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I .ملخص  
  

 ً ً "بل ھي عملية سياسية، ويُحكم عليك إذا كان فكرك السياسي . إنھا ليست عملية قضائية فعليا   ".خاطئا
  2008.1نيسان /العليا، أبريلدبلوماسي غربي يحضر بانتظام محاكمات محكمة أمن الدولة  -

  
ً من تشكيل محكمة أمن الدولة العليا ما زالت إحدى بؤر القمع في سوريا وھي من ركائز حالة . بعد أربعين عاما

، وقامت الحكومة بتشكيل محكمة أمن الدولة العليا 1963آذار /مارس 8الطوارئ التي أعلنتھا السلطات السورية في 
ودور المحكمة يتركز باألساس على مقاضاة األشخاص الذين ال ترتضي . داً ألمن الدولةلمقاضاة من ترى فيھم تھدي

وتتجاھل محكمة أمن الدولة . السلطات سلوكھم في محاكمات تعوزھا الضمانات األساسية إلجراءات التقاضي السليمة
كررت إدانتھا لھم بناء على العليا على طول الخط مزاعم المدعى عليھم بأن اعترافاتھم ُمنتزعة تحت التعذيب وت

  .اتھامات فضفاضة ومبھمة تُجرم باألساس حرية التعبير وتكوين الجمعيات
  

ومع مرور الزمن، ومع تغير إدراك الحكومة لمن . حاكمت محكمة أمن الدولة العليا آالف األشخاص 1992ومنذ عام 
التسعينات، كانت األھداف المفضلة للمحكمة ھي  وأثناء. تعتبرھم أعداًء لھا، تغيرت فئات المدعى عليھم في المحكمة

أما . العناصر الشيوعية والقوميين الناصريين والبعثيين العراقيين ونشطاء حقوق اإلنسان وعناصر اإلخوان المسلمين
أي أتباع الفكر  –اآلن فأغلب المدعى عليھم المشتبھين ھم من اإلسالميين، وعادة ما يُتھمون بأنھم من السلفيين 

أو يُتھمون بالرغبة في القتال في العراق، إضافة للنشطاء األكراد الذين يطالبون باإلعتراف  –سالمي األصولي اإل
  .والھوية الثقافية الكردية، ونشطاء مستقلين ينتقدون النظام بحقوق األقلية الكردية

  
ن كتبوا مقاالت تنتقد السلطات، ومن بين من حوكموا مؤخراً من قبل محكمة أمن الدولة العليا بعض المدونين الذي

وطالب جامعي كردي قام بتصوير تفريق الشرطة الحشود باستخدام العنف في مظاھرة سلمية قوامھا أطفال أكراد، 
  .، وعضو بجماعة اإلخوان المسلمين عاد من المنفى إلى سوريا2003في عام 

  
قضية، تُمثل مجتمعة كل المعروف  237ت عن وأثناء تحضير ھذا التقرير، قامت ھيومن رايتس ووتش بجمع معلوما

 1الملحق ( 2008حزيران /ويونيو 2007كانون الثاني /بأن محكمة أمن الدولة العليا نظرت فيه من قضايا بين يناير
إثر اندالع أعمال شغب في  2008تموز /وأوقفت محكمة أمن الدولية العليا عملھا في يوليو). يضم قوائم بھذه القضايا

كيلومتراً شمالي دمشق، والذي يديره الجيش، ويستضيف أغلب المدعى عليھم في  30ايا، على مسافة سجن صيدن
ووقف المحاكمات يُرجح أنه على صلة بتعتيم الحكومة الكامل على المعلومات بشأن مصائر . محكمة أمن الدولة العليا

  .المحتجزين في سجن صيدنايا
  

                                                           
  .2008نيسان /أبريل 14بيروت، . د. ماسي غربي مقيم في دمشق، سمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلو  1
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تيح للمراقبين المستقلين الحضور أو ھي تنشر مجريات عملھا، فقد جمعنا وبما أن محكمة أمن الدولة العليا ال تُ 
المدعى عليھم الذين انتھت فترات محكومياتھم، ومحامو : معلوماتنا ممن أتيح لھم االطالع على العمل في المحكمة

  .2004الدفاع، ودبلوماسيون أجانب تمكنوا من دخول قاعة محكمة أمن الدولة العليا بدءاً من عام 
  

حزيران /ويونيو 2007كانون الثاني /فبين يناير. والصورة التي ترسمھا األدلة المتراكمة لدينا ھي صورة موحشة
مدعى عليھم على األقل مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا أن األجھزة األمنية السورية قامت  33زعم  2008

رايتس ووتش فإن المحكمة لم تتخذ أي خطوات للتحقيق في  وعلى حد علم ھيومن. بتعذيبھم النتزاع االعترافات منھم
مدعى عليھم على األقل بناء على اتھامات فضفاضة أو مبھمة تُجرم حرية  153وحكمت المحكمة على . ھذه المزاعم

. مدعى عليھم على األقل بنشر معلومات على اإلنترنت تنتقد السلطات 10وحكمت على . التعبير وتكوين الجمعيات
كما حكمت .  مت نيابة عامة محكمة أمن الدولة العليا ثمانية مدعى عليھم على األقل بتھمة إھانة الرئيس السوريوأتھ

  .ناشطاً كردياً جراء المطالبة بزيادة حقوقھم السياسية كأقلية واالعتراف بھويتھم الثقافية 16المحكمة على 
  

نظام العدالة الجنائية العادي وليست خاضعة للمحاسبة إال وبما أن المحكمة نشأت كمحكمة استثنائية فھي ليست ضمن 
وبموجب مرسوم تشكيلھا فھي ُمعفاة من اتباع قواعد . أمام وزير الداخلية، الذي يتخذ صفة الحاكم العرفي المفوض

قوق اإلنسان من ثم فإن عدم التزامھا بالمعايير الدولية لح. اإلجراءات الجنائية المتبعة في المحاكم الجنائية السورية
  .ليس باألمر المدھش أو المستغرب

  
وفي القضايا التي حققت فيھا ھيومن رايتس ووتش، وجدنا أن قوات األمن تحتجز المدعى عليھم المقرر عرضھم على 

وفترات االنتظار . قبل إخطارھم باالتھامات المنسوبة إليھم –عادة لشھور  –محكمة أمن الدولة العليا لفترات طويلة 
ً لحق المدعى عليه في إخطاره على وجه السرعة باالتھامات المنسوبة إليه وتنتھك حقه في المحاكمة ھذه  تُعد انتھاكا

وحتى بعد بدء المحاكمة، يظھر من أبحاث ھيومن رايتس ووتش أن نصف القضايا تستغرق ثالث سنوات . العاجلة
تزيد عن أربع جلسات في محكمة أمن الدولة العليا،  على األقل قبل الُحكم فيھا، بالرغم من أن معظم المحاكمات ال

  .دقيقة 30وكل جلسة تستغرق في أغلب األحوال أقل من 
  

ً في األغلب أثناء المحاكمة وفي القضايا التي راجعتھا ھيومن رايتس ووتش، كانت . ويلعب المحامون دوراً شكليا
موكليھم قبل المحاكمة، وتبدأ مجريات المحاكمة قبل أن  المحكمة واألجھزة األمنية عادة ما تمنع المحامين من مقابلة

وحتى بعد بدء المحاكمة، ال يُتاح للمدعى عليھم إال أقل الفرص . يحظى المحامي بفرصة االطالع على ملف موكله
. باشرةلمقابلة محاميھم، ويكون اللقاء في أغلب األحيان لخمس دقائق ال أكثر، وھذا قبل بدء جلسة المحاكمة أو بعدھا م

كما تحرم المحكمة المحامين من فرصة عرض المرافعات الشفھية بالنيابة عن موكليھم، وال تسمح لھم إال بتقديم 
  .مذكرة الدفاع المكتوبة

  
ً للمادة  من العھد الدولي ) 5( 14وال يحق للمدعى عليھم الطعن في األحكام الصادرة ضدھم، وھو ما يُعد انتھاكا

وبموجب مرسوم إنشاء المحكمة تُعد أحكام . والسياسية، الذي تُعد سوريا دولة طرف فيه الخاص بالحقوق المدنية
إال أن من حيث الممارسة يقوم . محكمة أمن الدولة العليا نھائية لكن ال تُنفذ إلى أن يصادق عليھا رئيس الجمھورية

  .وزير الداخلية بالتصديق على األحكام
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  تجريم حرية التعبير
 153، حكمت المحكمة على 2007كانون الثاني /المعروف أن المحكمة نظرت فيھا منذ يناير 237ا الـ من بين القضاي

إطالق دعوات من شأنھا إثارة النعرات "على األقل من المدعى عليھم بناء على اتھامات مبھمة وفضفاضة مثل 
... أفعال من شأنھا"أو القيام بـ " قوميأنباء كاذبة أو مبالغ فيھا من شأنھا أن تضعف الشعور ال"أو نشر " المذھبية

" األمنية"وكثيراًما اعتمدت الحكومة السورية على مثل ھذه األحكام ". تعكير العالقات السورية بالدول األجنبية
الفضفاضة الواردة في قانونھا الجنائي، باألساس ما يتعلق منھا بالكالم أو الكتابة، كأداتھا األساسية إلسكات المنتقدين 

  .و من تراھم السلطات منتقدينأ
  

قضية نظرت  237من (االتھامات التي ُدرج على نسبھا للمدعى عليھم في قضايا محكمة أمن الدولة العليا . 1الجدول 
  )2008حزيران /ويونيو 2007كانون الثاني /فيھا المحكمة بين يناير

 

عدد القضايا التي وصف الُحكم القانوني أحكام القانون
ھا ھذه المادةاستخدمت في

من قانون  278مادة 
 العقوبات

من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزھا الحكومة "
عرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صالتھا بدولة ت

 ".ةأجنبي

34 

من قانون  285مادة 
 العقوبات

ترمي إلى "في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا بدعاوة  من قام
ومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذھبية إضعاف الشعور الق

 ".عوقب باالعتقال الموقت

104 

من قانون  286مادة 
 العقوبات

أنباء يعرف أنھا كاذبة أو مبالغ فيھا من من نقل في سورية "
في زمن الحرب أو عند توقع  شأنھا أن توھن نفسية األمة

 ".نشوبھا

6 

من قانون  307مادة 
  العقوبات

كتابة وكل خطاب يقصد منھا أو ينتج عنھا إثارة  كل عمل وكل "
 ".النعرات المذھبية أو العنصرية

9 

 
وقد طبقت محكمة أمن الدولة العليا ھذه األحكام على نحو ينتھك الحق في حرية التعبير، وعلى األخص إدانتھا 

 10حكمة أمن الدولة العليا على حكمت م 2007كانون الثاني /ومنذ يناير. ألشخاص جراء اإلبداء سلمياً آلراء سياسية
" تُعرض سورية لخطر أعمال عدائية"أو " إضعاف الشعور القومي"ُكتاب ومدونين على األقل ألن كتاباتھم تؤدي لـ 

نيسان /أبريل 15على سبيل المثال في . في محادثات خاصة" إھانة الرئيس السوري"أفراد آخرين بتھمة  8وحاكمت 
عاماً، بالسجن ثالثة أعوام ألن عضواً من  67لة العليا على محمد وليد الحسيني، حكمت محكمة أمن الدو 2007

وبعد . األجھزة األمنية سمعه يھين الرئيس السوري وينتقد الفساد في سوريا وھو جالس في مقھى الروضة في دمشق
عاماً، ألنه  23، ، أصدرت المحكمة ُحكما بثالثة أعوام ضد المدون طارق بياسي2008أيار /مايو 11شھر، في 

  .على اإلنترنت" أھان األجھزة األمنية"
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ً ما يحدث ھذا على انفراد في  ومقاضاة مواطنين سوريين عاديين جراء إبداء االنتقاد للرئاسة أو الحكومة، وأحيانا
. المعارضة منازلھم أو في أماكن عملھم، ھو مؤشر على مدى استخدام الحكومة لمحكمة أمن الدولة العليا في منع إبداء

  .واتھامات الجيران واألصدقاء وأفراد األسرة قد تكون كافية أحياناً للزج بالمرء في السجن
  

  االتھامات الفضفاضة المنسوبة إلى المشتبھين اإلسالميين
ضمن  أكبر مجموعة من المدعى عليھم الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا أثناء األعوام الثالثة األخيرة يُصنفون

ومالحظات مراقبة . أي المؤيدين للدولة اإلسالمية التي تُنفذ فيھا الشريعة اإلسالمية –" اإلسالميين"فئة واسعة تُدعى 
المحاكمات التي دونھا الدبلوماسيون الذين حضروا جلسات محكمة أمن الدولة العليا والبيانات الصادرة عن المحامين 

ً على  106مجموعة من " السلفيين"منھا أن المحكمة وصفت بـ  السوريين ومنظمات حقوق اإلنسان يظھر شخصا
حزيران /ويونيو 2007كانون الثاني /مدعى عليھم مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا بين يناير 237األقل من بين 

لة إسالمية ، مثل تأسيس دو"متطرفة"وتستخدم المحكمة ھذا الوصف حين تتبين في المدعى عليھم إبداء آراء . 2008
آخرين باالنتماء بالعضوية إلى جماعة اإلخوان المسلمين  22واتھمت . في سوريا أو إبداء رغبة في القتال في العراق

  .المحظورة
  

إيقاظ النعرات "ومراجعة مالحظات المحاكمات يتبين منھا أن االدعاء عادة ما ينسب االتھام للمدعى عليھم بـ 
االنتماء بالعضوية إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة "و) العقوبات من قانون 285مادة " (المذھبية

واستندت محكمة أمن الدولة العليا ). من قانون العقوبات 306مادة " (أعمال إرھابية"عبر " االقتصادي أو االجتماعي
  .2007الثاني  كانون/مدعى عليھم على األقل منذ يناير 106إلى ھذا الُحكم القانوني األخير في إدانة 

  
إال أن تحقيقات ھيومن رايتس ووتش يتبين منھا أن في الحاالت المذكورة، فإن االدعاء في أغلب األحيان أخفق في 

ً إلى جمعية تخطط الستخدام  كما ورد في القانون " أعمال إرھابية"التوصل إلى أدلة على انتماء المدعى عليھم فعليا
قضية استندت فقط إلى حيازة المدعى  15إلى أن محكمة أمن الدولة العليا في وانتھت ھيومن رايتس ووتش . السوري

. لالنتماء إلى جمعيات تخطط ألعمال إرھابية" دليل"وكتب لرجال دين أصوليين كـ ) سي دي(عليھم ألقراص مدمجة 
المتھمين باالنتماء وفي ھذه القضايا لم يعرض االدعاء في المحكمة ما يظھر منه أن ھؤالء االفراد، أو الجماعات 

ووجدنا عدداً محدوداً فقط من القضايا التي عرض فيھا ادعاء المحكمة . إليھا، خططوا الستخدام العنف أو اإلرھاب
لكن بشكل عام، لم . أدلة إضافية ضد من يُفترض أنھم سلفيون، مثل حيازة متفجرات وأسلحة نارية أو خطط محددة

وعلى حد قول دبلوماسي يعمل في دمشق ويراقب . قبل إدانة المدعى عليھميُعرض على المحكمة أي أدلة إضافية 
الدليل الوحيد ضد الكثير من المفترض كونھم إسالميين ھو حيازتھم "مجريات عمل المحكمة منذ فترة طويلة فإن 

  2".أقراص مدمجة وكتيبات ومثل ھذه الوسائط ألئمة متطرفين على ما يبدو
  

لة كثيراً في محاكمتھا لإلسالميين وغابت عنھا الخطوط الفاصلة بين اعتناق وإبداء آراء وقد توسعت محكمة أمن الدو
والقيام بأعمال فعلية يجب تجريمھا، مثل التورط في أعمال ) وھو ما تحميه أحكام القانون الدولي(دينية أصولية 

ى العنف ويلتزمون بقوانين الدولة واألفراد الذين ال يزيد نشاطھم عن اعتناق آراء سلفية وال يحرضون عل. العنف
  .يجب أال يتعرضوا للمالحقة القضائية

                                                           
  .2008آب /أغسطس 28، .ر. بريد إلكتروني إلى ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، ن  2
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  تجريم النشطاء األكراد
اعتقال ومحاكمة النشطاء األكراد كان جزءاً من سياسة سورية أوسع متعلقة بقمع مطالب الحقوق السياسية والثقافية 

إبان وقوع مصادمات بين  2004آذار /عد مارسوالحملة على النشطاء األكراد تصاعدت ب. لألقلية الكردية في سوريا
  .قتيالً وأغلبھم من األكراد 30المتظاھرين األكراد وقوات األمن في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا وخلفت 

  
ً بحق النشطاء األكراد ھو المحاولة بـ  جزء  إقتطاعأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك "واالتھام األكثر استخداما

واستخدمت محكمة أمن الدولة العليا ). من قانون العقوبات 267مادة " (ض السورية لضمه إلى دولة أجنبيةمن األر
، واألغلبية 2008حزيران /ويونيو 2007كانون الثاني /مدعى عليھم على األقل بين يناير 16ھذه المادة ضد 

كم على نشطاء جراء عرض طلب على مجلس واألمثلة تشمل الحُ . العظمى منھم شاركوا في األنشطة السلمية ال أكثر
أو جراء المشاركة في مظاھرة سلمية لمطالبة " المعوقات المفروضة على اللغة والثقافة الكردية"الشعب بإزالة 

  .السلطات السورية بالسماح لألطفال األكراد بتعلم لغتھم
  

  لھااالنتقادات السابقة الموجھة لمحكمة أمن الدولة العليا واستشراف مستقب
فاألمم . خروقات محكمة أمن الدولة العليا المتكررة للمعايير األساسية لحقوق اإلنسان لم تمر دون أن تلحظھا األعين

المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان السورية والدولية والمحامون السوريون في الماضي تكرر منھم جميعاً انتقاد محكمة 
وھي الجھة المسؤولة عن مراقبة التزام الدول  –م المتحدة لحقوق اإلنسان مثالً ذكرت لجنة األم. أمن الدولة العليا

أن إجراءات عمل المحكمة ال تتسق  2005ذكرت في عام  –بتنفيذ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
المدعى "وذكرت أن عاماً عن محكمة أمن الدولة العليا  13وكتبت ھيومن رايتس ووتش قبل . مع أحكام العھد الدولي

عليھم الذين يُحاكمون في محكمة أمن الدولة يُحرمون من حقوقھم المكفولة لھم بموجب القانون الدولي في المحاكمة 
  3".النزيھة والعلنية من قبل ھيئة تقاضي تتمتع بالصالحية واالستقالل والحياد

  
انتقدوا كثيراً  2004ة أمن الدولة العليا منذ والدبلوماسيون الغربيون الذين شرعوا يراقبون المحاكمات في محكم

وقال لـ ھيومن رايتس ووتش . المحكمة ورئيسھا فايز النوري، في المحادثات الخاصة مع ھيومن رايتس ووتش
  :دبلوماسي غربي اعتاد حضور جلسات محكمة أمن الدولة العليا على مدار السنوات الثالث السابقة

  
ھذا ھو االتھام، فما قولك؟ وحين : فھو يقول للمدعى عليه. ات قطلم أر النوري يطالع أحد الملف

وربما يضيف تعليقاً أو . ال يطرح النائب العام األسئلة أبداً ! كفى: يتحدث المدعى عليه يقول فجأة
  4.يروي نكتة للنوري

  
ً لحقوق ال يمكن تحسين أحوال ھذه المحكمة التي يُعد وجودھا في حد ذاته : "وحسب قول دبلوماسي آخر معاكسا
  5".اإلنسان، إال بحلھا بالكامل

  

                                                           
  .4حة ، صف1995تموز /يوليو ,Human Rights Watch/Middle East, Syria –The Price of Dissent, vol. 7, no. 4: انظر  3
  .2008نيسان /أبريل 14، بيروت، .د. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، س  4
  .2008آب /أغسطس 15، .ھـ. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، أ  5
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فحجم االنتھاكات المقترفة من محكمة أمن الدولة العليا واستمرار رفض . وتوافق ھيومن رايتس ووتش ھذا التقييم
وعلى السلطات السورية أن تخلي سبيل المدعى عليھم . السلطات السورية إصالحھا يعني أنه يجب حل ھذه المؤسسة

كما يجب عليھا نقل . جھون المحاكمة لمجرد تعبيرھم عن آرائھم بشكل سلمي أو المشاركة في جمعيات سلميةالذين يوا
القضايا التي يوجد فيھا أدلة على ارتكاب المدعى عليھم لجرائم إلى محاكم جنائية عادية وضمان أن ھؤالء المدعى 

فضالً عن أن على القضاء السوري أن . لحقوق اإلنسان عليھم يلقون المحاكمة العادلة بما يتفق مع المعايير الدولية
  .يحقق في المزاعم الكثيرة المطروحة بالتعذيب على أيدي أجھزة األمن ورفض أية اعترافات منتزعة باإلكراه

  
تموز /وقد سنحت الفرصة لحل محكمة أمن الدولة العليا بما أن السلطات أوقفت المحاكمات في المحكمة منذ يوليو

ً أن تكشف فوراً عن المعلومات الخاصة و. 2008 على الحكومة أن تجعل ھذا الوقف المؤقت دائماً، وعليھا أيضا
  .بمصير المحتجزين في صيدنايا

  
ولم تُظھر السلطات السورية أي التزام بوضع حد الستخدام محكمة أمن الدولة العليا كأداة قمعية ويجب أن يلعب 

وتُعد العالقات التي . دوراً في الدفع في ھذا االتجاه –األوروبي ودوله األعضاء ال سيما االتحاد  –المجتمع الدولي 
تحسنت مؤخراً بين الدول األوروبية وسوريا فرصة ھامة لتعزيز ودعم الدور األوروبي في مواجھة االنتھاكات 

المستقبل على مسار  وعلى األخص على االتحاد األوروبي أن يشرط أي تقدم في. القائمة لحقوق اإلنسان في سوريا
بحل محكمة أمن الدولة العليا وإخالء سبيل  –وباألخص سريان الدخول في اتفاق الشراكة  –عالقاته مع سوريا 

ً عن اآلراء أو المشاركة في جمعيات سلمية، وكذلك  المدعى عليھم الذين يمثلون للمحاكمة لمجرد تعبيرھم سلميا
وقابلة للقياس للكف عن استخدام التعذيب والمعاملة السيئة أثناء االشتراط بأن تتخذ سوريا خطوات ملموسة 

  .االستجواب والتحقيق
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II .منھج التقرير  
  

وال تنشر المحكمة أي من مداوالتھا أو . مصادر المعلومات المتوفرة عن محكمة أمن الدولة العليا محدودة للغاية
المدعى عليھم أنفسھم، صعب للغاية ألن أغلب المدعى واالطالع على مصدر ھام محتمل للمعلومات، وھو . أحكامھا

عليھم الذين حاكمتھم محكمة أمن الدولة العليا في السنوات الثالث األخيرة ما زالوا رھن االحتجاز، واألغلبية العظمى 
  .منھم في سجن صيدنايا، وھو سجن يديره الجيش، والزيارات إليه صعبة وخاضعة لرقابة صارمة

  
  :نقص في المعلومات، اعتمدت ھيومن رايتس ووتش على خمسة مصادر أساسية للمعلوماتولتعويض ھذا ال

  
: مالحظات المراقبة للمحاكمات التي أعدھا دبلوماسيون أجانب حضروا مداوالت محكمة أمن الدولة العليا -

جلسة في المحكمة حضروھا من  27وأمد الدبلوماسيون ھيومن رايتس ووتش بالمالحظات التي تغطي 
وفي الغالب تدور مالحظات المحاكمة حول معلومات . 2008حزيران /إلى يونيو 2007تموز /وليوي

أساسية عن المدعى عليه واالتھامات المنسوبة إليه واألدلة المعروضة في المحكمة، وما إذا كان المدعى 
لتي دونھا عليه قد زعم بالتعرض للتعذيب، والحكم الصادر بحقه وغيرھا من المالحظات المحدودة ا

 .الدبلوماسيون عن مجريات المحاكمة
  

بعض منظمات حقوق اإلنسان السورية، خاصة المنظمة : بيانات صادرة عن المحامين والمنظمات السورية -
والمنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان، تُصدر بيانات شبه أسبوعية عن ) سواسية(السورية لحقوق اإلنسان 

البيانات تستند في األغلب إلى معلومات يحصلون عليھا من المحامين وھذه . محاكمات محكمة أمن الدولة
وراجعت ھيومن رايتس ووتش جميع البيانات الصادرة عن المنظمات السورية . الذين يمثلون المدعى عليھم

، الذي ترد فيه 1واستخدمت المعلومات الواردة في ھذه البيانات لتحضير الملحق  2008و 2007في عامي 
 2007كانون الثاني /يع المدعى عليھم المعروف مثولھم أمام محكمة أمن الدولة العليا بين ينايرقائمة بجم
  .2008حزيران /ويونيو

 

قابلت ھيومن : مقابالت مع الدبلوماسيين ونشطاء حقوق اإلنسان والمحامين الذين يمثلون المدعى عليھم -
الدولة العليا، وقابلت أربعة محامين  رايتس ووتش ستة دبلوماسيين أجانب حضروا جلسات لمحكمة أمن

مثلوا المدعى عليھم بانتظام أمام المحكمة، وخمسة نشطاء حقوقيين سوريين قابلوا المدعى عليھم الذين مثلوا 
وأجرينا ستة من ھذه المقابالت . أمام محكمة أمن الدولة العليا وممن لديھم معلومات عن معاملة المحتجزين

  .وباقي المقابالت تمت عبر الھاتف أو بالبريد اإللكتروني بصفة شخصية خارج سوريا،
 

أجرينا المقابالت مع خمسة مدعى عليھم حاكمتھم : مقابالت مع أفراد حاكمتھم محكمة أمن الدولة العليا -
وأربعة من . ، لكنھم انتھوا من فترات محكومياتھم2005و 2004محكمة أمن الدولة العليا بين عامي 

والمدعى عليه . وا سوريا إثر إخالء سبيلھم، وأجرينا المقابالت معھم عبر الھاتفالمدعى عليھم غادر
 .الخامس أجاب على أسئلتنا عبر البريد اإللكتروني
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أمد ناشط حقوقي سوري ھيومن رايتس ووتش : قرارات اإلتھام المستخدمة في محكمة أمن الدولة العليا -
وھذه القرارات ساعدت على . يھا محكمة أمن الدولة العليابنسخ من ثالثة قرارات إتھامية في قضايا نظرت ف

 .فھم طبيعة األدلة التي تستند إليھا محكمة أمن الدولة العليا
  

كما راجعت ھيومن رايتس ووتش دراسات نُشرت عن محكمة أمن الدولة العليا، وكذلك تعليقات وقرارات لمؤسسات 
  6.متحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفياألمم المتحدة إزاء المحكمة، مثل فريق األمم ال

  
وأغلب األشخاص الذين تمت مقابلتھم في التقرير طلبوا من ھيومن رايتس ووتش عدم الكشف عن أسمائھم خشية 
. مضايقة السلطات السورية لھم أو ألسرھم، أو في حالة الدبلوماسيين، التسبب في مشكلة بشأن تواجدھم في سوريا

جأت ھيومن رايتس ووتش لعدم استخدام األسماء وعرضت بدالً منھا أوصاف لتوضيح المصدر وفي ھذه الحاالت ل
وھي ال تعادل األسماء الحقيقية .) ك. مثالً ج(واألحرف األولى ) ، إلخ"ناشط كردي"، "دبلوماسي غربي"مثالً (

  .لألشخاص الذين تم عقد المقابالت معھم
  

جھود، فلم تتمكن من مقابلة السلطات السورية ألغراض ھذا التقرير،  ورغم بذل ھيومن رايتس ووتش ما بوسعھا من
وقد . لم ترد على طلباتنا باإلحاطة أو بعقد مقابالت –السلطات  –وال تمكنت من ذكر آراء السلطات السورية بما أنھا 

ايتس ووتش رسالة وأرسلت ھيومن ر. رفضت السلطات السورية طلباتنا بزيارة سوريا وبمقابلة المسؤولين السوريين
ذكرت فيه باختصار ما انتھت إليه من  2009كانون الثاني /يناير 9إلى السفير السوري في الواليات المتحدة بتاريخ 

  .وحتى تاريخه لم تتلق ھيومن رايتس ووتش أي رد. نتائج في التقرير وطلبت التعليقات

                                                           
ً  ھل من عدالة في"رزان زيتونة، مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان،   6 نيسان /أبريل" قضاء االستثناء؟ محكمة أمن الدولة العليا نموذجا

 ).2008تشرين الثاني /نوفمبر 10تمت الزيارة في ( http://middleeasttransparent.com/article.php3?id_article=1247: ، على2007
 ,AI Index: MDE 24/039/2007, August 2007، "ملخص بواعث قلق العفو الدولية: مذكرة عن محكمة أمن الدولة العليا"العفو الدولية 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/039/2007/en/769227e8-ce8e-11dc-a98a-

359eaace9fe9/mde240392007eng.pdf ) 2008تشرين الثاني /نوفمبر 10تمت الزيارة في .(Human Rights Watch/Middle East, 
Throwing Away the Key, October 1992, pp. 8-9;  Middle East Watch (now Human Rights Watch/MENA), Syria Unmasked: The 

Suppression of Human Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press, 1991); Human Rights Watch/Middle 
East, Syria –The Price of Dissent, vol. 7, no. 4, July 1995  
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III .إطاللة على محكمة أمن الدولة العليا  
  

  نونية وإجراءات العملالسلطة القا. أ
وما  1963آذار /مارس 8جاءت محكمة أمن الدولة العليا رافداً لحالة الطوارئ التي أعلنتھا السلطات السورية في 

وكما ورد سلفاً فإن قانون الطوارئ يصرح بإحالة الجرائم ضد أمن الدولة والنظام العام إلى  7.زالت سارية حتى اآلن
محكمة أمن الدولة العليا مكان المحاكم العسكرية  47وضع المرسوم التشريعي  1968م وفي عا 8.المحاكم العسكرية

  9.االستثنائية
  

جميع األشخاص، المدنيين والعسكريين، بغض النظر عن رتبھم "ولمحكمة أمن الدولة العليا اختصاص قضائي على 
ورثت المحكمة االختصاص القضائي ومجال اختصاصھا القضائي النوعي غير محدود فعلياً، وقد  10".أو حصانتھم

كل القضايا األخرى التي يحيلھا إليھا الحاكم العسكري "للمحاكم العسكرية االستثنائية وكذلك سلطة النظر في 
  11".العرفي

  
محكمة أمن الدولة العليا من القواعد اإلجرائية التي تتبعھا المحاكم السورية  47ويعفي المرسوم التشريعي رقم 

  :العادية
  

الدولة  ال تتقيد محاكم أمن القوانين النافذة، المنصوص عليه في الدفاع ع االحتفاظ بحقم
وإجراءات  في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار عليھا باإلجراءات األصولية المنصوص

  12.والمحاكمة والتحقيق ةالمالحق
  

والقضاة ھم  13.قاضيين مدنيين والثالث قاٍض عسكريومحكمة أمن الدولة العليا قوامھا ھيئة من ثالثة قضاة، وبينھم 
  14.في العادة أعضاء في حزب البعث يتم تعيينھم بموجب اقتراح من الحاكم العرفي

                                                           
 51والمرسوم التشريعي رقم . 1963آذار /مارس 8بتاريخ  2طوارئ بموجب القرار العسكري رقم فرضت حكومة حزب البعث حالة ال  7

المرسوم . ، ھو قانون تم تفعيله من قبل الحكومة السابقة، ويُصرح للحكومة بإعالن حالة الطوارئ1962كانون األول /ديسمبر 22بتاريخ 
  .1962كانون األول /ديسمبر 22بتاريخ  51التشريعي رقم 

  .6، مادة 51مرسوم تشريعي رقم   8
وفي اآلونة األخيرة حكمت محكمة عسكرية على . 47إال أن المحاكم العسكرية االستثنائية استمرت في العمل رغم المرسوم التشريعي رقم   9

ھل من : حقوق اإلنسانمركز دمشق لدراسات : "لمزيد من التفاصيل يمكن االطالع على. 2004شباط /فبراير 14جماعة من بلدة داريا في 
  .4، صفحة "عدالة في قضاء االستثناء؟

  .7، مادة 47المرسوم التشريعي رقم   10
بموجب قانون الطوارئ السوري، فإن رئيس الوزراء يُعين حاكماً عسكرياً عرفياً بعد إعالن حالة . 5، مادة 47مرسوم تشريعي رقم   11

كانون /ديسمبر 22، بتاريخ 51مرسوم تشريعي رقم . الحق في تقييد التنقل والتجمعويمكن أن يمارس جملة من السلطات منھا . الطوارئ
  .9إلى  3، مادة 1962األول 

  ).أ( 7، مادة 47المرسوم التشريعي رقم   12
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ال يمكن الطعن في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لدى محكمة أعلى درجة، كما يتطلب العھد الدولي الخاص بالحقوق 
ومحكمة أمن الدولة العليا تتبع السلطة التنفيذية وسلطة  1969.15يه سوريا في عام المدنية والسياسية، الذي صدقت عل

مراجعة أحكامھا والتصديق عليھا تخص رئيس الدولة الذي يمكنه إلغاء األحكام أو األمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف 
ر الداخلية بصفته نائب الحاكم ومن حيث الممارسة، قال لنا محامون سوريون إن األحكام تسري بموافقة وزي. الُحكم
  16.العرفي

  
واإلحالة عادة ما تتم . وتتم إحالة المدعى عليھم إلى محكمة أمن الدولة العليا من قبل األجھزة األمنية السورية المتعددة

إال أنه وحسب ما ذكر محامي . على ھيئة أمر عرفي، بناء على سلطات القانون العرفي، بتوقيع من وزير الداخلية
قب مجريات عمل محكمة أمن الدولة العليا لسنوات، فھذه اإلحالة من وزير الداخلية مسألة شكلية تماماً، بما أن را

  17.الممارسة تتمثل في إرسال األجھزة األمنية لنسخة من تحقيقاتھم مباشرة إلى محكمة أمن الدولة العليا
  

جب أمر عرفي، يتم استجوابه على يد قاضي التحقيق، الذي وما إن تتم إحالة المحتجز إلى محكمة أمن الدولة العليا بمو
االستجواب ثم نسب االتھامات ثم الدفاع : وتبدأ المحاكمة بسلسلة من أربع جلسات متعاقبة. يحيل القضية إلى المحاكمة

  .ثم إصدار الحكم، ويفصل بينھا في العادة شھور على أفضل تقدير
  

ً لمراقبي المحكمة فإن جلسات الم ووصف دبلوماسي غربي . حكمة قصيرة للغاية وتتسم بطابع غير رسميوطبقا
  :حضر عدة جلسات ما يتم أثناء جلسة المحكمة

  
فھي حجرة في منزل وأحد . المدھش في األمر أنھا ال تبدو أو تتسم بما يميز المحاكم الحقيقية

ة أسئلة قليلة وعادة ما يعرض القاضي القضية بشكل موجز ويطرح عد. القضاة يجلس وراء مكتب
. وال يتحدث المحامون قط، ولم أر قط عرض أي دليل مادي. على المدعى عليه ثم تنتھي الجلسة

  18].من المدعى عليھم[دقيقة لكل مجموعة  30والجلسة برمتھا ال تزيد عن 

                                                                                                                                                                             
ً ) التي يرأسھا فايز النوري(من حيث المبدأ توجد في المحكمة دائرتان لكن دائرة واحدة منھما فقط   13 ضيان اآلخران القا. ھي الناشطة حاليا

بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من . في محكمة أمن الدولة العليا ھما القاضي المدني ميمون عز الدين والقاضي العسكري منجد بدران
  .2008تموز /يوليو 31، .أ. محامي سوري، س

المرسوم التشريعي . 2008آب /أغسطس 14، ومقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ناشط سوري، محمد العبد هللا، بيروت. المرجع السابق  14
  .، ورد فيه أن محكمة أمن الدولة العليا يتم تشكيلھا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الحاكم العسكري2، مادة 47رقم 

أدين بجريمة لكل شخص  : "من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورد فيھا) 5(14المادة . 8مادة  47مرسوم تشريعي رقم   15
وقالت الحكومة السورية في . به عليه للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم حق اللجوء، وفقا

ن أحكامھا على ضوء الطبيعة الحساسة للقضايا الُمحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا، فإ: "تقريرھا الدوري المرفوع إلى لجنة حقوق اإلنسان
أو  نھائية لكن ال تُطبق حتى يتم التصديق عليھا من قبل رئيس الدولة، وھو بحكم القانون له الحق في إلغاء الحكم، واألمر بإعادة المحاكمة

لسلطة ورئيس الجمھورية يمكنه إصدار العفو عمن أدينوا في المحكمة، وفي الواقع فقد مارس ھذه ا. تجميد مجريات التقاضي وتخفيف الحكم
فقرة  CCPR/C/SYR/2004/3من العھد،  40لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، فحص تقارير الدول األطراف بموجب مادة ". عدة مرات

  ).2004تشرين األول /أكتوبر 19( 66
  .2008تموز /يوليو 31، .أ. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س  16
  .المرجع السابق  17
  .2008تشرين الثاني /نوفمبر 4، بيروت، .ر. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن  18
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في الطابق ومكتب المدعي يقع  19.أيار في دمشق 29وتشغل المحكمة شقة في الطابق األول بالمبنى الواقع في شارع 
وفي األعوام األخيرة عقد فايز النوري، رئيس المحكمة، عدة . الثاني والطابق الثالث تشغله غرفة رئيس المحكمة
وتم تغيير مكان قاعة محاكمة محكمة أمن الدولة العليا في  20.جلسات في مكتبه بدالً من قاعة المحاكمة الفعلية

ً لدبلوماسيين زاروا الموقع . في دمشق) اح المعھد القضائيجن(إلى مبنى وزارة العدل  2008حزيران /يونيو وطبقا
  21.الجديد فإن النقل مؤقت والسبب ھو تجديد المقر القديم، لكن ال أحد يعرف تحديداً كم سيستغرق ھذا التجديد من وقت

  
المحكمة  وينتظرون خارج. وجلسات المحكمة ليست مفتوحة لحضور الجمھور وأسر المحتجزين ال يمكنھم الحضور

ومثل ھذا االستبعاد الشامل للجمھور عن المحكمة  22.أمالً في رؤية أقاربھم وھم يُنقلون إلى داخل مبنى المحكمة
يخرق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ورد فيه أنه يمكن استبعاد الجمھور من حضور 

داب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في المجتمع اآل"المحاكمات فقط في حالة وجود أسباب تتعلق بـ 
وقد تأزم الوضع بالنسبة لألسر بعد أن انتقلت  23".لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى"أو " الديمقراطي

كان  في المحكمة القديمة: "وقال محاٍم سوري لـ ھيومن رايتس ووتش. محكمة أمن الدولة العليا إلى المقر المؤقت
لكن اآلن ال يمكنھم االقتراب ألن المقر . بإمكانھم الوقوف أمام المحكمة ورؤية المدعى عليھم وھو يُنقلون إلى المحكمة

االسثتناء الوحيد فيما يتعلق بحضور الجلسات ھو ما يخص الدبلوماسيين الذين تمكنوا  24".الجديد داخل وزارة العدل
لم تسمح السلطات السورية : "اسي أوروبي لـ ھيومن رايتس ووتش قائالً وأوضح دبلوم. 2004عام  من الحضور منذ

  25".ثم وفي لحظة ما بدأوا يتقبلون حضورنا. بصفة رسمية أبداً بحضورنا
  

وباستثناء حاالت قليلة، تشير تحقيقاتنا إلى أن محاكمات محكمة أمن الدولة العليا عادة ما ال تشمل أي شھادات من 
وقال محاٍم مخضرم يحضر جلسات محكمة أمن الدولة  26.ب االتھامات أو في مرحلة الدفاعالشھود سواء أثناء نس

  :العليا بانتظام لـ ھيومن رايتس ووتش
  

                                                           
  .2008آب /أغسطس 14مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد العبد هللا، بيروت،   19
والمرسوم التشريعي رقم . 2008نيسان /أبريل 14، بيروت، .د. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، س  20
ً 1، المادة 47   .، تنص على أن رئيس المحكمة يحق له عقد جلسة المحاكمة في أي مكان وأي وقت يراه مناسبا
  .2008آب /أغسطس 28، .ر. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن  21
، ومقابلة ھيومن رايتس 2008نيسان /أبريل 14، بيروت، .ر. غربي يعمل في دمشق، نمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي   22

  .2008آب /أغسطس 14ووتش مع محمد العبد هللا، بيروت، 
من حضور المحاكمة كلھا أو بعضھا لدواعي اآلداب العامة أو  يجوز منع الصحافة والجمھور : "من العھد الدولي) 1(14ورد في المادة   23

الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراھا  األمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف عام أوالنظام ال
  ".العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة المحكمة ضرورية حين يكون من شأن

  .2008تموز /يوليو 31، .أ. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س  24
مراقبة المجتمع ("انظر الجزء الخامس . 2008آب /أغسطس 14، .ب. بريد إلكتروني من دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، ب  25

  .أدناه لالطالع على تفاصيل أكثر عن دور الدبلوماسيين في المحكمة") الدبلوماسي الدولي لمحكمة أمن الدولة العليا
مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس . عى عليھم في محكمة أمن الدولة العليا لـ ھيومن رايتس ووتش إنه لم يحضر محاكماتھم شھودقال ثالثة مد  26

 19، ومقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق مسعود حامد، 2008آب /أغسطس 22، .ك. ووتش مع المحتجز السابق ك
وأكد محاٍم سوري على . 2008شباط /فبراير 15، .أ. ية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق س، ومقابلة ھاتف2008آب /أغسطس

اطالع بالموضوع وكذلك دبلوماسي يحضر الجلسات بصفة دائمة ما توصلت إليه ھيومن رايتس ووتش، من أن الشھود نادراً ما يمثلون أمام 
، مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع 2008تموز /يوليو 31، .أ. محامي سوري، سبريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من . المحكمة

  .2008تشرين األول /أكتوبر 7، بيروت، .ر. دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، ن
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وحين يفعل ھذا فإن الشاھد إما أن يكون مسؤوالً أمنياً أو . من النادر أن يستدعي االدعاء أي شھود
فاع، حتى حين يمثل الشھود فنادراً ما ومن األندر أن تقبل المحكمة شھادة شھود الد. مخبراً 

الشھود لتعزيز شھادة  من ، تم استدعاء عدد]تم حجب االسم[وفي قضية . يضيفون أي شيء
 ً   27.المدعى عليه، لكن المحكمة تجاھلت شھاداتھم تماما

  
ققنا فيھا ورغم أن محاكمات محكمة أمن الدولة العليا عادة ما تستغرق أربع جلسات، فإن نصف المحاكمات التي ح

ومراجعة ھيومن رايتس ووتش . استغرقت ثالثة أعوام ألن مسؤولي المحكمة يعقدون الجلسات كل بضعة شھور
 2007كانون الثاني /قضية منذ يناير 217للزمن الفاصل بين تاريخ التوقيف وتاريخ إصدار الحكم من المحكمة في 

 .من القضايا استغرقت ثالثة أعوام أو أكثر% 50تُبين أن 
  

 
 

  تقييد دور المحامين. 1
يحفظ حق المدعى عليه  47يلعب المحامون دوراً جد محدود في مجريات المحاكمة، رغم أن المرسوم التشريعي رقم 

ً للمدعى عليھم والمحامين الذين قابلتھم ھيومن رايتس . في توكيل الدفاع في محاكمات محكمة أمن الدولة العليا وطبقا
السورية عادة ما ال تسمح للمحامين بزيارة الموكلين الذين تمت إحالتھم للمحكمة إلى أن يأتي ووتش، فإن قوات األمن 

وھذا يعني أن المحامين ال يحضرون عادة أثناء مثول المدعى عليھم أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة . يوم المحاكمة

                                                           
  .2008تشرين األول /أكتوبر 8، .و. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س  27
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ئية السوري تنص على حق المدعى عليھم من قانون أصول المحاكمات الجزا 69أو قاضي التحقيق، رغم أن المادة 
  :وأوضح محاٍم خبير بالمحكمة طبيعة ھذه المشكلة 28.في حضور محاميھم أثناء االستجواب أمام قاضي التحقيق

  
وللحصول على ھذا التعيين، يجب أن تقابل . لكي تُمثل محتجزاً، يجب أن يعينك المدعى عليه

ي محكمة أمن الدولة العليا محتجزون في سجن وبما أن أغلب المدعى عليھم ف. المدعى عليه
فينتھي بك المطاف بانتظار مثول المدعى  –الذي يُمنع المحامين من دخوله  –صيدنايا العسكري 

  29.عليه يوم محاكمته لكي يتم تعيينك كمحاميه
  

 ً قاضي [حبيب نجمة قلت ل: "قاضي التحقيق مستوى على  إال أن أحد المدعى عليھم ألمح إلى أن المشكلة تكمن أيضا
ال يوجد محامون ھنا، واإلجراءات ھنا سريعة : إنني أريد حضور المحامي وإنني لن أتكلم دونه، فقال] التحقيق
وذكر مدعى عليھم آخرون قابلتھم ھيومن رايتس ووتش إنھم لم يوكل لھم محامين حين مثلوا أمام قاضي  30".للغاية

ووصف أحد المدعى عليھم حتى كيف وقع على  31.انت يوم المحاكمةالتحقيق وأن أول مرة يرون فيھا المحامي ك
  32.أوراق تعيين محاميه من داخل قصف االتھام في المحكمة

  
. حتى بعد بدء المحاكمة، يُتاح للمدعى عليھم القليل من الوقت مع محاميھم قبل بدء جلسة المحاكمة أو بعدھا مباشرة

من ثم فإن السبيل الوحيد الُمتاح  33.سمح لھم بزيارة موكليھم في سجن صيدناياوالمشكلة مجدداً ھا ھنا أن المحامين ال يُ 
للمحامي كي يقابل موكله ھو عادة أن يقابله يوم جلسة المحكمة لدى احتجاز المحتجز في زنزانة االتھام بالمحكمة 

كليه في محكمة أمن ووصف محامي دفاع المشاق التي واجھھا أثناء حديثه إلى مو 34.وعلى مسمع من حراس األمن
  :الدولة العليا

  

                                                           
ھل "انظر أيضاً مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان، . 1950آذار /مارس 13، 112، مرسوم رقم قانون أصول المحاكمات الجزائية  28

وثمة قضايا قليلة .عادة فإن االستجواب أمام مدعي أمن الدولة يتم دون حضور المحامين(" 17من عدالة في قضاء االستثناء؟ صفحة 
  ").للغايةسمح فيھا مدعي أمن الدولة للمحامين بالحضور

  .2008تشرين األول /أكتوبر 8، .س. يد إلكتروني إلى ھيومن رايتس ووتش من محامي سوري، سبر  29
  .2008تشرين الثاني /نوفمبر 19، .م. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محتجز سابق، م  30
ومقابلة ھاتفية لـ ھيومن . 2008آب /أغسطس 22، .ك. المرجع السابق، ومقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ك  31

. مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق س. 2008آب /أغسطس 19رايتس ووتش مع المحتجز السابق مسعود حامد، 
  .2008تشرين الثاني /نوفمبر 17، .س
  .2008آب /أغسطس 22، .ك. مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ك  32
كيلومتراً من دمشق، يخضع إلدارة الجيش ويُستخدم كمركز احتجاز على ذمة المحاكمة لمحتجزي  30صيدنايا الواقع على مسافة  سجن33 

عدد محدود من المدعى عليھم في محكمة أمن الدولة العليا محتجزين في . األجھزة األمنية، وكذلك لمن حكمت عليھم محكمة أمن الدولة العليا
ومن حيث المبدأ، يُسمح للمحامين بزيارة موكليھم في عدرا بعد بدء المحاكمة، لكن ھذا األمر . سجن عدرا، وھو سجن مدنيالجناح السياسي ب

  .2008تشرين األول /أكتوبر 29، .س. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محامي سوري، س. عرضة لمزاج األجھزة األمنية
مثالً . عادة ما يتدخل حراس األمن في المناقشات مع الموكلين: "ن أحد المحامين يقولاقتبس تقرير مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسا  34

مركز دمشق لدراسات حقوق . تسأل موكلك إن كان قد تم تعذيبه فيقول الضابط إن ھذا السؤال غير مسموح به ويطلب منا طرح السؤال التالي
ذكر أحد النشطاء قضية ُمنع فيھا المحامي خليل معتوق من مصافحة موكله، ويت. 17ھل من عدالة في قضاء االستثناء؟ صفحة "اإلنسان،  

مقابلة ھيومن رايتس . ، بعد أن تدخلت الشرطة العسكرية بشكل مباشر2007نيسان /أبريل 15عمر العبد هللا، أثناء جلسة الدفاع بتاريخ 
  .2008أيلول /سبتمبر 8ووتش مع محمد العبد هللا، بيروت، 
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كثيراً ما يتدخل حارس األمن في المحادثة ويطلب من المحامي أال ينصح المحتجز في ھذا المنحى 
وفي بعض الحاالت، يتدخل . القانوني أو ذلك من قضيته، أو يطلب من المحتجز إنكار أمور بعينھا

قد ازدادت المضايقات سوءاً حتى إنني و... العاملون في المحكمة لمنع التحدث إلى المحتجز
  35.رفضت مؤخراً مجرد محاولة الحديث إلى موكلي عبر باب زنزانة الحجز

  
وقال . وھذه القيود تعني أن الكثير من المدعى عليھم ال يُتاح لھم مناقشة خطة الدفاع واألدلة القائمة بحقھم مع محاميھم

محاميه الكتابي مع بدء جلسة الدفاع ثم سعى على الفور إلى  مدعى عليه لـ ھيومن رايتس ووتش كيف عرف بدفاع
  36.إنھاء توكيله له ألنه خالفه في منھج الدفاع

  
واشتكى محامو الدفاع لـ ھيومن رايتس ووتش من أن المحكمة تمنعھم من فرصة عرض الدفاع الشفھي وتطالبھم 

ً  37.باالكتفاء بتقديم مذكرات الدفاع الكتابية إلى المحكمة لھؤالء المحامين، فإنه أثناء إعدادھم للدفاع الكتابي، ال  وطبقا
تسمح لھم المحكمة إال بفحص قرار اتھام النيابة العامة وال تسمح لھم باالطالع على التحقيقات األولية التي أجرتھا 

لدولة العليا، يحفظ للمدعى عليه حق الدفاع في المحاكمات بمحكمة أمن ا 47األجھزة األمنية، رغم أن المرسوم رقم 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن لمحامي الدفاع الحق في االطالع على نسخة على  275والمادة 

  38.نفقته الخاصة من كل الوثائق التي يراھا مفيدة في دفاعه
  

ً ألحد المحامين. وتحد ھذه القيود كثيراً من دور وفعالية الدفاع لمحامين مذكرة الدفاع يوم يُحّضر الكثير من ا: "وطبقا
  39".ويكتبون ببساطة أربع فقرات ويدخلون بھا المحكمة. جلسة المحكمة

  
ووصف مدعى عليھم ُحكم . والمدعى عليھم الذين تحدثوا إلى ھيومن رايتس ووتش أبدوا القنوط من دور المحامي

فھو ال يغير من األمر . سألة شكليةم"من قبل محكمة أمن الدولة العليا، وصف دور المحامي بصفته  2005عليه في 
 ً الدور المحدود للمحامي مسألة : "وقال مدعى عليه آخر 40".وأفضل ما يفعله ھو معرفة موعد الجلسة التالية. شيئا

وسطحية وليست  وحتى تدخالت المحامي الخاص بي كانت في مساءل بسيطة. معروفة، وھو مسألة إجرائية ال أكثر
وبالنسبة لمدعى عليه ثالث، فإن المحامي لم يخدم أكثر من رسول بينه وبين  41".وبة إليّ في جوھر االتھامات المنس

أثناء إحدى جلسات المحاكمة تمكنت من سؤال المحامي أن يقرضني بعض النقود وطلبت منه أن يطلب من : "أسرته
  42".أھلي زيارتي في موعد محدد

                                                           
  . 2008تشرين األول /أكتوبر 29، .س. ن رايتس ووتش مع المحامي السوري سمقابلة ھيوم  35
  .2008تشرين الثاني /نوفمبر 17، .س. مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق س  36
من رايتس ووتش من بريد إلكتروني إلى ھيو. 2008تشرين األول /أكتوبر 29، .س. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محامي سوري، س  37

  .2008تموز /يوليو 31، .أ. المحامي السوري س
ھل من "انظر أيضاً تحليل مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان، . 1950آذار /مارس 13، 112قانون المحاكمات الجزائية، مرسوم رقم   38

  .18، صفحة "عدالة في قضاء االستثناء؟
  .2008تشرين األول /أكتوبر 29، .س. ري سمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المحامي السو  39
  .2008شباط /فبراير 15، .أ. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محتجز سابق، س  40
  .2008تشرين األول /أكتوبر 22، .ي. بريد إلكتروني إلى ھيومن رايتس ووتش من مدعى عليه سابق، أ  41
  .2008آب /أغسطس 19سعود حامد، مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق م  42
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إال أنه طبقاً . لمحامي، تقوم محكمة أمن الدولة العليا بتعيين محاميوبالنسبة للمدعى عليھم الذين ال يمكنھم تحمل كلفة ا
الثنين من المحامين ترافعا بشكل متكرر أمام محكمة أمن الدولة العليا، فإن ھؤالء المحامين الُمعينين يكونون في 

: مين المخضرمينوقال أحد المحا 43.العادة متدربين ترھبھم محكمة أمن الدولة وال يجرؤون على مجابھة المحكمة
واشتكى محاٍم آخر لـ  44".تميل لالقتصار على طلب الرحمة من المحكمة] أي المحامين الُمعينين[مذكرات دفاعھم "

ھيومن رايتس ووتش من أن المحامين الُمعينين كثيراً ما ال يمثلون أمام المحكمة في الموعد المحدد مما يؤدي لتأخير 
  45.الجلسات

  
. جانب الذين يحضرون الجلسات تعليقات مماثلة عن الدور المحدود للمحامين أثناء الجلساتوكان للدبلوماسيين األ

أقصى ما رأيته من محامي كان طلب أحد المحامين من القاضي أن يعيد ما . لم أرھم قط يتدخلون: "وقال دبلوماسي
دة ما يلتزم المحتجزون ومحاموھم عا: "ويردد نفس اآلراء دبلوماسي آخر قال 46".وال يقابل المحامي الموكل. قاله

  47".وقد الحظت غياب الدفاع على الطريقة الغربية. الصمت، وال يتحدث إال القاضي وممثلو المخابرات
  

والقيود المفروضة على مقابلة المحامين تخرق حقوق المدعى عليه المكفولة له بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق 
من العھد الدولي تضمن للمدعى عليه ) 3(14والمادة . 1969عليه سوريا في عام المدنية والسياسية والذي صدقت 

وأن يكون ھذا " ولالتصال بمحام يختاره بنفسه أن يعطى من الوقت ومن التسھيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه"الحق في 
لمبادئ األساسية لدور من ا 1والفقرة ". يناقش شھود االتھام، بنفسه أو من قبل غيره"االتصال على انفراد وأن 

ً على أن  والدفاع عنه في مختلف ... لكل فرد الحق في طلب المساعدة من محامي يختاره"المحامين ركزت أيضا
 48.ومنھا مرحلة االستجواب والتحقيق" مراحل إجراءات التقاضي الجنائية

 

  صيدناياالوقف المؤقت لمحاكمات محكمة أمن الدولة العليا إثر أعمال الشغب في سجن . 2
تموز /طبقاً للدبلوماسيين ومحامو الدفاع ونشطاء حقوق اإلنسان، جمدت محكمة أمن الدولة العليا عملھا بدءاً من يوليو

، والتي قمعتھا السلطات باستخدام 2008تموز /يوليو 5إثر اندالع أعمال شغب في سجن صيدنايا يوم  2008
حتجزين على ذمة المحاكمة بمحكمة أمن الدولة العليا في سجن وتحتجز الحكومة األغلبية العظمى من الم 49.العنف
  .صيدنايا

                                                           
بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من . 2008تشرين األول /أكتوبر 29، .س. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محامي سوري، س  43

  .2008تموز /يوليو 31، .أ. المحامي السوري س
  .المرجع السابق  44
طبقاً للعفو الدولية ففي قضية نظرت فيھا . 2008تموز /يوليو 31، .أ. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايت سووتش من محامي سوري، س  45

مذكرة عن محكمة أمن الدولة "العفو الدولية . محكمة أمن الدولة العليا لم يحضر المحامون الُمعينون من قبل المحكمة في ثالث جلسات
  .7، صفحة "العليا

  .2008نيسان /أبريل 14، بيروت، .د. دمشق، سمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في   46
  .2008آب /أغسطس 14بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق،   47
 27ھافانا، . المبادئ األساسية بشأن دور المحامين، أقرھا المؤتمر الثامن لألمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين  48

 U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990)، 1990أيلول /سبتمبر 7آب إلى /أغسطس
مقابلة ھيومن رايتس ووتش . 2008تشرين األول /أكتوبر 7، .ر. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن  49

تشرين /أكتوبر 29، .أ. ووتش مع محامي سوري، س ، مقابلة ھيومن رايتس2008تشرين األول /أكتوبر 29، .س. مع محامي سوري، س
  .2008األول 
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. وقد بدأت أعمال الشغب حين أجرت قوة من عناصر الشرطة العسكرية حملة تفتيش عنيفة على زنازين النزالء
ً لنزيل تحدث. والسجناء، وأغلبھم من اإلسالميين، احتجوا بالشجار مع أعضاء من الشرطة العسكرية إلى  وطبقا

وإثر إطالق . ھيومن رايتس ووتش من ھاتف نقال من داخل السجن، فإن الشرطة العسكرية ردت بفتح النيران عليھم
وتناقلت التقارير بدء . النار تغلب المحتجزون على حراس األمن واتخذوا منھم عدة رھائن، ومنھم مدير السجن

لعالم الخارجي من النزالء باستخدام ھواتف نقالة أخذوھا مفاوضات مكثفة لمدة أربعة أيام، مع تسرب معلومات إلى ا
تموز، وھو اتصال من نزيل بأسرته، قال فيه إن /يوليو 8وآخر اتصال معروف من سجين كان في . من الرھائن

  50.ضباط األمن يھددون بمداھمة السجن بعنف إذا لم يسلم السجناء أنفسھم
  

ً لدبلوماسي يحضر في العادة جلسات . ر بشأن وقف الجلساتولم تُصدر محكمة أمن الدولة العليا أي تفسي وطبقا
وآخر جلسة معروف بأن  51".رحنا نرسل أشخاصاً إلى المحكمة فيقولون ببساطة أنه ال توجد جلسات: "المحكمة

  .2008حزيران /يونيو 29محكمة أمن الدولة أجرتھا كانت في 
  

ومات بشأن المحتجزين في سجن صيدنايا وكانت السلطات ويُرجح أن الوقف على صلة بالحظر الكامل على المعل
وإذا تم عقد جلسات للمحتجزين ممن لديھم معلومات عن أعمال الشغب فربما . السورية قد فرضته إثر أعمال الشغب

وبعد سبعة اشھر على وقوع الحادث فما زالت لم تُتح معلومات علنية عن . تتسرب منھم أنباء عّما حدث في السجن
ولم تسمح الحكومة بالزيارات ألي من . انتھاء المواجھة في السجن، أو العدد الدقيق وأسماء القتلى والمصابين كيفية

  .ولم تذكر الحكومة شيئاً عن موعد استئناف محكمة أمن الدولة العليا لجلساتھا. المحتجزين في صيدنايا
  

  تاريخ محكمة أمن الدولة العليا. ب
وقد أصدر مركز . إال القليل 1968ن الدولة العليا في أول عشرين عاماً إثر تشكيلھا عام ال يُعرف عن نشاط محكمة أم

دمشق لدراسات حقوق اإلنسان، وھي منظمة سورية مستقلة، تقريراً يشير إلى محاكمة في محكمة أمن الدولة العليا 
ً للتقرير تمت المحاكمة في ثالثة وطبق. تورط فيھا نشطاء ينتمون للمنظمة الشيوعية العربية 1979تموز /في يوليو ا

  52.أيام وبعدھا أصدرت المحكمة ُحكماً باإلعدام على خمسة من أعضاء المنظمة وتم تنفيذ األحكام بعد ثالثة أيام أخرى
  

وفي أواخر السبعينات بدأ أعضاء من نقابة المحامين السورية المحلية حملة قوية ضد محكمة أمن الدولة العليا وغيرھا 
 22وذكر فرع النقابة في دمشق، في قرار شھير بتاريخ . حاكم االستثنائية التي أنشئت بموجب قانون الطوارئمن الم
األحكام غير المشروعة الصادرة من المحاكم االستثنائية يجب أن تُرى على أنھا "أن جميع  1978حزيران /يونيو

ترافع جميع المحامين أمام المحاكم االستثنائية وإذا أال ي"وطالب محامو دمشق بـ ". مخالفة للقانون ومبادئ العدالة
يجب أن يتفادوا أن تمنح مھنة المحاماة المصداقية لھذه المحاكم "ألن المحامين ]" بخرق النظام[فعلوا فھم مذنبون 

  53".الكارثية
                                                           

 21، بيان صحفي، "يجب فتح التحقيق في سقوط قتلى في سجن صيدنايا: سوريا"لمزيد من المعلومات عن أعمال الشغب انظر،   50
   http://www.hrw.org/en/news/2008/07/21: ، على2008تموز /يوليو

  .2008تشرين األول /أكتوبر 7، .ر. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي في دمشق، ن  51
  .26، صفحة "ھل من عدالة في قضاء االستثناء؟"مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان،   52
 Syria Unmasked: The، )أفريقيا في ھيومن رايتس ووتشأصبحت اآلن قسم الشرق األوسط وشمال (باقتباس من ميدل إيست ووتش   53

Suppression of Human Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press, 1991)  26صفحة.  
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أقدمت الجبھة الوطنية وفي محاولة لكسب الرأي العام، . وكانت المعارضة الجماھيرية لھذه المحاكم االستثنائية موسعة
وھي تحالف من األحزاب السياسية التي أسسھا الرئيس السابق حافظ األسد لتوفير القليل من المشاركة في  –التقدمية 

وفي بيان علني ھام . مكرھة على إنتقادھا –الحكومة من قبل األحزاب السياسية األخرى غير حزب البعث الحاكم 
تقييد االختصاص القضائي لمحاكم أمن الدولة بحيث "دعت الجبھة النظام إلى ، 1979أيلول /سبتمبر 27صدر في 

في مؤتمر البعث  1980والرئيس حافظ األسد نفسه تحدث في مطلع عام  54".يقتصر على الجرائم ضد أمن الدولة
ً بـ  تم إعطاء تعليمات  وأعلن أنه" إرساء ھيمنة المحاكم العادية على المحاكم االستثنائية في أسرع وقت ممكن"مطالبا

  55.لمحكمة أمن الدولة العليا بأال تنظر في أية قضية ال تختص بمسألة أمنية
  

 –فبدالً من تعزيز المحاكم العادية، قامت السلطات السورية في الثمانينات . وقد ثبت أن ھذه التصريحات ال قيمة لھا
بتجاھل قواعد عمل  –ال سيما اإلخوان المسلمين وھو العقد المعروف بالمواجھات العنيفة بين السلطة والمعارضة، 

ً عن محكمة  56.المحاكم أكثر لصالح احتجاز المحتجزين دون محاكمة وال تكشف مراجعة المعلومات المتوفرة علنا
  .أمن الدولة العليا ما إذا كانت المحكمة قد نشطت في الثمانينات أو أن السلطات جمدت مجريات عملھا بالكامل

  
، حين بدأت السلطات السورية محاكمة مئات النشطاء 1992كمة أمن الدولة العليا نشاطھا في عام واستأنفت مح

السياسيين أمام المحكمة ، منھم شيوعيين وقوميين ناصريين وبعثيين عراقيين ونشطاء سياسيين مستقلين وإخوان 
  57.مة إثر اعتقالھم مباشرةمسلمين تم اعتقالھم قبل فترة في الثمانينات، لكنھم لم يمثلوا أمام المحك

  
وربما كان جزءاً من . والسبب في التغير في إستراتيجية الحكومة إزاء التعامل مع السجناء السياسيين غير معروف

تحول أكبر في السياسة السورية الرسمية المتمثلة في توفير بعض الغطاء القانوني الستمرار احتجاز آالف المحتجزين 
مع إحالة مئات المدعى عليھم إلى محكمة أمن الدولة العليا، فإن الرئيس حافظ األسد أصدر وبالتوازي . السياسيين

  1991.58محتجز منذ فترة طويلة في أواخر عام  3500عفواً عن نحو 
  

كانت تخص مقاضاة نشطاء حقوقيين من  1992وأحد أول القضايا التي نظرت فيھا محكمة أمن الدولة العليا عام 
 1991واعتقلتھم األجھزة األمنية في أواخر عام . الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريالجان الدفاع عن 

بالسجن لفترات  1992آذار/، وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على عشرة منھم في مارس1992ومطلع عام 
ن منشورات تنتقد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات بتھمة العضوية في منظمة غير قانونية وتوزيع دون إذ

  59.الحكومة السورية والتآمر لتقويض النظام

                                                           
  .27المرجع السابق، صفحة   54
  .المرجع السابق  55
 ,Human Rights Watch/Middle East, Throwing Away the Key: لمزيد من المعلومات عن االحتجاز دون محاكمة في الثمانينات، انظر  56

October 1992, pp. 8-9;  Middle East Watch (now Human Rights Watch/MENA), Syria Unmasked: The Suppression of Human 
Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press, 1991) الفصل الثاني.  

 Human Rights Watch/Middle East, Syria –The Price: ، انظر1992مزيد من المعلومات عن أنشطة محكمة أمن الدولة العليا في عام ل  57

of Dissent, vol. 7, no. 4 1995تموز /يوليو.  
  .1صفحة  ,Human Rights Watch, Throwing Away The Key: انظر  58
 ,Middle East Watch, Syria – Human rights Workers on Trial: ء النشطاء، يمكن االطالع علىلالطالع على خلفية عن محاكمة ھؤال  59

vol. 4, No. 5   
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، حاكمت محكمة أمن 1971، في مجريات تقاضي غير مسبوقة منذ عام 1992آب /أغسطس 27وبعد ستة أشھر، في 
شخصاً من المشتبه في انتمائھم لفصائل شيوعية، بتھمة  150محتجز سياسي، منھم على األقل  600الدولة ما يُقدر بـ 

مثالً في . واستخدام محكمة أمن الدولة العليا لقمع النشطاء السياسيين استمر طيلة التسعينات 60.رق قوانين الطوارئخ
نشر أنباء "و" مناھضة أھداف الثورة"حكمت محكمة أمن الدولة العليا على ثمانية أكراد سوريين بـ  1993عام 
، حكمت محكمة 1994وبعد عام، في  61.المجردين من الجنسيةألنھم وزعوا عالنية منشوراً عن حالة األكراد " كاذبة

ً ُزعم أنھم أعضاء في حزب العمل الشيوعي غير المرخص، والحزب الشيوعي  21أمن الدولة العليا على   -شخصا
، "أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة االقتصادي أو االجتماعيالعضوية في منظمة سرية "المكتب السياسي بتھمة 

ً حكمت عليھ   62.م بالسجن لفترات تراوحت بين ثمانية أعوام إلى خمس عشرة عاما
  

، تمنى النشطاء السياسيون ونشطاء حقوق اإلنسان 2000تموز /وإثر وصول الرئيس بشار األسد إلى الحكم في يوليو
ففي . العمرإال أن آمالھم لم يُكتب لھا طول  63.أن تخفف الدولة من قمعھا ومن اإلحالة إلى المحاكم االستثنائية

اعتقلت األجھزة األمنية السورية عشرة من زعماء المعارضة، منھم نائبين في البرلمان، ھما  2001آب /أغسطس
وباستثناء النائبين الذين تمت إحالتھما إلى محكمة جنايات دمشق، فقد أحيل الثمانية . مأمون الحمصي ورياض سيف

وكمال اللبواني وحبيب صالح وحسن سعدون وحبيب عيسى وفواز الباقين، رياض الترك وعارف دليلة ووليد البني 
وشملت . أعوام 10تللو إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا وُحكم عليھم بالسجن لفترات تراوحت بين عامين و

  64.االتھامات محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة، والتحريض على الثورة المسلحة ونشر أنباء كاذبة
  

إال أن من . وفي السنوات التالية، ظلت محكمة أمن الدولة إحدى ركائز القمع في سوريا في عھد الرئيس بشار األسد
  .تراھم الحكومة أعداء لھا تغيروا، ومن ثم تغيرت معھم نوعية المدعى عليھم في المحكمة

  

  فئات المدعى عليھم في الوقت الحالي في محكمة أمن الدولة العليا. ج
ر مجموعة من المدعى عليھم في محكمة أمن الدولة العليا خالل السنوات الثالث الماضية يُمكن تصنيفھم بصفتھم أكب
متھمين من قبل السلطات السورية باعتناق آراء متطرفة تتمحور حول تأسيس دولة إسالمية في سوريا أو " إسالميين"

لمحاكمات التي دونھا الدبلوماسيون الذين حضروا جلسات ومراجعة مالحظات مراقبة ا. الرغبة في القتال في العراق
ً حكمت  237المحكمة والبيانات الصادرة عن المحامين السوريين ومنظمات حقوق اإلنسان يتبين منھا أن  شخصا

                                                           
ً  12تم احتجازھم دون نسب اتھامات رسمية إليھم لمدة بلغت  1992بعض النشطاء الذين حوكموا في   60 : لمزيد من المعلومات. عاما

Human Rights Watch, World Report 1993 – Syria chapter.  
  Human Rights Watch, Syria-The Silenced Kurds, October 1996, Vol. 8, No. 4(E): انظر  61
 Syria’s Tadmor Prison: وانظر الملحق أ من .Human Rights Watch, Syria’s Tadmor Prison, April 1996, Vol. 8, No. 2 (E): انظر  62

 Syria: the: وانظر أيضاً الملحق ب من  ھيومن رايتس ووتش. 2004ناشطاً سياسياً في عام  21لمحكمة لـ خلفية عن إدانة الالطالع على 

Price of Dissent,  1994و 1993لالطالع على األحكام التي أصدرتھا محكمة أمن الدولة العليا في عامي.  
 Alan George, Syria: Neither Bread nor Freedom: سلطة، انظرلقراءة المزيد عن الحالة النفسية في سوريا وقت تولي بشار األسد لل  63

(London: Zed Books, 2003),  وانظر. 33إلى  30صفحات :Human Rights Watch, No Room to Breathe, October 2007, Vol. 19, No. 

6(E),  10و 9صفحات.  
 Syria: Long“: يد من المعلومات عن محاكمة النشطاء العشرة، انظرلمز. حكمت محكمة جنايات دمشق على النائبين بالسجن خمسة أعوام  64

Prison Terms for Democracy Activists,” Human Rights Watch news release, August 2, 2002, 

http://hrw.org/english/docs/2002/08/02/syria4184.htm وانظر :Human Rights Watch, No Room to Breathe  11صفحة.  
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، وقد وصفت محكمة أمن 2008حزيران /ويونيو 2007كانون الثاني /عليھم محكمة أمن الدولة العليا بين يناير
" ينتمون إلى الحركة السلفية الجھادية"و" سلفيين"أشخاص منھم على األقل بـ  106يا في مداوالتھا الدولة العل

  65".ينتمون إلى حزب التحرير"أو " يعتنقون أفكاراً سلفية تكفيرية"و
  

عام  وزيادة عدد المحاكمات الخاصة باإلسالميين جاءت متزامنة مع توسيع الحملة على اإلسالميين في سوريا بدءاً من
، حين تم 2004نيسان /أبريل 27وأول ھجوم وقع في  66.إثر سلسلة من الھجمات على األراضي السورية 2004

زرع قنبلة بالقرب من مبنى مھجور لألمم المتحدة في حي المزة بدمشق، مما أدى إلى تراشق للنيران بين عناصر 
د المارة وضابط شرطة واثنين من الُمھاجمين األمن السوري ومسلحين إسالميين مشتبھين، مما أسفر عن مقتل أح

تصادمت قوات األمن مع مسلحين اتھمتھم السلطات السورية  2006حزيران /وفي الثاني من يونيو 67.الُمفترضين
وأفاد المسؤولون السوريون  68.على مبنى قريب من مقر اإلذاعة والتلفزيون السوريين" إرھابي"بالتخطيط لھجوم 

وفي  69.معھم أقراص مدمجة تحمل ُخطب لمحمود قول أغاسي، المعروف باسم أبو القعقاعبأن المسلحين كانت 

                                                           
يسعى السلفيون إلى محاكاة واسترجاع صورة السلف الصالح، وھو جيل النبي محمد، ويھدفون إلى تخليص الممارسات اإلسالمية من   65

وتشمل قضايا الفكر السفلي . إلى اتباع التفسيرات الحرفية للقرآنويمحون . التجديدات التي طرأت عليھا على مر القرون من التفاعل اإلنساني
. بُلغت عنهعادة مساءل الشعائر والحياة اليومية، لكن األھم ھي المساءل المتعلقة بالمعايير االجتماعية والقوانين المشتقة من أحاديث النبي كما 

مصطلح تكفير ُمشتق من كلمة كفر ويعني أن المسلم، أو من يدعي كونه "وطبقاً لغيلس كيبيل، الخبير األكاديمي في الحركات اإلسالمية، 
ومن يفسرون الشريعة اإلسالمية . والتكفير يعني إقصاءه عن المجتمع اإلسالمي في أعين جماعة المؤمنين. مسلماً قد أدعى ھذا بال إخالص

 :Gilles Kepel, Jihad: انظر". عد مستفيداً من حماية القانونحرفياً وبصرامة، يرون أن الشخص غير المخلص في إيمانه إلى ھذا الحد لم ي

The Trail of Political Islam (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2002),  حزب التحرير ھو . 31صفحة
حدة أو خالفة، بقيادة الشريعة اإلسالمية وبرئاسة حزب إسالمي سني إسالمي دولي ھدفه ھو دمج كل الدول اإلسالمية في دولة إسالمية مو

أيار /، مايو"نظرة إلى اإلسالم األصولي في سورية"للمزيد عن األصولية اإلسالمية في سوريا، انظر رزان زيتونة، . خليفة المسلمين
  http://tharwacommunity.typepad.com/whereto_syria/2006/09/post_1.html: ، على2007

 ”,Nicholas Blanford, “In secular Syria, an Islamic revival: للمزيد عن ظھور الحركات اإلسالمية في سوريا يمكن االطالع على  66

Christian Science Monitor, 3 على2003تشرين األول /أكتوبر ، :http://www.csmonitor.com/2003/1003/p06s01-wome.html و :
Sami Moubayed, “The Islamic Revival in Syria, Mid East Monitor,” Vol. 1, No. 3, Sept-Oct 2006, 

http://www.mideastmonitor.org/issues/0609/0609_4.htm; Ghaith Abdul-Ahad, "Outside Iraq but Deep in the Fight; A 
Smuggler of Insurgents Reveals Syria's Influential, Changing Role," Washington Post, June 8, 2005  الدور"وانتھى إلى أن 

في األيام األولى للحرب، انقض المقاتلون على العراق على متن . السوري في تعزيز وتنظيم ظھور الحركات اإلسالمية تغير مع الوقت
وبعد ضغوط قوية على  2004لكن في أواخر . حافالت سمح بعبورھا حرس الحدود السوريون من بوابات مفتوحة، حسب ما يتذكر الشھود

 Neil Macfarquhar, "Syria, Long: وانظر. ھمت عناصر األمن الداخلي الكثير ممن يسھلون عبور المقاتليندمشق من إدارة بوش، دا

Ruthlessly Secular, Sees Fervent Islamic Resurgence," The New York Times, 24 تستغل "ذكر أن ( 2003تشرين األول /أكتوبر
  ").من الحين لآلخر تفتح الصمام لترى من من األشخاص تورط فتتمكن من مراقبتهالحكومة الحركة اإلسالمية بصفتھا صمام أمان، و

 ,Syrian police clash with bombers,” BBC News Online, April 28, 2004“: انظر  67

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3664811.stm ) و)2008تشرين الثاني /نوفمبر 10تمت الزيارة في ، :Anne Penketh, 
“Peace shattered in Syria as terrorists attack UN building,“ The Independent, April 28, 2004, 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/peace-shattered-in-syria-as-terrorists-attack-un-building-

561530.html ) 2008تشرين الثاني /نوفمبر 10تمت الزيارة في.(  
 Five die as Syria: انظر. بعة ُمسلحين قُتلوا في المعركة، فيما تم أسر المسلحين المتبقينطبقاً للتقارير فإن مسؤول أمني سوري وأر  68

thwarts attack,” BBC News Online, June 2, 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5040558.stm )10لزيارة في تمت ا 
  ).2008تشرين الثاني /نوفمبر

أيلول /سبتمبر 28وتم اغتياله في . محمود أغاسي ھو زعيم سني يتمتع بكاريزما خاصة وله اآلالف من األتباع المتطرفين في سوريا  69
ة للبعض ھو العب أساسي قام بالنسب. وكان شخصاً مثيراً للجدل وثمة آراء كثيرة حول ھويته الحقيقية. ومن غير المعروف من قتله 2007

ومؤيد قوي لتأسيس دولة إسالمية في سوريا مرجعيتھا  2003بتحريك الشباب للقتال في العراق إثر الغزو بقيادة الواليات المتحدة عام 
وف المسلمين في وزعم آخرون أنه عميل للحكومة السورية وأنھا استخدمته لتخفيف المعارضة للواليات المتحدة في صف. الشريعة اإلسالمية

 Ghaith Abdul-Ahad, “From here to: لمزيد من المعلومات راجع. سوريا وإلبقاء السلطات على اطالع بأنشطة زمالئه من الجھاديين
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ھاجم أربعة أشخاص السفارة األميركية في دمشق، لكن قوات األمن السورية ردت وقتلت ثالثة  2006أيلول /سبتمبر
لقرب من دمشق، مما ، انفجرت سيارة مفخخة با2008أيلول /سبتمبر 27وأخيراً في  70.منھم فيما أصابت الرابع

ً وإصابة  17أسفر عن مقتل  ً  12آخرين في إحدى أعنف اإلعتداءات في سوريا خالل  14شخصا  6وفي  71.عاما
أذاع التلفزيون السوري أقوال لرجال قيل إنھم من منظمة فتح اإلسالم وأقروا في  2008تشرين الثاني /نوفمبر

  72".اإلضرار بالنظام في سوريا"ھدف من الھجوم كان االعترافات بتنفيذ الھجوم بالقنابل وذكروا أن ال
  

، تتباين "اإلسالميين"وقد ذكر دبلوماسيون أجانب ومحامو دفاع أنه ضمن ھذه المجموعة الكبيرة المعروفة بأنھا من 
فعلى أحد الطرفين ورد في مذكرات الدبلوماسيين الذين حضروا المحاكمات عدداً من . سمات المدعى عليھم كثيراً 

يروجون لتعاليم " متطرفين"مدعى عليھم بصفتھم رجال ال يزيد األمر عن حيازتھم لتسجيالت ومطبوعات ألئمة ال
وطبقاً لدبلوماسي غربي حضر محاكمات محكمة  73.إسالمية أصولية وفي بعض الحاالت يروجون للجھاد في العراق

متھمون فقط بحيازة أقراص مدمجة وكتيبات، ويبدو  الكثير من اإلسالميين المزعومين"أمن الدولة العليا بانتظام، فإن 
وعلى طرف النقيض اآلخر يوجد المدعى عليھم المتھمون باالنتماء بالعضوية إلى  74".أنھا ألئمة إسالميين متطرفين

  .القاعدة
  

وباإلضافة إلى ھذه الجماعات اإلسالمية فضفاضة التعريف، تستمر المحكمة في محاكمة أشخاص يُشتبه في 
، حكمت محكمة أمن الدولة العليا 2007كانون الثاني /ومنذ يناير. تھم في جماعة اإلخوان المسلمين المحظورةعضوي
واعتقلت الحكومة بعض  75.مدعى عليھم على األقل بالعضوية في جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة 22على 

 11المحكمة على محمود أحمد سماك في مثالً حكمت . المدعى عليھم لدى عودتھم إلى الوطن قادمين من المنفى
ً جراء العضوية في جماعة اإلخوان المسلمين إثر عودته من اليمن، التي أقام  12بالسجن  2007شباط /فبراير عاما

  .1981بھا منذ عام 
  

                                                                                                                                                                             
eternity,” The Guardian, June 8, 2005, http://www.guardian.co.uk/world/2005/jun/08/iraq.alqaida ) 10تمت الزيارة في 

 Radical syrian cleric ‘shot dead’,” BBC News Online, September 29 2007; Blanford, “In“، وانظر )2008تشرين الثاني /نوفمبر

secular Syria, an Islamic revival.”.  
 Gunmen in Syria Hit US Embassy; 3“: انظر. كن لم يُقتل أو يُصاب أي مسؤول أميركيتعرض للقتل مسؤول أمني سوري واحد ل  70

Attackers Die,” New York Times, September 13, 2006, http://www.nytimes.com/2006/09/13/world/middleeast/13syria.html 
  ).2008تشرين الثاني /نوفمبر 15تمت الزيارة في (

 ,Syrian TV shows men 'confessing' to deadly bomb blast,” Agence France Presse,  November 6, 2008“: انظر  71

http://afp.google.com/article/ALeqM5gq6arHHkxl-wuzRVxux2KtF6E5qg ) 2008تشرين الثاني /نوفمبر 15تمت الزيارة في.(  
ولھم تواجد في شمال لبنان وقد حارب الجيش اللبناني في حرب استغرقت . تُعد فتح اإلسالم جماعة سلفية على صلة أيديولوجية بالقاعدة  72

 Ferry Biedermann, “Lebanon and Syria: انظر. الجماعة عن مخيم نھر البارد لالجئين الخاص بالفلسطينيينثالثة أشھر معھم بغية إبعاد 
tussle over militants,” Financial Times, November 10, 2008, http://www.ft.com/cms/s/0/a742dec6-af55-11dd-a4bf-

000077b07658.html ) وانظر)2008تشرين الثاني /نوفمبر 15تمت الزيارة في ، :“Syrian TV shows men 'confessing' to deadly 
bomb blast,” Agence France-Presse, November 6, 2008, http://afp.google.com/article/ALeqM5gq6arHHkxl-

wuzRVxux2KtF6E5qg ) 2008تشرين الثاني /نوفمبر 15تمت الزيارة في.(  
  ".اتھامات فضفاضة بحق اإلسالميين المشتبھين"ج .4لالطالع على تفاصيل وأمثلة، انظر الجزء   73
  .2008آب /أغسطس 28،  .ر .ن ووتش من دبلوماسي يعمل من دمشقبريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس   74
  .يُجرم العضوية في اإلخوان المسلمين ويظھر أن االنتماء للجماعة يُعاقب باإلعدام) 1980( 49قانون رقم   75
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وباإلضافة إلى اإلسالميين، تستمر محكمة أمن الدولة العليا في محاكمة والحكم على نشطاء سياسيين ومنتقدين 
ومن التطورات الُمقلقة أن المحكمة بدأت تحاكم الكتاب والمدونين جراء نشر معلومات على اإلنترنت . ستقلين آخرينم

حكمت محكمة أمن الدولة العليا على  2008نيسان /أبريل 7مثالً في . تشمل انتقاد السلطات أو ال تعجب السلطات
" الحوار المتمدن"وام جراء كتابة مقاالت على موقع عاماً، بالسجن أربعة أع 38الكاتب والشاعر فراس سعد، 

)www.ahewar.org( وفيھا دافع المدعى عليه عن إعالن بيروت دمشق ،) الُمطالب بتحسين العالقات بين لبنان
  ).لمزيد من األمثلة" تجريم حرية التعبير"ب .4انظر الجزء ( 76).وسوريا

  
ً أمام محكمة أمن إال أ نه يبدو أن السلطات السورية تفادت مؤخراً محاكمة نشطاء سياسيين أو حقوقيين معروفين دوليا

مثالً في العامين األخيرين، حكمت محكمة جنايات ". عادية"الدولة العليا، مع إحالتھا لقضاياھم إلى محاكم جنايات 
 2007ناشطاً سياسياً وحقوقياً شاركوا في اجتماع في عام  12: يندمشق، وليس أمن الدولة العليا، على النشطاء التالي

كمال . والناشط السياسي والحقوقي د 78ومحامي حقوق اإلنسان أنور البني،  77للمجلس الوطني إلعالن دمشق،
مة إال أن تغيير المحكمة لم يضمن المحاك 80.والكاتب البارز ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى 79اللبواني،

وحكمت محكمة جنايات دمشق أيضاً عليھم بناء على اتھامات سياسية فضفاضة، . العادلة لھؤالء النشطاء السياسيين
  81.وتم تجريمھم جراء ممارسة حرية التعبير" إيقاظ النعرات المذھبية"و" إضعاف الشعور القومي"مثل 

واعتقال . أمن الدولة العليا للنشطاء األكرادفضالً عن ھذا فإن السنوات األخيرة شھدت زيادة في محاكمة محكمة 
ومحاكمة ھؤالء النشطاء يعكس سياسة سورية أشمل تتلخص في قمع مطالب األكراد باالعتراف السياسي والثقافي 

                                                           
 :، ويمكن العثور على كتابات فراس سعد على2006حزيران /يونيو 30اعتقلت مخابرات أمن الدولة فراس سعد في   76

http://www.ahewar.org/m.asp?i=509  
لمزيد من المعلومات عن . إاعالن دمشق ھو تجمع من عدة جماعات ونشطاء معارضة يدعو إلى إجراء إصالحات ديمقراطية في سوريا  77

 17، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، "عد اجتماع للمعارضةاعتقال نشطاء جدد ب: سوريا: "اعتقال ومحاكمة المجموعة، انظر
نشطاء المعارضة يروون وقائع الضرب : سوريا"و http://www.hrw.org/en/news/2007/12/16: ، على2007كانون األول /ديسمبر

 http://www.hrw.org/en/news/2008/02/04-0: ، على2008شباط /فبراير 5رايتس ووتش،  ، بيان صحفي لـ ھيومن"أثناء االستجواب
: على   2008تشرين األول /أكتوبر 30، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، "إنزال أحكام قاسية بالمعارضة الديمقراطية: سوريا"و

http://www.hrw.org/en/news/2008/10/30/syria-harsh-sentences-democratic-opposition   
نشر أنباء كاذبة أو مبالغة من "جراء بالسجن خمسة أعوام  2007نيسان /أبريل 25حكمت محكمة جنايات دمشق على أنور البني في   78

: سوريا: "انظر. بناء على أقواله الخاصة باألوضاع الالإنسانية التي أفضت لوفاة رجل ُمحتجز في سجن سوري" شأنھا وھن نفسية األمة
: ، على2007نيسان /أبريل 24، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، "عقوبة قاسية بحق محام حقوقي بارز

http://www.hrw.org/en/news/2007/04/24-1 .  
دس الدساس لدى دولة معادية "عاماً جراء  12بالسجن  2007أيار /مايو 10كمال اللبواني في . حكمت محكمة جنايات دمشق على د  79

للقاء مسؤولين حكوميين وصحفيين  2005واليات المتحدة وأوروبا في خريف عام بعد أن زار ال" لحملھا على مباشرة العدوان على سوريا
 11، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، "عاماًَ◌ مع األشغال الشاقة لناشط ُمسالم 12السجن : سوريا: "للمزيد، أنظر. ومنظمات حقوقية

   http://www.hrw.org/en/news/2007/05/10/12: ، على2007أيار /مايو
إضعاف الشعور "بالسجن ثالثة أعوام بتھمة  2007أيار /مايو 13حكمت محكمة جنايات دمشق على ميشيل كيلو ومحمود عيسى في   80

السجن ألربعة : سوريا: "ية السورية، انظربعد التوقيع على إعالن يدعو إلى تحسين العالقات اللبنان" إيقاظ النعرات المذھبية"و" القومي
: ، على2007أيار /مايو 17، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، "نشطاء آخرين

http://hrw.org/english/docs/2007/05/17/syria15941.htm   
. على سبيل المثال، أثناء محاكمة د. لة على أن األجھزة األمنية تدخلت أيضاً في محاكمات بمحاكم الجناياتباإلضافة إلى أن ثمة أد  81

إلى وزارة العدل يطلب  2005تشرين الثاني /نوفمبر 17اللبواني أمام محكمة جنايات دمشق، أرسل رئيس مكتب األمن القومي رسالة بتاريخ 
إلى االتھامات األقل التي وجھھا مكتب النيابة " لة معادية لحملھا على مباشرة العدوان على سوريادس الدساس لدى دو"فيھا إضافة اتھام 

أيار /مايو 11، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، "عاماً مع األشخاص الشاقة لناشط مسالم 12السجن : سوريا: انظر. مبدئياً للبواني
   http://www.hrw.org/en/news/2007/05/10/12: ، على2007



 

الةبعيداً عن العد    22   

 

، إثر سلسلة من المصادمات بين 2004آذار /وقد تسارعت عجلة الھجوم على النشطاء األكراد بعد مارس. بھم كأقلية
 30، والتي خلفت أكثر من 2004كراد وقوات األمن في مدينة القامشلي الشمالية الشرقية في عام المتظاھرين األ

قتيالً وأغلبھم من األكراد، وإثر األحداث المذكورة، اعتقلت قوات األمن السورية المئات من األكراد وأحالت بعضھم 
  82.إلى محكمة أمن الدولة العليا

  
ً زي  83.ادة في محاكمة محكمة أمن الدولة العليا ألعضاء من حزب العمال الكردستانيوشھدت السنوات األخيرة أيضا

ويمثل ھذا تراجع على مسار السياسة السورية بصفتھا أحد المؤيدين بقوة للحزب ضد تركيا أثناء الثمانينات 
لسورية لمقاتلي وفي ذلك الحين كان زعيم الحزب عبد هللا أوجالن يعمل من دمشق، ووفرت السلطات ا. والتسعينات

وتحت ضغوط قوية من تركيا، وضعت حداً لدعمھا  1998إال أن سوريا وفي عام  84.الحزب األسلحة والتدريب
لحزب العمال الكردستاني، وطردت أوجالن من بيته في دمشق وأغلقت معسكرات الحزب في لبنان التي كانت 

األمنية السورية تعتقل عناصر من الحزب وأكراد ومنذ التراجع عن ھذه السياسة والقوات . سوريا تسيطر عليھا
  85.يعبرون عن آرائھم المناصرة للحزب

  

  االنتقادات الدولية والمحلية الموجھة لمحكمة أمن الدولة العليا. د
. تعرضت محكمة أمن الدولة العليا النتقادات ثقيلة من ھيئات األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان السورية والدولية

وھي الجھة المسؤولة عن مراقبة التزام الدول بالعھد الدولي الخاص بالحقوق  –األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  فلجنة
انتھت في  2005تموز /يوليو 28وفي . تكرر انتقادھا للمحكمة –المدنية والسياسية، وسوريا دولة طرف فيه 

ؤكد على ما سبق أن أبدته اللجنة من بواعث قلق إزاء ت"مالحظاتھا إزاء تقرير سوريا بشأن العھد الدولي بذكرھا أنھا 
  :، وأن"من العھد 14وكونھا غير متسقة مع المادة ] محكمة أمن الدولة العليا[مجريات عمل ھذه المحكمة 

                                                           
في القامشلي بمباراة  2004آذار /مارس 12آخرين في أيام المصادمات التي بدأت  160شخصاً وأصيب أكثر من  30قُتل على األقل   82

وزعمت المصادر الكردية أن قوات األمن . ينة دير الزوركرة قدم بين مشجعي األكراد لفريق محلي ومؤيدي الفريق العربي الزائرين من مد
. وانتشرت االضطرابات في أنحاء المدن الكردية األخرى. استخدمت الذخيرة الحية ضد المدنيين األكراد العزل فور اندالع المصادمات

يجب معالجة المظالم الكامنة وراء : رياسو: "انظر. واستدعت الھجمات الكردية على أمالك الدولة ردود فعل عنيفة أخرى من قوات األمن
: ، على2004آذار /مارس 19، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش بتاريخ "القالقل الكردية

http://www.hrw.org/en/news/2004/03/18  . ،والعفو الدوليةKurds in the Syrian Arab Republic one year after the March 2004 
events, March 10, 2005, AI Index: MDE 24/002/2005  

وعقيدة الحزب تتلخص في الماركسية . حزب العمال الكردستاني ھو منظمة مسلحة تم تأسيسھا في السبعينات بقيادة عبد هللا أوجالن  83
شكيل دولة كردية اشتراكية ومستقلة، في منطقة جغرافية تشمل أجزاء من جنوب شرق وھدف الحزب ھو ت. اللينينية الثورية والقومية الكردية

وتحول ھذا الھدف إلى المطالبة . تركيا وشمال شرق العراق وشمال شرق سوريا وشمال غرب إيران، حيث أغلبية السكان من األكراد
ة ضمن المنظمات اإلرھابية دولياً من قبل عدة دول ومنظمات، منھا وھي منظمة مذكور. بالحقوق الثقافية والسياسية للسكان األكراد في تركيا

  .الواليات المتحدة والناتو واالتحاد األوروبي
 James Brandon, The Jamestown Foundation, “The PKK and Syria's Kurds,” Terrorism Monitor, Vol. 5, Issue 3, February: انظر  84

15, 2007 http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2370250; Gary Gambill, “The Kurdish 

Reawakening in Syria,” Middle East Intelligence Bulletin, Vol. 6, No. 4 4 2004نيسان /أبريل.  
أشار الكاتب إلى أنه إثر زيارته لجبل قنديل، مقر الحزب في كردستان العراق، ( ”James Brandon, “The PKK and Syria's Kurds: انظر  85

  ).في جبل قنديل من أصول سورية 4000في المائة من قوات الحزب البالغ عددھا  20وجد أدلة قوية توحي بأن 
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ينبغي على سوريا أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن كافة الحقوق والضمانات المكفولة بموجب 
تشكيل ومھام ومجريات عمل محكمة أمن الدولة العليا، وعلى  من العھد تُحترم في 14المادة 

  86.األخص  منح المدعى عليھم الحق في الطعن في أحكام المحكمة
  

أما فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي، وھو الھيئة المفوضة التحقيق في حاالت الحرمان من 
على األقل ُعرضت على المحكمة تم فيھا احتجاز األفراد بشكل  قضية 13الحرية بأسلوب متعسف، فقد قررت أن 

  :، علق الفريق العامل على مجريات عمل محكمة أمن الدولة العليا21/2000وفي الرأي رقم  87.متعسف
  

الفريق العامل قلق بشكل خاص إزاء ما يراه عدم التزام من قبل المحكمة بالمعايير الدولية للحق 
مثالً ال يُمنح المحامون الحق في مقابلة موكليھم قبل المحاكمة، وإجراءات  .في المحاكمة العادلة

المحكمة تبدأ قبل أن يحظى الممثلون القانونيون بفرصة دراسة ملف القضية، وكثيراً ما يُحرم 
ومطلوب من المحامين تصاريح كتابية من . المحامون من حقھم في التحدث بالنيابة عن موكليھم

  88.ل أن يقابلوا موكليھم في السجن، ويتم في العادة رفض منح ھذه التصاريحرئيس المحكمة قب
  

وقد أصدر مركز دمشق . كما وثقت منظمات سورية ودولية لحقوق اإلنسان انتقادات لمحكمة أمن الدولة العليا
صدرت منظمات وقد أ. انتقد فيه محكمة أمن الدولة العليا 2007نيسان /لدراسات حقوق اإلنسان تقريراً في أبريل

سواسية، والمنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان، ولجان  –منھا المنظمة السورية لحقوق اإلنسان  –حقوقية سورية أخرى 
بيانات صحفية بشكل منتظم، تنتقد فيھا محاكمات  –الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا 

س ووتش والعفو الدولية أصدرتا التقارير التي تدين محكمة أمن الدولة وكل من ھيومن رايت. محكمة أمن الدولة العليا
إال أنه على الرغم من ھذه االنتقادات،  89.العليا في إخفاقھا في الوفاء بالمعايير الخاصة بالمحاكمات المستقلة والنزيھة

                                                           
مالحظات ختامية للجنة حقوق . من العھد 40ن، النظر في تقارير الدول األطراف بموجب المادة لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسا  86

: على. 10، الفقرة 2005آب /أغسطس CCPR/CO/84/SYR 9اإلنسان، جمھورية سورية العربية، 
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs84.htm ) أبدت لجنة حقوق  2001في عام ). 2008أيلول /سبتمبر 8تمت الزيارة في

لجنة ". ترفض مزاعم التعذيب حتى في الحاالت البينة وأن قراراتھا ال تخضع للطعن"اإلنسان أيضاً قلقھا إزاء المحكمة وقالت إن المحكمة 
من العھد، التقرير الدوري الثاني للدول األطراف المقرر  40رير الدول األطراف بموجب مادة حقوق اإلنسان لألمم المتحدة، النظر في تقا

: ، على16فقرة  CCPR/CO/71/SYR 2000آب /أغسطس 25، الجمھورية السورية العربية، 1984تقديمه في عام 
http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/syria/ccpr/ccpr-co-71-syr-01e.pdf ) أيلول /سبتمبر 8تمت الزيارة في

2008.(  
 21/2000و 31/1996و 30/1996و 29/1996و 1/1994و 54/1993، و11/1993و 1993؟10انظر قرارات الفريق العامل رقم   87
: لمزيد من التحليل المتعمق لقرارات الفريق ھذه انظر العفو الدولية. 16/2006و 15/2006و 7/2005و 4/2005، و11/2002و

“Memorandum on the Supreme State Security Court: A Summary of Amnesty International’s Concerns,” AI Index: MDE 
24/039/2007, August 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/039/2007/en/769227e8-ce8e-11dc-a98a-

359eaace9fe9/mde240392007eng.pdf ) 2008أيلول /مبرسبت 8تمت الزيارة في.(  
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، آراء أقرھا الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، فاتح جاموس وعصام دمشقي ضد جمھورية   88

: ، على2000تشرين الثاني /نوفمبر E/CN.4/2001/14/Add.1, 9سورية العربية، 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/3d2f44620a5537f8c1256a500029da19?Opendocument ) تمت

  ).2008أيلول /سبتمبر 8الزيارة في 
ثمن : ھيومن رايتس ووتش، سوريا" ھل من عدالة في قضاء االستثناء؟"اإلنسان انظر على سبيل المثال، مركز دمشق لدراسات حقوق   89

  ، "مذكرة عن محكمة أمن الدولة العليا"المعارضة، العفو الدولية، 
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طاء ومحاكمتھم ومعھم غيرھم من فإن الجزء التالي يتضح منه أن محكمة أمن الدولة العليا مستمرة في الُحكم على النش
  .المدعى عليھم دون أي تغيير في مجريات العمل فيھا
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IV .االنتھاكات القائمة: نشاط محكمة أمن الدولة في اآلونة األخيرة  
  

كانون الثاني /قضية نظرتھا محكمة أمن الدولة العليا بين يناير 237جمعت ھيومن رايتس ووتش معلومات عن 
وفيما تتباين كمية المعلومات التي تم التوصل ). وردت فيه ھذه القضايا Iالملحق ( 2008ان حزير/ويونيو 2007

من المدعى عليھم زعموا في محكمة  33: إليھا في كل قضية من القضايا، فإن األدلة التراكمية توضح صورة معتمة
وعلى حد . العترافات تحت تأثير التعذيبأمن الدولة العليا أن عناصر من األجھزة األمنية السورية قد انتزعوا منھم ا

 153وحكمت المحكمة على . علم ھيومن رايتس ووتش فلم تتخذ المحكمة أية خطوات نحو التحقيق في ھذه المزاعم
مدعى عليھم بناء على اتھامات فضفاضة أو مبھمة تُجرم حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحكمت على عشرة مدعى 

وتمت إحالة ثمانية مدعى عليھم إلى محكمة أمن الدولة . ت على اإلنترنت تنتقد السلطاتعليھم جراء نشر معلوما
كردياً على األقل جراء الترويج  16وحكمت المحكمة على  90،"إھانة الرئيس السوري أو انتقاد العلويين"العليا بسبب 

  .لحقوق األكراد
  

  االستناد إلى االعترافات الُمنتزعة باإلكراه. أ
مراجعة ھيومن رايتس ووتش لمالحظات الدبلوماسيين األجانب ومذكرات المحامين ومنظمات حقوق يظھر من 

 2007كانون الثاني /مدعى عليھم على األقل ممن مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا بين يناير 33اإلنسان أن 
وال يوجد في . ت باستخدام التعذيبزعموا أن أجھزة األمن السورية انتزعت منھم االعترافا  2008حزيران /ويونيو

  .أي من مذكرات المحاكمة التي تمت مراجعتھا ما يوحي بأن القاضي اتخذ أي خطوات للتحقيق في مزاعم التعذيب
  

  :33ومن أمثلة المزاعم التي أدلى بھا المدعى عليھم الـ 
  

مقيم في القامشلي، قال علي الكردي، الطالب السوري الكردي ال 2007تشرين الثاني /نوفمبر 11في  -
وزعم أنه لم  91.لمحكمة أمن الدولة العليا أن المحققين عذبوه وأجبروه على توقيع اعتراف دون قراءته

وكرر مزاعم تعذيبه في الجلسة التالية . يعرف إال فيما بعد باعترافه بالتخطيط الرتكاب أعمال إرھابية
 2008.92شباط /فبراير 24بتاريخ 

لثاني قال إبراھيم كبارو لمحكمة أمن الدولة العليا إن فرع فلسطين من المخابرات تشرين ا/نوفمبر 18في  -
العسكرية احتجزه في الحبس االنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي طيلة تسعة أيام وأثناء ھذه الفترة أجبروه 

                                                           
وأسرة األسد الحاكمة من العلويين، والعلويون ممثلون بقوة في الجيش . العلويون ھم طائفة من الشيعة توجد بكثرة في سوريا  90

  .اراتواالستخب
 Trials before the SSSC in Damascus for the week of November 15, 2007,” SHRO- Swasiah statement 15“: انظر  91

تمت ( http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=520: ، على2007تشرين الثاني /نوفمبر
  )2008تشرين الثاني /نوفمبر 2الزيارة في 

  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008شباط /فبراير 24مالحظات مدونة من المحاكمات، لدبلوماسيين أجانب،   92
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وأنه قام ) القعقاعالمعروف في سوريا باسم أبو (على االعتراف بأنه يملك كتباً للشيخ السلفي محمود أغاسي 
  93.ببيع بعض ھذه الكتب

قال عبد الرحمن البصيري لمحكمة أمن الدولة العليا إن قوات األمن  2007تشرين الثاني /نوفمبر 25في  -
ورفض القاضي السماح له بإظھار الدليل . ضربته وعذبته وإن بقايا التعذيب ما زالت موجودة على جسده

  94.المادي الظاھر على جسده
قال كل من عبد المجيد غنيم وعبد الرحمن النعيمي لمحكمة أمن الدولة العليا  2008شباط /فبراير 24في  -

إن أجھزة االمن السورية انتزعت منھما االعترافات بأنھما من السلفيين ويريدان تفجير تمثال للرئيس 
 95.األسد

  
كانون /محكمة أمن الدولة العليا بين يناير األشخاص المعروف بأنھم أدلوا بمزاعم بالتعرض للتعذيب في. 2جدول رقم 

  200896حزيران /ويونيو 2007الثاني 
 

تاريخ الجلسة التي زعم فيھا المدعى 
 عليه بالتعذيب

 )تم تجميع األسماء لمن حوكموا في جماعات(اسم المدعى عليه 

 منھل سفيان بن علي .1 2007شباط /فبراير 25

 عز الدين قاسم بن أحمد .2

 عصام بن علي عكاشة .3

 أحمد حمدان .4 2007آذار /مارس 22

 محمد حمدان .5

 ماھر سويدان الرمضون .6 2007آذار /مارس 22

 ھادي دندل .7

 محمد ھالل عبد الجواد أبو الحوا .8 2007حزيران /يونيو 17

 حسام بن ممدوء عرعور .9 2007أيلول /سبتمبر 23

 عامر حمامي .10 2007أيلول /سبتمبر 23

 صالح عثمان .11 2007أيلول /سبتمبر 30

 فادي عيسى .12 2007تشرين األول /أكتوبر 21

                                                           
لمزيد . توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2007تشرين الثاني /فمبرنو 18مالحظات مدونة من المحاكمات لدبلوماسيين أوروبيين،   93

  .89من المعلومات عن أبو القعقاع، يُرجى مراجعة الحاشية رقم 
94  Trials before the SSSC in Damascus for the week of November 29, 2007,” SHRO- Swasiah statement, November 29, 2007, 

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=534 ) تشرين الثاني /نوفمبر 2تمت الزيارة في
2008.(  

-Report on trials before the SSSC last week,” SHRO- Swasiah statement, February 28, 2007, http://www.shro“: انظر  95

syria.com/2008/content/view/46/2/ ) 2008تشرين الثاني /نوفمبر 2تمت الزيارة في.(  
وليست القائمة . مذكرات الدفاع ومنظمات حقوق اإلنسان السورية تستند ھذه القائمة إلى مراجعة مالحظات الدبلوماسيين األجانب وإلى  96

عن  شاملة، بما أن الكثير من المحتجزين ربما لم يتحدثوا عن التعذيب أمام المحكمة خشية انتقام األجھزة األمينة، والمعلومات ليست متوفرة
  .مھتمين بالكشف عن التعذيب لم يحضروا كل المحاكمات كافة جلسات محكمة أمن الدولة العليا، بما أن الدبلوماسيين والمحامين ال
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 محمود عبد الرحمن عبد هللا .13 2007تشرين األول /أكتوبر 21

 نوري حمود النايف .14 2007تشرين األول /أكتوبر 21

 سلمان خلف الجبر .15

 محمد عبيد األحمد بن عيسى .16 2007تشرين الثاني /نوفمبر 4

 ناصر ناصر .17

 علي الكردي .18 2007تشرين الثاني /نوفمبر 11

 إبراھيم كبارو .19 2007تشرين الثاني /نوفمبر 18

 موسى إسماعيل علي .20 2007تشرين الثاني /نوفمبر 18

 عبد الرحمن البصيري .21 2007تشرين الثاني /نوفمبر 25

 عبد المجيد غنيم .22 2008شباط /فبراير 24

 عبد الرحمن النعيمي .23

 عزت ھواري .24 2008شباط /فبراير 24

 دسعيد حمادة بن محمو .25 2008آذار /مارس 2

 عامر السلخدي .26 2008آذار /مارس 3

 أحمد علي خالد .27 2008آذار /مارس 10

 أحمد مرعي .28

 خالد علي الخلف .29

 خالد عبد الرحمن .30

 قاسم علي خالد .31

 عبد القادر عليان .32 2008حزيران /يونيو 22

 ھوكار رمضان .33 2008حزيران /يونيو 29

 
سورية عذبت عدداً أكبر من المدعى عليھم الذين ويقدر المحامون ونشطاء حقوق اإلنسان السوريين أن قوات األمن ال

مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا، لكن الكثير منھم ال يجرؤ على ذكر التعذيب في المحكمة ألن ممثلي األجھزة 
  :وقال محامي يمثل كثيراً أمام المحكمة لـ ھيومن رايتس ووتش 97.األمنية يحضرون المداوالت

  
ومن النادر أال يتعرض المدعى عليه . عظمى من المتھمين تعرضوا للتعذيبالحقيقة أن األغلبية ال

ولسوء الحظ فإن المحكمة مستمرة في االعتماد على التحقيقات التي تجريھا األجھزة . للتعذيب
  98.بفتح أي تحقيق في قضايا التعذيب –على حد علمي  –األمنية ولم تقم أبداً 

                                                           
، ومقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المحامي 2008تموز /يوليو 31، .أ. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من المحامي السوري س  97

  .2008تشرين األول /أكتوبر 28، .س. السوري س
  .2008تشرين األول /أكتوبر 8، .س. ي السوري سبريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من المحام  98
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وقال أحد المحامين لـ . يابھم في قاعة المحكمة ليُظھروا للقاضي آثار التعذيبوفي بعض القضايا خلع المدعى عليھم ث
شھدت عدداً من المدعى عليھم يحاولون إظھار آثار التعذيب البادية على أجسادھم : "ھيومن رايتس ووتش

  :ووصف مدعى عليھم انتھى من محكوميته لـ ھيومن رايتس ووتش يوم إصدار الُحكم ضده 99".للقاضي
  

خلعت قميصي ألُظھر ] رئيس المحكمة في محكمة أمن الدولة العليا[أن حكم علّي فايز النوري  بعد
للدبلوماسيين والمحامين الحضور آثار التعذيب على ظھري، فقفز عناصر األمن علّي في 

  100.لحظة
  

ً من قب ل قوات األمن النتزاع وبناء على شھادات العديد من المحتجزين السابقين، فإن أكثر أشكال التعذيب استخداما
ووصف أحد ). الفلقة(االعترافات ھي الضرب والركل على كافة أجزاء الجسم، خاصة الضرب على أخمص القدمين 

  :2003المدعى عليھم التعذيب الذي تعرض له في فرع األمن السياسي أثناء استجوابه في عام 
  

] فرع األمن السياسيرئيس [وكان علي مخلوف . بدأ التحقيق، وكان كله ضرب في ضرب
ً  12واستمر التحقيق . حاضراً  وضربوني على . يوماً، ويتمثل في جلستين من الضرب يوميا

وبعد عشرين يوماً من االحتجاز نقلوني إلى أحد المكاتب وطلبوا مني . أخمص قدمي وعلى رأسي
والتوقيع أريد قراءته، فتعرضت لمزيد من الضرب وأجبروني على البصم : قلت. توقيع اعترافي
  101.ولم أتمكن من قراءته قط. على االعتراف

  
ووصف مدعى عليه حكمت عليه . واستخدم المستجوبون عدداً من المعدات لتقييد حركة المحتجزين وتيسير الضرب

ما يُدعى الدوالب، لـ ھيومن رايتس ووتش، وھو شكل  2005تشرين الثاني /محكمة أمن الدولة العليا في نوفمبر
كال التعذيب حيث تجبر قوات األمن الضحية على الرقاد واتخاذ وضع القرفصاء ثم وضع إطار سيارة معروف من أش

  :حول رجليه وكشف أخمص قدميه
  

في إطار وكشفوا أخمص قدمي وبدأوا في ] أي عناصر مخابرات القوات الجوية[وضعوني 
قدمي فتؤلمني من وكلما فقدت اإلحساس من الضرب المتكرر يسكبون المياه على . ضربي بعصا

  102.وبعد ھذا يخلعون ثيابي وأقف عارياً في طقس آذار البارد. جديد
  

، فوصف كيف قام عناصر من 2004تشرين األول /وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على ُمحتجز ثالث في أكتوبر
  ": بساط الريح"ف باسم بتعذيبه بعد أن قاموا بوثق رباطه إلى أطراف بساط خشبي يُعر 2003األمن السياسي في عام 

  

                                                           
  .المرجع السابق  99

وأكد دبلوماسي كان في الحضور الواقعة لـ . 2008آب /أغسطس 22، .ك. مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ك  100
  .2008نيسان /أبريل 14، بيروت، .د. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، س. ھيومن رايتس ووتش

  .المرجع السابق  101
  .2008تشرين الثاني /نوفمبر 17، .س. مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق س  102
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ثم قاموا بضربي بعصا وسلك . بعد أن أوثقوني وأجلسوني، بدأوا يطأون على قدمّي ويدّي وبطني
وقاموا بصعقي . وبعد ضربي أجبروني على التمرين لتنشيط دورتي الدموية مجدداً . كھرباء

شكل التعذيب  وتم وضع الكھرباء على إصبع قدمي األكبر، لكن. بالكھرباء في إحدى المرات
  103.األكثر تكراراً كان الضرب

  
ورغم مزاعم اعتماد األجھزة األمنية على التعذيب النتزاع االعترافات، التي تكرر اإلدالء بھا، فإن محكمة أمن الدولة 

زة واستمرت في االعتماد على االعترافات الموقعة من قبل المدعى عليھم، الذين احتجزتھم األجھ. العليا لم تحقق فيھا
ً لمحامي مثل عدة مرات أمام محكمة أمن الدولة العليا، فإن فايز النوري . األمنية بمعزل عن العالم الخارجي وطبقا

كان رد فعله على شكاوى التعذيب ھي االستھزاء بھا وقوله إن جميع المدعى ] كبير قضاة محكمة أمن الدولة العليا[
  104.عليھم يكررون نفس الزعم

  
ثل مراراً أمام محكمة أمن الدولة العليا إحباطه إزاء عدم قدرته على الطعن في االعترافات التي وأبدى محاٍم آخر م

  :تنتزعھا األجھزة األمنية
  

 –في األغلبية العظمى من القضايا  –لألسف فإن المحكمة تقبل بھذه االعترافات وتركن أحكامھا 
ي أن يحظى بفرصة الطعن في ھذه ومن الصعب للغاية على المحام. إلى ھذه االعترافات وحدھا

 105.االعترافات أو إثبات خالف ما ورد فيھا

 

أخرج القاضي النوري المحامي والناشط الحقوقي أنور البني من قاعة المحكمة بعد أن  2002حزيران /وفي يونيو
ليلة أثناء أصر البني على المطالبة بالتحقيق في المزاعم القاضية بأن األجھزة األمنية عذبت موكله عارف د

  106.احتجازه
  

  تجريم حرية التعبير. ب
ُحكماً الصادرة في الفترة  237يتبين من مراجعة ھيومن رايتس ووتش لقرارات محكمة أمن الدولة العليا البالغ عددھا 

مدعى عليھم بناء على أربعة مواد من  153أن المحكمة أدانت  2008حزيران /ويونيو 2007كانون الثاني /بين يناير
وھذه المواد مكتوبة بشكل فضفاض حتى إن المحكمة يمكنھا عقاب األشخاص في جملة من . ون العقوبات السوريقان

  :والمواد األربعة ھي. األنشطة السلمية والتعبير عن الرأي بغطاء قانوني يتمثل في حماية أمن الدولة
  

فعرض سورية لخطر أعمال من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزھا الحكومة : "278المادة  -
  ".ةعدائية أو عكر صالتھا بدولة أجنبي

                                                           
  .2008آب /أغسطس 19. ھـ. مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ھـ  103
  .2008تموز /يوليو 31، .أ. تش من المحامي السوري سبريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس وو  104
  .2008تشرين األول /أكتوبر 8، .س. سبريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من محامي   105
  .2008تشرين األول /أكتوبر 28الذي سمع بالواقعة من أنور البني نفسه، . م. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الناشط السوري ي  106
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في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو  من قام: "285المادة  -
 ".إيقاظ النعرات العنصرية أو المذھبية عوقب باالعتقال الموقت

في  أو مبالغ فيھا من شأنھا أن توھن نفسية األمة أنباء يعرف أنھا كاذبةمن نقل في سورية : "286مادة  -
 ".زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منھا أو ينتج عنھا إثارة النعرات المذھبية أو : "307مادة  -
 ".العنصرية

  
ً ھو الوارد في المادة  . مدعى عليھم 104دولة العليا ، وبناء عليه أدانت محكمة أمن ال285واالتھام األكثر استخداما

فضفاضة " إيقاظ النعرات المذھبية"و" إضعاف الشعور القومي: "وعناصر ھذه المادة، وعلى األخص ما ورد فيھا
  ".مصلحتھا القومية"ضد  –سواء تعسفياً أو موضوعياً  –للغاية بحيث يمكن تطبيقھا على أعمال تراھا الدولة 

  
اعتناق اآلراء "مدنية والسياسية، الذي تُعد سوريا دولة طرف فيه، يضمن الحق في والعھد الدولي الخاص بالحقوق ال

ويشمل ھذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار . الحق في حرية التعبير"و" دون مضايقة
من الحق في حرية ويمكن ألي دولة طرف في العھد أن تقيد  107".وتلقيھا ونقلھا إلى آخرين دونما اعتبار للحدود

أن تكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين "التعبير، لكن مثل ھذه القيود تقتصر فحسب على ما ينص عليه القانون و
  ".وسمعتھم ولحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

  
ً لألستاذ مانفريد نوفاك، مقرر األمم المتحدة الخاص الم عني بالتعذيب، في تحليله للعھد الدولي الخاص بالحقوق وطبقا

المدنية والسياسية، فإن القيود الواردة على حرية التعبير ال تُفسر إال في أضيق الحدود، مع إشارة مصطلحات مثل 
  108.إلى أوضاع فيھا تھديد قائم وعنيف يتھدد األمة" النظام العام"و" األمن القومي"
  

بل ساوت بين أعمال وكتابات فيھا انتقاد لسياسات الحكومة أو لقيادة . رية بھذا التفسير الضيقولم تلتزم السلطات السو
الدولة بأعمال تھدد األمن القومي، واستخدمت ھذه القوانين لمحاكمة الُكتاب والمدونين الذين انتقدوا السلطات وأيضاً 

  .األفراد المتھمين بإھانة الرئيس
  

  ونمحاكمة الُكتاب والمدون. 1
، اعتمدت محكمة أمن الدولة العليا على أحكام جنائية 2008حزيران /ويونيو 2007كانون الثاني /في الفترة بين يناير

  .فضفاضة للُحكم على عشرة ُكتاب ومدونين انتقدوا السلطات
  

ني حزيران، حكمت محكمة أمن الدولة على مجموعة من سبعة شباب، ھم حسام ملحم وطارق الغورا/يونيو 17في 
وأيھم صقر وعالم فخور وماھر إبراھيم أسبر وعمر العبد هللا ودياب سرية، بالسجن لفترات تباينت بين خمسة إلى 

                                                           
  .19ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة العھد الد  107
 Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rein: N.P. Engel, 1993): انظر  108
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عكر صالتھا بدولة تلخطر أعمال عدائية أو تعرض الدولة على أعمال أو كتابات أو خطب  اإلقدام"سبعة أعوام جراء 
  109.ا عدة مقاالت على اإلنترنت ينتقدون فيھا السلطات السوريةوكانوا قد أعدوا منتدى نقاش للشباب ونشرو". ةأجنبي

  
، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة عامين 2007أيلول /سبتمبر 23وفي 

يقات على ألنه نشر تعل" تعكر صالتھا بدولة أجنبية... القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تصرح بھا الحكومة"جراء 
  110.اإلنترنت يھاجم فيھا السعودية

  
عاماً، بالسجن أربعة  38، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الشاعر فراس سعد، 2008نيسان /أبريل 7وفي 

" معلومات كاذبة أو مبالغة من شأنھا إضعاف الشعور القومي في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا"أعوام جراء نشر 
وفي مقاله دافع عن إعالن بيروت دمشق ). www.ahewar.org" (الحوار المتمدن"ت على موقع جراء نشره لمقاال

  111.في لبنان 2006تموز /الداعي إلى تحسين العالقات بين سوريا ولبنان وانتقد دور الجيش السوري في حرب يوليو
  

درت محكمة أمن الدولة العليا ُحكماً بالسجن ثالثة أعوام ضد مدون آخر ھو ، أص2008أيار /مايو 11وبعد شھر، في 
" إھانة األجھزة األمنية"واتھمته بـ  2007تموز /عاماً، وكانت الحكومة قد احتجزته في يوليو 23طارق البياسي، 

  112".إضعاف الشعور القومي"على اإلنترنت، ونسبت إليه االتھام بـ 
  

المتمتع بالشعبية بين الشباب السوري ويغطي القضايا  www.akhawia.netى وكريم عرباجي، مدير منتد
ً المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا جراء  نشر معلومات كاذبة من شأنھا "االجتماعية والسياسية، يواجه حاليا

  113".إضعاف الشعور القومي
  

بير ھؤالء الُكتاب ال مبرر لھا من حيث كونھا ضرورية لحماية األمن القومي السوري وتنتھك والقيود على حرية تع
والمراسالت بين األمم المتحدة والمسؤولين السوريين بشأن اعتقال ُمدون في . التزامات سوريا بموجب القانون الدولي

مشروعة على حرية التعبير والتزاماتھا كاشفة بشكل خاص للتفاوت بين فھم الحكومة السورية للقيود ال 2003عام 
فلدى سؤال الحكومة من قبل ثالثة من المقررين الخاصين باألمم المتحدة عن اعتقال . الفعلية بموجب القانون الدولي

بعد إرساله مقاالت منسوخة من موقع أخبار الشرق  2003عبد الرحمن الشاغوري في عام 
)http://www.thisissyria.net( وھو موقع مرتبط بشكل خاص بالمعارضة السورية، ردت الحكومة السورية ،

                                                           
 ,Recent Arrests and Detentions of Syrian Activists,” Human Rights Watch letter, April 10, 2006“: انظر  109

http://hrw.org/english/docs/2006/04/11/syria13151_txt.htm  
 ,Syria: Stop Arrests for Online Comments,” Human Rights Watch news release, October 8, 2007“: انظر  110

http://hrw.org/english/docs/2007/10/08/syria17024_txt.htm  
: ، وكتابات فراس سعد موجودة على رابط2006تموز /يوليو 30اعتقلت مخابرات أمن الدولة فراس سعد في   111

http://www.ahewar.org/m.asp?i=509 ) 2008تشرين الثاني /نوفمبر 2تمت الزيارة في.(  
، لمزيد من )توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008أيار /مايو 11مالحطات المحاكمة الواردة من الدبلوماسيين األوروبيين،   112

 ً  Syria: Repression of Activists Continues Unabated,” Human Rights Watch news“: المعلومات عن خلفية الموضوع، انظر أيضا
release, June 12, 2008,  http://hrw.org/english/docs/2008/06/12/syria19119_txt.htm, “Syria: Stop Arrests for Online 

Comments,” Human Rights Watch news release, October 8, 2007,  
http://hrw.org/english/docs/2007/10/08/syria17024_txt.htm  

  ,Syria: Stop Arrests for Online Comments,” Human Rights Watch news release, October 8, 2007: انظر  113
http://hrw.org/english/docs/2007/10/08/syria17024_txt.htm  
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مليئ باألفكار واآلراء المعارضة لنظام الحكم "و" يسھم في تھديد سمعة وأمن الدولة"بقولھا إنھا تعتبر محتوى الموقع 
ا بأن حكمت على عبد الرحمن الشاغوري بالسجن ثالثة وانتھى المطاف بمحكمة أمن الدولة العلي 114".في سوريا

تضر بصورة وأمن "وتوزيع مقاالت " نشر أكاذيب"جراء ) ثم تم تخفيف الُحكم إلى عامين ونصف العام(أعوام 
  ".سوريا

  
سلطات من قبل ال" الُمعدة بعناية"والحظ الفريق العامل باألمم المتحدة المعني باالعتقال التعسفي كيف أن المعلومات 

أخفقت في الكشف عن كيفية أو مدى إسھام المعلومات التي نشرھا الشاغوري على اإلنترنت في اإلضرار "السورية 
  115".إشارة في غير موضعھا"ھي " مصالح األمن القومي"وانتھت إلى أن اإلشارة إلى " بسمعة وأمن الدولة

  

  محاكمة أشخاص أھانوا الرئيس. 2
ما ال يقل عن ثمانية  2008حزيران /ويونيو 2007كانون الثاني /العليا بين يناير كما حاكمت محكمة أمن الدولة

ومن المتھمين مواطنين سوريين عاديين . أشخاص انتقدوا سياسات الحكومة أو الرئيس السوري في محادثات خاصة
سماعھم في أماكنھم  دون دليل على التورط السياسي، وقد تم –منھم الميكانيكي ومالك المتجر الصغير والموظف  –

وحقيقة أن الحكومة قاضت ھؤالء األشخاص بناء على أعمال . ودوائرھم الخاصة يبدون االنتقاد للرئيس أو الحكومة
المراقبة وتقارير ُمرسلة من الجيران واألصدقاء وأفراد األسرة الذين يعملون كمخبرين، تشير إلى مجال امتداد الذراع 

بغض النظر عن قلة " تھديد"ية لألفراد في سوريا وحاجتھا لحماية نفسھا من أي الحكومية داخل الحياة الشخص
ومن القضايا الثماني التي تمت مراجعتھا، تم الُحكم على شخص ويُعتقد أن ستة آخرين ما زالوا رھن . أھميته

العليا نيته إخالء  المحاكمة حتى كتابة ھذا التقرير، ومصير شخص آخر غير معلوم، إذ ذكر رئيس محكمة أمن الدولة
  .سبيله، لكن لم تحصل ھيومن رايتس ووتش عن معلومات عما إذا كان قد أفرج عنه فعلياً أم ال

  
أعوام  3عاماً، بالسجن  67حكمت محكمة أمن الدولة العليا على محمد وليد الحسيني،  2007نيسان /أبريل 15وفي 

وكذلك ) من قانون العقوبات 286مادة " (اف الشعور القومينشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيھا من شأنھا إضع"جراء 
ً لبيان من المنظمة السورية لحقوق اإلنسان ). من قانون العقوبات 376مادة (شتم الرئيس السوري  ، )سواسية(ووفقا

ه التي يرأسھا المحامي الذي مثل المتھم، فقد حكمت المحكمة على الحسيني ألن عنصراً من األجھزة األمنية سمع
وال يشير بيان المنظمة  116.يحقر الرئيس السوري وينتقد الفساد في سوريا وھو جالس في مقھى الروضة في دمشق

  .السورية لحقوق اإلنسان إلى أية أدلة إضافية ضد المدعى عليه
  

                                                           
-Syria: Further information on Prisoner of conscience/legal concern/torture and other ill": اقتباس من العفو الدولية، في  114

treatment, 'Abdel Rahman Shaghouri," 21 2004حزيران /يونيو.  
 .U.N. Doc، 4/2005عبد الرحمن الشاغوري ضد الجمھورية العربية السورية ، الفريق العامل المعني باالعتقال التعسفي، رأي رقم   115

E/CN.4/2006/7/Add.1 at 22 (2005) على2005أيار /مايو 24راره في تم إق ، :http://www1.umn.edu/humanrts/wgad/4-

2005.html  ،لمزيد من المعلومات عن القضية انظر العفو الدوليةSyria: Further information on Prisoner of conscience/legal 

concern/torture and other ill-treatment, 'Abdel Rahman Shaghouri,” 21 على2004حزيران /يونيو ، :
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE240462004?open&of=ENG-315 ) 2008أيلول /سبتمبر 12تمت الزيارة في.(  

 ,Trials before the SSSC for the week of December 10, 2006,” SHRO-Swasiya statement, December 14, 2006“: انظر  116

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=378 ) تشرين الثاني /نوفمبر 8تمت الزيارة في
2008.(  
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امات مثل ميكانيكي السيارات أحمد سلمان أمام محكمة أمن الدولة العليا بناء على اتھ 2007تموز /يوليو 22وفي 
أثناء شجار مع ميكانيكي  –المذھب الشيعي الذي تنتمي إليه أسرة األسد  –بشتم الرئيس السوري والمجتمع العلوي 

ً لمالحظات دونھا دبلوماسيون أوروبيون حضروا المحاكمة ذلك اليوم، فقد شھد خمسة شھود . سيارات آخر وطبقا
ن الرئيس السوري أو العلويين، من ثم ذكر رئيس المحكمة عيان بأن سلمان شارك في الشجار لكن أنكروا سماعه يھي

ولم يتم الحصول على معلومات إضافية أو معرفة ما إذا كان قد تم إخالء سبيل  117.أنه ينوي إخالء سبيل سلمان
  .سلمان

  
سب وفي اليوم نفسه، مثل مصطفى أحمد جبالوي وشقيقه عمر أمام  محكمة أمن الدولة العليا بناء على اتھامات ب

وطبقاً لمالحظات المحاكمة، فقد أنكر مصطفى جبالوي االتھامات وقال للمحكمة إنه متھم . الحكومة والمجتمع العلوي
ً  6800(ليرة سورية  315000بالخطأ من قبل شريكه في العمل الذي تشاجر معه على مبلغ  ولم  118).دوالر تقريبا
ضافية عن القضية، بما أن الشقيقين جبالوي لم يظھرا تتمكن ھيومن رايتس ووتش من الحصول على أية معلومات إ

  .في أي من المالحظات األخرى الخاصة بالمحاكمات التي راجعتھا ھيومن رايتس ووتش
  

تشرين الثاني استجوبت محكمة أمن الدولة العليا مضھر ياغي، وتناقلت التقارير قوله أثناء تجمع /نوفمبر 18وفي 
" السابق الحريري] اللبناني[ارتكبوا أخطاء في لبنان أفضت إلى وفاة رئيس الوزراء "عائلي إن المسؤولين السوريين 

معلومات "واتھم بنشر ". آراء سلبية تخص الرئيس األسد مع تصديقه على أعمال الرئيس صدام حسين"وأنه أبدى 
وكذلك شتم الرئيس  )من قانون العقوبات 286المادة " (كاذبة أو مبالغ فيھا من شأنھا إضعاف الشعور القومي

  .وما زالت محاكمته جارية 119).من قانون العقوبات 376المادة (السوري 
  

استجوبت محكمة أمن الدولة العليا سمير برجاشي، الذي تناقلت التقارير شتمه الرئيس  2008نيسان /أبريل 13وفي 
اقبوا المحاكمة، فقد اعتقلت قوات األمن وطبقاً لمالحظات الدبلوماسيين الذين ر. بشار األسد أثناء وجوده في بيت عمه

وتناقلت . السورية برجاشي بعد إخبار مخبرين لھم بأنه سب الرئيس األسد أثناء مشاھدته التلفزيون في بيت عمه
التقارير مقارنة برجاشي للرئيس السوري بصدام حسين، وأنه ألمح إلى أن نھاية ُحكم صدام للعراق ستكون نفس نھاية 

وفي المحكمة طعن برجاشي في المزاعم التي أدلى بھا المخبرون وطلب استدعاء صاحب البيت . بشارُحكم الرئيس 
  120.والمحاكمة جارية وبانتظار استئناف محكمة أمن الدولة العليا لنشاطھا. الذي كان يشاھد التلفزيون فيه للشھادة

  
دي الذي يواجه اتھامات بإھانة الحكومة استجوبت محكمة أمن الدولة العليا عامر سلخا 2008أيار /مايو 18وفي 

ً لمالحظات الدبلوماسيين الذين راقبوا . واستمعت المحكمة لشاھدين. والرئيس السوري السابق حافظ األسد وطبقا
 ً . وأنكر الشاھد الثاني سماع أي شيء. المحاكمة قال الشاھد األول إنه سمع سلخادي يقول إن حافظ األسد كان لصا

  .والمحاكمة قائمة وبانتظار استئناف محكمة أمن الدولة العليا لنشاطھا 121.سيسمع شاھد ثالث وقال القاضي إنه
  

                                                           
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2007تموز /يوليو 22مالحظات المحاكمات التي دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   117
  .المرجع السابق  118
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2007تشرين الثاني /نوفمبر 18مالحظات دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   119
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008نيسان /أبريل 13مالحظات دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   120
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2007أيار /مايو 18مالحظات دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   121
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وفي اليوم نفسه، استجوبت محكمة أمن الدولة العليا محمد أحمد عيان، وھو عامل سوري يعمل في متجر إلصالح 
مادة " (ةعكر صالتھا بدولة أجنبي عرض سورية لخطر أعمال عدائية أوت"واتھم بالقيام بأعمال . اإلطارات في لبنان

وطبقاً . ألنه وحسب التقارير شارك في مظاھرة ضد سوريا أثناء تواجده في لبنان) من قانون العقوبات 278
لمالحظات الدبلوماسيين والمحامي الحاضر في المحكمة ذلك اليوم، فإن عيان أنكر االتھام وذكر أن مديره في العمل 

  .والمحاكمة مستمرة وبانتظار استئناف محكمة أمن الدولة العليا لنشاطھا 122.معهاتھمه زوراً ألنه تشاجر 
  

  "السلفيين"االتھامات الفضفاضة ضد المشتبھين . ج
فمن بين ") فئات المدعى عليھم في الوقت الحالي في محكمة أمن الدولة العليا("ج أعاله .IIIكما سبق الذكر في الجزء 

، 2008حزيران /كانون الثاني ويونيو/الدولة أنھا حكمت عليھم بين يناير شخصاً يُعرف عن محكمة أمن 237
آخرين باالنتماء بالعضوية إلى جماعة  22واتھمت " سلفيين"على األقل منھم  106وصفت المحكمة في مداوالتھا أن 

  123.اإلخوان المسلمين المحظورة
  

ً تھديداً ألمن وفيما تعتبر سوريا ذات مصالح مشروعة في حماية أمنھا القومي ب اعتقال ومحاكمة من يُعدون فعليا
وعلى األخص يجب أال  124.الدولة، فيجب أال تفعل ذلك إال باستخدام أساليب تتسق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  125.كذريعة لمقاضاة المدعى عليھم لمجرد اعتناقھم آراء تتعارض مع المصالح الحكومية" األمن"توسع من استخدام 
  

ً ھاماً، باعتبار أن المحكمة وبينم ا ال تلتزم سوريا بالفقه القضائي لمحكمة حقوق اإلنسان األوروبية، فھو يُقدم توجيھا
ً ألحكام محكمة حقوق اإلنسان األوروبية، فإن . كثيراً ما تدخلت في العالقة بين حرية التعبير واألمن القومي وطبقا

لألنشطة االنفصالية، أو الترويج للشريعة اإلسالمية، ھي أمور محمية  إبداء العدوانية نحو سلطات الدولة، أو الدعم
أكثر من ذلك، خلصت محكمة حقوق اإلنسان األوروبية إلى أن األقوال  126.بقدر عدم ترويجھا بشكل مباشر للعنف

                                                           
 ,Trials of the second half of May and first half of June,” SHRO- Swasiah statement, June 25, 2008“المرجع السابق،   122

http://anhri.net/syria/sohr/2008/pr0625.shtml ) 2008تشرين الثاني /نوفمبر 15تمت الزيارة في.(  
  .يُجرم العضوية في اإلخوان المسلمين ويذكر أن االنتماء إلى الجماعة يُعاقب باإلعدام) 1980لعام ( 49رقم  قانون  123
أية دعوة إلى الكراھية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على : "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر  124

التفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التفرقة العنصرية تطالب الدول بجعل نشر األفكار بناء على التميز وا" التمييز أو العداوة أو العنف
عمل " ضد أي عرق أو مجموعة أشخاص من لون آخر أو أصل إثني آخر"العرقي أو التحريض على التفرقة العنصرية أو أعمال العنف 

  .يعاقب عليه القانون
اصة باألمن القومي وحرية التعبير والحصول على المعلومات، وھي مجموعة غير ملزمة من المبادئ تم نشرھا مبادئ جوھانسبرغ الخ  125

من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، وتنص على أدلة توجيھية مفيدة في تحديد التوازن المناسب بين مصالح الدولة األمنية  1995في عام 
ئ جوھانسبرغ تنص على أن للسلطات عقاب التعبير عن الرأي كتھديد ألمن الدولة بموجب أحد ومباد. وحرية التعبير المشروعة للفرد

إذا ) 3إذا كان يُرجح أن يحرض على مثل ھذا العنف، ) 2إذا كان التعبير عن الرأي يؤدي للتحريض على العنف، ) 1: الشروط التالية ال غير
مبادئ جوھانسبرغ الخاصة باألمن القومي وحرية التعبير . واحتمال وقوع العنفكان ھناك صلة مباشرة ووثيقة بين التعبير عن الرأي 

ت تم( U.N. Doc E/CN.4/1996.39 (1996), http://www1.umn.edu/humanrts/instree/johannesburg.htmlوالحصول على المعلومات، 
  .6، مبدأ )2008تشرين الثاني /نوفمبر 10الزيارة في 

 Association Ekin v. France, no. 39288/98, ECHR 2001-VIII; Okçuoglu v. Turkey  [GC], no. 24246/94, 8 July 1999; andانظر   126

Müslüm Gündüz v. Turkey No. 1. متوفر على :www.echr.coe.int  
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لطات من تقديم التي تعطي الدعم المعنوي للعنف أو الحركات اإلرھابية تحميھا أحكام حرية التعبير إذا لم تتمكن الس
  127".آثار ضارة على منع الفوضى والجريمة"أدلة مقنعة على أن أشكال التعبير عن الرأي ھذه لھا 

  
ويظھر من مراجعة ھيومن رايتس ووتش لمالحظات المحاكمة في محكمة أمن الدولة العليا ومن مقابالت مع 

لمحكمة، أن محكمة أمن الدولة العليا لم تقصر المحامين ونشطاء حقوق اإلنسان ودبلوماسيين غربيين راقبوا أداء ا
نفسھا على الُحكم على المدعى عليھم في األعمال التي تحرض بشكل مباشر على العنف، بل انتھكت إلى حد كبير 

كما قاضت محكمة أمن الدولة . التزاماتھا الوطنية والدولية بمحاكمة المدعى عليھم العتناق آراء ال تعجب السلطات
مدعى عليھم جراء العضوية في جماعات من الُمعتقد أنھا تناصر تشكيل دولة إسالمية دون أن تثبت أن ھذه العليا ال

  .الجماعات تروج للعنف في سبيل تحقيق أھدافھا
  

ً في القضايا التي اعتمدت فيھا محكمة أمن الدولة العليا فقط على حيازة المدعى  ووجدت ھيومن رايتس ووتش نسقا
االنتماء بالعضوية إلى جمعية  "مجة وكتب لرجال دين متطرفين، فحكمت على المدعى عليھم بـ عليھم ألقراص مد

من قانون العقوبات  306مادة " (أعمال إرھابية"عبر " أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة االقتصادي أو االجتماعي
  ):من قانون العقوبات السوري 285مادة " (إيقاظ النعرات المذھبية"و) السوري

  
استجوبت محكمة أمن الدولة العليا معاوية الحسن، الطالب في جامعة دمشق،  2007أيلول /سبتمبر 23في  -

ً لمالحظات المحاكمة التي دونھا الدبلوماسيون  128".إيقاظ النعرات المذھبية"بناء على اتھامات بـ  وطبقا
ولم يرد  129.ن باز في شقتهاألوروبيون، فإن السلطات السورية عثرت على أقراص مدمجة البن تيمية واب

تشرين الثاني /نوفمبر 25وبعد شھرين، في . في مالحظات المراقبين أي دليل إضافي عرضته المحكمة
 130.حكمت المحكمة عليه بالسجن عامين 2007

  

استجوبت محكمة أمن الدولة العليا حسين الواصل، بناء على اتھامات  2007تشرين األول /أكتوبر 28في  -
من قانون  306مادة " (أعمال إرھابية"عبر " جماعة سلفية تھدف إلى تغيير كيان الدولة باالنتماء إلى

ً لمالحظات مراقبة المحاكمة التي دونھا دبلوماسيون أوروبيون، فقد ذكر قاضي ). العقوبات السوري وطبقا
. اد في العراقالمحكمة أن الواصل اشترى األقراص المدمجة والكتب تكفيرية الطابع والتي تدعو إلى الجھ

الواصل كان يطلق لحيته وقت "والدليل اإلضافي الوحيد الوارد في المالحظات أن قاضي المحكمة قال إن 
قال الواصل إنه اشترى الكتب من  2007تشرين األول /أكتوبر 28وفي جلسة محاكمته بتاريخ ". اعتقاله

 30مقرر إصدار الحكم في وكان من ال 131.متجر كتب معروف في دمشق، وھو دار القرآن الكريم
، لكن ھيومن رايتس ووتش ليست لديھا أي معلومات عما إذا كانت الجلسة قد 2007كانون األول /ديسمبر

                                                           
   www.echr.coe.int: ، متوفر على69الفقرة  ,Öztürk  v. Turkey  [GC], no. 22479/93, ECHR 1999-VI: انظر  127
  ).وتشتوجد نسخة لدى ھيومن رايتس و( 2007أيلول /سبتمبر 23مالحظات للمحاكمات دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   128
ومعروف . كان عالماً سنياً سعى إلعادة اإلسالم إلى مصادره األولى وھي القرآن والسنة) 1328إلى  1263(تقي الدين أحمد بن تيمية   129

للنزاع " مھد الطريق"ودعى للعنف ضد الشيعة وقيل عنه إنه . عن ابن تيمية تكريسه للجھاد واعتقاده بأن الطائفة الشيعية خارجة عن الدين
  .ويؤيد السلفية في اإلسالم 1999حتى وفاته في عام  1993عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ھو المفتى السعودي من . ين السنة والشيعةب

 ,Trials of the SSSC in Damascus,” NOHR statement, November 26, 2007“: انظر  130

http://anhri.net/syria/nohrs/2007/pr1126.shtml, ) 2008تشرين الثاني /نوفمبر 20تمت الزيارة في.(  
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2007تشرين األول /أكتوبر 28مالحظات للمحاكمة دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   131
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تمت، بما أنه ال ذكر لقضية الواصل في أي من المالحظات التالية التي دونھا الدبلوماسيون أو ضمن ما ورد 
  .في أقوال النشطاء والمحامين السوريين

 

ً خالد نجيب، وھو طالب علوم سياسية، بشأن  في نفس - يوم استجواب الواصل، استجوبت المحكمة أيضا
ً لمالحظات المحاكمة التي دونھا دبلوماسيون . دراسته في مسجد يمني وعضويته في جماعة سلفية وطبقا

" كفيريةسلفية ت"أوروبيون، فإن نجيب اعترف بزيارة مواقع دينية مصرية واالستماع إلى أقراص مدمجة 
ووصف الدبلوماسيون توبيخ . لكنه قال إن ھذا ضمن دراسته، وإنه قرأ ايضاً في الكتابات القومية والشيوعية

وال تشير المالحظات إلى أية أدلة . القاضي الرئيس للمدعى عليه جراء عدم التزامه باألفكار البعثية
القضية ألنھا ال تظھر في أية وال توجد لدى ھيومن رايتس ووتش معلومات إضافية عن  132.إضافية

  .مالحظات تلت ذلك التاريخ أو في بيانات وأقوال النشطاء والمحامين السوريين
 

منھا (استجوبت المحكمة إبراھيم كبارو واتھمته بحيازة كتب سلفية  2007تشرين الثاني /نوفمبر 18في  -
كما اتھمت محكمة أمن . خرينوبيع ھذه الكتب آل 133)كتب للشيخ محمود أغاسي، المعروف بأبو القعقاع

وأنكر كبارو االتھام وأشار إلى أن عناصر . الدولة العليا كبارو بإھانة السلطات السورية والمجتمع العلوي
أثناء تسعة أيام  أثناء وجوده في "من األجھزة األمنية انتزعوا اعترافاته باستخدام التعذيب " فرع فلسطين"

لدبلوماسيين األوروبيين إلى أية أدلة إضافية أو أية صالت بين حيازة وال تشير مالحظات ا". فرع فلسطين
وليس لدى ھيومن رايتس ووتش أية معلومات إضافية عن  134.كبارو لھذه الكتب واحتمال وقوع العنف

  .القضية ألن اسم كبارو ال يظھر في أية مالحظات تالية للدبلوماسيين أو للنشطاء والمحامين السوريين
 

حكمت محكمة أمن الدولة العليا على عامر حمامي بالسجن ثالثة أعوام  2007كانون األول /رديسمب 9في  -
ويظھر من ). من قانون العقوبات 285المادة " (إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات المذھبية"بتھمة 

ً مدم 25مالحظات الدبلوماسيين األوروبيين أن الدليل الوحيد ضد حمامي كان حيازته  ً قرصا ) سي دي(جا
 135.تروج لنشاط اإلخوان المسلمين

 

استجوبت المحكمة مجموعة من المدعى عليھم، منھم عبد الوھاب السعدي،  2008نيسان /أبريل 13في  -
وطبقاً . وأحمد السعدي وعمر جبير وفارس جباوي، بتھمة االنتماء إلى جماعة سلفية تخطط لھجوم إرھابي

أقراص مدمجة وكتب تتبع "زة األمنية السورية حسب زعمھا على لمالحظات المحاكمة، فقد عثرت األجھ
وال تكشف مالحظات . في بيوت المدعى عليھم] في إشارة إلى التفسير الوھابي لإلسالم" [الفكر السعودي

واعترف المدعى عليھم حسب التقارير بحيازة ھذه . المحاكمة عن أية أدلة إضافية ُعرضت في المحكمة
ومحاكمتھم قائمة مع توقف أنشطة المحكمة منذ  136.العضوية في جماعة سلفية أو تكفيريةالكتب لكن أنكروا 

 .تموز/بداية يوليو

 

                                                           
  .المرجع السابق  132
  .الع على المزيد عن أبي القعقاعج أعاله، لالط.iiiانظر الجزء   133
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2007تشرين األول /أكتوبر 28مالحظات للمحاكمة دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   134
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2007كانون األول /ديسمبر 9مالحظات للمحاكمة دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   135
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008نيسان /أبريل 13للمحاكمة دونھا دبلوماسيون أوروبيون،  مالحظات  136
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استجوبت محكمة أمن الدولة العليا أحمد فراس القاضي، وھو طالب جامعي  2008نيسان /أبريل 20في  -
والحظ الدبلوماسيون ". ةأعمال إرھابي"من حلب، بناء على اتھامات بانتماءه إلى منظمة سلفية تخطط لـ 

قرأ كتب لألفغاني وقام باستئجار "المراقبون للمحاكمة بأن المحكمة ركزت في استجوابھا على أن القاضي 
أساليب انتخاب النواب البرلمانيين "وأنه شكك في تجمع علني في " أفالم ذات محتوى تخريبي

ً لمالحظات المحاكمة، فقد اعترف المدعى  137".السوريين عليه بأنه انتقد انتخاب النواب البرلمانيين وطبقا
ووصفت المالحظات إخبار رئيس . السوريين لكنه أنكر االنتماء أو تلقي التدريب في جماعة إسالمية

ً في : "المحكمة له أعضاء البرلمان السوري يُنتخبون بشكل ديمقراطي وأن المتھم ال يفقه شيئا
لكن لم يرد في مالحظات الدبلوماسيين  2008أيار /مايو 19وتقرر عقد جلسة الحكم في  138".الديمقراطية

 .التالية أو المحامين السوريين أي ذكر لھذه الجلسة
 

استجوبت محكمة أمن الدولة العليا أسامة زبعون، وھو ُمدرس وخطاط من حماة،  2008أيار /مايو 11في  -
وطبقاً ". ستخدام اإلرھابجماعة سلفية تخطط ال"واالنتماء إلى " إضعاف الشعور القومي"بتھمة 

" آلراء سلفية على الفتة من المزمع تعليقھا في مسجد"للمالحظات الدبلوماسية، فإن الدليل ضده كان كتابته 
وأنكر المدعى عليه أية معرفة بأن الكلمات الواردة على الالفتة سلفية وقال إن . وحيازة كتب سلفية محظورة

تموز /يوليو 21وكان من المقرر عقد الجلسة التالية في  139.نبي محمدإمام المسجد قال له إنھا من كالم ال
 .تموز/، لكن المحكمة أوقفت عملھا بداية يوليو2008

 

استجوبت محكمة أمن الدولة العليا مصطفى مامو وعمر شيخ األرض بتھمة إيقاظ  2008أيار /مايو 11في  -
ً لمالحظات الدبلوماسيين، . إرھابية النعرات المذھبية واالنتماء إلى جماعة سلفية تخطط ألعمال وطبقا

وورد في المالحظات . ركزت المحكمة على الكتب التي يملكھا االثنان وعلى اعترافات بشأن عقد اجتماعات
أن مامو اعترف باالجتماع بمجموعة من جماعة الدعوة والتبليغ وحيازة الكتب الُمصادرة من بيته، لكنه 

ً للمالحظات نفسھا، فقد اتھمت المحكمة  140.أثناء حجه إلى مكة أشار إلى حصوله على ھذه الكتب وطبقا
 141.عمر شيخ األرض بااللتزام بأفكار الحركة الوھابية وحيازة كتب محظورة صادرتھا الشرطة من شقته

 .تموز/، لكن المحكمة جمدت نشاطھا مطلع يوليو2008تموز /يوليو 28ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 

 

                                                           
سياسي إسالمي وصحفي اعتقد في قوة إحياء الحضارة اإلسالمية في مواجھة الھيمنة ) 1897إلى  1838(جمال الدين األفغاني   137

: انظر الموسوعة البريطانية. ر ومطلع القرن العشريناألوروبية وأثر على الفكر اإلسالمي في القرن التاسع عش
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/299778/Jamal-ad-Din-al-Afghani ) تشرين الثاني /نوفمبر 11تمت الزيارة في

2008.(  
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008نيسان /أبريل 20مالحظات للمحاكمة دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   138
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008نيسان /أبريل 11مالحظات للمحاكمة دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   139
على يد موالنا محمد إلياس، وانتشرت دولياً فيما بعد لتصبح إحدى  1927ام جماعة التبليغ والدعوة أسست في الھند ع. المرجع السابق  140

ً (وجماعة التبليغ . أكبر المنظمات اإلسالمية في العالم تعتبر نفسھا جماعة غير سياسية وغير عنيفة وتھدف إلى إعادة ) كما يشار إليھا غالبا
اد على اتباع التعاليم اإلسالمية في الطقوس والملبس والسلوك الشخصي مع وتركز على التعليم وتشجيع األفر. المسلمين إلى صحيح اإلسالم

األغلبية العظمى من "وطبقاً لمؤسسة راند، فإن . تحاشي النزاع والعنف في سعيھا لتشكيل حياة األفراد عبر المشاركة في مجتمع أخالقي
الحركة مرتبط بالعسكرية الطالبانية ويُعتقد أنھم قناة لتجنيد األفراد في اتباعھا في شتى أرجاء العالم ال يتسمون بالعنف، رغم أن نذر يسير من 

 ”,Rand Corporation, “the Muslim  World after 9/11، "الجماعات اإلرھابية

http://www.rand.org/pubs/monographs/2004/RAND_MG246.pdf,  302و 301، 6صفحة.  
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008أيار /مايو 11مالحظات للمحاكمة دونھا دبلوماسيون أوروبيون،  141
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 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا محمد باسم مجني وشقيقه فراس، وھما يملكان  2008أيار /يوما 18في  -

وطبقاً لمالحظات الدبلوماسيين، ". تسعى لتغيير كيان الدولة"مطعماً في صيدنايا، بتھمة االنتماء إلى جماعة  -
ية، وكتب سلفية ُعثر عليھا فإن الدليل ضدھما ھو شريط ُعثر عليه في سيارتھما يحتوي على تعاليم إسالم

 30وكان من المقرر عقد الجلسة التالية في  142.في بيتھما، ومنھا كتاب بعنوان رياض الصالحين
 .تموز/، لكن المحكمة جمدت نشاطھا مطلع يوليو2008حزيران /يونيو

  
ممارسة المحكمة الخاصة  وطبقاً للدبلوماسيين والمحامين الذين حضروا جلسات محكمة أمن الدولة العليا بانتظام، فإن

باالعتماد على حيازة الكتب واألقراص المدمجة بصفتھا أدلة إدانة كافية لالنتماء إلى جماعة سلفية عنيفة أمر يتكرر 
: وقال ناشط حقوقي سوري يدافع عن المدعى عليھم في محكمة أمن الدولة العليا لـ ھيومن رايتس ووتش أن. كثيراً 

المادية ضد المدعى عليھم في ھذه القضايا ھي األقراص المدمجة والكتب التي تروج للفكر  في المائة من األدلة 90"
وأورد دبلوماسي غربي يعمل في دمشق وحضر جلسات محكمة أمن الدولة العليا طيلة سنوات رأيه  143".األصولي

ت وما إلى ذلك، من أعمال الكثير من المفترض كونھم إسالميين يُتھمون فقط بحيازة أقراص مدمجة وكتيبا: "التالي
في محاكمة المدعى عليھم اإلسالميين فإن الرواية : "وكما أوضح دبلوماسي آخر 144".ألئمة متطرفين على ما يبدو

المقدمة من قبل القاضي أو المخابرات تبدو في أغلب األحيان غير قابلة للتصديق إلى حد كبير، وتشمل نظريات 
  145".ت األميركية والقاعدةالمؤامرة واإلشارة إلى االستخبارا

  
ومراجعة ھيومن رايتس ووتش لمالحظات المحاكمة المتوفرة تؤكد على أن القليل فقط من القضايا ھي التي أورد فيھا 

استجوبت  2008شباط /فبراير 24مثالً في . مدعي محكمة أمن الدولة العليا أدلة إضافية ضد المفترض كونھم سلفيين
نيسان /أبريل 28وفي  146.وعبد الرحمن كدرم بشأن متفجرات تم العثور عليھا في منزليھماالمحكمة عبد المجيد غنيم 

استجوبت المحكمة موسى إسماعيل علي، وخالد دبور وعبد القارئ خليل، بشأن أسلحة يُفترض أنھم  2008
تم العثور عليھا في  استجوبت محكمة أمن الدولة العليا أسامة نيساني بشأن مواد 2008أيار /مايو 4وفي  147.يبيعونھا

  148".كافية لصنع قنبلة"بيته وقيل إنھا 
والنتيجة أن محكمة أمن الدولة العليا ألقت بشباكھا على مجال متسع للغاية، فغاب عنھا الوضوح فيما يخص الخط 

اعتبارھا واألعمال التي يمكن  –وھو ما يحميه القانون الدولي  –الفاصل بين اعتناق آراء أو معتقدات دينية متطرفة 
واألشخاص الذين ربما لديھم آراء . بصفة مشروعة أعماالً جنائية، مثل العمل على قلب نظام الُحكم باستخدام العنف

وقد قام محاٍم يمثل المدعى عليھم كثيراً أمام محكمة أمن الدولة . سلفية لكنھم ملتزمون بقوانين الدولة ليسوا مجرمين
  :بصياغة الوضع بشكل حسن

                                                           
رياض الصالحين ). توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008نيسان /أبريل 18مالحظات للمحاكمة دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   142

والكتاب . م يحيى بن شرف النووي الدمشقي، ويفترض فيه عرضه لصحيح األحاديث النبوية في كل ما يتعلق بالحياة واإليمانھو كتاب لإلما
   amazon.comمتوفر على أوسع نطاق ويمكن شرائه على اإلنترنت من مواقع مثل 

  .2008أيلول /سبتمبر 12، .أ. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س  143
  .2008آب /أغسطس 28، .ر. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن  144
  .2008آب /أغسطس 14، .ب. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ب  145
  ).لدى ھيومن رايتس ووتش توجد نسخة( 2008شباط /فبراير 24مالحظات الدبلوماسيين للمحاكمات،   146
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008نيسان /أبريل 28مالحظات الدبلوماسيين للمحاكمات،   147
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008أيار /مايو 4مالحظات الدبلوماسيين للمحاكمات،   148
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التيارات المتطرفة في سوريا، لكن بصفتي مراقب فأقول إن نسبة الجماعات التي  ھناك بعض
في المائة من المحتجزين الماثلين  3إلى  2تحصل على حد أدنى من الدعم التنظيمي ال تتجاوز 

والبقية ال صلة تربطھم بأي حركات تنظيمية أو أيديولوجية . أمام محكمة أمن الدولة العليا
  149.ين ھي مجرد مسألة ثقافية بحتةوعالقاتھم بالد

  

  تجريم النشطاء األكراد. د
مراجعة القضايا التي نظرتھا محكمة أمن الدولة العليا تُظھر أن أكثر اتھام يواجھه النشطاء األكراد ھو المحاولة بـ 

من  267مادة " (ع جزءاً من األرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبيةاقتطإأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك "
طبقت محكمة أمن الدولة العليا ھذه  2004ويتبين من أبحاث ھيومن رايتس ووتش أنه منذ عام ). قانون العقوبات

ً على األقل قاموا بأنشطة سلمية للمطالبة بزيادة الحقوق السياسية  16المادة في معرض حكمھا على  ً كرديا سوريا
  .والثقافية لألكراد في سوريا

  
  عيمين لحزب يكيتي لتقديم مطالباتالُحكم على ز
أدانت محكمة أمن الدولة العليا زعيمين من حزب يكيتي الكردي غير المعترف به، وھما  2004شباط /في فبراير

". اقتطاع جزء من األرض السورية لضمه إلى دولة أجنبية"حسن صالح ومروان عثمان، بناء على اتھام بمحاولة 
  150.شھراً  14ات ثم خففت المحكمة الُحكم فيما بعد إلى وُحكم عليھما بالسجن ثالث سنو

  
، بعد خمسة أيام من تنظيم الحزب 2002كانون األول /ديسمبر 15واعتقلت قوات األمن السورية الرجلين في 

العتصام أمام مجلس الشعب السوري، وقد حاوال تسليم بيان إلى رئيس المجلس يدعوان فيه النظام السوري إلى 
  151".قات المفروضة على اللغة والثقافة الكردية واالعتراف بتواجد القومية الكردية في إطار وحدة البالدإزالة المعو"
  

  الُحكم على ثمانية أشخاص شاركوا في مظاھرة أمام مقر اليونسيف
طفل وشخص بالغ تجمھراً أمام مقر اليونسيف  100نظمت مجموعة قوامھا أكثر من  2003حزيران /يونيو 25في 
دمشق لمطالبة السلطات السورية بمنح األكراد المجردين من الجنسية الجنسية السورية والسماح لألطفال األكراد في 

وقام الُمنظمون بتحضير مذكرة توضح باختصار مطالبھم واعتزموا تسليمھا لمسؤولي  152.بالدراسة بلغتھم الكردية

                                                           
  .2008تشرين األول /أكتوبر 8، .س. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س  149
 Syria: Release three prisoners of conscience,” Amnesty International“ :لمزيد من المعلومات عن ھذه القضية يمكن االطالع على  150

Press Release, February 20, 2004, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/014/2004/en/dom-
MDE240142004en.html (accessed October 20, 2008); Amnesty International, “Kurds in the Syrian Arab Republic one year 

after the March 2004 events,” March 10, 2005, AI Index: MDE 24/002/2005  
 ,Kurds protest outside Syrian parliament against discrimination," Agence France-Presse, December 10, 2002": انظر  151

http://home.cogeco.ca/~konews/11-12-02-kurds-protest-outside-syrian-parli.html ) تشرين األول /أكتوبر 20تمت الزيارة في
2008.(  

  .كان حامد ممن حضروا المظاھرة. 2008آب /أغسطس 19مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع محتجز سابق، مسعود حامد،   152
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محمد مصطفى : السلمي واحتجزوا سبعة متظاھرين اليونسيف، لكن قام عناصر من القوات األمنية بتفريق الحشد
  153.وشريف رمضان وخالد أحمد علي وعمر مراد وسالم صالح وحسام محمد أمين وحسين رمضان

  
، اعتقل عناصر من األمن السياسي مسعود حامد، وھو طالب صحافة كردي، 2003تموز /يوليو 24وبعد شھر، في 

  154.ستخدام العنف ونشره الصور على اإلنترنتاللتقاطه صور فوتوغرافية لتفريق الحشد با
  

ً في فرع الفيحاء التابع  25واحتجزت الشرطة الرجال السبعة يوم المظاھرة بمعزل عن العالم الخارجي لمدة  يوما
لألمن السياسي، وھو واحد من أجھزة أمنية سورية عديدة، قبل نقلھم إلى سجن عدرا حين تم وضعھم في زنازين 

ً ألحد المحتجزين المذكورين، تعرضوا ھناك للمعاملة السيئة الحبس االنفرادي ووصف ما تعرض . الصغيرة، وطبقا
  :له لـ ھيومن رايتس ووتش

  
وكانت أوضاع االحتجاز . يوماً ھناك 25وقضينا . تم نقلنا من مخفر الشرطة إلى فرع الفيحاء

. ليوم التالي بدأ االستجوابوفي ا. أمتار 5في  3مروعة، فقد كنا سبعين شخصاً في حجرة أبعادھا 
ساعة إذا تعاونتم معنا، إننا نريد معلومات عن النشطاء  24سندعكم تخرجون خالل : وقال لنا

وراحوا يضربوني، ثم ضربوني على . وحين رفضت التعاون تدھور وضعي. والجماعات الكردية
  .قدمي وعلى جسدي كله

  
قلت إنني أريد قراءة االعتراف، راحوا يضربوني وحين . يوماً أمرونا بتوقيع اعترافاتنا 20وبعد 

  .ومن ثم وقعت الوثيقة دون االطالع عليھا. وأجبروني على التوقيع ببصمة اإلصبع
  

 0.85× وتم وضعي في حجرة صغيرة ال تتجاوز مترين . عدرا] سجن[وبعد التوقيع نقلونا إلى 
  .سم، وكان المرحاض يشغل جزءاً كبيراً من ھذه المساحة

  
ومثلنا أمام قاضي . د شھرين ونصف الشھر في عدرا نقلونا إلى محكمة أمن الدولة العلياوبع

  .ولم يكن معنا محامين، وسألني عن اعترافي فأنركت الكثير مما ورد به. التحقيق المدعو منصور
  

وتم تعيين المحامين في اليوم . 2004كانون الثاني /يناير 11وكانت جلسة محاكمتي األولى في 
  .هنفس

  
محاولة "و" االنتماء إلى منظمة سرية"أدانت محكمة أمن الدولة المحتجزين السبعة بـ  2004حزيران /يونيو 27وفي 

وحكمت المحكمة على ثالثة منھم بالسجن عامين، وعلى أربعة ". ضم جزء من األراضي السورية إلى دولة أخرى
  155.للمدة التي أمضوھا رھن االحتجاز آخرين بالسجن لمدة عام، لكن أخلت سبيلھم على الفور نظراً 

                                                           
مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع محتجز . في المظاھرة وكانا محتجزينتحدثت ھيومن رايتس ووتش إلى اثنين ممن شاركوا   153

  .2008آب /أغسطس 22، .ك. ، ومقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ك.2008آب /أغسطس 19سابق، مسعود حامد، 
  .2008آب /أغسطس 19مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق مسعود حامد،   154
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حكمت محكمة أمن الدولة العليا على مسعود حامد، الذي صور المظاھرة،  2004تشرين األول /أكتوبر 10وفي 
  .بالسجن ثالث سنوات بناء على االتھامات عينھا

  
ي، زعمت السلطات السورية ورداً على طلب بالمعلومات أرسله فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسف

، جراء الترويج لدعاية ُمھيجة، "يكيتي"عضو في حزب كردي محظور يُدعى "أن المحكمة حاكمت حامد لكونه 
نسخة من تقويم  1000كما اتھموه بطباعة ". DEMولنشر مقاالت تحت اسم مستعار في مجلة غير مصرح بھا تُدعى 

وحتى لو كان  156". وزيعھا على الطالب األكراد في جامعة دمشقسنوي عليه خريطة ما يُدعى كردستان، بقصد ت
حامد قد قام بالفعل باألعمال التي اتھمته الحكومة بارتكابھا، فھذه األعمال يحميھا القانون الدولي، وتدخل ضمن الحق 

  .في حرية التعبير وتكوين الجمعيات
  

  الُحكم على طالب كردي جراء مقال لم يُنشر
عاماً، وھو طالب جامعي  24حكمت محكمة أمن الدولة العليا على شيفان عبده،  2005ين الثاني تشر/نوفمبر 27في 

إيقاظ "، و)من قانون العقوبات 285مادة " (إضعاف الشعور القومي"كردي، بالسجن عامين ونصف العام، بتھمة 
من األراضي السورية وضمه اقتطاع جزء "، والكتابة بقصد )من قانون العقوبات 298مادة " (النعرات المذھبية

 29وكانت مخابرات القوات الجوية السورية قد اعتقلت عبده في ). من قانون العقوبات 267مادة " (لدولة أخرى
. لدى بوابة جامعة دمشق أثناء بحثھا عن طالب آخر يُدعى شيفان، ومعروف بأنه زعيم طالبي 2004آذار /مارس

  :تس ووتشوتذكر عبده اعتقاله فقال لـ ھيومن راي
  

وھو معروف بأنه " شيفان"وكان األمن يبحث عن شخص آخر يُدعى . أوقفوني لدى بوابة الجامعة
إال أنھم أوقفوني وعثروا معي على مقالة كتبتھا عن . ناشط في صفوف األكراد في الجامعة

االعتقاالت في صفوف الطالب الجامعيين األكراد إثر أحداث القامشلي والقمع الموسع ضد 
ولم يكن المقال قد نُشر، وكنت قد انتھيت من كتابته قبل ست . كراد في سوريا منذ الستيناتاأل

  .ساعات
  

وأمضى عبده أربعة أشھر ونصف الشھر في الحبس االنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز 
وطبقاً ألقوال عبده، فقد قال لقاضي . مخابرات القوات الجوية قبل أن يقابل قاضي التحقيق في محكمة أمن الدولة العليا

لكن القاضي لم يُظھر أي اھتمام ولم يأمر بإجراء  التحقيق إن عناصر المخابرات تكرر ضربھم له أثناء احتجازه،
  .وبدأت المحاكمة الفعلية بعد تسعة أشھر من القبض عليه. تحقيق

  
دقيقة، وكانت ھذه أول مرة أرى  30ومدة الجلسة األولى . دامت المحاكمة بالكامل ثالث جلسات

وكانت ھذه المرة . ألسئلةوقرأ القاضي المقال الذي كتبته أثناء الجلسة وسألني بعض ا. المحامي
وقال لي إنني ال أفقه شيئاً وأن الحقائق التي أوردتھا عن . الوحيدة التي تحدثت فيھا طيلة المحاكمة

                                                                                                                                                                             
واألربعة المحكومين بعام واحد ھم عمر مراد . الثالثة المحكومين بالسجن لمدة عامين ھم محمد مصطفى وشريف رمضان وخالد العلي  155

  .وسالم صالح وحسام محمد أمين وحسين رمضان
ھورية العربية السورية ، رأي رد الحكومة الوارد في رأي الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، محمد قطايش وآخرون ضد الجم  156
  ).2005( 30صفحة  U.N. Doc. E/CN.4/2006/7/Add.1, http://www1.umn.edu/humanrts/wgad/7-2005.html: ، رقم2005:/7رقم 
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 ً وفي الجلسة الثانية كان من المفترض أن تكون جلسة الدفاع، وكان . قمع األكراد خاطئة تماما
لمحتجزين األكراد في أحداث المحامي قد حضر مذكرة يلتمس فيھا العفو عني مثل باقي ا

إال أنني لم . لكنني رفضت الدفاع ألنني أردت الدفاع عن مقالي وطلبت تأجيل الجلسة. القامشلي
مقالك يحرض : وقال القاضي. أحظ قط بفرصة عرض ھذا الدفاع، فُحكم علّي في الجلسة الثالثة

  157.وكنت قد كتبته بعد انتھاء القتال" األكراد على القتال
  

  كردي لزعيم دفن خالل م على ناشط جراء التحدث علناً الُحك
حكمت محكمة أمن الدولة العليا على رياض درار، المعروف بكونه ناشط وعضو نشط في  2006نيسان /أبريل 2في 

تعمل على " "االنتماء إلى جمعية سرية"لجان إحياء المجتمع المدني غير المصرح بھا، بالسجن خمسة أعوام بتھمة 
بعد أن  2005حزيران /يونيو 4واعتقلت قوات األمن درار في ". نشر معلومات كاذبة"و" نعرات المذھبيةإيقاظ ال

وفي كلمته، طالب درار بأن . أدلى بخطاب في جنازة عالم كردي إسالمي بارز، ھو الشيخ محمد معشوق الخزنوي
ما فيما يتعلق بقضية الجنسية لألكراد الذين ال تمنح الحكومة األكراد نفس الحقوق الُمتاحة لغيرھم من المواطنين، ال سي

  .دولة لھم
  

  :وتعليقاً على محاكمة واحتجاز رياض درار، ذكر الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي في األمم المتحدة
  

يجدر بالمالحظة أن الحكومة ال تنكر أن االتھامات الجنائية قد ألصقت بالسيد الدرار ألنه استضاف 
وھذه األنشطة تمت دون اللجوء . ام، وتحدث علناً ثم أدان مقتل أحد األشخاص في السجناجتماع ع

للعنف وھي حقوق مصونة بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص 
  [...].بالحقوق المدنية والسياسية 

  
احتجز بمعزل عن العالم كما أنه من الثابت أن الدرار احتجز دون إصدار مذكرة توقيف بحقه وأنه 

يوماً، وأن محاميه لم يُسمح له باالتصال به وأنه لم يحصل على الوثائق  25الخارجي طيلة 
الخاصة بالقضية، وأنه لم يحصل على محاكمة عادلة ومحايدة، حسب ما توصف مجريات عمل 

 ً   158.محكمة أمن الدولة العليا رسميا
  

  الحكم على أربعة نشطاء احتفلوا بالنيروز
بأعمال أو كتابات أو "أدانت محكمة أمن الدولة العليا أربعة نشطاء أكراد بناء على القيام  2008شباط /فبراير 3في 

واألربعة ھم حامد سليمان محمد وعدنان معمش " خطب القتطاع جزء من األراضي السورية وضمه إلى دولة أخرى
ً بالسجن عشر سنوات فيما نال واثنان منھم، ھما ح. وإبراھيم حاج يوسف وأحمد حسين ھباش امد وعدنان، ناال ُحكما

واألربعة أعضاء في مجموعة اعتقلتھا قوات األمن السورية في . اآلخران، إبراھيم وأحمد، حكماً بالسجن سبعة أعوام

                                                           
  .2008تشرين الثاني /فمبرنو 17مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع شيفان عبده،   157
 ,Working Group on Arbitrary Detention Opinion No. 15/2006 (Riyad Hamoud al-Darrar) (adopted on May 12, 2006): انظر  158

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=470b77b40 ) 19تمت الزيارة في 
  .سجن في توفي إنه المؤكد من وليس غامضة بقيت الخزنوي الشيخ وفاة بظروف المتعلقة المعلومات). 2008تشرين الثاني /نوفمبر
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واستخدمت . جراء المشاركة في مراسم إضاءة الشموع احتفاالً بالعام الكردي الجديد، النيروز 2006آذار /مارس
  159.وات األمن الغازات المسيلة للدموع والھراوات لتفريق المسيرةق
  

وطبقاً لدبلوماسيين حضروا المحاكمة، فقد اتھمتھم محكمة أمن الدولة العليا بمھاجمة قوات الشرطة التي حضرت لقمع 
ناصر الشرطة وفيما ال توجد لدى ھيومن رايتس ووتش معلومات عما إذا كان األربعة قد اعتدوا على ع 160.المظاھرة

اقتطاع جزء من "أم ال، فھي تشير إلى أن محكمة أمن الدولة العليا حكمت عليھم جراء ارتكاب أعمال بقصد 
  .وليس لالعتداء على الشرطة" األراضي السورية لضمه إلى دولة أخرى

  

  محاكمة األحداث. ھـ
على أربعة مدعى عليھم  2005عام تعرفت ھيومن رايتس ووتش ضمن من حاكمتھم محكمة أمن الدولة العليا منذ 

ً وقت ارتكاب الجريمة المزعومة 18على األقل تحت سن   18وبموجب القانون الدولي فإن األطفال تحت سن . عاما
ً يمكن أن يخضعوا للقانون الجنائي، لكن في ظل االلتزام الكامل باتفاقية حقوق الطفل، التي تُعد سوريا دولة  عاما

ضعف وخصوصية حال األحداث، فإن القانون السوري ينص على محاكمة األحداث في وإقراراً ب 161.طرف فيھا
  162".لديھم خبرة في شؤون األحداث"محاكم أحداث خاصة وعلى يد قضاة 

  
على ثالثة  2007شباط /فبراير 4ورغم ھذه المعايير الدولية والمحلية، فقد حكمت محكمة أمن الدولة العليا في 

اشكيلو وشيخموس محمد قاسم ومصطفى محمد علي، بالسجن عامين ونصف العام، رغم سوريين أكراد، ھم خيبت ر
ً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم ارتكابھم لھا في عام  17و 16و 15أنھم كانوا يبلغون من العمر على التوالي  عاما

ً وقت إنزال األحكام بھم، فإن لجنة األمم المتحدة الم 18وبينما كانوا فوق  2004.163 وھي  –عنية بحقوق الطفل عاما
ذكرت أن اإلجراءات الخاصة بعدالة األحداث الواردة  –الجھة المسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

ً وقت ارتكاب الجريمة المفترض ارتكابه لھا بغض  18في اتفاقية حقوق الطفل تنطبق على كل شخص تحت  عاما
وبالتالي فإن على السلطات السورية أن تُحاكم ھؤالء  164.و  إنزال الُحكمالنظر عن عمر الشخص وقت المحاكمة أ

  .الشبان أمام محاكم أحداث متخصصة
  

                                                           
  .2007ھيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي لعام   159
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2008شباط /فبراير 3مالحظات دونھا دبلوماسيون أوروبيون،   160
 ,G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167، 1989تشرين الثاني /نوفمبر 20اتفاقية حقوق الطفل، أقرت في   161

U.N. Doc. A/44/49 (1989)  40، والمادة 1993تموز /يوليو 15، وصدقت عليھا سوريا في 1990أيلول /تمبرسب 2دخلت حيز النفاذ في 
من االتفاقية تشمل قائمة ھامة من الحقوق والضمانات والغرض منھا ضمان أن لكل طفل يُزعم انتھاكه لقانون العقوبات الحق في ) 2(

من العھد الدولي الخاص بالحقوق  14ضمانات أيضاً في المادة وفيما يمكن العثور على بعض ھذه ال. المعاملة العادلة والمحاكمة النزيھة
  .المدنية والسياسية، فإن تنفيذ ھذه الضمانات على األطفال يتطلب مراعاة خاصة نظراً لعرضتھم األوسع للتعرض للضرر

  .34ومادة  31، مادة 1974لعام  18قانون   162
ام بأعمال أو خطابات أو كتابات تھدف إلى اقتطاع جزء من األراضي السورية القي"انتھت محكمة أمن الدولة العليا إلى تورطھم في   163

  .والتآمر في أعمال إرھابية" لضمه إلى دولة أخرى
  .22و 21، حقوق الطفل في عدالة األحداث، فقرة 10لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم   164
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، حكمت محكمة أمن الدولة العليا 2005حزيران /وقبل عامين تقريباً من الُحكم على الشبان األكراد الثالثة، في يونيو
راء االنتماء بالعضوية إلى جماعة اإلخوان المسلمين على حدث آخر، ھو مصعب الحريري، بالسجن ستة أعوام ج

، بعد عودته إلى سوريا بقليل قادماً من زيارة ألمه 2002تموز /يوليو 24واعتقلته السلطات السورية في . المحظورة
ً حين تم 14وكان يبلغ من العمر . 1981في المنفى في المملكة العربية السعودية، التي تقيم فيھا منذ عام  القبض  عاما

  165.عليه

                                                           
 ,Amnesty International, “Syria: Seventeen-year old sentenced after unfair trial,” June 20, 2005: لمزيد من التفاصيل، انظر  165

http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGMDE240402005?open&of=ENG-SYR )2008أيلول /سبتمبر 8لزيارة في تمت ا.(  
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V .مراقبة الدوائر الدبلوماسية لمحكمة أمن الدولة العليا  
  

وقال دبلوماسي . 2004بدأ الدبلوماسيون الغربيون يتمكنون من حضور محاكمات محكمة أمن الدولة العليا في عام 
 ً وبعد فترة بدأوا . لم تسمح السلطات السورية بشكل رسمي قط بتواجدنا: "أوروبي لـ ھيومن رايتس ووتش موضحا

وأحد النظريات . وليس من الواضح ما الذي دعى السلطات السورية إلى إتاحة ھذا التواجد 166".يتقبلون ھذا التواجد
في ھذا الصدد أن ھذه اإلتاحة تُعد سبيالً يمد محكمة أمن الدولة بالمشروعية بإظھار درجة من الشفافية، فيما يعتقد 

ون ودبلوماسيون غربيون بأن الحكومة السورية سمحت لألجانب بالحضور بعض نشطاء حقوق اإلنسان السوري
إلظھار أنھا تكافح اإلرھاب بما أن أغلب المدعى عليھم متھمون بكونھم متطرفين إسالميين ويريدون االنضمام إلى "

  167".صفوف المقاتلين في العراق
  

. و يتدخلون على اإلطالق أثناء المحاكمةويراقب الدبلوماسيون مجريات التقاضي، وال يخرجون بأي مالحظات أ
ً واحداً على األقل من الدبلوماسيين يحضر أي جلسة محاكمة وتقع مھمة  168.وينسقون فيما بينھم لضمان أن شخصا

  .التنسيق عادة على عاتق الدولة المتولية لرئاسة االتحاد األوروبي
  

وبشكل عام، فإن ھذا ھو االستخدام الوحيد  .ويطلع الدبلوماسيون عواصمھم على المعلومات التي يجمعونھا
 .معينين أشخاص لصالح  دبلوماسية باحتجاجات الدبلوماسيين مجتمع وفي بعض الحاالت النادرة، يقوم. للمعلومات

نزار رستناوي، "لصالح  وقال دبلوماسي مخضرم في دمشق لـ ھيومن رايتس ووتش إن األوروبيين  احتجوا
ومن بين ھؤالء لم يكن ھناك من أثر على محاكمة أي منھم إال ربما  169".وأكثم نعيسةومجموعة الشبان السبعة ، 

  .2005حزيران /يونيو 26محاكمة أكثم نعيسة، إذ أسقطت المحكمة االتھامات المنسوبة إليه في 
  

الدبلوماسي  الحضور: "وقال أحد الدبلوماسيين لـ ھيومن رايتس ووتش. وإجماالً، فإن أثر التواجد الدبلوماسي محدود
ومن الممكن أن يكون لھذا التواجد أثر بسيط في تقليل معاملة . يساعد على عدم تحقق أسوأ ما يمكن أمام أعيننا
  170".المحكمة القاسية للمحتجزين وألسرھم أثناء الجلسات

  
  :وأوضح دبلوماسي آخر المزايا اإلضافية التي يراھا

  
ألول أنھا تُظھر للسلطات السورية أن الدول ا: يوجد سببان لالستمرار في حضور المحاكمات
تنزع السلطات السورية كثيراً إلى القول بأن . (الغربية مھتمة فعلياً بحقوق اإلنسان في سوريا

                                                           
  .2008آب /أغسطس 14، .ب. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي في دمشق، ب  166
  .2008آب /أغسطس 15. ھـ. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، أ  167
  2008آب /أغسطس 14. ب. وماسي غربي يعمل في دمشق، ببريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبل  168
  2008آب /أغسطس 28. ر. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن  169
  .2008أيلول /سبتمبر 12بريد إلكتروني من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق،   170
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ثانياً، توصل ). حقوق اإلنسان ذريعة للدول الغربية تخفي مصالح أخرى وليس التزامات أخالقية
  171.تجزين وأسرھم بأننا نھتمرسالة لنشطاء حقوق اإلنسان والمحامين والمح

                                                           
  . 2008آب /أغسطس 14. ب. ي غربي يعمل في دمشق، ببريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماس  171
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VI .التوصيات  
  

  ال يمكن تحسين أحوال ھذه المحكمة التي يُعد وجودھا في حد ذاته معاكساً لحقوق اإلنسان، إال بحلھا بالكامل
  172دبلوماسي غربي يراقب مجريات عمل المحكمة

  

  إلى الحكومة السورية
  :، ينبغي على الحكومة السورية أنمن أجل الوفاء بالتزاماتھا الدولية بمجال حقوق اإلنسان

  
  فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا ومن حكمت عليھم المحكمة من أفراد

فنظراً لعدم التزام المحكمة على اإلطالق بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ودورھا الصريح . حل المحكمة -
  .صالح محكمة أمن الدولة العلياكمحكمة استثناء تستند في عملھا إلى قانون الطوارئ؛ فال يمكن إ

تشكيل لجنة قضائية مستقلة لمراجعة القضايا القائمة لدى محكمة أمن الدولة العليا واألمر بإخالء سبيل  -
المدعى عليھم الذين ينتظرون المثول للتقاضي أمام المحكمة لمجرد إتيان أعمال غير عنيفة متعلقة بحرية 

ضايا التي يوجد فيھا دليل على ارتكاب المدعى عليه لجرائم جنائية وفي الق. التعبير أو تكوين الجمعيات
يمكن محاسبته عليھا، يجب على اللجنة القضائية إحالة القضايا إلى محاكم الجنايات العادية التي يمكن 

 .للمدعى عليھم فيھا الحصول على محاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

دعى عليھم الذين يمضون العقوبات التي فرضتھا عليھم محكمة أمن الدولة العليا بالطعن في يجب السماح للم -
ويجب مراجعة ھذه األحكام من قبل محكمة االستئناف وأن . إدانتھم وأحكامھم أمام محكمة استئناف جنائية

بات وتُستخدم لتجريم ترفض أية أدلة تم الحصول عليھا باإلكراه وأن تبطل األحكام الواردة في قانون العقو
 .حرية التعبير وتكوين الجمعيات

  
  فيما يتعلق باستمرار حالة الطوارئ

واستمرار تطبيق قانون الطوارئ منذ عام . يجب رفع حالة الطوارئ وإبطال قانون الطوارئ السوري -
ً للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد سوريا دولة 1963 وقد . طرف فيه يمثل انتھاكا

  .أخفقت الحكومة السورية في إظھار أن قانون الطوارئ ضروري لألمن السوري
  

  فيما يتعلق بالنظام القانوني
يجب عدم تجريم أي نشاط سياسي سلمي في سوريا بإبطال األحكام الفضفاضة والمبھمة الواردة في قانون  -

  .سلمي وممارسة الحق في تكوين الجمعياتالعقوبات والتي تُستخدم لمقاضاة األشخاص جراء النشاط ال
يجب تعديل أو إبطال المواد المبھمة المتعلقة باألمن الواردة في قانون العقوبات السوري والتي تسمح  -

للسلطات بالقمع التعسفي والعقاب لألشخاص الذين يعبرون سلمياً عن آرائھم السياسية، في خرق لاللتزامات 
 :للخطر، بما في ذلك المواد التالية" األمن القومي"إتھامھم بتعريض القانونية الدولية، بناء على 

                                                           
  .2008آب /أغسطس 15. ھـ. بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، أ  172
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o  من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزھا الحكومة فعرض سورية لخطر (" 278المادة
 ".)ةأعمال عدائية أو عكر صالتھا بدولة أجنبي

o  إضعاف الشعور ترمي إلى "في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا بدعاوة  من قام( 285المادة
 ").القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذھبية عوقب باالعتقال الموقت

o  أنباء يعرف أنھا كاذبة أو مبالغ فيھا من شأنھا أن توھن نفسية من نقل في سورية (" 286المادة
 ").في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا األمة

o  منھا أو ينتج عنھا إثارة النعرات المذھبية  كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد (" 307المادة
 ").أو العنصرية

" إيقاظ النعرات المذھبية أو العنصرية"و" الشعور القومي"تعريف المصطلحات الفضفاضة من قبيل  -
بتعريفات ضيقة واحدة ال تخرق االلتزامات الحقوقية الدولية الخاصة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات 

  .والتجمع
 376للقادة الحكوميين، ومنھا المادة " اإلھانات"حكام الواردة في قانون العقوبات التي تُجرم استئصال األ -

 ).التي تفرض حكماً يتراوح بين عام إلى ثالثة أعوام لكل من يھين الرئيس(

 .ضمان أن االعترافات التي تُنتزع باإلكراه أو تحت تأثير التعذيب ال تُقبل في أي إجراءات تقاضي جنائية -
  

  فيما يخص ممارسات األجھزة األمنية
ممارسات الحبس بمعزل عن ) ii(االعتقاالت التعسفية لألفراد، ) i(يجب أمر األجھزة األمنية بأن توقف  -

  .المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين الخاضعين لالستجواب) iii(العالم الخارجي، 
محامين وأفراد األسرة للمحتجزين فور إلقاء القبض عليھم إعداد آليات وأدلة توجيھية لضمان إتاحة مقابلة ال -

 .مباشرة

التحقيق في دعاوى التعذيب لتحميل المسؤولين عن ارتكاب التعذيب المسؤولية وكذلك من أمروا به، وھذا  -
 .ضمن قنوات تشمل التقاضي

  

  إلى جامعة الدول العربية
النفاذ فرصة لجامعة الدول العربية كي تروج لحقوق  حيز 2008يُمثل دخول الميثاق العربي لحقوق اإلنسان عام 

وندعو جامعة الدول العربية ودولھا األعضاء إلى تبني توصيات ھذا التقرير وفتح . اإلنسان وتدافع عنھا في المنطقة
  .ھذه الموضوعات للنقاش مع كبار المسؤولين الحكوميين السوريين، ومع الرئيس بشار األسد

  
ام لجامعة الدول العربية إلى إبداء معارضة الجامعة العربية القوي لمحكمة أمن الدولة العليا كما ندعو األمين الع

وممارساتھا الخاصة باالعتقاالت التعسفية واالحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب أثناء االستجواب 
السورية بحل محكمة أمن الدولة  واإلعراب عن ھذا الرأي ألعلى المستويات بالحكومة السورية ومطالبة السلطات

  .العليا وتنفيذ توصيات ھذا التقرير
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  إلى االتحاد األوروبي ودوله األعضاء
إن تحسن العالقات بين االتحاد األوروبي والكثير من دوله األعضاء مع الحكومة السورية تُعد فرصة طيبة لممارسة 

  .سان القائمة في سوريادور أوروبي قوي وفعال في التصدي النتھاكات حقوق اإلن
  

وندعو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء إلى تبني التوصيات الواردة في ھذا التقرير ورفعھا للنقاش مع كبار 
  .المسؤولين السوريين، ومع الرئيس بشار األسد

  
  :والتوصيات التفصيلية لالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ھي كما يلي

  
  العليا فيما يخص محكمة أمن الدولة

إبالغ معارضتكم القوية لمحكمة أمن الدولة العليا وممارساتھا الخاصة باالعتقال التعسفي واالحتجاز بمعزل  -
عن العالم الخارجي والتعذيب أثناء االستجواب، وھذا على أعلى مستويات المسؤولين السوريين ومطالبتھم 

  .بحل محكمة أمن الدولة العليا وتنفيذ توصيات التقرير
الوقت نفسه يجب االستمرار في مراقبة محاكمات محكمة أمن الدولة العليا مع االستخدام النشيط  وفي -

 :للمعلومات التي يتم جمعھا عبر
o إصدار تقارير علنية عن نتائج مالحظات المحاكمات. 
o  مناقشة نتائج مالحظات المحاكمات مع قضاة محكمة أمن الدولة العليا ومع المسؤولين السوريين

 .دورية ومستمرةبصفة 
o دبلوماسية لصالح المدعى عليھم الذين يواجھون المحاكمة أمام محكمة أمن  احتجاجات تنظيم

 .الدولة العليا لمجرد ممارستھم لحرية التعبير أو تكوين الجمعيات
  

  فيما يخص احترام سوريا بشكل عام لحقوق اإلنسان
ما دخول اتفاقية الشراكة حيز النفاذ، بالتحسن ينبغي ربط أي تقدم في تحسين العالقات مع سوريا، ال سي -

الحقيقي والمستدام في أوضاع حقوق اإلنسان السورية، مثل حل محكمة أمن الدولة العليا، وكذلك قطع 
  .التزامات ملموسة وقابلة للقياس من أجل تحسين السياسات السورية في ھذا المجال

خدمھا كبار مسؤولي االتحاد األوروبي في تقييم يجب الوصول إلى مؤشرات ُمحددة وقابلة للقياس يست -
الخطوات التي تتخذھا الحكومة السورية من أجل تحسين سجلھا الحقوقي وكتابة التقارير عن عملية التقييم 

 .ھذه
وينبغي . ينبغي تبني مبدأ تحسين أوضاع حقوق اإلنسان في سوريا كمبدأ محوري في سياستكم الخارجية -

تم تبنيھا (ألدلة التوجيھية لالتحاد األوروبي المعنية بالحوار بمجال حقوق اإلنسان على األخص االلتزام با
قضايا حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون يجب أن تدخل ضمن "والتي ورد فيھا أن ) 2001في 

زارية أي اجتماعات أو مناقشات مستقبلة مع دول ثالثة وعلى كافة المستويات، من قبيل المحادثات الو
  ".واجتماعات اللجان المشتركة أو الحوار الرسمي تحت إشراف رئيس المجلس
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VII .شكر وتنويه  
  

تشكر ھيومن رايتس ووتش النشطاء واألشخاص الذين أطلعوھا على ما تعرضوا له أثناء االحتجاز والمحاكمة في 
  .محكمة أمن الدولة العليا

  
ة الكثير من النشطاء والمحامين السوريين وأعضاء بمنظمات سورية وما كان يمكن إعداد ھذا التقرير دون مساعد

كما أن العمل الشاق الخاص . لحقوق اإلنسان وافقوا على إمدادنا بمعلوماتھم وخبراتھم بشأن محكمة أمن الدولة العليا
من إعداد ھذا  بالكتابة عن كل جلسة محاكمة في محكمة أمن الدولة العليا في ظروف صعبة للغاية قد يّسر كثيراً 

وكانت شجاعة النشطاء الذين استمروا في الترويج لحقوق اإلنسان في سوريا والدفاع عنھا رغم الحملة . التقرير
  .القمعية األخيرة على النشطاء في سوريا بمثابة إلھام لنا

  
  .ولحماية ھؤالء النشطاء من أي مضايقات أو محاوالت انتقامية، فقد تم حجب أسمائھم

  
لعديد من الدبلوماسيين الغربيين على مشاركتنا فيما تحصل لديھم من خبرات عن مراقبة محكمة أمن الدولة ووافق ا
  .وننوه بمساعدتھم وتقييمھم الصريح ألداء محكمة أمن الدولة العليا، وننوه بدورھم الھام. العليا

  
. استشاري فضال عدم ذكر أسميھماكتب ھذا التقرير أحد الباحثين في ھيومن رايتس ووتش، وساعده فيه متدرب و

وراجعت التقرير سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتولى المراجعة القانونية 
وحضر التقرير . كاليف بالدوين، االستشاري القانوني الرئيسي ومدير السياسات، وآيان ليفين، مدير قسم البرامج

ً في اإلنتاج والطباعة . غيانوتا، المنسق بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا للنشر كل من برينت في  وساعد أيضا
   .اإلنتاج كل من غريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي ھوبكنز مدير البريد
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.IX  الملحق 
 

ً  جدول بالقضايا التي اصدرت: 1 ي كانون الثان/منذ يناير فيھا محكمة أمن الدولة العليا حكما
2007 

 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

  سبع سنوات
  المواد
306+285  

7-Jan-2007 17-Nov-2005 1  محمد فادي شماع  لم يعرف  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

7-Jan-2007 17-Nov-2005 2  أحمد سلومي سلومي لم يعرف  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

7-Jan-2007 17-Nov-2005 3  محمد بن يوسف دبس لم يعرف  

شمل بالعفو الذي 
اصدره رئيس 

الجمھورية 
بالمرسوم 

التشريعي رقم 
 2006للعام  58
 طلق سراحهاو

بجنحة كتم 
 معلومات

7-Jan-2007 18-Nov-2005   4  صالح الدين الحايك لم يعرف

 سنواتعشر 

 

  المواد
306+285+
278  

14-Jan-2007 28-Oct-2004  محافظة إدلب
محمد جميل سماق بن 

  أحمد
5  

 سنواتعشر 

  المواد
306+285+
278  

14-Jan-2007 28-Oct-2004

 محافظة ريف

 دمشق

 
  6  مصطفى بن علي كعكة

 سبع سنوات
  

  المواد
306+285+
278  

14-Jan-2007 28-Oct-2004   7  مھند بن عادل الحسن لم يعرف

 سبع سنوات
  

  المواد
306+285+
278  

14-Jan-2007 28-Oct-2004   8  ياسر به عدنان كسواني لم يعرف
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 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

  سبع سنوات
  المواد
306+285+
278  

14-Jan-2007 28-Oct-2004   9  جھاد بن رافع شما لم يعرف

  سبع سنوات
  المواد
306+285+
278  

14-Jan-2007 28-Oct-2004

تولد الميادين 
والمقيم في دير 

 الزور
  10  حسام عبد هللا العبد هللا

 سنوات أربع
  

  المواد
306+278  

  
14-Jan-2007 28-Oct-2004  لم يعرف

ممدوح رشو والدته 
  ابتسام

  
11  

  عشر سنوات
  المواد
306+285+
628  

14-Jan-2007 9-Mar-2004 
محافظة الالذقية 

 

نديم بن سھيل بالوش 
  1982تولد 

12  

 سبع سنوات

  المواد
306+285+
628  

14-Jan-2007 9-Mar-2004 
منطقة الحفة 
التابعة لمحافظة 

  يةالالذق
  13 وسيم عطور

 سبع سنوات

 

  المواد
306+285+
628 +452  

14-Jan-2007 9-Mar-2004 الالذقية  
حسام بن محمد حليوه

 
14  

 سبع سنوات

 

  المواد
306+285+
452  

14-Jan-2007 9-Mar-2004 
ن محافظة م

  الالذقية
عبد الرؤوف بن 

 مصطفى سينو
15  

 سنة 15

 

  المواد
621+306+
285  

+452  

14-Jan-2007 12-Oct-2002 
منطقة ازرع 
التابعة لمحافظة 

  ادرع

مروان زين العابدين بن 
 محمد

16  

 سنة 15

 

  المواد
621+306+
285  

+452 

14-Jan-2007 12-Oct-2002 
منطقة ازرع 
التابعة لمحافظة 

 درعا

المقدم بن يوسف  إبراھيم
  1983تولد 

17  

 تسـع سنوات

 

  المواد
306+285+
286 

28-Jan-2007 11-Jan-2004 دمشق 
بد الرحمن فراس بن ع

  الصغير
18  
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 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

 أربع سنوات

 

  المواد
306+285 

28-Jan-2007 12-Jan-2004 دمشق  
محمد أسامة بن بشير 

  الخباز
19  

سبع سنوات 
 ونصف

  المواد
305+267+
458  

 

4-Feb-2007 6-Sep-2004  
من ناحية راجو 
التابعة لمحافظة 

  حلب

  جوان بن عارف بكر
  1980تولد 

20  

سبع سنوات 
 ونصف

  المواد
305+267 

4-Feb-2007 24-Sep-2004 
منطقة عزاز 

  بحلب
  أحمد علي رستم

  1971تولد 
21  

سبع سنوات 
 ونصف

  المواد
305+267 

4-Feb-2007 6-Sep-2004  
ناحية راجو 
التابعة لمنطقة 

  عفرين بحلب

محمد بن محمد مصطفى 
  1983تولد 

22  

سبع سنوات 
 ونصف

  المواد
305+267 

4-Feb-2007 24-Sep-2004 

 ناحية راجو

نطقة التابعة لم
عفرين بمحافظة 

  حلب

محمد محمد بن حسن 
  1986تولد 

23  

سبع سنوات 
 ونصف

  المواد
305+267 

4-Feb-2007 14-Aug-2004  
عفرين بمحافظة 

  حلب
بن محمد مصطفى  لقمان
  1986تولد 

24  

  Feb-2007 6-Sep-2004-4 267المادة  سنوات 4
منطقة عفرين 

  بحلب
عبد القادر بن محمد 

  1973شيخو تولد 
25  

 Feb-2007 24-Sep-2004-4 267المادة  سنوات 4
قرية قره زاحل 
 التابعة لمنطقة

  عفرين

عنايت بن علي ايبش 
  1971تولد 

26  

 Feb-2007-4 267المادة  سنوات 3
24-Sep-

2004   
  

ناحية راجو 
التابعة لمنطقة 

  بحلب عفرين

شيرزاد بن محمد سامي 
  1986تولد  بكر

27  

 Feb-2007 24-Sep-2004-4 267المادة  سنوات 3
 منطقة عفرين

  بحلب
محمد محمد ايبش تولد 

1961  
28  

 سنتين ونصف

 

  المواد
305+267 

4-Feb-2007 15-Sep-2004

قرية ھليل التابعة 
  لمنطقة عفرين

  بحلب

مصطفى محمد علي 
  1987حسن تولد 

29  

 سنتين ونصف

 

  المواد
305+267 

4-Feb-2007 24-Sep-2004 
ناحية راجو 
 التابعة لمنطقة

  عفرين بحلب

رشكيلو تولد  خبات
1989  

30  
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 سنتين ونصف

 

  المواد
305+267 

4-Feb-2007 24-Sep-2004 
قرية بدران اكبس 
التابعة لمنطقة 

  عفرين بحلب

شيخموس محمد قاسم 
  1988تولد 

31  

 ً  اثنا عشر عاما

  49القانون 
المواد +

306+278  
+285 

11-Feb-2007 8-Dec-2001  

  حلب
يحمل الجنسية 

  األلمانية
جري إختطافه 

ر الدار من مطا
  البيضاء

محمد حيدر زمار بن 
  1961عادل تولد 

32  

 ً  اثنا عشر عاما
لعام / 49/القانون 
1980 

11-Feb-2007 19-May-2005

 في اعتقاله تم
 لدى المطار
 اليمن من عودته
 منذ عاش حيث

١٩٨١ 

  محمود أحمد سماق
 1945تولد

33  

سبع سنوات 
 

  المواد
306+285+  

مناھضة أھداف 
 الثورة

11-Feb-2007 21-Feb-04 لم يعرف 
شاھر محمد معروف 

 1980 تولد الزرقا
34  

 أربع سنوات

 

  +306المواد 
مناھضة أھداف 

 الثورة

11-Feb-2007 21-Feb-04 لم يعرف 
معروف  مراد بن محمد

 1978 تولد االزرق
35  

 عشر سنوات

المواد 
306+285+  

مناھضة أھداف 
 الثورة

11-Feb-2007 14-Aug-04 التل 
 ولدت عاصم محمد بشـير

1970 
36  

 سبع سنوات

 

 

285+306المواد
+  

مناھضة أھداف 
 الثورة

11-Feb-2007 30-Nov-04 التل 
 حسن خزعة ماھر بن

 1977 تولد
37  

 لم يعرف Feb-2007 4-Oct-2004-11 285المادة  سبع سنوات
محمد غسان بن فوزي 

 الخطيب
38  

 سبع سنوات

 
 285+306المواد 

مناھضة أھداف + 
11-Feb-2007 26-Jul-2004 لم يعرف 

  جمال بن حسين زينية
 1972  تولد ليبيا

39  
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 الثورة 

 خمس سنوات

 
Feb-2007-22 285+306المواد  22-Mar-2004   لم يعرف

إسماعيل أحمد  عارف
  1952تولد

40  

285+306المواد   خمس سنوات 25-Feb-2007 1-Feb-2006 
تلكلخ التابعة 
 لمحافظة حمص

  41  خضر عبد هللا رمضان

 سـبع سنوات
  

285+306د الموا 25-Feb-2007 12-Mar-2005

العتيبة التابعة 
لمحافظة ريف 

  دمشق

محمد علي الكيالني تولد 
1973  

42  

 سنوات ثمن
لعام / 49/القانون 
1980  

25-Feb-2007 1-Jan-03 بانياس 
 ســامي بن علي رباك

  1964تولد 
43  

 سنوات ست
لعام / 49/القانون 
1980  

27-Feb-2007 2-Oct-03 الالذقية 
  بن أحمد أحمدخالد 

  1961تولد
44  

 سنوات ست
لعام / 49/القانون 
1980  

27-Feb-2007 2-Oct-03 بانياس 
 طارق بن عبد هللا حالق

  1977تولد
45  

 سنوات ست
لعام / 49/القانون 
1980  

27-Feb-2007 2-Oct-03 بانياس 
  لعلي بن محمد اسماعي

  1972تولد
46  

 سنوات ست
لعام / 49/القانون 
1980  

27-Feb-2007 4-Oct-2003 بانياس 

عبد الناصر بن طه 
 درباك

  1972تولد
47  

 سنوات ست
لعام / 49/القانون 
1980  

27-Feb-2007 2-Oct-03 بانياس 
 جمال بن جميل جلول

  1958تولد
48  

 عشر سنوات

 
285+306المواد 

4-March-

2007 
11-Jan-04 

منطقة التل التابعة 
 لريف دمشق

  49 براء محمد خير معنية

285+306المواد  عشر سنوات
4-March-

2007 
25-Feb-04

 
منطقة التل التابعة 

 لريف دمشق
محمد أحمد أسامة الشلبي 50  

 ثمانية سنوات

 
285+306المواد 

4-March-

2007 
5-Feb-04 

منطقة التل التابعة 
 لريف دمشق

أحمد بن محمد عبد الغني 
والمولود في الكويت عام 

1975 
51  

  306المادة  سبع سنوات
4-March-

2007 
25-Feb-04 

منطقة التل التابعة 
 لريف دمشق

  52 بسام بن أحمد شـلھوم

 306المادة  سبع سنوات
4-March-

2007 
26-May-04 

منطقة التل التابعة 
 لريف دمشق

عبد الوھاب بن مصطفى 
 ضاھر

53  
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 306المادة  ستة سنوات
4-March-

2007 
26-Mar-04 

منطقة التل التابعة 
 لريف دمشق

ابراھيم بن محمد قاسم 
 يالمصر

54  

 306المادة  خمس سنوات
4-March-

2007 
3-May-2004 

منطقة التل التابعة 
 لريف دمشق

محمد خير الطيب 
 المبارك

55  

 285المادة أربع سنوات
4-March-

2007 
5-Feb-04 

منطقة التل التابعة 
 لريف دمشق

منذر بن خليل برمو تولد 
1969 

56  

 ً  اثنا عشر عاما
  

  المواد
306+285 

11-Mar-2007 30-Jun-2004 قطنا  
أحمد بن محمود الشيخ 

  1974تولد
57  

 ً  اثنا عشر عاما

 
  

  المواد
306+285 

11-Mar-2007 3-Jul-2004 قطنا  
فادي بن محمد عبد الغني 

  1973تولد
58  

 ً  اثنا عشر عاما
  

  المواد
306+285 

11-Mar-2007 1-Jul-2004 قطنا  
 يحيى بن محمد بندقجي

  1971تولد 
59  

  سبع سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 
3-Jul-2004

   

 
  قطنا

طارق بن محمد نديم 
  1979شحادة تولد

60  

  سبع سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 
2-May-2004 

 
  قطنا

 أحمد محمد محمد
تولد ) الملقب الشھابي( 

1968  
61  

  سبع سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 
30-May-

2004 
  قطنا

محمد عبد الھادي عوض 
  1977تولد 

62  

  ستة سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 1-Jul-2004 قطنا  
عامر عبد الھادي الشـيخ 

  1986تولد 
63  

  ستة سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 3-Jul-2004 قطنا  
محمد جمال نادر  عمر

تولد جيزان بالسعودية 
  1984عام 

64  

  ستة سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 1-Jul-2004 قطنا  
محمد أسامة بن أحمد 

  1977ية تولد قطنا عط
65  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-

200711-Mar-

2007 
30-Jul-2004 قطنا  

محمود بن نايف قدورة 
  1962تولد 

66  

محمد بن أحمد النعماني   قطنا Mar-2007 4-Jul-2004-11  المواد  خمس سنوات 67  
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  1972تولد كفرقوق   306+285

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 4-Jul-2004 قطنا  
ناصر محمد العامر تولد 

  1971كفرقوق 
68  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 4-Jul-2004 قطنا  
ابراھيم أحمد صبوره 

  1985تولد 
69  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 2-Nov-2004 قطنا  
عمر عبد الرحمن 

  1985عمران تولد قطنا 
70  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 2-Jul-2004 قطنا  
ساري محي الدين بدر 

  1986الدين تولد 
71  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 1-Jul-2004 قطنا  
محمد مأمون قاسم الحلو 

  1981تولد 
72  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 2-Jul-2004 قطنا  
حسن بن محمد ديب 

  1984الزين تولد 
73  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 3-Jul-2004 قطنا  
وسـيم محمد جمال نادر 
تولد السعودية عام 

1985  
74  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 1-Jul-2004 قطنا  
رشـيد محمود الشيخ تولد 

1979  
75  

  خمس سنوات
  المواد
306+285  

11-Mar-2007 1-Jul-2004 قطنا  
ابراھيم زين الدين زين 

  1968الدين تولد 
76  

  أربع سنوات
  المواد
306+285 

11-Mar-2007 2-Jul-2004 قطنا  
بالل خالد خسارة تولد 

1974  
77  

  أربع سنوات
  المواد
306+285 

11-Mar-2007 2-Jul-2004 قطنا  
عبد الرزاق يوسف أحمد 

  1975تولد حقل ديران 
78  

  أربع سنوات
  المواد
306+285 

11-Mar-2007 3-Jul-2004 قطنا  
رامي أحمد صھيب 

  1975عرفة تولد 
79  

  ربع سنواتأ
  المواد
306+285 

11-Mar-2007 30-Jul-2004 قطنا  
أحمد بن خالد خسارة 

  1974تولد  
80  

 سبع سنوات

 

المواد 
306+285+
278  

18-Mar-2007 19-Apr-05 الزور دير 
  أنور حمادة بن حسين

  1978تولد  
81  

Mar-2007-18  306المادة  ستة سنوات 23-Aug-2005 منير الملقي بن إياد من  لم يعرف 82  



 

الةبعيداً عن العد    58   

 

 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

مواليد مكة المكرمة 
والمقيم في المدينة 

 المنورة
ورد في بيان المنظمة (

الوطنية  باسم محمد فاتح 
  )ملقي

Mar-2007-18  307المادة   سنتين
28-Mar-

2006 
واسط التابعة 
  لمحافظة القنيطرة

  83  عمر المطلق بن محمود

 اثنا عشر
لعام / 49/القانون 
1980 

25-March-

2007 
9-Oct-2005 لم يعرف 

 ياسين الصايغ بن نافع

 

 

84  

  306المادة  سبع سنوات
25-March-

2007 
16-Dec-2005  لم يعرف

  مھند لبني بن ھيثم
  1984تولد 

85  

 306المادة  أربع سنوات
25-March-

2007 
5-May-2005 لم يعرف 

محمد مھدي النجار بن 
  1978علي تولد 

86  

 306المادة  أربع سنوات
25-March-

2007 
5-May-2005 لم يعرف 

  مروان محمد الشيف
  1981تولد 

87  

 سبع سنوات

 

  المواد
306+278  

1-Apr-2007 19-Dec-2005 88  يحيى بن أحمد خطاب حلب  

 سنوات خمس

 

  المواد
306+278  

1-Apr-2007 89  محمد بن علي كبه وار لم يعرف لم يعرف  

 Apr-2007 18-Feb-2006-1  49القانون   ست سنوات
سـرمين التابعة 

 لمحافظة إدلب
  90  ـحود بن عمرمحمود ش

 القنيطرة لم يعرف Apr-2007-15  286المادة  ثالث ســنوات
  محمد وليد الحسيني

  1941تولد 
91  

 خمس سنوات
  306المواد 

+285  
15-Apr-2007 11-Feb-2006 حمص 

 قر ه خالدمحمد أنس 

  1987تولد 
92  

 خمس سنوات
  306المواد 

+285  
15-Apr-2007 11-Feb-2006 حمص 

  فراس محمد قره خالد
  1987ولد ت

93  

  94  عيسى العبد هللا لم يعرف لم يعرف Apr-2007-15  306المادة  خمس سنوات
خمســة عشر 

 ً  عاما
بتھمة إفشاء 
 معلومات سرية

13-May-2007 16-Sep-2005  لم يعرف
 تولدخلدون الفوال 

1971  
95  
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  "273مادة "
 خمس سنوات

  
May-2007-13 285+306المواد  15-Nov-2005 لم يعرف 

ي بن محمد ياسر العلب
  تولد الكويت معين

96  

May-2007-13  285المادة  ثالث سنوات 15-Nov-2005 لم يعرف 
ياسـر ماردنلي بن بھاء 

  الدين
97 

12  ً   49القانون رقم  عاما
20-May-

2007 
1-Sep-2005 98  فؤاد بن علي الشـغري جسـر الشـغور  

12  ً   عاما
من  156المادة 

قانون العقوبات 
  العسكري

20-May-

2007 
17-Jan-2005 القنيطرة 

فارس بن أحمد نقور تولد 
1986 

99  

 308+307المواد   ثالث سنوات
20-May-

2007 
26-Apr-2006

رنكوس التابعة 
لمحافظة ريف 

 دمشق

عمار بن محمد رفعت 
  عبد هللا

100

 308+307المواد  ثالث سنوات
20-May-

2007 
26-Apr-2006   101  محمد علي شيخ حسن دمشق

12  ً   عاما
 

 لم يعرف June-2007 3-Mar-2006-3  49القانون 
عبد الجبار عالوي بن 

  1972أحمد تولد 
102

 خمس سنوات

 

  306المادة 
+285  

3-June-2007 28-Dec-2005 103  1972احمد شحود تولد  لم يعرف

  خمس سنوات
  306المادة 

+285  
3-June-2007 29-Feb-2006 104  1974فيصل بالني تولد  إدلب

  105  زياد إسماعيل لم يعرف لم يعرف June-2007-3  306المادة ثالث سنوات
106 الفتيححسان  لم يعرف لم يعرف Jun-2007-13 274المادة  سنة 20

  107  حبيب محمود لم يعرف لم يعرف Jun-2007-13 274المادة  سنة 20

 لم يعرف لم يعرف Jun-2007-13  274المادة  ست سنوات
عبد الكريم محمد 
  المرعي

108

109  احمد الشواخ لم يعرف لم يعرف Jun-2007-13  306المادة  سنوات سبع

  110  عقبة الواصل لم يعرف لم يعرف Jun-2007-13  306المادة  سنوات سبع

Jun-2007 23-Mar-2006-17 278المادة  ســبع سنوات   مجموعة الطالب
ماھر ابراھيم بن أحمد 

 إسبر  
 

111  

  112  غوراني بن ماجدطارق ال  مجموعة الطالب Jun-2007 19-Feb-2006-17 278المادة  ســبع سنوات
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  113  عمر عبد هللا بن علي  مجموعة الطالب  Jun-2007 18-Mar-2006-17 278المادة  سنوات خمس
  114  أيھم صقر بن محمد  مجموعة الطالب  Jun-2007 23-Feb-2006-17 278المادة  سنوات خمس
  115  عالم فخور بن عطية  مجموعة الطالب  Jun-2007 3-Feb-2006-17 278المادة  سنوات خمس
  116  حسام ملحم  مجموعة الطالب  Jun-2007 26-Jan-2006-17 278المادة  سنوات سخم

  117  دياب سرية بن أحمد  مجموعة الطالب  Jun-2007 18-Mar-2006-17 278المادة  سنوات خمس
  118  يونس بن خضر يونس  لم يعرف Jun-200 5-Oct-2005-17  285المادة   ثالث سـنوات

 تسـع سنوات

 

المواد 
306+293 

24-Jun-2007 15-Jun-2005 درعا 

ي تولد محمد قاسم الزعب
1972 

 

119  

 تســع سنوات

 
 بغداد Jun-2007 13-Dec-2004-24 278المادة 

 عبد هللا الجبوري

  1980تولد 
120

 ســـبع سنوات

 
Jun-2007 18-Dec-2004-24 278المادة   بغداد

 ســلمان بن داود علي
 )  a.k.aالجبوري (

121  

 سبع سنوات
  

 الالذقية Jul-2007 11-Aug-2004-22 285+306المواد 
محمود بن علي طيبا تولد 

1982  
122

 سنوات خمس

 
 لرقةا Jul-2007 1-Oct-2005-22  285+306لمواد 

خضر الحســين تولد 
1977  

123  

124  ماجد بن بكري ســليمان حلب Jul-2007 13-Jan-2005-29  273المادة  عشر سنوات

 دير الزور Jul-2007 12-Oct-2004-29 285+306المواد  سبع سنوات
سـليمان بن حسـن 

  الشـاھر
  

125  

  الحسكة Jul-2007 17-Feb-2005-29  278المادة خمس ســنوات
  وليد عمر إبراھيم

  
126

Aug-2007-26  49القانون رقم  اثنا عشر سنة 22-Jun-2006 لم يعرف 
يو سف ناجية تولد 

1935  
127  

Aug-2007-26  49القانون رقم  اثنا عشر سنة 18-Jul-2006  يعرفلم 
موفق بن أحمد قرمة تولد 

1963  
128

 سنوات تةس

 
Aug-2007-26 285+306المواد   حلب لم يعرف

مصطفى نور الدين بن 
  1982عماد الدين تولد 

129

 سنوات تس

 
Aug-2007-26 285+306المواد  15-Jan-2005 القامشلي  

أحمد بن سـليمان منصور 
  1986الھاللي تولد 

130

Sep-2007-23 285+306المواد  خمس سنوات 13-Aug-2006 الزبداني التابعة  أحمد بن عبد العزيز  131  
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لمحافظة ريف    
 دمشق

  حمدان

  306المادة   أربع سنوات
23-Sep-2007

 
28-Aug-2006

الزبداني التابعة 
لمحافظة ريف 

 دمشق

محمد بن عبد العزيز 
  حمدان

132  

  278المادة   سنتين
23-Sep-2007

 
9-Oct-2005 لم يعرف 

 علي زين العابدين
  مجعان بن أحمد

133  

  452المادة   سـنة واحدة
23-Sep-2007

 
18-Nov-2006  حلب

أحمد دعبول بن محمد 
  1955تولد 

134  

 ً   إثنا عشر عاما
 

  49القانون رقم 
30-Sep-2007

 
  135  1982أحمد العجيل تولد  دير الزور لم يعرف

 سنوات تس

 
Sep-2007-30 285+306المواد  136  نضال الخالدي لم يعرف لم يعرف

ً خمس  ة عشر عاما

 

  +306المواد 
278  

30-Sep-2007  لم يعرف
الفلسـطيني 
 األردني

  اھرضإبراھيم محمد ال
  1978تولد 

137  

 ثالث سنوات
  

  المواد
285+286  

7-Oct-2007 

 

13-Feb-2005

 
138  حسـين جاسم الواسـط القامشلي

 تسـع سنوات

 

المواد 
306+285+
278 

  

7-Oct-2007 30-Nov-2004 139  دحمان محمد بن ســعيد دمشق

 خمس سنوات

 
 285+306المواد 

  
7-Oct-2007 29-Nov-2004  دمشق

يحيى بي سعد الدين 
  فاعور

140

 خمس سنوات

 
 285+306المواد 

  
7-Oct-2007 29-Nov-2004   141  ضياء الھندي دمشق

 خمس سنوات

 
 285+306المواد 

  
7-Oct-2007 29-Nov-2004 142  فادي شـعبان دمشق

 خمس سنوات

 
 285+306المواد 

  
7-Oct-2007 17-Nov-2004  دمشق

محمد خير بن ياسر 
  البيطار

143  

 ست سنوات
49القانون رقم 

  
4-Nov-2007 16-Aug-2006

ألماني من أصل 
 سوري

  144  أســــامة بن أحمد عابدين

 ً 49القانون رقم  اثنا عشر عاما 4-Nov-2007 6-Nov-2005 إبراھيم الخلف بن أحمد  لم يعرف 145  



 

الةبعيداً عن العد    62   

 

 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

  1947 تولد   

 سـبع سنوات

 

المواد 
306+285+
278  

4-Nov-2007 
28-Mar-2005

 
 دمشق

خالد العبود بن حسـن 
  

146

 اإلعدام

 
 المتھم الفار Nov-2007-11 305+304المواد 

 رأس العين

 
  147  علي بن ســيدو عثمان

 ً  عشرين عاما

المواد 
304+305+
306  

11-Nov-2007 17-May-1996  الحسكة
 1962صالح تمو تولد  

  
148

 ً Nov-2007 17-May-1996-11 305+304واد الم عشرين عاما 149  عمر موسى مامو لم يعرف

 ً  خمس عشر عاما

 
 Nov-2007-11  305المادة 

17-May-1996

 
 لم يعرف

جمعة بن عباس عبد هللا 
  1947تولد 

150  

 ثمانية سنوات

 

المواد 
306+285+
278  

  

11-Nov-2007 10-Sep-2005  لم يعرف
محمود بن محمد العبد 

  الشـيخ
151  

 اتستة سنو

 
285+306المواد 

  
11-Nov-2007 

29-Sep-2005

 
 لم يعرف

محمد بن عبد الحميد 
 1979الحمود تولد 

  
152  

 Nov-2007-11  285المادة  أربع سنوات
10-Sep-2005

 
 لم يعرف

محمود بن درويش 
  1976بربور تولد 

153  

Nov-2007-18  278+535المواد  عشـر سنوات
5-Jan-2005

 
 البوكمال

ي ناجي محمد بن واد
  1980تولد 

154  

  307المادة  ســنتين
25-Nov-2007

 

30-Aug-2006

 
  حماة

  معاوية الحسن
  1977تولد 

155  

 Dec-2007 5-Dec-2006-2  307المادة   سنة واحدة
 - ريف دمشق 

 المعضمية

  أحمد حمدان صوان
 1964تولد 

156  

 حلب Dec-2007 5-Nov-2006-9  285المادة  ثالث سنوات
عامر عالء الدين حمامي 

  1975تولد 
157  

 خمس سنوات

 

  + 278المادة 
 51المرسوم رقم 

  2001لعام
9-Dec-2007 13-Mar-2006

ريف  -قطنا 
 دمشق

  158  محمد فؤاد التقي
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 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

  أربع سنوات
المواد 
286+307  

6-Dec-2007 5-Sep-2006 
الحفة التابعة 
  لمحافظة الالذقية

رامي بن علي السـعيد 
  1974تولد 

159  

 خمس سنوات

 

المواد 
306+278+  
452  

16-Dec-2007 13-sep-2006 دير الزور 
محمد أنس صالح بن عبد 

  1970تولد الرحمن 
160

 أربع سنوات

 

المواد 
306+278+  
452  

16-Dec-2007 13-sep-2006 لم يعرف 
رضوان الشـيخ محمد 

  1980تولد 
161  

 عشر سنوات

 
Dec-2007-16 285+306المواد  8-May-2005 

منطقة القلمون 
 بريف دمشق

 عبيد سـلحب بن دعاس
  1974تولد 

162

Feb-2008 19- Dec-2005-2  306المادة   ثالث سنوات  لم يعرف
حسن بن ممدوح 

  1980الجابري تولد 
163

 لم يعرف Feb-2008 3-Sep-2005-2  307المادة   سنتين
عبد الرزاق بن خليل 

  1975طرابلسي تولد 
164

 Feb-2008-2  267المادة   سبع سنوات
20-Mar-

2006 
 لم يعرف

ج ابراھيم بن محمد حا
  1985يوسف تولد 

165  

 Feb-2008-2  267المادة   سبع سنوات
20-Mar-

2006 
 لم يعرف

أحمد بن حسن حبش تولد 
1986  

166

 لم يعرف Feb-2008 2-May -2005-2  267المادة   عشر سنوات
عدنان معيمش بن خليل 

  1979تولد 
167  

  عشر سنوات
  

 لم يعرف Feb-2008 2-May -2005-2  267المادة 
 حميد سـليمان بن محمد

  1964تولد 
168

Feb-2008 26-Mar-2007-10  307المادة   سنتين  لم يعرف
تولد   عامر عثمان

1980  
169

Feb-2008 26-Mar-2007-10  307المادة   سنتين  لم يعرف
صفوان ابراھيم تولد 

1974  
170  

 محافظة حماه Feb-2008 5-Sep-2005-10  306المادة   خمس سنوات
نزار الحســين تولد عام 

1980  
171  

 اتسـتة سـنو
  

 محافظة حماه Feb-2008 12-Jul-2007-10 285+306المواد 
حسام ممدوح عرعور 

  1974عام 
172  

Feb-2008 21-Sep-2006-11 285+306المواد   ســبع سنوات  لم يعرف
 قتيبة أحمد عبد الفتاح

  1983تولد 
173  



 

الةبعيداً عن العد    64   

 

 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

 ً   عشرين عاما
  المواد
305+306+
285  

18-Feb-2008 4-Jun-2006 لم يعرف 
 زاھر بن أحمد قويدر

  1973تولد 
174  

 ً   عشرين عاما
  المواد
305+306+
285  

18-Feb-2008 3-Jun-2006 175  أمجد بن خلف الخليف لم يعرف  

 ً   ا عشرين عاما
  المواد
305+306+
285  

18-Feb-2008 3-Jun-2006 لم يعرف 
أحمد بن فاروق أبو 

  1940شــوارب تولد 
176  

 اثنا عشر
  

  177  حمد بن خالد القالشم لم يعرف Feb-2008 14-Jun-2006-18 306+305المواد 

 ً  اثنا عشر عاما
  

  178  أيمن بن خالد القالش لم يعرف Feb-2008 4-Jun-2006-18 306+305المواد 

 عشـر سنوات
  

  لم يعرف Feb-2008 2-Jul-2007-18 285+306المواد 
ســـامر بن عبد الفتاح 

  كوكه
179  

 لم يعرف Feb-2008 14-Jul-2006-18 285+306المواد   سنوات ثمانية
جھاد بن عبد الفتاح  محمد
  القالش

180

 لم يعرف Feb-2008 6-Jun-2006-18  306المادة   تسع سنوات
أســـامة بن محمد 

  الشــريف
181  

Feb-2008-25  306المادة   خمس سنوات 24-Jul-2006 182  صالح خلف العثمان الحســكة

 ثالث سنوات
  

Feb-2008-25 285+306المواد  3-Aug-2005 دمشق 
صھيب العلبي تولد 

1986  
183

184  عبد الحميد محمد قبيسي لم يعرف Mar-2008 8-Jan-2007-3  49القانون رقم   عشر سنوات

 لم يعرف Mar-2008 13-Jul-2006-3  لم يعرف  لم يعرف
  محمد زياد غنيم

  
  

185  

 لم يعرف Mar-2008 13-Jul-2006-3  لم يعرف  لم يعرف
  عھد ســعيد يوسف

  
186

 م يعرفل Mar-2008 13-Jul-2006-3  لم يعرف  لم يعرف
  محمد العرجة

  
187  

188  وائل مجدالوي لم يعرف Mar-2008 13-Jul-2006-3  لم يعرف  لم يعرف

Mar 16-Sep-2004-10  المواد أحدى عشر سنة منھل بن علي ســعيفان   ريف دمشق 189
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 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

  305+306+
285  

  1971تولد 

  عشر سنوات
  المواد
305+306+
285  

10-Mar 16-Sep-2004

الكسـوة التابعة 
لمحافظة ريف 

  شقدم

عصام بن علي العكاشــة 
  1986تولد 

190

Mar 30-Sep-2004-10 285+306المواد   تســع سنوات   مدينة بانياس
عز الدين بن أحمد حاج 

  1973قاسم تولد 
191  

 ً Mar-2008-18 285+306المواد   اثنا عشر عاما Apr-2006 حمص  
عام تولد تيســير نعسان 

1966  
192

 ً Mar-2008-18 285+306المواد   اثنا عشر عاما 12-Oct-2005 193  ھالل حميد عوار  الرقة

  ثمانية سنوات
 285+306المواد 

+278  
18-Mar-2008 12-Oct-2005 الرقة -تل مسكن  

  عادل أحمد الحاج
  

194

Mar-2008-18  306المادة   ســبع سنوات 29-Sep-2005
 -منطقة الرميلة

  الرقة
  195  محمد عشــيوي الجلوي

Mar-2008-18 285+306المواد   سبع سنوات 12-Oct-2005 الرقة  
جمعة بن حســين 

  الشحادة
196

Mar-2008-18  306المادة   سبع سنوات 12-Oct-2005 197  ياسر حميد الصالح  الرقة  
198  غســـان بكر الطياســنة يعرف لم يعرف لم Apr-2008-6  يعرف لم  ثالث سنوات

  خمس سنوات
المواد 
306+278  

7-Apr-2008 17-Jan-2007 
الميادين التابعة 

ظة دير لمحاف
  الزور

 أثير خالد الشــكر

 
  

199

 Apr-2008 30-Jul-2006-7  286المادة   أربعة ســنوات
القنجرة التابعة 
  لمحافظة الالذقية

فراس ميكائيل ســعد 
1970  

200

  حماه Apr-2008 4-Aug-2007-14  388المادة   ســنتين
شـــــوقي بن عبد الرحيم 

  الحداد
201

  ثالث ســنوات
  273المادة 

  
14-Apr-2008 31-Dec-2005 حلب  

محمد ھالل أبو الھوى بن 
  1958عبد الجواد تولد 

202

Apr-2008-28  يعرف لم  سبع سنوات 203 يعرف لم يعرف لم يعرف لم

اإلعتقال لمدة 
  سنتين

Apr-2008-28  يعرف لم 204 يعرف لم يعرف لم يعرف لم

  سـتة سنوات
  المواد
306+285  

28-Apr-2008 18-Jul-2006  الحسكة - السعدة  
ي حمود النايف نور

 تولد الجساب العزيز
205



 

الةبعيداً عن العد    66   

 

 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

1970  

Apr-2008-28  306المادة   خمس سنوات 18-Jul-2006  الحسكة - السعدة  
 سلمان خلف جبر تولد

1981  
206

  خمس سنوات
 51المرسوم رقم 

  2001لعام 
28-Apr-2008 15-Apr-2006  يعرف لم 

  موسى اسماعيل علي
  

207

  خمس سنوات
 51المرسوم رقم 

  2001لعام 
28-Apr-2008 25-Apr-2006 208  خالد دبور بن عادل يعرف لم

  خمس سنوات
 51المرسوم رقم 

  2001لعام 
28-Apr-2008 21-May-2006  يعرف لم

عبد الكريم خليل بن 
  مصطفى

209

May-2008 16-Mar-2005-5  272المادة   خمسة عشر سنة   بغداد
عبد الرحمن المشھداني 
بن محمد أحمد من التبعية 

  1973 العراقية تولد
210

  حلب May-2008 21-Jul-2006-5  49القانون رقم   اثنا عشر سنة
إسماعيل الشيخه بن 

  محمد
211  

 May-2008-5  306المادة   أربع سنوات
20-Nov-

2006 
  القامشلي

عبد الرحمن يوســفان بن 
  محمد

212

االعتقال ثالث 
  سنوات

المواد 
285+286  

11-May-2008 7-Jul-2007 بانياس  
 طارق بن عمر بياســي

  1984 تولد
213  

May-2008-11  306المادة   أربع سنوات 14-Aug-2005
ريف  –مضايا 
  دمشق

214  1972 تولد محمد غصن

May-2008-11  306المادة   خمس سنوات 30-Jun-2005 
ريف  –مضايا 
  دمشق

  215  1971 تولدمحمد دبس 

May-2008-12  49القانون رقم   ثمانية سنوات 13-Dec-2006
ريف  –التل 
  دمشق

 شــلبيمحمد عبد الحي 
  1944 تولد

216

 عشر سنوات
  

 306المواد 
+285+287  

12-May-2008 26-Dec-2005   الرقة -الطبقة 
عبد المحسـن الشـيخ بن 

  1974 تولدحاج 
217  

May-2008-12 285+306المواد   أثنا عشر سنة 26-Dec-2005
ريف  –قطنا
  دمشق

218  محمد بن ناصر ناصر

  عشر سنوات
 306المواد 

+285+287  
12-May-2008 26-Dec-2005   القنيطرة-سعسع 

 تولد ناصر بن ناصر
1973  

219

May-2008-12 306المواد   عشر سنوات 26-Dec-2005
ريف  –النشابية 
  دمشق

محمد عيد بن عيســى  220
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 االعتقال تاريخ الحكم تاريخ تھمة الحكم
 أو منطقة

 مجموعة

 المحكوم
 # المحكوم إسم

  1975تولداألحمد   285+287+

May-2008-12  306المادة   أربع سنوات
30-May-

2006 
  حلب

ســـامر المنصور بن 
  1985 تولد محمد

221

  278المادة   نواتأربع سـ
18-May-

2008 
28-Dec-2006   الفلوجة

سـليم داود فرحان من 
  1956التابعية العراقية 

222

 Jun-2008-16  278المادة   ثمانية ســنوات
26-May-

2005 
223  سـيف الدين شــيخ موس  يعرف لم

224  1979تولدعلي الجندي   القامشلي Jun-2008 23-Oct-2006-16  273المادة   عشر سـنوات

سنوات  ســبع
  ونصف

  القامشلي Jun-2008 22-Jul-2007-16  278المادة 
 تولدعزت فائق مصطفى 

1954  
225

  حلب Jun-2008 20-Jul-2007-16  278المادة   سـنتين
خليل أوســو بن شـكري 

  1968 تولد
226

227  مصطفى بن خالد كدو  يعرف لم Jun-2008 13-Jul-2007-16  278المادة   سـنة و نصف

 ً   لبنان Jun-2008 25-Jul-2006-29  265المادة   عشرين عاما
جمال نبعة بن حســن من 

  التابعية اللبنانية
228

 سـتة سنوات
  

Jun-2008- 30  285+306المادة  27-Sep-2005  يعرف لم
خالد العقلة بن عبد 

  الرحمن
229

 سـتة سنوات
  

Jun-2008- 30  285+306المادة  8-Sep-2005 230  أحمد الخالد يعرف لم

Jun-2008- 30  306المادة   خمس سنوات 12-Sep-2005   231  أحمد المرعي يعرف لم
Jun-2008- 30  306المادة   خمس سنوات 8-Sep-2005 232  خالد الخالد يعرف لم

Jun-2008- 30  306المادة   خمس سنوات 12-Sep-2005 233  قاسم الخالد يعرف لم

Jun-2008- 30  306المادة   ثالث ســنوات 12-Apr-2007 
ريف  –رنكوس 
  دمشق

234  ــوسقصالح س

235  محمد عدنان بكور  يعرف لم Jun-2006 5-Mar-2006-23  يعرف لم  سـبع سنوات

ستة سنوات 
  

 يعرف لم Jun-2006 7-Mar-2006-23 يعرف لم
 تولديوسف الترك 

1984  
236

237 1984 تولد عاطف راشد يعرف لم Jun-2006 7-Mar-2006-23 يعرف لم  خمس سنوات
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