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 مقدمة

وحتى  2001شيجت أوضاع حقػق اإلندان في سػرية تخاجعًا كبيخًا خبلل الفتخة السستجة مغ تسػز/ يػليػ 
حالة الصػارغ واألحكام العخفية، لع يتستع السػاششػن بحقػقيع . ومع استسخار العسل ب2002حديخان/ يػنيػ 

 .1963األساسية التي ُحخمػا بدبب قانػن الصػارغ السفخوض مشح عام 
 

خبلل الفتخة التي يغصييا ىحا التقخيخ كان التخاجع شامبًل. فبعج أن بجأت فتخة االنفتاح القريخة التي ميدت 
، شيجت الفتخة 2001ر األسج بالتخاجع ابتجاء مغ شيخ آذار/ مارس معطع العام األول مغ حكع الخئيذ بذا

تجىػرًا كبيخًا عمى صعيج انتياك حقػق السػاششيغ الدػرييغ، وبمغت ذروة  2001ما بعج حديخان/ يػنيػ 
، حيث اعُتقل فييسا عذخة مغ نذصاء السجتسع 2001الترعيج في شيخؼ آب/ أغدصذ وأيمػل/ سبتسبخ 

يع الشائبان دمحم مأمػن الحسري ورياض سيف، والدعيع الذيػعي السعارض رياض التخك، السجني، وفي مقجمت
 عامًا ببل محاكسة أو اتيام قانػني. 18الحؼ سبق أن اعُتقل 

ولع تكغ األوضاع عمى صعيج السعتقميغ القجامى بأفزل حااًل. ففي حيغ أفخجت الدمصات عغ بزع مئات 
غ جساعة اإلخػان السدمسيغ وحدب التحخيخ اإلسبلمي، وبعزيع مغ مغ السعتقميغ الدياسييغ، معطسيع م

حدب العسل الذيػعي وحدب البعث الجيسقخاشي، ما زال مريخ آالف السعتقميغ مشح مصمع الثسانيشات مجيػاًل. 
وكانت الحكػمة الدػرية قج زعست في التدعيشيات بعج اإلفخاج عغ بعس السعتقميغ الدياسييغ إن سجػنيا 

لية مغ ىؤالء، وتبيغ بعج ذلظ أن ىحا االدعاء لع يكغ صحيحًا، بجليل اإلفخاج عغ السديج، وآخخ أصبحت خا
. وكان مجسل الحيغ ُأفخج عشيع خبلل 2001دفعة مغ ىؤالء خخجت مغ الدجػن في تذخيغ الثاني/ نػفسبخ 

 4000بقػائع لحػالي شخرًا، بيشسا ما زالت المجشة الدػرية لحقػق اإلندان تحتفع  650العام لع يتجاوز 
معتقل اختفت آثارىع، وىشاك تقجيخات تذيخ إلى وجػد أضعاف ىؤالء مغ السعتقميغ الحيغ لع ُتجسع أسساؤىع، 

 مفقػدًا. 15000ويعتبخون في عجاد السفقػديغ، وقج يشاىد 
قال ولكغ األسػأ عمى صعيج االعتجاء عمى حق اإلندان الدػرؼ في الحخية، ىػ استسخار العسل باالعت

التعدفي، دون أمخ قزائي، ودون تػجيو اتيام إلى السعتقميغ. وال تدال الدمصات األمشية تتستع بكامل الحخية 
 12في اعتقال مغ تذاء، وفي ىحا الرجد وصمت إلى المجشة الدػرية لحقػق اإلندان شكاوػ مغ اعتقال 

ع. أما الحيغ ُعخف مريخىع، فقج مػاششًا سػريًا، بعزيع ُخصف مغ أماكغ عامة، وال ُيعخف مريخ معطسي
 اتزح أن ثبلثة مشيع عمى األقل قزػا تحت التعحيب.

وما يدال القزاء العادؼ الدػرؼ أسيخًا لمدمصة التشفيحية. وقج بجا ذلظ واضحًا في محاكسة الشائبيغ دمحم مأمػن 
سذ سشػات بتيسة الحسري ورياض سيف، المحيغ حكست عمييسا محكسة الجشايات الثانية بجمذق بالدجغ خ

محاولة تغييخ الجستػر بالقػة بعج محاكسة لع تتػفخ فييا شخوط السحاكسة العادلة، وكان واضحًا أن الحكع ُمعج 
 سمفًا.
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أما غالبية السعتقميغ عمى خمفية الخأؼ أو ألسباب سياسية، فقج ُأحيمػا إلى القزاء االستثشائي. وأصجرت 
جغ عمى معتقميغ اثشيغ، أحجىسا ناشط سياسي كخدؼ ىػ حديغ داود ، محكسة أمغ الجولة العميا حكسيغ بالد

والثاني ىػ مجحت شيفػر لقخابتو مغ قيادؼ في اإلخػان السدمسيغ.  كسا ُعخض عمى محكسة أمغ الجولة 
( خسدة مغ معتقمي الخأؼ 2002العميا معتقمػن مغ حدب التحخيخ، وُيعخض عمييا )مشح شيخ نيدان/ إبخيل 

يغ اعُتقمػا العام الساضي، وىع رياض التخك  الحؼ حكع البارحة بدشيغ ونرف وحبيب صالح الحؼ الثسانية الح
حكع مشح ثبلثة أيام يثبلث سشػات سجغ وعارف دليمة ووليج البشي وحبيب عيدى. بيشسا يشتطخ ثبلثة معتقميغ، 

 ىع كسال لبػاني وفػاز تمػ وحدغ سعجون دورىع في العخض عمى السحكسة ذاتيا.
ما يدال التعحيب مدتخجمًا عمى نصاق واسع في الدجػن ومخاكد االعتقال الدػرية، سػاء في مخاكد الذخشة و 

جيازًا، تتجاخل وتتزارب صبلحياتيا. وخبلل ىحا العام عادت  13العادية، أو أجيدة األمغ البالغ عجدىا 
ذلظ االعتجاء في الصخيق العام كسا  ضاىخة محاولة االغتيال واالختصاف والتيجيج إلى السذيج الدػرؼ، بسا في

 حجث مع السحامي خميل معتػق الحؼ نجا مغ حادث سيخ متعسج كاد يػدؼ بحياتو.
أما عائبلت السعتقميغ فمع تخف معاناتيا، خرػصًا تمظ التي فقجت أبشاءىا في أحجاث الدبعيشيات 

ائمة الرحفي السفخج عشو ندار نيػف. والثسانيشيات، وامتجت السعاناة إلى عائبلت معتقميغ حجيثي العيج، كع
 وىشاك حاالت اعُتقمت فييا عائبلت بأكسميا.

وإضافة إلى السعتقميغ الدػرييغ، يػجج في الدجػن الدػرية معتقمػن فمدصيشيػن وأردنيػن ولبشانيػن وعخاقيػن، 
جازىع بجون ومغ جشديات أخخػ، عمى خمفيات سياسية، وبعزيع ال ُتعخف تيستيع أو أسباب استسخار احت

 محاكسة.
 

 حق التعبير: ثغرات في جدار الخوف
أفخجت الدمصات عغ الرحافي السعارض ندار نيػف، الحؼ كان معتقبًل مشح عام  2001في شيخ أيار/ مايػ 

، لتحخيخه نذخة مجافعة عغ الجيسقخاشية وحقػق اإلندان. كان نيػف حتى اإلفخاج عشو نسػذجًا صارخًا 1992
الدػرية عمى الرحافة، فقج تعخض لمتعحيب كسا نقمت مشطسات حقػق اإلندان شيمة العتجاء الدمصات 

سشػات. وبعج خخوجو مغ الدجغ تبيغ أنو يعاني مغ ضعف شجيج في برخه، ويحتاج إلى عكازيغ لمتحخك، 
بدبب مخضو الشاجع عغ التعحيب. وقج ُسسح لو بسغادرة سػرية لمعبلج في الخارج، واستقخ بو السقام في 

 ندا، حيث شغ حسمة إعبلمية عمى الدمصة، أدت إلى إصجار محكخة اعتقال بحقو.فخ 
 

أفخجت الدمصات  2001تذخيغ الثاني/ نػفسبخ  5لع يكغ ىحا التغيخ اإليجابي الػحيج عمى ىحا الرعيج. ففي 
الدػرية عغ آخخ صحافي معتقل، وىػ عادل إسساعيل الحؼ ُسجغ خسذ سشػات لتعاشفو مع حدب البعث 

 يسقخاشي.الج
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وقج تخاجع خػف السػاششيغ مغ الخػض في القزايا الدياسية الحؼ تسيد بو عيج الخئيذ حافع األسج، 
وبخزت إلى الدصح مشتجيات سياسية لمحػار حزخىا السثقفػن ودعاة السجتسع السجني. كسا سسحت الدمصات 

، كرحيفة 1963ح عام برجور بعس الرحف غيخ السختبصة بالشطام أو الحدب الحاكع، ألول مخة مش
(، و"االقترادية" الستخررة، وكمتاىسا 2001"الجومخؼ" الداخخة )صجر عجدىا األول في شباط/ فبخايخ 

أسبػعية. وفي الػقت نفدو سسح ألحداب الجبية الػششية بإصجار نذخات ناشقة باسسيا، وترجر اآلن 
تطام. وسجمت المجشة الدػرية لحقػق صحيفة "الشػر" عغ الحدب الذيػعي الدػرؼ )جشاح يػسف فيرل( بان

اإلندان في ىحا العام إعفاء السخاسميغ والرحافييغ األجانب مغ إلداميع بالتخخيز مغ وزارة اإلعبلم الحؼ 
كان معسػاًل بو. وفي مقابل تدييل عسل السخاسميغ والرحافييغ األجانب دون إذن مغ وزارة اإلعبلم، تعخض 

 ى كتسان الحقائق بػسائل غيخ مباشخة تمجأ إليو الدمصات.ىؤالء لتيجيج وتخويع وإجبار عم
 

تعخضت أيزًا عائمة ندار نيػف بعج خخوجو مغ سػرية لمعبلج مغ آثار سجشو الصػيل لمسزايقة، بدبب 
ترخيحاتو في الخارج. وحاولت الدمصات الزغط عمى نيػف لػقف حسمتو اإلعبلمية ضج الشطام، مغ خبلل 

ايقة أخ ثالث لو يجرس في الجامعة، كسا ضّيقت عمى والجيو، وتمقت العائمة فرل أخػيو مغ العسل، ومز
تيجيجات بالصخد مغ قخيتيا "بدشجيانة" إذا لع تتبخأ مغ ابشيا وترخيحاتو، األمخ الحؼ رفزو أفخاد العائمة 

 جسيعًا. وقج اضصخت عائمة ندار نيػف إلى اإلضخاب عغ الصعام بعجما تراعجت الزغػط عمييا.
 

ناحية الحخيات الرحافية واإلعبلمية، فقج تعخضت لزخبة كبيخة برجور قانػن ججيج لمسصبػعات في ومغ 
يقيج بسجسمو الحخيات الرحافية، ويسشح الجيات السخترة صبلحيات واسعة في  2001أيمػل/ سبتسبخ 

قاسية إغبلق الرحافة السدتقمة ومعاقبة الرحافييغ، بتغخيسيع غخامات باىطة أو فخض عقػبات سجغ 
 بحقيع.

عمى انتقاد "الثػرة" )ثػرة  -الحيغ يبجو عسميع أشبو بالديخ في حقل ألغام  -وال يجخؤ الرحافيػن الدػريػن 
التي قام بيا حدب البعث( وحدب البعث العخبي االشتخاكي الحاكع ومؤسدات الشطام،  1963آذار/ مارس  8

أو الحالي. وتعسل وزارة اإلعبلم في ىحا السجال إضافة إلى مقام الخئاسة، سػاء ما يخز الخئيذ الدابق 
عمى تقييج الرحافييغ والتيجيج بدحب رخريع أو سحبيا فعبًل لسغ يخالفػن التػجيات الخسسية. وفي أواخخ 
نيدان/إبخيل الساضي لع تججد الدمصات الدػرية تخخيز رئيذ مكتب وكالة فخنذ بخس ماىخ شسيصمي عمى 

 الدػرية مسا اضصخ الػكالة لتخك مشرب رئيذ السكتب شاغخًا.  الخغع مغ التدامو بالدياسات
 

وقج فخضت الدمصات قيػدًا مجحفة وشخوشًا تعجيدية عمى مشتجيات الحػار التي انتعذت في العام األول مغ 
حكع الخئيذ بذار األسج، ولع يحرل أؼ مشيا عمى التخخيز. وتػقفت كل السشتجيات عغ الشذاط، ما عجا 
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ألتاسي بجمذق الحؼ تغس الدمصة الصخف عشو، ولكشيا اعتقمت الشاشق باسسو السحامي حبيب مشتجػ جسال ا
 عيدى.

 
 الحرية السفقودة: استسرار االعتقال التعدفي

ال يدال السػاشغ الدػرؼ يعير تحت شائمة االعتقال التعدفي دون مقجمات. وال يختمف في ىحا السػاششػن 
 تخبػن الحيغ يعػدون إلييا، أو يدورونيا بيغ حيغ وآخخ. السقيسػن في الببلد، أو أولئظ السغ

 
مغ أبخز وجػه السجتسع السجني )راجع الفرل الخاص بيؤالء(،  10عمى أن ىحا العام كان مذيػدًا باعتقال 

، خرػصًا 1980في خصػة أعادت إلى األذىان االعتقاالت الػاسعة لمشخبة السثقفة والسيشية في سػرية عام 
 شقابات الذييخ.بعج إضخاب ال

 
وإن لع ُيبمغ سػػ  -غيخ أن حسمة االعتقاالت لع تقترخ عمى ىؤالء، بل كان عذخات السػاششيغ الدػرييغ 

ضحية االعتقال التعدفي، الحؼ لع يتبعو العخض عمى السحكسة، أو تػجيو  -عغ بزعة عذخ معتقبًل 
، حيث يشز في الفقخات 1973دػرية لعام اتيامات في مخالفة صخيحة لمجستػر الجائع لمجسيػرية العخبية ال

ال يجػز "، وأنو "كل متيع بخؼء حتى يجان بحكع قزائي مبخممغ مادتو الثامشة والعذخيغ عمى أن " 4و 2و 1
حق التقاضي وسمػك سبل الصعغ والجفاع أمام القزاء مرػن "، وأن "تحخؼ أحج أو تػقيفو إال وفقًا لمقانػن 

 ".بالقانػن 
 

ل مشاسبة لمتعحيب الحؼ ال تبجو أؼ بػادر لشيايتو في الدجػن ومخاكد االعتقال الدػرية. وال يدال االعتقا
وتتشػع خمفية االعتقال، بيغ االعتقال ألسباب سياسية، واالعتقال لمتحقيق في شبية قزايا جشائية، ولكغ 

و السػاثيق حقػق السعتقميغ تتعخض النتياكات فطيعة، وُيحتجدون في ضخوف تفتقخ ألدنى ما نرت عمي
 الجولية.

 
 وقج ُأبمغت المجشة الدػرية لحقػق اإلندان خبلل ىحا العام باثشتي عذخة حالة اعتقال ألفخاد، كسا يمي:

أثشاء احتفاالت األكخاد  2000آذار/ مارس  21نػح أحسج عثسان: كخدؼ مغ مجيشة الحدكة. اعُتقل في  -1
 بعيج الشػروز الكخدؼ.

، 2001أيار/ مايػ  25خدؼ. مات في مخكد التػقيف في جشجيخس بتاريخ دمحم شكخؼ عمػش قادر: ك -2
 .2001تسػز/ يػليػ  19وُسمست جثتو ألىمو بتاريخ 

 .2001تسػز/ يػليػ  22دمحم مرصفى سشػن: معتقل مشح أوائل الثسانيشيات. ُسمست جثتو ألىمو في  -3
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. اعتقمتو الدمصات في شيخ آب/ 1949ام دمحم نريخ عبج الجػاد عبج الػاحج: مغ مجيشة حمب، مػاليج ع -4
 قادمًا إلى سػرية مغ األردن. 2001أغدصذ 

لبيعو الكتب  2001آب/ أغدصذ  27دمحم حسػ: كاتب كخدؼ مغ مجيشة حمب. اعتقمتو الدمصات في  -5
 ب، وأشمق سخاحو الحقًا.مكتبتو )بجرخان( في حي األشخفية بسجيشة حمالسصبػعة بالمغة الكخدية في 

أثشاء  2001. اعُتقل في شيخ تذخيغ الثاني/ نػفسبخ 1955رل ركبي: مغ مجيشة حمب، مػاليج عام في -6
 زيارة عادية لو إلى الببلد، حيث يقيع في الخارج.

تذخيغ األول/ أكتػبخ  17عامًا، اعتقمتو الدمصات في  61عبج هللا يػسف ىػشة: مغ مجيشة البلذقية،  -7
رؼ" التي عاشيا مشح الثسانيشيات خذية االعتقال، وىػ عزػ في الحدب بعج ضيػره مغ حالة "التػا 2001

 ساعة اعتقال. 14السكتب الدياسي، وُأشمق سخاحو الحقًا في اليػم نفدو بعج  -الذيػعي الدػرؼ 
كانػن الثاني/ يشايخ  18. اعُتقل في 1962إبخاىيع نعدان بغ عبجو: كخدؼ مغ عفخيغ، مػاليج عام  -8

 االىتسام بالثقافة والحقػق الكخدية.عمى خمفية  2002
عشج  2002شباط/ فبخايخ  13. اعُتقل في 1944نػرس حديغ الخمزان: مغ مجيشة إدلب، مػاليج عام  -9

 وصػلو إلى سػرية قادمًا مغ دولة اإلمارات العخبية الستحجة.
حقتو في بجاية . كان يعير في السشفى بعج مبل1947دمحم حدغ نرار: مغ مجيشة حمب، مػاليج عام  -10

الثسانيشيات، ولكغ إلصابتو بسخض ضسػر الجماغ )الدىايسخ( ، قخرت عائمتو العػدة إلى الببلد وحرمت عمى 
شباط/  17إذن مغ الدفارة الدػرية في عسان. لكغ الدمصات األمشية اعتقمتو عشج الحجود الدػرية األردنية في 

لحقػق اإلندان وال ذويو في اإلفخاج عشو رغع حالتو الرحية ، ولع تفمح مشاشجات المجشة الدػرية 2002فبخايخ 
، وقج 2002آذار/ مارس  23ووضعو اإلنداني الخاص، إلى أن تػفي في السعتقل، وُسمست جثتو ألىمو في 

 بجت آثار التعحيب عمى جدجه.
بخيل نيدان/ إ 16. اعتقمتو الدمصات في 1952دمحم غازؼ ُحبّيب: مغ مجيشة حسز، مػاليج عام  -11

 .2002أيار/ مايػ  11لجػ وصػلو قادمًا مغ الدعػدية. وقج ُأفخج عشو في  2002
. اعُتقل في شيخ أيار/ مايػ 1967مدمع شيخ حدغ: كخدؼ مغ عيغ العخب قخب حمب، مػاليج عام  -12

 في عسمو. 2002
 

 السعتقمون العذرة
ميغ العذخة". واعُتبخ اعتقاليع انتكاسة كان مغ أبخز أحجاث ىحا العام اعتقال مغ أصبحػا يدسػن ب "السعتق

لآلمال في تحدغ األوضاع الدياسية ومغ ثع أوضاع حقػق اإلندان. ولكغ ما مّيد اعتقال العذخة أنو تع 
وسط اىتسام إعبلمي كبيخ وتحت األضػاء السدمصة مغ الجاخل والخارج، مسا اضصخ الدمصات إلى تػجيو 

 بخزىا محاولة تغييخ الجستػر بالقػة.تيع إلييع بسػجب القانػن الجشائي، وأ
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وعمى الخغع مغ استشاد الدمصات إلى القانػن الجشائي، ومحاولة تصػيع االتيام ليتدق مع ىحا القانػن، فإن 
لكل مػاشغ حق مشو عمى أن " 26اعتقال العذخة كان مخالفة صخيحة لمجستػر الدػرؼ، الحؼ تشز السادة 

مشو  27"، كسا تقػل السادة قترادية واالجتساعية والثقافية ويشطع القانػن ذلظاإلسيام في الحياة الدياسية واال
 ".يسارس السػاششػن حقػقيع ويتستعػن بحخياتيع وفقًا لمقانػن "
 

 9في  عامًا( 46) باعتقال الشائب الجمذقي السدتقل دمحم مأمػن الحسريوقج بجأت حسمة االعتقاالت ىحه 
خاب مفتػح عغ الصعام معترسًا في مكتبو، في سبيل السصالبة بعجما دخل في إض 2001 / أغدصذآب

  مشيا  ،)غيخ التيع الدياسية( بانفخاج ديسقخاشي في الببلد. ووجيت الدمصات إلى الحسري تيسًا متزاربة
 التيخب مغ الزخائب، والتعامل مع جيات أجشبية.

 
لسكتب الدياسي رياض التخك )الحؼ سبق ا -ثع تدمدمت االعتقاالت، باعتقال األميغ العام لمحدب الذيػعي 

 / أغدصذآب 31عامًا( مغ عيادة شبيب قمب في مجيشة شخشػس الداحمية في  72عامًا وعسخه  17اعتقالو 
وترخيحات  2001، عمى خمفية محاضخة ألقاىا في مشتجػ جسال األتاسي في دمذق في مصمع آب 2001

 صخية وصف فييا العيج الدابق في سػرية بالجكتاتػرية.أشمقيا في حػار عمى اليػاء مع قشاة الجديخة الق
 

عامًا( الحؼ استزاف مشتجاه  57اعتقمت الدمصات الشائب السدتقل رياض سيف ) 2001أيمػل  6وفي 
محاضخة لؤلكاديسي الدػرؼ السعخوف بخىان غميػن دعت إلى إصبلح ديسقخاشي في الببلد، واتيع سيف في 

أيمػل  9يػم  مشتجيات السجتسع السجني وحقػق اإلندانقال خسدة ناشصيغ في قزايا اقترادية. وتبل ذلظ اعت
عامًا( ووليج البشي  45عامًا( والصبيبان كسال المبػاني ) 53ىع رجل األعسال الدػرؼ حبيب صالح )و  2001

غ واألستاذ الستقاعج حد )عسيج كمية االقتراد بجامعة دمذق سابقًا( عامًا(، والجكتػر عارف دليمة 39)
أيمػل السحامي حبيب عيدى )محامي رياض  12واعتخفت الدمصات رسسيًا باعتقاليع. ثع اعتقمت في  سعجون.

 .سيف ومدئػل مشتجػ جسال األتاسي( والسيشجس فػاز تمػ
 

ولع يتع التػسع في االعتقاالت بحق ناشصيغ آخخيغ، قامػا بسثل ما قام بو السعتقمػن، وُيعتقج أن تغيخ 
اإلرىابية عمى الػاليات الستحجة قج لعبت  2001أيمػل/ سبتسبخ  11واإلقميسية بعج ىجسات الطخوف الجولية 

 دورًا في ىحا الرجد.
 

مغ  اعتقاليساقبل  عغ الشائبيغ الحسري وسيف لحرانة البخلسانيةاالدمصات األمشية عمى رفع  وقج حرمت
أما  عة حدب األصػل القانػنية.رئيذ مجمذ الذعب عبج القادر قجورة، وليذ مغ ىيئة السجمذ السجتس

، 2001/ نػفسبخ تذخيغ الثاني 13بالشدبة لمسعتقميغ الثسانية اآلخخيغ، فقج ُمشع ذووىع مغ زيارتيع قبل 
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وُحخمػا مغ ىحه الديارة في وقت الحق، مسا اضصخىع إلى اإلضخاب عغ الصعام احتجاجًا عمى ضخوف 
 احتجازىع.

 
 التعذيب: انتهاك اإلندانية

التعحيب نيجًا روتيشيًا في مخاكد التحقيق والتػقيف واالعتقال الدػرية. وعمى الخغع مغ تحخيع التعحيب  ما يدال
ال يجػز تعحيب أحج جدجيًا بسػجب الجستػر الدػرؼ الحؼ يقػل في الفقخة الثالثة مغ السادة الثامشة والعذخيغ "

"، فإن الدجانيغ يمجأون إلى التعحيب يفعل ذلظأو معشػيًا أو معاممتو معاممة مييشة ويحجد القانػن عقاب مغ 
الذجيج والفطاضة في معاممة الدجشاء، مدتفيجيغ مغ قانػن استثشائي "سخؼ" يعفي السعحبيغ مغ السدئػلية 

 ويػفخ ليع الحساية، خرػصًا في إدارة أمغ الجولة.
 

، والسعسػل 15/1/1969اريخ بت 14الرادر بالسخسػم التذخيعي رقع  إحجاث إدارة أمغ الجولةفبسػجب قانػن 
ال إذ تقػل " 16بو حتى اليػم يدتفيج الدجانػن الحيغ يسارسػن التعحيب مغ الحساية التي تشز عمييا السادة 

يجػز مبلحقة أؼ مغ العامميغ في اإلدارة عغ الجخائع التي يختكبػنيا أثشاء تشفيح السيسات السحجدة السػكػلة 
 ".بسػجب أمخ مبلحقة يرجر عغ السجيخ إلييع أو في معخض قياميع بيا إال

 
 549الرادر بالسخسػم التذخيعي رقع  قانػن التشطيسات الجاخمية إلدارة أمغ الجولةمغ  74كسا أن السادة 

تكخس مبجأ اإلعفاء مغ السبلحقة لسختكبي جخيسة التعحيب، وىػ أمخ معسػل بو عمى  12/5/1969بتاريخ 
 يجػز مبلحقة أؼ مغ العامميغ في إدارة أمغ الجولة أو ث تقػل "النصاق أوسع مغ إدارة أمغ الجولة، حي

السشتجبيغ أو السعاريغ إلييا أو الستعاقجيغ معيا مباشخة أمام القزاء، في الجخائع الشاشئة عغ الػضيفة، أو في 
مسًا ". عمعخض قيامو بيا قبل إحالتو عمى مجمذ التأديب في اإلدارة واسترجار أمخ مبلحقة مغ قبل السجيخ

بأن السخسػميغ التذخيعيغ السحكػريغ مشرػص فييسا عمى أنيسا ال ُيشذخان في الجخيجة الخسسية، وُيعسل بيسا 
 اعتبارًا مغ تاريخ الرجور.

 
وبشاء عمى السعمػمات والتقاريخ التي تػفخت لمجشة الدػرية لحقػق اإلندان، يسكغ إجسال وسائل التعحيب 

 سػرية اليػم بسا يمي: األكثخ شيػعًا بحق السعتقميغ في
 في جسيع أنحاء الجدع وبكل وسيمة مسكشة مغ الرفع والخكل واستخجام أحدمة وأسبلكالزخب:  -1

 .وعري )كاببلت(
 ثشي جدع السعتقل بحيث يػضع رأسو وقجماه في اإلشار في وضع مقػس ويزخب عمى رجميوالجوالب:  -2

 ماء.حتى تديل مشو الج باألسبلك أو الدياط وسائخ جدجه
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كخسي معجني بأجداء متحخكة تخبط بيا يجا السعتقل ورجبله، وبثشي بقية الكخسي إلى الكخسي األلساني:  -3
الخمف يحجث ضغط كبيخ عمى الخقبة واألوصال. وتدبب ىحه الصخيقة صعػبة في التشفذ قج ترل إلى حج 

األجداء السعجنية فيو مثبتة عشج اإلصابة بإغساء. ويػجج نػع مغ ىحا الكخسي يدسى "الكخسي الدػرؼ" تكػن 
األرجل األمامية لمكخسي حيث تخبط رجبل السعتقل، بحيث يؤدؼ الذج السحكػر إلى جخح الكاحميغ، وتدتخجم 

 .ىحه الصخيقة عسػمًا بسراحبة الزخب والجمج
زخب أو وفي كمتا الحالتيغ يدتخجم ال، ربط يجؼ السعتقل خمف ضيخه وتعميقو مشيسا أو مغ قجميوالذبح:  -4

 .الرجمات الكيخبائية
تػجيو صعقات كيخبائية عغ شخيق وصل األسبلك بأجداء حداسة مغ الجدع استخجام الكيخباء:  -5

 .كاألذنيغ واألنف والمدان والخقبة واليجيغ والعجد والقجميغ واألعزاء التشاسمية
لفتخات شػيمة قج تدتغخق الحجد في معدل عغ العالع في زندانة صغيخة رشبة مطمسة دون اترال بذخؼ  -6

 شيػرًا.
مغ الشػم أو  عوُيزاف إلى ذلظ مطاىخ سػء السعاممة والتحصيع الشفدي، مثل اإلىانة باأللفاظ الشابية، والسش

وكحلظ مغ قزاء الحاجة أو وسائل الشطافة مغ الساء وغيخه، إضافة إلى مشع ، واليػاء الشقيالصعام والساء 
 عبلج الصبي.األقارب والحخمان مغ ال ةزيار 

 
 السوت تحت التعذيب

سجمت المجشة الدػرية لحقػق اإلندان ثبلث حاالت لمسػت تحت التعحيب خبلل ىحا العام، ولع تتجذع 
الدمصات عشاء تبخيخ مػت السعتقميغ، سػػ في حالة واحجة ُألقي فييا بالبلئسة عمى السعتقل الحؼ اُتيع 

 باالنتحار.
 والحاالت الثبلث ىي:

أيار/  25خؼ عمػش قادر: كخدؼ. تػفي في يػم احتجازه بسخكد التػقيف في جشجيخس بتاريخ دمحم شك -1
. وقالت الذخشة التي اعتقمتو في 2001تسػز/ يػليػ  19، ولكغ جثتو لع ُتدمع ألىمو إال بتاريخ 2001مايػ 

البلإندانية أفزت إلى  إشار التحقيق في جخيسة سخقة إنو ششق نفدو ومات مشتحخًا، بيشسا ُيعتقج بأن السعاممة
 مػتو بعج ساعات مغ اعتقالو.

دمحم مرصفى سشػن: اعُتقل وىػ شالب مصمع الثسانيشيات، ضسغ آالف السعتقميغ ألسباب سياسية آنحاك.  -2
. ونطخًا 2001تسػز/ يػليػ  22سشة مغ االعتقال، وذلظ في  20وقج ُسمست جثتو لحويو بعج أكثخ مغ 

نصاق واسع، والتخدؼ الذجيج ألوضاع السعتقميغ الدياسييغ الحيغ قزػا فتخة شػيمة  لمتعحيب الحؼ اسُتخجم عمى
في الدجػن، تعخضػا خبلليا لمتعحيب وسػء السعاممة، وُأصيبػا بأمخاض شتى نتيجة قمة التغحية واليدال 

ػيل في الطخوف واألوبئة، ال يسكغ استبعاد وفاة السعتقل في ىحه الدغ )في األربعيشيات( نتيجة االعتقال الص
 السحكػرة.
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عامًا، واعُتقل رغع  52دمحم حدغ نرار: لع تكمف الدمصات نفديا تفديخ اعتقالو وىػ البالغ مغ العسخ  -3
فقجانو الحاكخة نتيجة إصابتو بسخض ضسػر الجماغ "الدىايسخ"، عشجما عاد بو أىمو إلى الببلد بعج استئحان 

لحقػق اإلندان اعتقالو وتعحيبو حالة صارخة مغ الػحذية،  الدمصات السخترة. وتعتبخ المجشة الدػرية
تدتجعي التحقيق ومحاسبة مختكبي ىحه الفعمة، خرػصًا وأن آثار التعحيب بجت عمى جدج السعتقل حيغ 

 .2002آذار/ مارس  23ُسمست جثتو ألىمو في 
 

 السحاكسات: نحو "طورأة" القزاء العادي
ياسييغ البارزيغ عمى القزاء. وانقدست السحاكسات إلى قدسيغ: حخصت الدمصات عمى عخض السعتقميغ الد

قدع أمام القزاء العادؼ، وآخخ أمام القزاء االستثشائي. ويجسع بيغ السحاكسات جسيعيا مسيدات مذتخكة، 
أىسيا عجم تػفخ األدلة الكافية لئلدانة ليدتشج إلييا االدعاء، وتػجيو التيع اليبلمية مع الخمط بيغ الدياسي 

 الجشائي مشيا، عمسًا بأن التيع الجشائية اسُتخجمت لخجمة أغخاض سياسية.و 
 

ولع يكغ ثسة فخق جػىخؼ في تعامل القزاء العادؼ مع الستيسيغ عغ القزاء االستثشائي مغ حيث قدػة 
األحكام الرادرة عشو، األمخ الحؼ يثيخ القمق مغ عسمية "شػرأة" تجخؼ لمقزاء العادؼ، الحؼ سيمحق بخكب 

لسحاكع االستثشائية التي تسثل سمصة قانػن الصػارغ واألحكام العخفية، ال الجستػر والقػانيغ الدارية األخخػ، ا
لكل مػاشغ الحق في أن يعخب عغ رأيو بحخية عمى أن " 38خرػصًا وأن الجستػر الدػرؼ يشز في السادة 

الخقابة والشقج البشاء بسا يزسغ سبلمة البشاء وعمشية بالقػل والكتابة وكافة وسائل التعبيخ األخخػ وأن يديع في 
 ".الػششي والقػمي ويجعع الشطام االشتخاكي وتكفل الجولة حخية الرحافة والصباعة والشذخ وفقًا لمقانػن 

 
ولع ُيسشح محامػ الجفاع أمام القزاء العادؼ الفخصة الكافية لمجفاع عغ الستيسيغ مغ خبلل استجعاء الذيػد 

يع يبخئػن ساحة مػكمييع، بيشسا كانت ىشاك إعاقة لبلشبلع عمى محزخ االدعاء بالشدبة الحيغ يعتقجون أن
لمسحاكسات أمام القزاء االستثشائي. وإضافة إلى ىحا كانت محاكسة الشائبيغ دمحم مأمػن الحسري ورياض 

دئػليغ سيف نكدة لمقزاء الدػرؼ، حيث لع يدتجمب أؼ مغ الذيػد الحيغ شمبت السحكسة حزػرىع مغ الس
والػزراء لجعػتيع إلى الذيادة، ولع تدتسع السحكسة سػػ إلى شيػد مجافعيغ عغ رياض سيف فشجوا كل ما 

 وجو إليو مغ اتيامات، ومع ذلظ فقج صجر الحكع ضج الشائبيغ.
 

 محاكسة مأمون الحسري
تذخيغ  27رؼ يػم بجأ التسييج لسحاكسة مأمػن الحسري بعج اعتقالو بذيخيغ، حيغ ُقجم لجمدة استجػاب إدا

، وحخكت الشيابة العامة بجمذق دعػػ عامة بحقو بجخائع استيجاف تغييخ دستػر الجولة 2001/ أكتػبخ األول
بصخق غيخ مذخوعة ومشع الدمصات القائسة مغ مسارسة وضائفيا السدتسجة مغ الجستػر والشيل مغ الػحجة 
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ػضفي الجولة السذخوعة، وذم وقجح الدمصات الػششية وتعكيخ الرفا بيغ عشاصخ األمة ومقاومة أعسال م
 التذخيعية والتشفيحية والقزائية.

 
. وكانت السحاكسة عمشية، غيخ أن 2001تذخيغ األول/ أكتػبخ  30وقج بجأت محاكستو بجمدة أولى في 

يع ، وات2002آذار/ مارس  20الستيع ومحاميو اختمفػا مع السحكسة مخارًا أثشاء السحاكسة التي استسخت حتى 
الجفاع السحكسة بحخمان الشائب الحسري مغ الخعاية الرحية في الدجغ رغع تخدؼ وضعو الرحي بدبب 
إصابتو بالدكخؼ. كسا اتيع الجفاع بأنيا غيخ محايجة، وشالبيا مختيغ بالتشحي عغ الجعػػ لعجم الثقة بشداىتيا، 

ع، إال أن السحكسة أصخت عمى بعج أن "زورت" ضبط إحجػ الجمدات ولع تقع بتدجيل جسيع أقػال الستي
 في الجعػػ. خإعبلن أىميتيا لمشط

 
وقبل أسبػع مغ إصجار السحكسة حكسيا، اندحبت ىيئة الجفاع احتجاجًا عمى سيخ السحاكسة التي لع تذيج 

شاىجًا شالب الجفاع بحزػرىع. وقج أصجرت محكسة الجشايات الثانية  21استجعاء أؼ شيػد مغ أصل 
 لشائب الحسري رغع عجم وجػد محاميغ يتخافعػن عشو بدبب اندحاب ىيئة الجفاع.بجمذق حكسيا عمى ا

خالف زميميو في ىيئة السحكسة الخأؼ. وقال قخار  عباس ديبوصجر الحكع ب "األغمبية"، إذ أن السدتذار 
ا، بجشايتي استيجاف تغييخ الجستػر ومشع الدمصات الخسسية مغ مسارسة مياميالسحكسة إنيا تجخم الستيع 

، وقزت بحجده وتجخيجه مغ حقػقو السجنية، وبتػقيفو السؤقت بجشح ذم وقجح الدمصات التذخيعية والقزائيةو 
استيجاف تغييخ الجستػر، وبثبلث سشػات لجخم مشع الدمصات الخسسية مغ مسارسة مجة خسذ سشػات لجخم 
لجخم قجح الدمصات  أشيخ 6لجخم ذم الدمصات التذخيعية والقزائية، و أشيخمياميا الجستػرية وستة 

. لكغ السحكسة قخرت دمج العقػبات، أؼ أن الحسري سُيدجغ خسذ سشػات، كسا بخأتو التذخيعية والقزائية
السذخوعة التي تقػم بيا الجولة لعجم  األعسالتيع إثارة الشعخات الصائفية والسحىبية، والسقاومة الدمبية لسشع مغ 

 .الكافية األدلةتػفخ 
 

ري محاميغ ججدًا لمجفاع عشو، وقجمت ىيئة الجفاع الججيجة شعشيا في حكع سجشو قبل انتياء وقج وكل الحس
 ميمة الثبلثيغ يػمًا السسشػحة في القانػن.

 
 محاكسة رياض سيف

جخت محاكسة رياض سيف بالتدامغ مع محاكسة مأمػن الحسري. وُأحيل سيف بعج شيخيغ مغ اعتقالو 
/ أكتػبخ تذخيغ األول 27الجشايات في غخفة رئيذ السحكسة يػم  استجػاب إدارؼ أمام محكسةلجمدة 
 2001 / فبخايخشباط في عمى سيففي دمذق قج حخكت دعػػ عامة . وكانت الشيابة العامة األولى 2001

بجخم االعتجاء الحؼ يدتيجف تغييخ دستػر الجولة بصخق غيخ مذخوعة وإثارة الشعخات السحىبية وتذكيل جسعية 
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أضاف  2001وعشج اعتقالو في أيمػل/ سبتسبخ مشافية لمقانػن )حخكة الدمع االجتساعي(،  سخية ألغخاض
إلى عقج اجتساعات في مشدلو تجاول السجتسعػن  اتيام سيف بالجعػةقاضي التحقيق األول في دمذق إلى ذلظ 

 خبلليا مشاقذات وخصبًا سياسية تحخيزية دون الحرػل عمى إذن مغ الدمصات السخترة.
 

. وكانت السحاكسة عمشية. ونجح الجفاع 2001تذخيغ األول/ أكتػبخ  31بجأت محاكستو بجمدة أولى في وقج 
في استجعاء ثبلثة شيػد فقط، شيجوا كميع لرالح الستيع. واستسخت ىيئة الجفاع في التخافع أمام السحكسة 

 2002نيدان/ إبخيل  4ة في حتى الشياية، وشاع جػ مغ التفاؤل في الجمدات األخيخة، قبل أن تقخر السحكس
 باألغمبية تجخيع رياض سيف لتفاجئ ىيئة الجفاع والسخاقبيغ، وتحكي التػقعات بأن الحكع أُعج سمفًا.

 
وحكست السحكسة عمى سيف بالدجغ مع الشفاذ خسذ سشػات بعج تجخيسو بجشاية االعتجاء الحؼ يدتيجف 

لتذكيمو جسعية سخية وعقج اجتساعات غ ستة أشيخ . كسا ُحكع عميو بالدجتغييخ الجستػر بصخق غيخ شخعية
، ولكغ السحكسة أخحت بالعقػبة األشج، وبخأتو في الػقت نفدو مغ تيسة إثارة الشعخات الصائفية غيخ قانػنية

والسحىبية. ووصف محامػ الجفاع قزية سيف بأنيا سياسية، وكحلظ اعتبخوا قخار تجخيسو وسجشو. وقجمػا 
 شعشيع في القخار.

 
 سة أمن الدولة العميامحك

. وما تدال 1973ُيعتبخ وجػد محكسة أمغ الجولة العميا في سػرية مخالفًا لمجستػر الجائع الحؼ ُأقخ عام 
السحكسة قائسة عمى الخغع مغ إحجاثيا بسخسػم تذخيعي سابق لمجستػر، لكغ الحكػمة الدػرية تدتغل ثغخة 

التذخيعات الشافحة والرادرة قبل إعبلن ىحا الجستػر سارية  تبقىالتي تقػل " 153دستػرية متسثمة في السادة 
"، عمسًا بأن الحكػمة لع تعخض عمى مجمذ الذعب ولع تخاجع مشح السفعػل إلى أن تعجل بسا يػافق أحكامو

تاريخ  47إقخار الجستػر الكثيخ مغ القػانيغ السعسػل بيا مغ الساضي، ومشيا السخسػم التذخيعي رقع 
يشز عمى إحجاث محكسة أمغ الجولة العميا وتحجيج اختراصاتيا، عمى الخغع مسا  الحؼ 28/3/1968

الحخيات والحقػق يحتػيو ىحا السخسػم مغ مخالفات صخيحة لسػاد الفرل الخابع مغ الجستػر الحؼ يفرل "
لتي ". وكانت ىحه السحكسة أنذئت لتحل محل السحكسة العدكخية االستثشائية السمغاة )اوالػاجبات العامة
تاريخ  6الرادر بالسخسػم التذخيعي رقع  ستثشائيةاوإحجاث محاكع  مشاىزة أىجاف الثػرةُأحجثت بقانػن 

7/1/1965.) 
وتذكل محكسة أمغ الجولة العميا بسخسػم بشاء عمى اقتخاح الحاكع العخفي مغ رئيذ وقاضييغ أحجىسا مجني 

خخان في الحاالت اليامة التي يعػد تقجيخىا ويجػز أن يزاف إلى ىيئة السحكسة عزػان آواآلخخ عدكخؼ، 
 لمحاكع العخفي.
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مشو صبلحيات  6إحجاث أكثخ مغ محكسة أمغ دولة واحجة، وتػسع السادة  47ويجيد السخسػم التذخيعي رقع 
". جسيع األشخاص مغ مجنييغ وعدكخييغ ميسا كانت صفتيع أو حرانتيعمحكسة أمغ الجولة العميا لتذسل "

إنو باإلضافة  5ا غيخ محجودة في خرػص القزايا التي تشطخ فييا، حيث تقػل السادة كسا أن صبلحيتي
تختز إلى تستع محكسة أمغ الجولة العميا بدائخ اختراصات السحكسة العدكخية االستثشائية )السمغاة( فيي "

 ".في كل قزية أخخػ يحيميا إلييا الحاكع العخفي
 

مع االحتفاظ بحق الجفاع السشرػص عميو في القػانيغ الشافحة، كسا يشز مخسػم إحجاث السحكسة عمى أنو "
ال تتقيج محاكع أمغ الجولة باإلجخاءات األصػلية السشرػص عمييا في التذخيعات الشافحة وذلظ في جسيع 

 ة"، وىػ أمخ ييجد حق الحرػل عمى محاكسة عادلة.أدوار وإجخاءات السبلحقة والتحقيق والسحاكس
ال يجػز الصعغ باألحكام الرادرة عغ محكسة أمغ الجولة العميا. وال تكػن مغ السخسػم " وبشز السادة الثامشة

مخ بإعادة حكام نافحة إال بعج الترجيق عمييا بقخار مغ رئيذ الجولة الحؼ لو حق إلغاء الحكع مع األىحه األ
يكػن لحفع الجعػػ مفعػل السحاكسة، أو إلغائو مع حفع الجعػػ، أو تخفيس العقػبة أو تبجيميا بأقل مشيا. و 

غيخ قابل ألؼ شخيق مغ شخق الصعغ أو  العفػ العام. ويكػن قخار رئيذ الجولة في ىحا الذأن مبخماً 
 ".السخاجعة

 
وقج استعادت محكسة الجولة العميا نذاشيا بذكل ممحػظ خبلل ىحا العام، خرػصًا في ضل االىتسام الكبيخ 

سانية إلييا. وتعقج ىحه السحكسة جمداتيا برػرة سخية في العادة، بيا، بعج قخار تحػيل معتقمي الخأؼ الث
وعقجت بالفعل محاكستيغ سخيتيغ خبلل ىحا العام ُكذف الشقاب عشيسا الحقًا، وبجأت محاكسة خسدة مغ 
السعتقميغ الثسانية السحكػريغ آنفًا، في أجػاء ال تخقى إلى حالة العمشية الكاممة، وإن كان مدسػحًا حزػر 

 ب عغ الرحافة الحكػمية وزوجات السعتقميغ، إلى جانب عجد مغ محامي الجفاع.مشجو 
 

ووجيت الشيابة العامة في دعاواىا أمام محكسة أمغ الجولة العميا تيسًا سياسية إلى الستيسيغ، يسكغ إرجاعيا 
 إلى القػانيغ االستثشائية غيخ العادلة، عمسًا بأن األحكام غيخ قابمة لمشقس.

 ىع السحاكسات التي عقجتيا محكسة أمغ الجولة العميا في دمذق ىحا العام:وفيسا يمي أ 
، وال ُيعخف عشو أؼ نذاط أو 1996مجحت شيفػر: مغ مجيشة حساة. اعتقمتو الدمصات الدػرية عام  -1

انتساء سياسي، لكغ أخاه السػجػد في السشفى مدئػل في جساعة اإلخػان السدمسيغ في سػرية. وكان مقيسًا 
لدعػدية حتى مشترف التدعيشيات، حيغ غادرىا إلى األردن حيث مكث عامًا تقخيبًا تخدد خبللو عمى في ا

واعُتقل فػر  1996الدفارة الدػرية التي أبمغتو بأن ال شيء يسشعو مغ الدفخ إلى سػرية، وبالفعل عاد عام 
ي"، في إشارة إلى اإلخػان وصػلو الحجود. وقج جّخمت السحكسة مجحت شيفػر باالنتساء إلى "تشطيع إجخام

 عامًا. 12، وحكست عميو بالدجغ 1980لعام  49السدمسيغ السجّخميغ بالقانػن 
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حديغ داود: ناشط كخدؼ، يقػل حدب االتحاد الذعبي الكخدؼ في سػرية إنو عزػ فيو. وكان داود أُعيج  -2

ات لجػ وصػلو إلى مصار دمذق مغ ألسانيا التي رفزت مشحو المجػء الدياسي إلى سػرية، واعتقمتو الدمص
. ولع ُيعخض عمى السحكسة إال مؤخخًا، حيث أصجرت محكسة أمغ 2000كانػن األول/ ديدسبخ  10في 

حكسًا بدجشو عاميغ بعج تػجيو اتياميغ إليو: األول اتيامو  2002آذار/ مارس  20الجولة العميا في 
التػرط ، والثاني اتيامو باىزة لمشطام في سػريةالسطاىخات السشبسعارضة أىجاف الثػرة مغ خبلل السذاركة 

بالسقارنة باألحكام القاسية –. وجاء ىحا الحكع مخففًا في أنذصة تيجف إلى تقديع سػرية وسمخ جدء مشيا
 عمى خمفية ضغط الحكػمة األلسانية. -لمسحكسة

 
سيف، حخكت ، اليػم الحؼ صجر فيو الحكع عمى رياض 2002نيدان/ إبخيل  4رياض التخك: في  -3

محكسة أمغ الجولة العميا بخئاسة القاضي فايد الشػرؼ ممف رياض التخك وسبعة معتقمي رأؼ آخخيغ، عبخ 
استجعاء عجد مغ الذيػد مغ قبل الشيابة العامة. وقج كان رياض التخك أول مغ بجأت محاكستو مغ ىؤالء 

وحكست عميو محكسة أمغ الجولة يػم . 2002نيدان/ إبخيل  28أمام محكسة أمغ الجولة العميا، وذلظ في 
 بالدجغ لسجة سشتيغ ونرف.  26/6/2002أمذ 

 
تشال مغ  أو األمةتػىغ مغ نفدية  أنأنباء كاذبة أو مبالغ بيا مغ شأنيا واتيست الشيابة العامة التخك بإشاعة 

، كسا ئفية والسحىبيةالشعخات الصا وإيقاظالذعػر القػمي  إضعاف ، وتخمي إلىمكانتيا السالية أوىيبة الجولة 
لى إثارة عريان مدمح ضج الدمصات القائسة وإدستػر الجولة بصخق غيخ مذخوعة، اتيستو بالدعي إلى تغييخ 

. وعقجت السحكسة جمدتيا األولى عمشية، لكشيا سخعان ما نكرت وعادت إلى سخية بسػجب الجستػر
حكػمية، وبحزػر زوجة الستيع الجمدات، وسسحت بحزػر صحفي واحج فقط يسثل وكالة األنباء ال

 .2002حديخان/ يػنيػ  26ومحاميو. ومغ السقخر أن ترجر السحكسة حكسيا في 
 
عارف دليمة ووليج البشي وحبيب صالح وحبيب عيدى: بجأت محاكستيع بعج محاكسة رياض التخك،  -4

التعجؼ عمى ور حػل وُعخضػا عمى السحكسة في محاكسات مشفخدة. ويػاجيػن تيسًا مغ الشيابة العامة تج
 أوتشال مغ ىيبة الجولة  أو األمةتػىغ مغ نفدية  أنأنباء كاذبة أو مبالغ بيا مغ شأنيا ، وإشاعة الجستػر

ثارة عريان مدمح ، والدعي إلالشعخات الصائفية والسحىبية وإيقاظضعاف الذعػر القػمي ، وإمكانتيا السالية
 .ضج الدمصات

 
ججيج ُوجو إلى ثبلثة مشيع، ىع عارف دليمة وحبيب صالح ووليج البشي، وىػ  وقج أضيف إلى ىحه التيع اتيام

حديخان/ يػنيػ  12"تحقيخ الخئيذ والشطام القائع"، وذلظ في جمدة عقجتيا محكسة أمغ الجولة العميا في 
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ُأخحت  . ورد الستيسػن بأن ىحا اتيام مفبخك، بيشسا قال الجفاع إن االتيام الججيج يدتشج إلى تدجيبلت2002
في غفمة مشيع في الدجغ، وىحه تعج دليبًل غيخ شخعي وغيخ قانػني. وأصجرت محكسة أمغ الجولة العميا 
حكسًا عمى الديج حبيب صالح بالدجغ لسجة ثبلث سشػات بعج إدانتو بالدعي إلضعاف الذعػر القػمي 

 ومشاىزة أىجاف ثػرة حدب البعث الحاكع في سػرية. 
 
تمػ وحدغ سعجون: لع تبجأ محاكستيع حتى تاريخ إعجاد ىحا التقخيخ، ولكشيع يػاجيػن كسال لبػاني وفػاز  -5

 تيسًا مساثمة ألقخانيع الخسدة الجارية محاكستيع.
 
معتقمػ حدب التحخيخ اإلسبلمي: عمست المجشة الدػرية لحقػق اإلندان أن محكسة أمغ الجولة العميا  -6

بعس السعتقميغ مغ حدب التحخيخ اإلسبلمي مسغ اعُتقمػا في قزية  2002نطخت خبلل شيخ أيار/ مايػ 
معخفة شيء عغ مجخيات السحاكسة،  -بدبب سخية السحكسة  -، ولكغ لع يتدّغ 2000 - 1999في عامي 

 أو شبيعة األحكام الرادرة.
 

 السواطشة السشقوصة: قزايا عالقة
التي تفخضيا السػاَششة الدػرية، كالحخية  لع يكغ ىحا العام أفزل مغ سابقيو بالشدبة إلى االعتخاف بالحقػق 

والحقػق السجنية. فرحيح أن الدمصات أفخجت عغ مئات السعتقميغ الدياسييغ، لكشيا أبقت عمى مئات غيخىع 
 معخوف أنيع عمى قيج الحياة، وآالف مجيػلي السريخ.

 
قػق السػاششيغ وواجباتيع. وفي الػاقع فإن الحكػمة الدػرية ما زالت بعيجة عغ تصبيق الجستػر فيسا يخز ح

حيث تشز السادة الخامدة والعذخون في الجستػر، وىي أولى مػاد الفرل الخاص بالحخيات والحقػق 
 والػاجبات العامة، عمى ما يمي:

 .الحخية حق مقجس وتكفل الجولة لمسػاششيغ حخيتيع الذخرية وتحافع عمى كخامتيع وأمشيع -1
 السجتسع والجولة.سيادة القانػن مبجأ أساسي في  -2
 .السػاششػن متداوون أمام القانػن في الحقػق والػاجبات -3
 تكفل الجولة مبجأ تكافؤ الفخص بيغ السػاششيغ. -4

"، والسادة يسارس السػاششػن حقػقيع ويتستعػن بحخياتيع وفقًا لمقانػن مغ الجستػر تقػل " 27كحلظ فإن السادة 
 ". قانػنيال جخيسة وال عقػبة إال بشز تقػل " 29

 
وإضافة إلى ذلظ، فإن حكػمة الجسيػرية العخبية الدػرية مػقعة عمى اإلعبلن العالسي لحقػق اإلندان 

ىبػا عقبًل يػلج جسيع الشاس أحخارًا متداويغ في الكخامة والحقػق، وقج وُ (، الحؼ تقػل مادتو األولى "1948)
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كل فخد الحق في الحياة والحخية ادتو الثالثة "ل"، وموضسيخًا وعمييع أن يعامل بعزيع بعزًا بخوح اإلخاء
يعخض أؼ إندان لمتعحيب وال لمعقػبات أو السعامبلت  ال". كسا يشز ىحا اإلعبلن عمى أنو "وسبلمة شخرو

 ".لكل إندان أيشسا وجج الحق في أن يعتخف بذخريتو القانػنية" و"القاسية أو الػحذية أو الحاشة بالكخامة
القخائغ إلى أن الحكػمة الدػرية ال تدال غيخ ممتدمة بحقػق السػاششة كسا يشز عميو وتؤكج كل البخاىيغ و 

 دستػرىا، والسعاىجات الجولية، وفيسا يمي تفريل ذلظ:
 

 االعتقال الدياسي
ال تدال الحكػمة الدػرية تخفس القيام بحل جحرؼ لسذكمة االعتقال الدياسي الجساعي الحؼ قامت بو مشح 

. لكشيا في مصمع التدعيشيات، أفخجت عغ دفعات مغ السعتقميغ، تخاوح حجع الجفعة بيغ مصمع الثسانيشيات
 عذخات ومئات السعتقميغ الدياسييغ.

 
شخرًا. وكان بيغ الحيغ ُأفخج  650وخبلل ىحا العام أفخجت الدمصات عغ معتقميغ يقجر عجدىع بحػالي 

، وىؤالء جخت بحقيع اعتقاالت واسعة في عامي معتقبًل( 68عشيع مسغ يشتسػن إلى حدب التحخيخ اإلسبلمي )
سجيشًا مسغ تعتبخىع قادة التشطيع السحطػر، وىشاك  20. لكغ الدمصات أبقت أكثخ مغ 2000 - 1999

معمػمات عغ عخضيع مؤخخًا عمى محكسة أمغ الجولة العميا. كسا أن االعتقاالت في صفػف أعزاء حدب 
 نباء أنيا شالت العذخات.التحخيخ استسخت حتى وقت قخيب، وتفيج األ

 
وقج رافق اإلفخاج عغ بعس السعتقميغ تصػر إيجابي تسثل في اإلعبلن في الرحافة الحكػمية ألول مخة عغ 
عفػ يذسل معتقميغ سياسييغ، وحرل ىحا بذكل خاص حيغ ُأفخج في تذخيغ الثاني/ نػفسبخ الساضي عغ 

وبعس الذيػعييغ. وكان السيشجس خالج الذامي  شخرًا مغ اإلخػان السدمسيغ وحدب التحخيخ 120حػالي 
مذيل دمحم ديب عامًا( والذيخ ىاشع السجحوب، مغ أبخز اإلخػان الحيغ أشمق سخاحيع، باإلضافة إلى  60)

بيغ السعتقميغ السفخج عشيع الحؼ اعتقل عمى خمفية قخابتو بالقيادؼ اإلخػاني الخاحل سعيج حػػ. . وكان حػػ 
 . أردنييغ 5فمدصيشييغ و 6أيزًا 

 
أكخم البشي وعباس عباس وبيجت وىشاك أيزًا ثسانية معتقميغ مغ حدب العسل الذيػعي ُأفخج عشيع، وىع: 

، ومعتقل تاسع محدػب عمى شعبػ وندار مخادني وراشج سصػف وعجنان محفػظ ودمحم معسار ووجيو غانع
 .عادل إسساعيلحدب البعث الجيسقخاشي ىػ الرحفي 

 
مغ معتقمي حدب العسل الذيػعي غيخ الجكتػر عبج العديد الخيخ السعتقل مشح عام ولع يبق في الدجغ 

 .عامًا أصجرتيا محكسة أمغ الجولة 22يقزي عقػبة بالدجغ مجتيا و  1992
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وما زال في الدجػن الدػرية، حدب سجبلت المجشة الدػرية لحقػق اإلندان نحػ أربعة آالف معتقل سياسي 

أو معمػمات عغ أوضاعيع. ويػجج فييا أيزًا معتقمػن أردنيػن وفمدصيشيػن  لع تقجم الدمصات أؼ تقخيخ
ولبشانيػن وعخاقيػن ومغ جشديات عخبية أخخػ، وىشاك بذكل خاص عائمة عخاقية معتقمة حجيثًا مكػنة مغ 

 عائذة وأسساء شالب وأبييسا وأخييسا وباقي العائمة.
 

 السفقودون 
مػاشغ سػرؼ ُفقجت آثارىع داخل الدجػن، بعج  15000حػالي  إضافة إلى السعتقميغ الدياسييغ، ىشاك

اعتقاليع عمى خمفية الخأؼ أو االنتساء الدياسي. وىؤالء اعُتقمػا مشح أواخخ الدبعيشيات والثسانيشات وحتى 
التدعيشيات، وانقصعت أخبارىع عغ أىالييع الحيغ لع ُيدسح ليع بديارتيع، ولع ُيعخف شيء عغ كثيخ مشيع، 

 ع اعتقمػا بتيسة انتسائيع إلى جساعة اإلخػان السدمسيغ.ومعطسي
 

ويرعب التأكج مسا إذا كان ىؤالء عمى قيج الحياة أم ال، خاصة وأن بعس السعتقميغ السفخج عشيع حجيثًا كان 
معتقل سياسي  15000ُيطغ لدشػات شػيمة أنيع في عجاد األمػات. ولكغ الدجػن الدػرية ليذ فييا بالتأكيج 

األمخ الحؼ يؤكج صحة السخاوف حػل مريخ الغالبية العطسى مغ السفقػديغ. وُيعتقج أن السفقػديغ إما اليػم، 
( أو في اإلعجامات السكثفة التي استسخت حتى 27/6/1980قزػا في مجازر جساعية )مشيا مجدرة تجمخ 

التعحيب، أو بدبب  أواخخ الثسانيشيات حدب روايات شيػد العيان مغ السعتقميغ في تمظ الفتخة، أو تحت
 األمخاض واألوبئة التي اجتاحت بعس الدجػن وساىع فييا سػء التغحية والسعاممة البلإندانية.

 
وما زال السفقػدون أحياء في الدجبلت السجنية، وىحا ما يخمق مذاكل كثيخة، أقميا أن قزاياىع السجنية )مغ 

 زواج وميخاث وغيخىسا( معمقة بدبب جيل مريخىع.
 

أنيا تمقت معمػمات مغ مرادر  2001تسػز/ يػليػ  16لمجشة الدػرية لحقػق اإلندان قج أعمشت في وكانت ا
مػثػقة عغ تحخك جخافات لشقل كسية كبيخة مغ التخبة مغ مػقع شخق مجيشة تجمخ الرحخاوية. وتعتقج المجشة 

يا سخايا الجفاع التابعة لخفعت أن العسمية تست إلزالة آثار السقابخ الجساعية لزحايا مجدرة تجمخ التي ارتكبت
ضحية، معطسيع مغ اإلخػان  1200و 600ضحيتيا بيغ ، وراح 1981حديخان/ يػنيػ  27األسج في 

 .السدمسيغ أو الستعاشفيغ معيع
 

نطست الدمصات الدػرية زيارة لثبلثة مغ الرحفييغ العخب إلى مػقع قخب تجمخ، لتأكيج عجم نقل تخبة وقج 
ع تشِف وجػد السقبخة الجساعية أو تثبتو. وُيعتقج أن السػقع الحؼ زاره الرحفيػن تحت مغ السشصقة، لكشيا ل
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إشخاف رسسي ليذ ىػ مػقع السقبخة الجساعية السقرػدة، ولكغ المجشة الدػرية لحقػق اإلندان رحبت مع 
 .ذلظ بالديارة، واعتبختيا بادرة إيجابية غيخ مدبػقة مغ جانب الدمصات الدػرية

 
 سدنيةالحقوق ال

ال يتستع معطع السعتقميغ الدياسييغ الدابقيغ بحقػقيع السجنية، وأصبحػا يذكمػن ضاىخة، وُيدسػن "السجّخديغ" 
مغ ىحه الحقػق. ويتختب عمى الحخمان مغ الحقػق السجنية، الحخمان مغ الػضيفة )العػدة إلى الػضيفة 

إلى الخارج حتى لسغ يحتاجػن إلى الدابقة أو الحرػل عمى وضيفة ججيجة( والحخمان مغ حق الدفخ 
العبلج، إضافة إلى الحخمان مغ كل حقػق السػاششة الدياسية كالترػيت في االنتخابات والتخشح لذغل 

 السشاصب العامة.
 

وال تقترخ مذكمة الحخمان مغ الحقػق السجنية عمى ىحه الفئة مغ السػاششيغ الدػرييغ، بل ىشاك أيزًا 
يػن واألكخاد الحيغ يعانػن مغ شكل خاص مغ أشكال الحخمان مغ كل ما يست السيجخون القدخيػن والسشف

 إلى مػاششتيع برمة.
 

 السهجرون قدريًا والسشفيون 
ليدت ىشاك إحرائية دقيقة ألعجاد السيجخيغ القدخييغ والسشفييغ إلى خارج الببلد، ولكغ المجشة الدػرية 

 150000مشح مصمع الثسانيشيات تقجرىع بحػالي  -مات باالستشاد إلى الستػفخ مغ السعمػ  -لحقػق اإلندان 
)مائة وخسدػن ألف( مػاشغ سػرؼ يعانػن الحخمان مغ حق العػدة إلى الػشغ، ومغ كل الػثائق السجنية، 

 وخاصة وثائق الدفخ، رغع عيذيع في السشفى.
 

إندان أيشسا وجج الحق في لكل ويخالف ىحا اإلجخاء التعدفي اإلعبلن العالسي لحقػق اإلندان الحؼ يؤكج أن "
ال يجػز حخمان شخز مغ جشديتو " و"لكل فخد حق التستع بجشدية ما"، وأن "أن يعتخف بذخريتو القانػنية

لكل فخد حخية التشقل واختيار محل إقامتو داخل حجود كل ..". كسا يشز اإلعبلن العالسي عمى أن "تعدفًا 
 ".في ذلظ بمجه كسا يحق لو العػدة إليويحق لكل فخد أن يغادر أية ببلد بسا "، و"دولة

 
وفي غياب الزػابط القانػنية، فإن عجدًا كبيخًا مغ السيجخيغ القدخييغ والسشفييغ فقجوا أمبلكيع في الببلد، التي 
آلت إلى مدئػليغ وضباط في بعس األجيدة األمشية، رغع مخالفة ذلظ الرخيحة لمجستػر الدػرؼ الحؼ يقػل 

"، ولئلعبلن العالسي لحقػق يجػز دخػليا أو تفتيذيا إال في األحػال السبيشة في القانػن السداكغ مرػنة ال "
 ".ال يجػز تجخيج أحج مغ ممكو تعدفاً اإلندان الحؼ يقػل "
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وتستج مذكمة ىحا الحخمان مغ الحقػق السجنية بذكل غيخ قانػني إلى الجيل الثاني مغ األوالد والثالث مغ 
ضصخوا لميجخة القدخية، حيث ُيعاَمل الجسيع معاممة قاسية. وال تدسح الدمصات ليؤالء األحفاد ألولئظ الحيغ ا

بالعػدة إلى الببلد إال بعج الخزػع لذخوط أمشية قاسية تذسل إفذاء معمػمات عغ مػاششيغ آخخيغ وربسا 
في واالحتجاز التعاون مع األجيدة األمشية. وحتى الحيغ يقبمػن بيحه الذخوط يبقػن عخضة لبلعتقال التعد

 وربسا التعحيب في حال العػدة إلى الببلد، وقج رصجت المجشة الدػرية لحقػق اإلندان بعس ىحه الحاالت.
 

 األكراد
يػجج في سػرية عذخات اآلالف مغ السػاششيغ الدػرييغ األكخاد السحخوميغ مغ كل الحقػق السجنية، وعمى 

ضع السيجخيغ القدخييغ، مغ حيث الحخمان مغ كل الخغع مغ عيذيع داخل الببلد فيع في وضع أشبو بػ 
 الػثائق الخسسية، بجءًا مغ شيادة السيبلد، وانتياء إلى وثائق الدفخ.

 
وخزع لسعاييخ سياسية قػمية  1962وتدتشج الدمصات في معاممة ىؤالء إلى تعجاد سكاني ُأجخؼ في عام 

دػرية مغ األكخاد مغ التعجاد. وتحىب مرادر أدت إلى استبعاد ندبة مغ سكان السشاشق الذسالية الذخقية ل
ألف مػاشغ. ويؤدؼ الحخمان مغ االعتخاف بالسػاَششة ومغ الػثائق  200كخدية إلى تقجيخ ىؤالء اليػم بحػالي 

 الخسسية إلى الحخمان مغ فخص التعميع والعسل.
 

ػء السعاممة إذا أضيخوا تسدكيع وأما األكخاد الحيغ يتستعػن بحقػق السػاششيغ الكاممة، فيع عخضة لبلعتقال وس
بمغتيع وىػيتيع القػمية والثقافية، حيث أن المغة الكخدية غيخ معتخف بيا، ويحطخ تجاول الكتب أو الرحافة 
السكتػبة بالمغة الكخدية، بشاء عمى ترشيف حكػمي قجيع لمشاشصيغ األكخاد بأنيع يشتسػن إلى أحداب سياسية 

قميات القػمية واإلثشية األخخػ في سػرية يتستعػن بحقػق ثقافية وتعميسية خاصة انفرالية. عمسًا بأن أبشاء األ
 بيع.

 
 الذعور باألمن: بين القانون والالقانون 

تتحسل الجولة مدئػلة حساية مػاششييا والديخ عمى أمشيع، وىػ األمخ الحؼ ال يتستع بو السػاشغ الدػرؼ، 
لقسع أشكااًل عجة، مشيا االعتقال السباشخ والعخض عمى الحؼ ىػ عخضة لمقسع بدبب آرائو. ويتخح ىحا ا

 السحاكع االستثشائية ، ومشيا ما يأخح أشكااًل أخخػ مدتتخة.
 

 محاوالت االغتيال واالختطاف والتهديد واالعتداء
حجثت  محاوالت اغتيال أو اختصاف أو تيجيج أو اعتجاء استيجفت ناشصيغ سياسييغ إما معارضيغ أو مسغ 

اء انتقادية لمدمصات، ومع أنو لع يكذف الشقاب عسغ يقف وراءىا ، لكغ ىحه األحجاث تصخح بقػة جيخوا بآر 
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أسئمة عغ السدئػليغ عشيا. وأبخز ما ُسجل في ىحا العام: محاولة اغتيال السحامي خميل معتػق الحؼ تعخض 
ئب رياض سيف قبل ، وتيجيجات مغ جيات مجيػلة لمشا9/7/2001لحادث سيخ متعسج كاد يػدؼ بحياتو في 

قبل أيام مغ سفخه إلى الخارج  2001اعتقالو، و اختصاف الرحافي السعارض ندار نيػف في حديخان/ يػنيػ 
 لمعبلج.  

 
 تغييب القانون 

تعير سػرية حالة مغ غياب القانػن، في ضل استسخار العسل بقػانيغ استثشائية تسشح الدمصة التشفيحية سمصات 
 شيغ ومحاكستيع وسجشيع لفتخات شػيمة دون رقيب.واسعة في اعتقال السػاش

تبقى التذخيعات الشافحة والرادرة قبل التي تقػل: " 153ثسة ترادم واضح  بيغ مػاد الجستػر ، وبيغ السادة 
". واستشادًا إلى ىحه السادة  التي تذخع عجل بسا يػافق أحكاموإعبلن ىحا الجستػر سارية السفعػل إلى أن تُ 

 تثشائية والقسعية ، فسا زال العسل مدتسخًا بسا يمي:لمقػانيغ االس
 .1963آذار/ مارس  8حالة الصػارغ السفخوضة بقخار مغ "مجمذ قيادة الثػرة" يػم  -1
 .1963القػانيغ االستثشائية السفخوضة مشح عام  -2
 .1968محكسة أمغ الجولة العميا التي تع إحجاثيا عام  -3
 .1968قانػن مشاىزة الثػرة لعام  -4
 قػانيغ حساية رجال األمغ مغ عػاقب مسارساتيع. -5
 الحؼ يحكع باإلعجام عمى مجخد االنتساء الفكخؼ لئلخػان السدمسيغ. 1980لعام  49القانػن  -6
 

كسا أن الجستػر الدػرؼ يشز عمى السداواة بيغ السػاششيغ جسيعًا في الحقػق والػاجبات، ولكغ في الػقت 
حدب البعث العخبي االشتخاكي ىػ الحدب القائج في السجتسع والجولة لجستػر تقػل "مغ ا 8نفدو فإن السادة 

ويقػد جبية وششية تقجمية تعسل عمى تػحيج شاقات جساىيخ الذعب ووضعيا في خجمة أىجاف األمة 
ب )غيخ ". ويؤدؼ التصبيق العسمي ليحه السادة إلى تقديع السػاششيغ إلى فئتيغ: فئة أ )البعثيػن( وفئة العخبية

البعثييغ(، وىحا واضح في انتخابات مجمذ الذعب الحؼ ُتقدع مقاعجه عمى الفئتيغ، وُتعصى الفئة أ حرة 
 كبيخة ندبيًا، األمخ الحؼ يجعل حدبًا واحجًا متحكسًا بالحياة الدياسية.

 
 الدجون في سورية

ارتبط بحقبة سيئة الحكخ مغ أغمقت الدمصات الدػرية خبلل ىحا العام القدع الدياسي في سجغ تجمخ، الحؼ 
 االعتقال الدياسي والتعحيب في تاريخ سػرية. 
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عغ عسمية نقل كبيخة لمدجشاء الدياسييغ مغ سجغ  2001وتحجثت التقاريخ في أواخخ شيخ آب/ أغدصذ 
 284وشسمت  2001تجمخ تسييجًا إلغبلقو رسسيًا، حرمت عمى دفعتيغ: األولى في شيخ تسػز/ يػليػ 

 500يًا ُنقمػا إلى سجغ صيجنايا في دمذق، والثانية في شيخ آب/ أغدصذ وبيا اكتسل نقل سجيشًا سياس
معتقل سياسي مغ تجمخ إلى صيجنايا. وكانت الدمصات الدػرية أغمقت سجغ السدة العدكخؼ في دمذق في 

 تسييجًا لتحػيمو إلى متحف. 2000تذخيغ الثاني/ نػفسبخ  
 

فتػحة، ويعاني السعتقمػن فييا مغ مخافق سيئة بذكل متعسج. وتذتيخ ولكغ كثيخًا مغ الدجػن ما زالت م
فخع اعتقال وتحقيق  16سجشًا و 14سػرية بكثخة سجػنيا ففي العاصسة دمذق و حمب فقط يػجج أكثخ مغ 

 حدب معمػمات المجشة الدػرية لحقػق اإلندان. 
 

 األجهزة األمشية
ء مغ السػاششيغ، في غياب دولة القانػن. ويػجج في سػرية ما تدال األجيدة األمشية حخة في اعتقال مغ تذا

جيازًا(، والذعب كمو مغ اختراص أؼ مغ ىحه األجيدة دون تسييد، ودون  13عجد كبيخ مغ ىحه األجيدة )
اعتبار السع الجياز األمشي الحؼ قج ال يجل عمى اختراصو، بقجر ما يجل عمى قدػة السعاممة فيو، فبل 

 حيات جياز لتبجأ صبلحيات آخخ.ُيعخف أيغ تشتيي صبل
 

ومشح الثسانيشيات شاع الفداد في األجيدة األمشية، التي راح بعس ضباشيا يعتقمػن السػاششيغ كسرجر 
لمخزق، فيصمبػن فجية كبيخة مغ أىالييع لئلفخاج عشيع. وفي حال اعتقال أؼ مػاشغ سػرؼ لجػ أحج ىحه 

يا بو، نطخًا لػجػد قائسة شػيمة مغ التيع الجاىدة، وكميا تحىب األجيدة، فمغ يعجم الجياز األمشي تيسة يمرق
 براحبيا إلى الدجغ سشػات شػيمة، ودون محاكسة حقيقية في الغالب.

 
 


