش . واستمروا في الكتابة عنها، انتهاكات بحق الشركاء والمناصرين السابقين في حكومة االئتالف

لى المناجم واالستيالء على استخراج األلماس واإلتجار فيه أيضاً آليات قاسية تم توظيفها في مناجم ألماس ماناغري للسيطرة ع
  .دون ترخيص

وظهر تقرير عن بورما عرض اعتقال العشرات من الناشطين السياسيين البارزين والرهبان البوذيين والناشطين بمجال العمال 
  .لفترات مطولة إثر محاكمات جائرة، ثم الحكم عليهم بالسجن ٢٠٠٧والصحفيين والفنانين، منذ االحتجاجات السياسية عام 

. وفي قطاع غزة وإسرائيل، وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات قوانين الحرب من قبل كل من إسرائيل وحركة حماس
واالعتداء العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة قبل عام شهد االستخدام غير القانوني لذخائر الفسفور األبيض، وقتل المدنيين 

وأطلقت حماس وغيرها . ، وإطالق النار على مدنيين يلوحون باألعالم البيضاء)الزنانة(طلقتها طائرات االستطالع بصواريخ أ
من الجماعات الفلسطينية المسلحة الصواريخ على مراكز تجمع السكان اإلسرائيليين، وقتلت حماس أشخاص يزعم بتعاونهم مع 

  .الحربإسرائيل وأساءت إلى الخصوم السياسيين أثناء 
ويعتبر هذا الحدث هو األول . وفي ليبيا، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً ينتقد الحكومة في مؤتمر صحفي من طرابلس

وورد في التقرير أنه فيما توجد بعض أشكال التحسن المحدودة، ومنها التوسع في هامش حرية التعبير، فإن . من نوعه في ليبيا
  .خنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإساءات جهاز األمن الداخلي ما زالت هي المعيار السائد القوانين القمعية مستمرة في

مدني، ونمط من أعمال  ١٤٠٠وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثقت هيومن رايتس ووتش القتل العمد ألكثر من 
المتمردين أثناء عمليتين عسكريتين كونغوليتين االغتصاب الوحشية، وغيرها من اإلساءات التي ارتكبتها الحكومة وقوات 

وأفادت هيومن رايتس ووتش أيضاً بوقوع أخطاء جسيمة في سياق . متعاقبتين ضد ميليشيا الهوتو الرواندية في شرق البالد
  .عملية األمم المتحدة لحفظ السالم في الكونغو، أدت للحد من قدرتها على حماية المدنيين بفعالية

أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً تفصيلياً عن أعمال القتل واالعتداءات الجنسية وغيرها من اإلساءات في وفي غينيا، 
واألدلة المتوفرة توحي بأن الهجمات قد خُطط لها . مسيرة للمعارضة بالعاصمة، ارتكبها عناصر نخبوية من الحرس الرئاسي

  .مقدماً وترقى لمستوى الجرائم ضد اإلنسانية
هيومن رايتس ووتش إنه رغم تنامي حركة حقوق اإلنسان، فإن المدافعين عن حقوق اإلنسان ما زالوا عرضة للضرر وقالت 

  .وبحاجة ماسة إلى الدعم من الحكومات التي تحترم حقوق اإلنسان
ت حليفاتها من الحكومات التي ترى في نفسها نصيرة لحقوق اإلنسان كثيراً ما تصمت في مواجهة انتهاكا: "وقال كينيث روث



3 
 

رد الفعل . لكن هذا الصمت يجعلها متواطئة في اإلساءات: "وأضاف". الدول، متذرعة باألولويات الدبلوماسية أو االقتصادية
  ".المناسب الوحيد على انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة هو الضغط على من ارتكبوا االنتهاكات

  
***************  

  
  اــوريــس

  
  يجب الكشف عن مصير السجناء: سوريا

  ٢٠٠٨تموز / المعلومات عن العديد من معتقلي سجن صيدنايا منذ الرد العنيف على عصيان يوليو
  ٢٠٠٩، ١٠كانون األول /ديسمبر
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه على السلطات السورية أن تكشف بال  -)٢٠٠٩كانون األول، / ديسمبر ١٠ -نيويورك

شهراً على قمع قوات األمن لعصيان  ١٨إبطاء عن مصير جميع المعتقلين الذين بقي مكان وجودهم ومصيرهم لغزاً بعد قرابة 
تنشر هيومن رايتس ووتش اليوم قائمة جزئية لمعتقلين من سجن صيدنايا . ٢٠٠٨تموز / في سجن صيدنايا العسكري في يوليو

  . لم تتمكن عائالتهم من معرفة أي معلومات عنهم
فرضت الحكومة تعتمياً مطلقاً على سجن صيدنايا بعد أن استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية األسلحة النارية إلخماد 

  .٢٥٠٠سجين، وربما يصل العدد إلى  ١٥٠٠يضم السجن على األقل . ٢٠٠٨تموز / يوليو ٥أحداث شغب وقعت في 
لبعض العائالت بزيارة ذويهم في السجن، لكنها أبقت على الحظر المفروض  ٢٠٠٩تموز / سمحت السلطات أخيراً في يوليو

الذين ال يزالون بعزلة تامة  ويعتقد أن العدد الفعلي لمعتقلي سجن صيدنايا. على زيارات آخرين الذين ال يزال مصيرهم مجهول
  .الذين حصلت هيومن رايتس ووتش على اسمائهم ٤٢عن العالم الخارجي أكبر بكثير من 

على الحكومة السورية أن تقر "وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش أنه 
ينبغي على السلطات السورية أن تنهي معاناة أسر السجناء، وتسمح " وأضاف". بما حصل في سجن صيدنايا منذ عام ونصف

  ".بالزيارة لجميع المعتقلين
الذين ال يزالون بمعزل عن العالم الخارجي قد أنهوا األحكام الصادرة بحقهم، وكان ينبغي  ٤٢بعض المعتقلين ضمن قائمة الـ 

أحد أولئك الذين كان ينبغي . ماتهم تم تأجيلها دون توضيح األسبابآخرين ال يزالون قيد المحاكمة، لكن محاك. إطالق سراحهم
إطالق سراحهم نزار رستناوي، ناشط بارز في مجال حقوق اإلنسان كانت محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت بحقه حكماً 

ر األمن أنه سمع محادثة بعد أن شهد أحد عناص" تحقير رئيس الجمهورية"و " نشر أنباء كاذبة"بالسجن ألربع سنوات بتهمة 
نيسان، لكن الحكومة لم تفرج عنه أو / أبريل ١٨انتهى الحكم الصادر بحق رستناوي في . خاصة لرستناوي مع شخص آخر

  .تدلي بأي معلومات عنه
  :ووصف والدا معتقل في سجن صيدنايا الصعوبات التي يواجهونها في محاولة الحصول على معلومات

 ١٢صباحاً إلى الساعة  ٨انتظرنا هناك مع طفل رضيع منذ الساعة . ، وسجلنا أسمائنا لدى الحرس]دناياصي[ذهبنا إلى السجن 
بعد ذلك أخبرنا حراس السجن أن ابننا ال . رشوة فقط لتسجيل طلب زيارتنا] دوالر أميركي ٤٤[دفعنا ألفي ليرة سوريا . ظهراً

لم يخبرونا حتى إن كان إبننا ال يزال في سجن . ألمن السياسي في دمشقيملك حقاً بالزيارة، وطلبوا منا الذهاب لرؤية فرع ا
  .حتى اليوم، ال نزال ننتظر جواباً. صيدنايا، او إن كان ال يزال على قيد الحياة

أخبرت عائلتان هيومن رايتس ووتش بأن . بالنسبة للعائالت التي سمح لهم بزيارة ذويهم، فإن ظروف الزيارات قاسية للغاية
دقيقة، لمرة واحدة في الشهر، مع حارس يقف بين السجين وعائلته، التي تقف أيضاً خلف قضبان  ٣٠الزيارة تقتصر على  مدة

  .وتقتصر الزيارة على أفراد األسرة المباشرين. معدنية
شطاء حقوق حزيران والذين اتصلت بهم هيومن رايتس ووتش أو ن/ المعتقلين الذين أفرج عنهم من سجن صيدنايا منذ يوليو

عندما سئل ناشط حقوقي . اإلنسان السوريين كانوا خائفين من مناقشة ما حصل، أو اإلدالء بمعلومات عن معتقلين آخرين
رجاء ال تسألني، ال نريد العودة إلى "سوري المفرج عنهم عن مصير بعض األصدقاء الذين كانوا معتقلين معهم، أجاب أحدهم 

  ".السجن
 ٢٠٠٨تموز / الحكومة ألسر السجناء أو للرأي العام أية معلومات عما حصل في سجن صيدنايا في يوليو وحتى اليوم، لم تقدم

  .أو أسماء الجرحى أو القتلى
إن السرية والخوف حول مصير المعتقلين في سجن صيدنايا يذكر بالمعاملة القاسية التي تنتهجها السلطات "وقال جو ستورك 

  ".بحق السجناء وعائالتهم
 - بما فيه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه سوريا -حظر قانون حقوق اإلنسان الدوليي

اإلعتقال التعسفي، والذي يتضمن إبقاء األشخاص قيد اإلعتقال بعد إنقضاء فترة أحكامهم، ويفرض تعويضاً ألي شخص اعتقل 
جية الدنيا لمعاملة السجناء تتطلب أن يكون السجناء قادرين على التواصل مع العالم قواعد األمم المتحدة النموذ. بشكل تعسفي

وهذه القواعد ال تسمح بإستخدام القوة إال عند الضرورة القصوى، وتتطلب إبالغ ذوي المعتقلين ". في فترات منتظمة"الخارجي 
  .على الفور بعد وفاة أي سجين

  :خلفية
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في سجن  ٢٠٠٨تموز / يوليو ٥استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية األسلحة النارية لقمع أعمال شغب اندلعت في 
حصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة سجناء يعتقد أنهم لقوا حتفهم في . كلم شمال دمشق ٣٠صيدنايا، حوالي 

وأشارت منظمات حقوق اإلنسان السورية أن عدد . مرت لعدة أيامالمواجهات بين السجناء والسلطات، والتي أفيد أنها است
لم تكشف السلطات عن . وقد تم أيضاً تأكيد مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية. سجيناً ٢٥السجناء الذين قتلوا قد يصل إلى 

  .اث العنف في السجنأي معلومات حول اإلجراءات التي اتخذتها قواتها ضد السجناء أو عن أي تحقيقات قد فتحت عن أحد
، )التي قد تستغرق عدة سنوات(تستخدمه الحكومة إلحتجاز السجناء على ذمة المحاكمة . يخضع سجن صيدنايا إلدارة الجيش

ويستخدم السجن . ممن تحتجزهم األجهزة األمنية السورية المتعددة، من مخابرات عسكرية ومخابرات القوى الجوية وأمن الدولة
. لمحكومين من قبل محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية ال تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلةأيضاً إلحتجاز ا

وتتباين كثيراً تقديرات . وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين لدى الوصول لسجن صيدنايا
قدر سجين١٥٠٠بأن العدد هناك يبلغ  ٢٠٠٧انتهى من فترة محكوميته في صيدنايا في عام  أعداد النزالء في صيدنايا، إذ ي 

  .فيما تعتقد منظمات حقوقية سورية بأن العدد قد تزايد كثيراً منذ ذلك الحين. شخص
  ٢٠٠٨تموز / عائالت المعتقلين التالية أسمائهم لم تتمكن من الحصول على أية معلومات عنهم منذ أحداث الشغب في يوليو

  . خالد علي خالد -١
  . عمر سعيد حسين -٢
  . محمد ناصر -٣
  . ناصر ناصر -٤
  . أحمد مرعي -٥
  . محمد مرعي -٦
  . باسل مداراتي -٧
  . زياد الكيالني -٨
  . محمد عز الدين دياب -٩
  . محمد الطيب دردار - ١٠
  . أحمد محمود الشيخ - ١١
  . عامر عبد الهادي الشيخ - ١٢
  . عبد العالخالد جمعة  - ١٣
  . أحمد علي حرانية - ١٤
  . محمد علي حرانية - ١٥
  . خالد حمامي - ١٦
  . عبد المعطي كيالني - ١٧
  . نعيم قاسم مروة - ١٨
  . محمد عبد الحفيظ كيالني - ١٩
  . حسين جمعة عثمان - ٢٠
  . سامر أبو الخير - ٢١
  . نزار رستناوي - ٢٢
  . علي نجيب - ٢٣
  . عبد المعطي عبد الحليم - ٢٤
  . فارس أو ستة - ٢٥
  . بسام حصري - ٢٦
  . فراس أنور شقير - ٢٧
  . أنور محمد شقير - ٢٨
  . جمال حسس - ٢٩
  . محمد عبد الجليل - ٣٠
  . خالد الزفان - ٣١
  . أحمد محمود فنيش - ٣٢
  . محمد عز الدين المختار - ٣٣
  . نضال خليل كاسم - ٣٤
  . قصي محمد سعودي - ٣٥
  . عبد الفتاح محمد - ٣٦
  . مود قرعيشمحمد مح - ٣٧
  . محمد عواد درباس - ٣٨
  . خضر سلمان - ٣٩
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  . بالل سلمان - ٤٠
  . محمد سلمان - ٤١
  .تحسين ممو - ٤٢

****  
  

  الكف عن قمع األكراد يجب: سوريا
  اعتقال النشطاء وتكثيف القمع للتعبير السياسي والثقافي

November 26, 2009  
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إنه يتوجب على السلطات  -)٢٠٠٩تشرين الثاني، /نوفمبر ٢٦ -نيويورك

السورية الكف عن ممارساتها غير القانونية أو المبررة بمهاجمة التجمعات السلمية الكردية واعتقال النشطاء السياسيين 
  .والثقافيين األكراد

صفحة،  جهود السلطات  ٦٣، الذي جاء في "قمع الحقوق السياسية والثقافية لألكراد في سوريا: الوجودإنكار "ويوثق تقرير 
السورية الرامية إلى حظر وتفريق التجمعات المطالبة بحقوق األقلية الكردية أو اإلحتفاالت الثقافية الكردية، كما يوثق اعتقال 

وقد تكثف قمع األكراد في سوريا بشكل كبير في أعقاب . لة خالل االعتقالالزعماء السياسيين األكراد وتعرضهم لسوء المعام
من الناشطين األكراد الذين  ٣٠ويستند التقرير إلى مقابالت مع . ٢٠٠٤آذار /المظاهرات الكردية الواسعة النطاق في مارس

وقد رفضت الحكومة . د االعتقالمن أقارب نشطاء أكراد ال يزالون قي ١٥أطلق سراحهم من السجن مؤخراً، باإلضافة إلى 
  .السورية الرد على طلبات بالحصول على المعلومات أو عقد اجتماعات مع هيومن رايتس ووتش

في الوقت الذي تعكف : "وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
في : "وتابعت" اق وتركيا، على تحسين معاملة أقلياتها الكردية، ال تزال سوريا تقاوم التغييرفيه بلدان أخرى في المنطقة كالعر

  ".الحقيقة، سوريا معادية بشكل خاص ألي تعبير سياسي أو ثقافي كردي
لشرقية مليون نسمة، في المناطق الشمالية وا ٢٠من عدد سكان سوريا البالغ % ١٠ويعيش األكراد أساساً، والذين يقدرون بـ 

تجمعاً سياسياً  ١٤قمعت قوات األمن السورية ما ال يقل عن  ٢٠٠٥وجدت هيومن رايتس ووتش أنه منذ العام . من البالد
ولم تمنع قوات األمن . وثقافياً كردياً عاماً، في أغلبها تجمعات سلمية، وكثيراً ما لجأت قوات األمن إلى العنف لتفريق الحشود

) رأس السنة الكردية(حقوق األقلية الكردية فقط، بل وأيضاً قمعت التجمعات لالحتفال بعيد النوروز التجمعات السياسية لدعم 
  .وأطلقت قوات األمن النار على الحشود وتسببت بوفيات في حالتين على األقل. وغيره من االحتفاالت الثقافية

حتى في االحتفال برأس السنة الجديدة التي تجري في ترى الحكومة السورية التهديد في كل مكان، : "وقالت سارة ليا ويتسن
إذا كانت الحكومة السورية ترغب في عالقات أفضل مع أقليتها الكردية، فعليها أن تعالج شكاواهم المشروعة : "وأضافت" القرى

  ".بدالً من محاولة إسكاتهم
. الجمعيات، والحق المرتبط بهما في حرية التجمععلى سوريا التزامات بموجب عدة مواثيق دولية لدعم حرية التعبير وتكوين 

باإلضافة إلى ذلك، يفرض القانون الدولي على سوريا حماية هوية األقليات وأن تضمن لهم الحق في المشاركة بفعالية في 
  .الحياة العامة والثقافية، بما في ذلك استعمال لغتهم الخاصة وإقامة احتفاالتهم الثقافية بشكل خاص أوعلني

وحيث ال . ٢٠٠٥من القياديين السياسيين األكراد البارزين منذ العام  ١٥ووثّقت هيومن رايتس ووتش أيضاً اعتقال ومحاكمة 
. غير مرخص لها -ناهيك عن األحزاب الكردية -وجود لقانون لألحزاب السياسية في سوريا، فإن أياً من األحزاب السياسية 

بما فيها جميع األحزاب الكردية، عرضة لالعتقال لعضويته في منظمة غير  وتبعاً لذلك، فإن أي عضو في أي حزب،
، حكمت محكمة ٢٠٠٩تشرين الثاني، / نوفمبر ١٥مؤخراً، في . مرخصة، وهي جريمة بموجب قانون العقوبات السوري

لية الكردية، بالسجن الجنايات بدمشق على ثالثة من قياديي حزب آزادي الكردي، الذين يطالبون بوضع حد للتمييز ضد األق
إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف "و " إضعاف الشعور القومي"لثالث سنوات بتهم 

  ".ومختلف عناصر األمة
ين أحيلوا معظم هؤالء المعتقل. قابلتهم هيومن رايتس ووتش أن أجهزة األمن قامت بتعذيبهم ٣٠معتقالً سابقاً من أصل  ١٢وقال 

نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من "مبهمة وفضفافة، عادة ما تكون " تهم أمنية" إلى محاكم عسكرية، حيث يمكن أن يدانوا بـ 
إلى اقتطاع أجزاء من األراضي السورية لضمها إلى بلد "، و اإلقدام على أفعال أو أقوال تدعو "شأنها إضعاف الشعور القومي

  ". آخر
  :معتقلين بسبب نشاطه السياسي كيف تم تعذيبهوصف أحد ال

، حيث أجبر على الوقوف على قدمي أليام طويلة ويداي "مربع التعذيب"إذا لم يقتنع المحقق بأقوالي، كان الحراس يأخذوني إلى 
قط لعشر أجبرت على الوقوف إلحدى عشر يوماً مع فترات استراحة وجيزة ف. مكبلتان خلف ظهري وعيني مغطاة بقماش أسود

  .كانوا يلقون المياه الباردة علي ويضربوني بالكابالت... وعندما كنت أسقط من قلة النوم. دقائق لتناول الطعام
تستمر المضايقات التي يتعرض لها هؤالء النشطاء حتى بعد اإلفراج عنهم، حيث تواصل أجهزة األمن استدعائهم لالستجواب، 

  .لبالدوكثيراً ما تمنعهم من السفر خارج ا
وقد دعت هيومن رايتس . االتحاد األوربي والواليات المتحدة كانا حريصان على إعادة العالقات مع سوريا في اآلونة األخيرة

ووتش هذه الحكومات على إيصال استنكارها الشديد لطريقة معاملة سوريا ألقليتها الكردية، والتأكيد على أن إحراز المزيد من 
  . ع سوريا يتوقف على تحسينات ملموسة في حالة حقوق اإلنسان في سورياالتقدم في عالقاتها م
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لعب المجتمع الدولي دوراً هاماً "، وأضافت "تجاهل معاملة األكراد في سوريا لن يجعل المشكلة تختفي"وقالت سارة ليا ويتسن 
  ".ألكراد سوريافي تحسين معاملة األكراد في العراق وتركيا، وعليه أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة 

  :ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى
  . إطالق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع

تعديل أو إلغاء األحكام األمنية المبهمة الفضفاضة الواردة في قانون العقوبات السوري والتي تقيد حرية التعبير بصورة غير 
  . مشروعة

  . التحقيق مع المسؤولين الذي يزعم أنهم قاموا بتعذيب المعتقلين أو أساؤوا معاملتهم
  . ة، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة لتسجيل األحزاب السياسية الجديدةسن قانون يعترف بحق إنشاء األحزاب أو المنظمات السياسي

  . تشكيل لجنة للنظر في مظالم األقلية الكردية في سوريا
  ":إنكار الوجود"شهادات من 

، أقامه حزب كردي في مدينة ٢٠٠٩آذار /مارس ٩أحد المشاركين في حدث موسيقي لالحتفال بدور المرأة في المجتمع في 
  :لي، وصف كيف فرقت قوات األمن الحشودالقامش

. كانوا يحملون بنادق وعصي، وأخافوا النساء واألطفال. بعد خمسة عشرة دقيقة على بدء االحتفال، طوقت قوات األمن المكان
  .وسرعان ما صادروا مكبرات الصوت والكراسي

تقال المشاركين من قبل المخابرات العسكرية أحد الناشطين الذي كان في منزل لحضور حديث عن التاريخ الكردي، وصف اع
  :٢٠٠٧كانون الثاني /يناير ٢٩في 
فجأة اقتحم عناصر المخابرات العسكرية في حلب . شخصاً مجتمعين في منزل ياشا لحضور حوار ثقافي عن األكراد ١٢كنا 

في ] المخابرات العسكرية[لى فرع فلسطين أيام في حلب، ثم أرسلونا إ ١٠احتجزونا لمدة . المنزل واقتادونا جميعاً إلى فرعهم
  .الخمسة اعترفوا بأنهم أعضاء في حزب يكيتي. هناك، أطلقوا سراح سبعة منا وأبقوا على خمسة قيد االعتقال. دمشق

  :عضو في تيار المستقبل الكردي، وهو حزب سياسي كردي، وصف كيف تم اعتقاله بينما كان ينتظر ليستقل الحافلة
اتهموني باالنتماء إلى تيار . رطة المدنية في بلدة عامودا وأرسلتني على الفور إلى فرع األمن السياسي في الحسكةاعتقلتني الش

تركزت أسئلتهم على البرنامج . خالل التحقيق كنت محروماً من كل شيء. يوماً ١٢استجوبوني على مدى . المستقبل الكردي
الحزب، خصوصاً بعد اختطاف السيد مشعل تمو، الناطق الرسمي باسم  السياسي للحزب، نظامه الداخلي، وعلى دوري في

  .الحزب
أيلول إلى قاضي عسكري في القامشلي، حيث أمر األخير بتوقيفي بتهمة االنتساب لحزب /سبتمبر ١بعد االستجواب أحالوني في 

  .سياسي غير مرخص والتحريض على الفتنة الطائفية
التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله لدى األمن السياسي في عين عرب ) PYD(اطي وصف عضو في حزب اإلتحاد الديمقر

  :٢٠٠٦أيار / في مايو
قام . ضربني الضابط الذي يرأس الفرع بنفسه. التعذيب الجسدي بدء منذ لحظة وصولي إلى الفرع. قاموا بتعذيبي جسدياً ونفسياً

قام بإهانتي . شمل الضرب أجساء مختلفة من جسدي. وط على باطن قدميرجاله بتوثيق ساقي بواسطة بندقية، وقام بضربي بس
وجد دفتراً في جيبي كنت قد كتبت فيه إسم البلدة بإسمها الكردي، كوباني، والتي قام النظام بتغييرها . وتهديدي وشتم األكراد

لماذا ال تكتب عين عرب؟ استمر . نياللعنة عليك، وعلى كوبا: "جلدة قائالً ١٠٠إلى عين عرب، لذلك، قام بضربي أكثر من 
  ".التعذيب ما يقرب من ست ساعات من الضرب على نحو متقطع

****  
  

  يجب إعادة عضوية نقابة المحامين إلى المحامي المسجون: سوريا
  نزع عضوية النقابة من مهند الحسني جراء مراقبته للمحاكمات والدفاع عن الناشطين السياسيين

November 13, 2009  
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على نقابة المحامين السورية، فرع دمشق، أن ترجع عن قرارها  -) نيويورك(

ودعت هيومن رايتس ووتش أيضاً السلطات . الصادر هذا األسبوع بنزع العضوية عن المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني
  ".نشر أنباء كاذبة"و" وهن نفسية األمة"ذمة محاكمته بتهمة  السورية إلى إطالق سراح الحسني، المحتجز على

ترأس "قراراً بنزع العضوية عن الحسني نهائياً ألنه  ٢٠٠٩تشرين الثاني /نوفمبر ١٠وكان مجلس نقابة المحامين قد أصدر في 
يل ما يتم في الجلسات دون حضور جلسات محكمة أمن الدولة وتسج"و" منظمة حقوقية غير مرخصة دون موافقة النقابة المسبقة
وتعمل محكمة أمن الدولة بمعزل عن نظام القضاء الجنائي العادي، ". أن يكون محامٍ مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى

  .ومداوالتها مغلقة في وجه العامة وأسر المحتجزين الماثلين أمامها
على نقابة المحامين : "ال أفريقيا في هيومن رايتس ووتشوقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشم

وينبغي على النقابة : "وتابعت". فرع دمشق أن تدافع عن المحامين الذين يحاولون تعزيز سيادة القانون في سوريا، ال أن تعاقبهم
  ".أن تعيد فوراً الحسني إلى العمل وأن تحاول تأمين اإلفراج عنه

اتخاذ مواقف "خطاباً إلى الرأي العام من زنزانته في سجن العدرا يذكر فيه دوره كمحامي عليه  وإثر القرار، أصدر الحسني
  ".مناصرة للحقوق األساسية للمواطن، المدنية منها والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

د أسبوع من احتجاز أمن الدولة إياه، آب، بع/أغسطس ٤بدأت نقابة المحامين في النظر في القرار التأديبي بحق الحسني في 
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  .وهو أحد أجهزة األمن العديدة في سوريا
وكثيراً ما يمثل الناشطين ). سواسية(عاماً، هو رئيس المنظمة السورية لحقوق اإلنسان  ٤٢الحسني، البالغ من العمر 

ار السنوات الثالث الماضية منعته كثيراً وعلى مد. والمحتجزين السياسيين أمام المحاكم، وهو مراقب نشط لمحكمة أمن الدولة
  .األجهزة األمنية السورية من مغادرة سوريا، في محاولة ظاهرة لالنتقام منه جراء نشاطه الحقوقي

المعلومات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش عن القضية تظهر بأن اعتقال الحسني جاء نتيجة لعمله الحقوقي، ال سيما 
  . في محكمة أمن الدولة مراقبته للمحاكمات

القانون السوري المنظم لمهنة المحاماة يطالب بأن تدعم نقابة المحامين أهداف وغايات حزب البعث الحاكم، رغم أن القانون 
  .يكفل للنقابة استقاللية اسمية في أمور أخرى

وبدالً من هذا فهي تعاقب رجالً : "وأضافت". اتعلى نقابة المحامين أن تدعم المراقبة المستقلة للمحاكم: "وقالت سارة ليا ويتسن
  ".ألقى الضوء على محاكمات ظالمة في سوريا

****  
  

  يجب الكشف عن مصير الناشط الحقوقي البارز: سوريا
  هيثم المالح بمعزل عن العالم الخارجي منذ األربعاء

October 17, 2009  
ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تكشف عن قالت هيومن رايتس  –) ٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ١٧نيويورك، (

، وعليها ٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ١٤عاماً، الذي اختفى في  ٧٨مصير المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح، 
  .أن تطلق سراحه بال شروط وعلى الفور إذا كانت تحتجزه

قال اثنان منهم إن . ووتش إنهم يعتقدون أن األمن السياسي يحتجزهوقال ثالثة نشطاء حقوق إنسان بارزين لـ هيومن رايتس 
تشرين األول على قناة المعارضة الفضائية بردى، وفي /أكتوبر ١٢السبب وراء القبض عليه هو مقابلة على الهاتف تم بثها في 

  .المقابلة انتقد السلطات السورية على قمعها لحرية التعبير
نظراً لرد سوريا : "ديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتشوقالت سارة ليا ويتسن، الم

عاماً بسبب  ٧٨هذا الناشط الحقوقي البالغ من العمر " أخفوا"المألوف على االنتقادات الموجهة إليها، فليس من المدهش أنهم 
  ".جزه، فعليها أن تعلن عن هذا وأن تفرج عنهإذا كانت الحكومة تحت: "وتابعت". مقابلة تلفزيونية ال أكثر

المالح لالستجواب،  –وهو واحد من أجهزة أمنية كثيرة في سوريا  –تشرين األول، استدعى األمن السياسي /أكتوبر ١٣وفي 
وحين حاول األصدقاء االتصال به على . وغادر منزله في الصباح التالي فلم يعد إليه. لكنه رفض الذهاب حسب االستدعاء

ولم يتمكن أقاربه وأصدقاؤه من التوصل ألي معلومات عن . تبين أن هاتفه مغلقظهراً،  ١٢:٣٠هاتفه النقال حوالي الساعة 
  .مكانه

جراء أنشطته في  ١٩٨٧إلى  ١٩٨٠وسبق حبسه في الفترة من . المالح هو أحد أهم المحامين والناشطين الحقوقيين في سوريا
في إنشاء جمعية حقوق اإلنسان في سوريا،  شارك ٢٠٠١وفي عام . لجنة الحرية وحقوق اإلنسان بنقابة المحامين السورية

قتاله بشجاعة ألجل "منحته الحكومة الهولندية ميدالية جيزين على  ٢٠٠٦وفي عام . وهي منظمة حقوقية غير مرخص لها
  .، لكن الحكومة السورية لم تسمح له بالسفر إلى هولندا لتسلم الجائزة بنفسه"حقوق اإلنسان

. حبس األفراد الذين يبدون آراء تنتقد الحكومة، بناء على قوانين تقيد كثيراً من حرية التعبير لسوريا تاريخ طويل وحافل في
عاماً، وهو رئيس المنظمة  ٤٢تموز، احتجز جهاز أمن الدولة، وهو جهاز أمني آخر، مهند الحسني، /يوليو ٢٨ومؤخراً، في 

نشر أبناء "و" إضعاف الشعور القومي"قيق االتهام للحسني بـ وبعد يومين، نسب قاضي التح). سواسية(السورية لحقوق اإلنسان 
  .وهو رهن االحتجاز في انتظار بدء محاكمته". كاذبة أو مبالغ فيها

إن سوريا مشغولة في الترحيب بالدبلوماسيين األجانب والتحدث عن السالم والتنمية، ولكن الترحيب : "وقالت سارة ليا ويتسن
  ".داخل فهو السجنالوحيد لمن ينتقدها من ال

****  
  

  يجب إخالء سبيل المحامي الحقوقي المعروف: سوريا
  احتجاز مهند الحسني جراء نشاطه في مراقبة المحاكمات والدفاع عن النشطاء السياسيين

   ٢٠٠٩، ٤آب /أغسطس
وقي مهند قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تخلي سبيل المحامي والناشط الحق -) نيويورك(

  .الحسني على الفور ودون شروط
، ونسب إليه ٢٠٠٩تموز /يوليو ٢٨قد احتجز الحسني في  -أحد أجهزة المخابرات السورية العديدة  - وكان جهاز أمن الدولة 

حصلت والمعلومات التي ". نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها"و" إضعاف الشعور القومي"قاضي التحقيق االتهام بعد يومين بـ 
عليها هيومن رايتس ووتش تشير بقوة إلى أن اعتقال الحسني ونسب االتهام إليه كانا جراء عمله الحقوقي، ال سيما جهود 

  .مراقبة محاكمات محكمة أمن الدولة
يا إن ممارسات سور: "وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

يجب أن يأمر الرئيس األسد بإخالء سبيل : "وتابعت قائلة". القمعية، وليس ممارسات الحسني، هي التي تُضعف الشعور القومي
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  ".الحسني، وباإلفراج عن النشطاء السوريين اآلخرين الذين يدفعون ثمناً باهظاً نظير ممارسة حقوقهم المدنية األساسية
السجن إن جلسة استجوابه على يد أمن الدولة ركزت على عمله الحقوقي، ال سيما مراقبته وقال محامٍ تحدث إلى الحسني في 

وتناقلت التقارير أن الحسني في صحة جيدة، لكن . لمحكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثناء تعمل خارج نطاق المحاكم الجنائية
وهو محتجز في سجن عدرا، على . األرض حسب قول المحامي، حلق له عناصر األمن رأسه وأجبروه على النوم على

  .مشارف دمشق
ويدافع بانتظام عن النشطاء والمحتجزين ). سواسية(هو مدير المنظمة السورية لحقوق اإلنسان  -عاماً  ٤٢ -والحسني 

ية عدة مرات وخالل السنوات الثالث األخيرة منعته األجهزة األمنية السور. السياسيين وهو من أهم مراقبي محكمة أمن الدولة
  .من مغادرة سوريا بسبب أنشطته الحقوقية

وأثناء استراحة من . تموز، فيما كان يراقب محاكمات محكمة أمن الدولة/يوليو ١٩وأخر المضايقات الرسمية للحسني بدأت في 
حظاته أثناء ثم مزق الصفحات التي كتبها الحسني عن مال. إحدى الجلسات، اقترب منه عنصر أمني وصادر دفتر مالحظاته

وبعد أن اشتكى الحسني لرئيس محكمة أمن الدولة، ذكر ضابط األمن أنه كان ينفذ تعليمات حبيب نجمه، رئيس . المحاكمة
أكد أنه طلب من الحارس أن يفعل هذا  -الحاضر لدى سؤال الضابط أعاله  -ونجمه . النيابة العامة في محكمة أمن الدولة

  .وبموجب القانون السوري، فإن مداوالت محكمة أمن الدولة علنية". وارتكاب أعمال جنائيةكشف أسرار "واتهم الحسني بـ 
وبعد جلسات . تموز، اتصل مسؤول أمني رفيع المستوى بالحسني واستدعاه لالستجواب/يوليو ٢٣وبعد أربعة أيام، في 

  .تموز/يوليو ٢٨تموز، احتجزه أمن الدولة في /يوليو ٢٧و ٢٦استجواب عديدة في 
  ".على سوريا أن تلغي محكمة أمن الدولة بدالً من إسكات من ينتقدوها: "وقالت سارة ليا ويتسن

****  
  

  "جرائم الشرف"ال لالستثناءات في : سوريا
  تغير إيجابي في قانون العقوبات لكنه ما زال يخفف العقوبة على بعض من يقتلون النساء

   ٢٠٠٩، ٢٨تموز /يوليو
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تعامل جميع القتلة على حد سواء وأال تستثني منهم  -) بيروت(

من قانون العقوبات،  ٥٤٨أمر الرئيس بشار األسد بإلغاء المادة  ٢٠٠٩تموز /يوليو ١وفي ". جرائم الشرف"المتورطين في 
، وكذلك "أعمال جنسية غير مشروعة"جراء " استفزازه"ل امرأة من عائلته في حالة التي تخفف العقوبة على الرجل الذي يقت

كما خففت المادة من العقوبة في جرائم . تخفيف العقوبة على الزوج الذي يقتل زوجته لتورطها في عالقة خارج إطار الزواج
جرائم "الً من األولى تسمح بتخفيف العقاب في لكن المادة التي جاءت بد. إلحدى القريبات" الوضع المريب"القتل التي سببها 

  . ، وإن كانت تأمر بحد أدنى للعقوبة هو السجن لمدة عامين"الشرف
عامان أفضل من ال : "وقالت ناديا خليفة، باحثة حقوق المرأة عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

على الحكومة السورية أن تعاقب جميع القتلة على حد : "وتابعت قائلة". ة القتلشيء، لكنها عقوبة غير كافية بالمرة لجريم
  ". سواء، دون استثناءات ألحد

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا : "هو ٥٤٨والنص الجديد للمادة 
م على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على المشهود أو في صالت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقد

  . وفي النص السابق للمادة كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب". أن ال تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل
ألسرة الذين يعتبرون أن النساء ارتكبن وال تتوفر في سوريا بيانات واضحة عن جرائم القتل هذه، التي يرتكبها عادة أفراد ا

جريمة قتل  ٤٠أفادت صحيفة الثورة أن هناك نحو  ٢٠٠٦آذار /مارس ٢٩وفي . أفعاالً مخزية لألسرة أو ضارة بسمعة األسرة
 والمرصد السوري للمرأة، وهو موقع سوري مستقل يتناول قضايا التمييز ضد المرأة، يقدر وقوع. من هذا النوع تقع سنوياً

امرأة سورية على أيدي أقارب  ١٦وإذا كان الرقم السابق صحيح، ففي المتوسط تُقتل . جريمة قتل من هذا النوع سنوياً ٢٠٠
  . مليون نسمة ١٨لهن كل شهر، في دولة تعدادها 

رة العدل قام المنتدى الوطني لجرائم الشرف، برعاية من الهيئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع وزا ٢٠٠٨وفي عام 
التي ورد فيها أنه إذا وقع القتل  ١٩٢كما أوصى بتعديل المادة . ٥٤٨ووزارة األوقاف، بإعداد عدة توصيات، منها إلغاء المادة 

  . بناء على نية حفظ الشرف، فأمام القاضي عدة خيارات لتخفيف الحكم، منها السجن لفترة قصيرة أو الحبس
لكن الطريق طويل : "وأضافت". ي صاغها المنتدى الوطني تُظهر التقدم الذي تحرزه الحكومةالتوصيات الت: "وقالت ناديا خليفة

  ". حتى الوصول إلى تخليص سوريا من هذه الممارسة البغيضة
، تسمح للقاضي بتخفيف العقوبة على الرجال والنساء في جرائم القتل التي تُرتكب في حالة ٢٤٢وثمة مادة أخرى، مادة 

  . والعالقات غير الزوجية محظورة في سوريا. فع من فعل غير قانوني أتته الضحيةالغضب أو بدا
". ال يمكن إلغاء مادة من قانون العقوبات تحمي هؤالء القتلة ثم تترك مواد أخرى تحميهم على حالها: "وقالت ناديا خليفة

ون العقوبات التي تُعامل من يقولون إنهم يقتلون بداية جيدة، واآلن على الحكومة أن تغير من مواد قان ٥٤٨المادة : "وأضافت
  ".بشكل مختلف عن باقي القتلة" الشرف"من أجل 

****  
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  يجب الكشف عن مصير المحتجزين في سجن صيدنايا: سوريا
  سجين ١٥٠٠بعد سنة على قتل سجناء أثناء قمع أحداث شغب، ال أنباء عن مصير ما ال يقل عن 

   ٢٠٠٩، ٣تموز /يوليو
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مصير  -) ٢٠٠٩تموز /وليوي ٤نيويورك، (

جميع محتجزي سجن صيدنايا، ويعتقد أن تسعة منهم على األقل قُتلوا أثناء استخدام الشرطة العسكرية للقوة المميتة إلخماد 
ايتس ووتش إن على سوريا أن تطلق سراح من انتهت وقالت هيومن ر. تموز الماضي/أعمال شغب في السجن يوليو

  .محكومياتهم في السجن
ولم توفر الحكومة ألسر المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا و لم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى، 

تش الدبلوماسيين األجانب الذين ودعت هيومن رايتس وو. ومنعت أي اتصال بين سجناء صيدنايا وأسرهم منذ وقوع الحادث
  .يزورون دمشق إلى سؤال الرئيس بشار األسد عن مصير النزالء

مرت سنة كاملة وال : "وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
على الحكومة السورية أن تضع حداً أللم أسر السجناء، وأن ": وتابعت قائلة". يعرف أحد بعد حقيقة ما حدث لهؤالء األشخاص

  ".تكشف عن أسماء الجرحى والقتلى، وأن تتيح لألسر على الفور زيارة أقاربهم المسجونين
في  ٢٠٠٨تموز /يوليو ٥وقد استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية األسلحة النارية لتهدئة أعمال الشغب التي بدأت في 

وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزالء يعتقد أنهم . كيلومتراً شمالي دمشق ٣٠يا، الواقع نحو سجن صيدنا
وذكرت عدة منظمات حقوقية . سقطوا قتلى في المواجهة بين السجناء والسلطات، التي تناقلت التقارير استمرارها عدة أيام

  .د موت أحد عناصر الشرطة العسكريةكما تأك. نزيالً ٢٥سورية أن عدد النزالء القتلى بلغ 
. ولم تكشف الحكومة عن أية معلومات عن تحركات قواتها ضد النزالء و لم تعلن عن فتح أي تحقيق بأحداث العنف في السجن

ومع ذلك فرضت الحكومة حصاراً لمنع تسرب المعلومات من السجناء، الذين لم يتمكنوا من االتصال بأسرهم منذ اندالع أعمال 
  .العنف قبل عام

وحصلت هيومن رايتس . لطات السورية ترفض إخالء سبيل سجناء انتهت مدة محكوميتهم من صيدناياومنذ ذلك الحين والس
ومنهم . سجيناً على األقل انتهت محكومياتهم بعد الهجوم المميت، لكن يبدو أنهم ما زالوا رهن االحتجاز ٢٥ووتش على أسماء 

نشر "أمن الدولة بالسجن أربعة أعوام بناء على اتهامات بـ نزار رستناوي، الناشط الحقوقي البارز الذي حكمت عليه محكمة 
. بعد أن شهد عنصر من األجهزة األمنية بأنه سمع محادثة كان رستناوي طرفاً فيها" إهانة رئيس الجمهورية"و" أنباء كاذبة

من الحصول على  ولم تتمكن أسرته. ، لكن الحكومة لم تفرج عنه٢٠٠٩نيسان /أبريل ١٨وانتهت عقوبة سجن رستناوي في 
  .أية معلومات عنه وهي قلقة للغاية على سالمته

 ١٠وفي . وقد رفعت أسر محتجزي صيدنايا التماسين على األقل للرئيس بشار األسد لطلب معلومات، لكن لم يصلهم أي رد
ومات عن أبنائهن أماً لمحتجزين في صيدنايا من بلدة قطنا، الرئيس بتوفير معل ١٧، طالبت ٢٠٠٨تشرين األول /أكتوبر

وفي طلبهن، ذكرن أنهن . والسماح لهن بزيارتهم، وهذا بعد عدة محاوالت فاشلة للحصول على معلومات من وزارة العدل
  .وأنهن قلقات أن تكون تلك جثث أبنائهن" عرفنا بدفن جثث في قطنا ليالً"

ن لم يصلهم أي رد عليها، والنزالء كانت محكمة أرسلت أسر سبعة نزالء رسالة إلى الرئيس السوري لك ٢٠٠٩أيار /وفي مايو
لقيامهم بإعداد منتدى نقاشي للشباب على اإلنترنت ونشروا عدة مقاالت تنتقد  ٢٠٠٧أمن الدولة قد حكمت عليهم بالسجن في 

  .السلطات السورية
فلم يقتصر األمر : "وأضافت". تجاهل طلبات األهالي بمعرفة مصير أوالدهم أمر قاسٍ وغير إنساني: "وقالت سارة ليا ويتسن

على عدم إظهار الرئيس األسد االحترام لحقوق المواطنين السوريين، بل هو أيضاً لم يظهر الرحمة ألمهات وآباء سوريات 
  ".وسوريين يحاصرهم كابوس غموض مصائر أبنائهم
 -ذكر اسمه خشية تعرض أخيه للضرر  وطلب عدم - ٢٠٠٧كانون الثاني /وأبدى شقيق أحد المحتجزين في صيدنايا منذ يناير
شقيقي كان يحاكم في محكمة أمن الدولة عند إندالع . ال توجد أية معلومات: "ألمه وإحباطه لـ هيومن رايتس ووتش، قائالً

هل ما زال حياً أم مات؟ يداوم أبي على . نريد معرفة ما حدث معه. األحداث، لكن لم نسمع عنه أي شيء منذ ذلك الوقت
  "لكن لمن أذهب؟. تي بالخروج للسؤال عن أخيمطالب
  خلفية

وتحتجز الحكومة فيه المحتجزين على ذمة المحاكمة، أحياناً لمدة . يخضع سجن صيدنايا إلشراف القوات العسكرية السورية
. وأمن الدولة المخابرات العسكرية ومخابرات القوات الجوية،: سنوات، تحت إشراف ثالثة فروع من األجهزة األمنية السورية

ويستخدم السجن أيضاً لسجن األشخاص الذين تحكم عليهم محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية ال تفي بالمعايير الدولية 
وتتباين كثيراً . وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين في صيدنايا. للمحاكمة العادلة

بينما تعتقد . سجين ١٥٠٠يقدر السجناء بـ  ٢٠٠٧فأحد النزالء الذين انتهت محكوميتهم في . تجزين هناكتقديرات أعداد المح
  .٢٠٠٧منظمات حقوقية سورية أن العدد ازداد كثيراً منذ عام 

وفي . ، صدرت تقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف في السجن٢٠٠٨تموز /ومنذ اندالع أعمال الشغب في يوليو
وقال . ، تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير بأن حراس السجن استخدموا القوة المميتة هناك مجددا٢٠٠٨ًاألول  كانون/ديسمبر

 ٣٠كانون األول سمع أعيرة نارية من السجن واستمرت /ديسمبر ٦أحد سكان بلدة صيدنايا لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 
كانون األول، قال ناشط حقوقي /ديسمبر ١٨وبعد أسبوعين، في . لسجندقيقة، ثم فيما بعد شاهد دخاناً كثيفاً ينبعث من وسط ا
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سوري لـ هيومن رايتس ووتش إنه وردته معلومات عن وقوع أعمال عنف في السجن في ذلك اليوم، وأن سيارات إسعاف 
ديدة بوقوع وقال ناشط آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه حصل على تقارير ج. شوهدت هناك، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية

كانون األول وأتى على جزء من /ديسمبر ٣١كانون األول، وأن حريقاً اندلع في /ديسمبر ٣١و ٢٧حوادث في صيدنايا، يومي 
  .ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذه التقارير بصورة مستقلة. جدار المبنى الداخلي للسجن

ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه سوريا، يحظر والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ويشمل العهد الد
بتعويض جميع  - القانون  -االحتجاز التعسفي، وهو ما يشمل احتجاز األشخاص لفترات تتجاوز انتهاء محكومياتهم، ويطالب 

تدعو إلى تمكين السجناء من االتصال والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن األمم المتحدة . السجناء المحتجزين تعسفاً
كما تطالب قواعد األمم المتحدة هذه أيضاً بعدم استخدام القوة إال في حالة الضرورة ". على فترات منتظمة"بالعالم الخارجي 

  .القصوى، وأن يعرف أقارب السجناء الذين يموتون بوفاتهم فور وقوع الوفاة
****  

  
  ة الحريرييجب الكشف عن مصير محتجز في قضي: سوريا

  ٢٠٠٧أيلول /زياد واصف رمضان لم يره أحد منذ سبتمبر
June 22, 2009  

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مكان وأسباب اعتقال زياد  -) نيويورك(
ومن رايتس ووتش قد كتبت إلى وكانت هي. واصف رمضان وأن تفرج عنه ما لم تكن هناك أدلة موثوقة بارتكابه جريمة ما

  .تسأل عن مكان وأسباب احتجاز رمضان، لكن لم تتلق رداً حتى اآلن ٢٠٠٩أيار /مايو ٢٨الرئيس بشار األسد في 
وكان زياد واصف رمضان زميالً وصديقاً ألحمد أبو عدس، الذي ظهر في تسجيل فيديو بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

واحتجز األمن العسكري السوري رمضان . يزعم فيه المسؤولية عن االغتيال ٢٠٠٥شباط /في فبرايرالراحل رفيق الحريري 
وقابلت لجنة األمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الحريري رمضان مرتين في السجن، لكن مكانه . ٢٠٠٥تموز /يوليو ٢١في 

وتش لجنة األمم المتحدة إلى البحث في أمر سالمة كما دعت هيومن رايتس و. ٢٠٠٧أيلول /وأحواله غير معروفة منذ سبتمبر
  .رمضان

السلطات السورية : "وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
قيق الحريري، فعليهم إخالء وإذا لم يكن لديهم شيء يخفونه في تح: "وتابعت قائلة". تحتجز زياد رمضان منذ أربعة أعوام تقريباً

  ".سبيله فوراً أو نسب االتهام إليه بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
وكانت السلطات السورية قد احتجزت رمضان لمدة ستة أشهر على انفراد بمعزل عن العالم الخارجي قبل أن تسمح ألسرته 

. في فرع فلسطين التابع لألمن العسكري في دمشق ٢٠٠٧أيلول /سبتمبر ٢٣أو  ٢٢وشاهدته أسرته الخر مرة في . بمقابلته
وقالت أسرة . ذلك التاريخ ورفضت مدهم بمعلومات عن مكانه وأحوالهورفضت السلطات السورية منحهم حق الزيارة منذ 

  .رمضان إن القضاء السوري لم ينسب إليه اتهامات بأية جرائم
كانون األول /ديسمبر ١ولجنة األمم المتحدة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري قابلت رمضان في 

كانون /لس على اللجنة، ومرة ثانية أثناء إشراف سيرج برامرتز على اللجنة بعد تعيينه في ينايرأثناء إشراف ديتليف م ٢٠٠٥
  .وقد أخطرت اللجنة رسمياً هيومن رايتس ووتش بأنها لم تطلب من سوريا اعتقال رمضان. ٢٠٠٦الثاني 

ت األجهزة األمنية اللبنانية واستجوب. ورمضان السوري كان يعمل في لبنان في شركة خاصة يعمل بها أبو عدس بدوره
وبعد ذلك غادر رمضان إلى سوريا، وسلم نفسه طوعاً . رمضان إثر بث تسجيل أبو عدس، لكنها أخلت سبيله بعد فترة وجيزة

  .، حين عرف أنهم يبحثون عنه٢٠٠٥تموز /يوليو ٢١لألمن العسكري السوري في دمشق بتاريخ 
س ووتش، فإن األمن العسكري احتجز رمضان لمدة عام تقريباً في فرع فلسطين قبل وطبقاً لمعلومات اطلعت عليها هيومن رايت

وتمكنت أسرته من مقابلته بانتظام أثناء تواجده . ٢٠٠٦تموز /حزيران أو يوليو/نقله إلى السجن الرئيسي في حمص في يونيو
  .في حمص

ين في دمشق، مجدداً، دون إبداء أي تفسير نقله المسؤولون األمنيون السوريون إلى فرع فلسط ٢٠٠٧آب /وفي أغسطس
 ٢٣أو  ٢٢وبعد محاوالت متكررة لزيارته، تمكن أحد أفراد أسرته أخيراً من مقابلته في فرع فلسطين في . ألسرته
وكانت هذه آخر مرة يراه أحد من أسرته، إذ دأب مسؤولو األمن العسكري على رفض طلباتهم بالزيارة . ٢٠٠٧أيلول /سبتمبر
  .ك الحينمنذ ذل

****  
  

  رسالة إلى سيادة الرئيس بشار األسد عن زياد واصف رمضان
June 19, 2009  
  سيادة الرئيس،

نكتب إليكم للسؤال عن مكان وأحوال السيد زياد واصف رمضان، وأسباب القبض عليه، وهو مواطن سوري تحتجزه األجهزة 
على صلة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق ، والظاهر أن السبب ٢٠٠٥تموز /يوليو ٢١األمنية السورية منذ 

، في ٢٠٠٧أيلول /سبتمبر ٢٣ألخر مرة في  -السيد رمضان  -وقد شاهدته أسرته . ٢٠٠٥شباط /فبراير ١٤الحريري، في 
  .فرع فلسطين التابع لجهاز األمن العسكري في دمشق، ولم تصلها عنه أية معلومات منذ ذلك التاريخ
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عمل في لبنان في نفس الشركة الخاصة التي كان يعمل بها أحمد أبو عدس، الرجل الذي ظهر في تسجيل فيديو  والسيد رمضان
وقد استجوبت أجهزة األمن اللبنانية . بعد مقتل رئيس الوزراء الحريري بقليل، والذي زعم في التسجيل المسؤولية عن االغتيال

  .وفيما بعد عاد السيد رمضان إلى سوريا. بعد فترة وجيزة السيد رمضان إثر بث التسجيل، لكنها أخلت سبيله
، بعد أن ذهب إلى مقر الجهاز في ٢٠٠٥تموز /يوليو ٢١وقد احتجز جهاز األمن العسكري السوري السيد رمضان بتاريخ 

احتجز  وطبقاً لمعلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، فإن جهاز األمن العسكري. دمشق حين عرف أنهم يبحثون عنه
السيد رمضان لمدة تناهز العام دون نسب اتهام إليه، في فرع فلسطين، قبل نقله إلى السجن الرئيسي في حمص في 

  .وتمكنت أسرته من زيارته بانتظام أثناء احتجازه في سجن حمص. ٢٠٠٦تموز /حزيران أو يوليو/يونيو
وبعد . رمضان إلى فرع فلسطين مجدداً، في دمشق، نقل المسؤولون األمنيون السوريون السيد ٢٠٠٧آب /وفي أغسطس

. ٢٠٠٧أيلول /سبتمبر ٢٣أو  ٢٢محاوالت متكررة لزيارته، تمكن أحد أفراد أسرته أخيراً من مقابلته في فرع فلسطين في 
ك وكانت تلك أخر مرة تراه أسرته، ودأب المسؤولون في المخابرات العسكرية على رفض طلبات الزيارة من األسرة منذ ذل

  .الحين
وأثناء احتجازه، قابلته مرتين لجنة . وطبقاً ألسرة السيد رمضان، فإن القضاء السوري لم ينسب إليه أي اتهام بأية جريمة
، والمرة ٢٠٠٥كانون األول /ديسمبر ١التحقيق الدولية المستقلة المسؤولة عن التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الحريري، في 

وقد أخطرت اللجنة الدولية رسمياً . ٢٠٠٦كانون الثاني /السيد سيرج براميرتز على اللجنة، بدءاً من ينايرالثانية أثناء إشراف 
  .هيومن رايتس ووتش بأنها لم تطلب احتجاز السيد رمضان إطالقاً

إننا نطلب . ليهسيادة الرئيس، إن السيد رمضان محتجز منذ أربعة أعوام تقريباً، و والظاهر أنه محتجز دون نسب اتهامات إ
كما ندعو سيادتكم إلى الترتيب إلخالء سبيله على وجه السرعة ما لم يكن . استيضاح مكانه وحالته الصحية وأسباب احتجازه

وفي حالة الشك في ارتكابه عمل إجرامي، فعلى الحكومة أن تحيله على الفور إلى . ثمة أدلة موثوقة بأنه ارتكب عمالً إجرامياً
المحكمة الدولية إذا كان ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص األخيرة، وأن يتم منحه حقه في إجراءات  االدعاء أو إلى

وعلى حكومتكم أن تضمن أن . التقاضي السليمة، بما في ذلك االطالع على وجه السرعة على محامي وإجراء فحص طبي له
ويجب أيضاً أن يمنح . نونية استمرار احتجازه من عدمهيحظى السيد رمضان بجلسة أمام هيئة قضائية مستقلة وكفؤة لتحديد قا

وفي الوقت نفسه، ندعوكم أيضاً إلى توجيه المخابرات العسكرية . تعويضاً على أية فترة قضاها رهن االحتجاز غير القانوني
  .بالسماح ألسرة السيد رمضان بزيارته

  .يعة عاجلة للغاية، من ثم فنحن نتطلع قدماً لتلقي ردكم قريباًوهي قضية ذات طب. شكراً لكم مقدماً على اهتمامكم بهذا الشأن
  مع بالغ التقدير واالحترام،

  سارة ليا ويتسن
  المديرة التنفيذية

  قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  هيومن رايتس ووتش
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