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متهيد
يتزامن إصدار اللجنة السورية حلقوق اإلنسان -تقريرها عن أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية خالل عشرين
عاماً املاضية ،مع حركة التغيري العاملية املتسارعة ،ومع التطورات اإلجيابية يف اجملتمع الدويل ،ابجتاه احرتام
احلرايت الدميقراطية وضمان حقوق اإلنسان ،ويف الوقت الذي يتنامى فيه االجتاه الدويل حنو تعزيز احرتام حقوق
اإلنسان ،يسري النظام السوري ضد حركة التاريخ ،وروح العصر ،ويف اجتاه مناقض كلياً الجتاهات الرأي العام
السوري ،والعريب ،والدويل ،ومتثل مسريته القمعية ذروة الرتاجع عن القيم واملبادئ اليت أقرهتا الشرعية الدولية.
إن هذا التقرير الذي تصدره اللجنة السورية حلقوق اإلنسان يتناول أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية خالل
عشرين عاماً :من عام  1979وهو العام الذي حتر فيه الشع السوري مجميع فااته وأحزابه وطوافهه للمطالبة
ابحرتام حقوق اإلنسان ،وقامت احلكومة السورية بقمع هذا التحر بكل ما لديها من قوة ،ومل تكتف ابستخدام
قوات األمن الداخلي لقمع هذا التحر  ،وإمنا استخدمت قوات اجليش السوري ،وأسلحته الثقيلة ،من طريان،
عدوة .واستمر القمع واالضطهاد والقتل والتعذي
ودابابت ،ومدفعية ،وراامات صواريخ ،وكناها حتار دولة ة
واالعتقاالت الكيهية ،وأخذ الرهافن ،حىت صدور هذا التقرير ..ولكي تكون جلنتنا موضوعية فيما تق ةدمه
لقرافها ،فإاها تعتمد يف تقريرها ،على التقارير الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان الدولية فقط ،وقد أمسكت
اللجنة عن نشر كثري من املعلومات اليت استقصتها من مصادرها اخلاصة ،ومل تؤيد بتقرير من إحدى املنظمات
الدولية.
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مقدمة

من املسافل اخلطرية يف العصر الراهن ،اليت تنعكس آاثرها على حقوق اإلنسان ،وممارسته حلريته ،هي عندما
تتحول الدولة مجميع إمكاانهتا املادية واملعنوية ،من تنظيم اجتماعي قام أساساً حلماية حقوق وحرايت ومصاحل
أفراد اجملتمع ،وتنظيم شؤواهم ،إىل مؤسسة متارس اإلرها ضد أفراد اجملتمع أنهسهم ،وهذه املسنلة اخلطرية ،بل
املدمرة ،تكاد تكون صهة مالزمة لبعض األنظمة السياسية يف العامل .والنظام احلاكم يف سورية ،أييت يف مقدمة
األنظمة اليت متارس القمع واإلرها

يف العامل ،بشهادة هياات ومنظمات دولية مهتمة حبقوق اإلنسان ،فهي

مؤمتر ملنظمة العهو الدولية ،انعقد يف هلسنكي /فلندا يف أيلول (سبتمرب)  1985حضره أكثر من ()400
مندو  ،ميثلون أكثر من ( )50دولة ،اعترب املؤمترون سورية من بني ( )60دولة خضعت للدراسة يف مقدمة
الدول اليت متارس القمع واإلرها .
وترتكز سياسة اإلرها الرمسي (إرها

الدولة) على حالة خوف النظام احلاكم من الشع  ،وعلى فشله

وعدم جديته يف معاجلة قضااي اجملتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وإجياد احللول الناجعة هلا،
حيث تتولد حالة عدم ثقة واطمانان بني احلاكم واحملكوم ،سرعان ما تتحول إىل حالة تناقض ،تبعث اخلوف
والذعر يف نهس احلاكم ،فيلجن النظام لهرض االستقرار املهقود ،إىل القوة والعنف واإلرها  ،بدل جلوفه إىل
تسوية املشاكل ومعاجلتها إبصالحات حقيقية تشبع حاجات املواطنني األساسية.
يُعترب إرها الدولة من أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان ،ويف مقدمتها احلق يف احلياة ،والنظام الذي ميارس

القمع واإلرها

يف الداخلَّ ،
يوسع دافرة إرهابه ،لتشمل أقطاراً أخرى ،ومواطنني آخرين .وهبذا يهدد
البد أن ة

أمن العامل وسالمته ،وتكون نتافج أعماله اإلرهابية يف الداخل واخلارج ،موظهة يف خدمة اإلرها الدويل الذي
يعرض حياة ومصاحل األفراد والشعو للمخاطر الهادحة ،ويقوض دعافم العالقات الودية واإلجيابية بني الدول
والشعو .
اجلماعية ،وشل فاعليته السياسية ،وإخضاعه لسياسة

وتلجن الدولة إىل اإلرها  ،لتحطيم إرادة الشع

متييز وهيمنة ،مستخدمة أجهزة األمن واجليش والقوات املسلحة ،يف أنشطتها اإلرهابية ،حيث تتحول البالد إىل
سجن اماعي كبري ،متارس فيه اميع وسافل التعذي النهسي واجلسدي ،وترتك املذابح ،وتقوم أبعمال انتقام
على نطاق واسع ،ودون متييز.
لقد شهدت أوضاع حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف سورية خالل العشرين عاماً املاضية ،ويف ظل
قانون الطوارئ ،واألحكام العرفية ،واحملاكم االستثنافية ،جتاوزات ،واعتداءات ،وانتهاكات خطرية ومستمرة،
أظهرت مدى امتهان هذا النظام لإلنسان ،وبينت مدى فهمه حلقوقه وحرايته ،وحجم التزامه ابلتشريعات
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الوطنية ،واالتهاقات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان ،اليت وقةعت عليها سورية ،ومببادئ اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ،ومببادئ احلق والعدل واحلرية.

لقد انصبت انتهاكات النظام السوري بشكل أساسي على حق اإلنسان يف احلياة ،وحقه يف احلرية
والسالمة الشخصية ،هذين احلقني الطبيعيني املقدسني يف كل تشريعات األرض وقوانني السماء اليت تضافرت
على أتكيدمها وصواهما واحرتامهما وعدم املساس هبما ،ولكن النظام احلاكم يف سورية ،جعل ديدنه الدافم،
ووفق سياسة منهجية ،االعتداء على حق اإلنسان يف احلياة ،وحقه يف احلرية والسالمة الشخصية ،إضافة
النتها حقوقه االقتصادية ،والدميقراطية ،والنقابية ،وغريها من احلقوق اليت أقرهتا املعاهدات الدولية ،ووافق
عليها اجملتمع الدويل.
لقد نظمت الدولة محالت مدامهة وتهتيش ومتشيط للمدن واألحياء والقرى واملنازل بشكل دوري ومتكرر،
مشلت ماات ألوف املواطنني اآلمنني ،ومت اعتقال اآلالف بشكل تعسهي ومناف للقانون ،وبدون هتمة ،وشردت
ألوفاً أخرى ،وقاست أسرهم األمرين ،حيث حوربت يف أرزاقها ولقمة عيشها ،وطالت عمليات اخلطف والقتل

والتصهية اجلسدية آالف املواطنني من سوريني وعر  ،وقادة رأي وفكر ،ومثقهني ،وأطباء ،وحمامني ،ومهندسني،
ومن خرية أبناء الوطن ،استشهدوا داخل السجون واملعتقالت حتت التعذي

أو بسببه ،أو يف عمليات قتل

واغتيال منظمة داخل سورية وخارجها ،اقرتفتها أجهزة النظام املتخصصة واملوظهة لتنهيذ العمليات اإلرهابية،
حىت وصل األمر إىل تنظيم مذابح وعمليات إابدة اماعية ،نهذت بواسطة قوات عسكرية نظامية ،يف تل الزعرت،
ومدينة طرابلس يف لبنان ،ويف دمشق ،وحل  ،والالذقية ،وجسر الشغور ،وإدل

وسجن تدمر ،وسافر املدن

والقرى السورية.
إن جلنتنا قد أعلنت هذا العام أمساء أكثر من أربعة آالف مواطن مازالوا رهن االعتقال دون حماكمة ،وقد
انقطعت أخبار كثري منهم عن ذويهم منذ يوم اعتقاهلم ،وإن أفراد أسرهم ال يعرفون شيااً عن مصريهم ،وال عن

أماكن احتجازهم .وهؤالء املغيةبون يف أعماق السجون منذ عشرين عاماً ،تنطبق عليهم أحكام املهقودين ،مما
عكس آاثراً سلبية واجتماعية واقتصادية وتربوية ونهسية وقانونية .وقد ازداد قلق أسرهم ،إثر انتشار ظاهرة
العزل يف سجن تدمر ،وأصبح ذوو املعتقلني
اإلعدام دون حماكمة ،والقتل حتت التعذي  ،وقتل ماات املعتقلني ة

ال يعرفون شيااً عن معتقليهم ،هل هم يف عداد األحياء أم يف عداد األموات .إضافة لذلك ،فإن السلطة
احلاكمة يف سورية ،عندما تُسنل عن أحد املواطنني املختهني ،جتي بعدم علمها بوجوده ،ابلرغم من أن النظام
السياسي يف أي جمتمع من اجملتمعات ،هو املسؤول عن حياة مواطنيه ،وعن سالمتهم ،وعن معرفة مصريهم يف

حالة إبالغه عن اختهاء أحد منهم ،ولكن النظام يف سورية يتحلل من هذه املسؤولية بعدم العلم ،رغم أن
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املواطنني يعلمون أن أية حادثة اختهاء ،وراءها أجهزة النظام.
وهكذا فإن العديد من املعتقلني يف سورية ،أصبحوا اآلن يف حكم املهقودين ،جمهويل املصري ولقد جلنت
أجهزة السلطة إىل إجراءات غريبة ومنافية للقانون ،وكانت ،هذه األجهزة ،عندما تتوجه العتقال أحد املواطنني،
وال جتده لسب

أو آلخر ،تقوم ابعتقال أفراد أسرته ،كزوجته وأبنافه ،أو والديه ،وأتخذهم رهافن ،دون ذن

اقرتفوه ،وترتكهم يف غيابة السجن ،حىت يسلةم املطلو

نهسه ،وال تتورع هذه األجهزة عن ممارسة صنوف

التعذي النهسي واجلسدي حبق الرهافن.
وإذا ما عجزت أجهزة السلطة عن اعتقال املطلو  ،أو امتنع عن تسليم نهسه ،فإاها تواصل االحتهاظ
ونساء ،ما زالوا رهن االعتقال كرهافن منذ
بذويه كرهافن ،ورمبا لسنوات .وهنا حاالت عدة ،ملواطنني ،رجاالً
ً

عشرين سنة وحىت اليوم.

ولقد اختذت انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية ،طابعاً تشريعياً ،عرب إدارات وحماكم وجدت يف األصل
استثناء من سيادة القانون ،إال أاها حتولت إىل مؤسسات وهيآت دافمة بدميومة حالة الطوارئ .وهذا الشكل
املؤسسايت واملنهجي للقمع ،يعترب من أخطر مظاهر اإلرها

يف العامل املعاصر ،ألنه قل

القواعد اليت أقرها

وزور القيم احلضارية املعاصرة ،حيث فصل تشريعات تتيح له القمع ،خالفاً ملبادئ حقوق
اجملتمع الدويل ،ة
اإلنسان املثبتة شكالً يف الدستور ،مما ميس الشرعية املوضوعية هلذه القوانني ،وجيعل من النظام احلاكم فاقداً

لشرعيته.

إن التقارير والواثفق والدراسات اليت بني أيدينا ،والصادرة عن منظمات معرتف هبا دولياً ،تثبت أن
انتهاكات حقوق اإلنسان مل تتوقف خالل العشرين عاماً املاضية يف سورية ،وإن أهم املنظمات اليت أصدرت
تلك التقارير ،هي:

ومقرها الرفيسي (لندن):
أوالً :منظمة العهو الدوليةُّ ،

إن منظمة العهو الدولية تصدر يف كل عام دورية تتضمن تقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف تختلف

دول العامل ،ويف كل دورية من الدورايت اليت صدرت عنها خالل العشرين عاماً املاضية ،يوجد تقرير عن
انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية خالل العام الذي سبق اتريخ هذه النشرة.
كما أاها أصدرت تقارير خاصة عن سورية ،أمهها:
 - 1التقرير املرسل إىل احلكومة السورية عام 1983.
 - 2التقرير الذي عنوانه :التعذي على أيدي أجهزة األمن السورية ،وقد صدر عام 1987.
 - 3التقرير الذي صدر عام  1995بعنوان :سورية :القمع واحلصانة من العقا .
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اثنياً :منظمة مراق حقوق اإلنسان ومقرها (نيويور ):

إن التقارير السنوية اليت أصدرهتا هذه املنظمة تضمنت وصهاً ألوضاع حقوق اإلنسان خالل العام املنصرم،

كما أاها أصدرت تقارير خاصة عن سورية ،أمهها:

 - 1تقرير بعنوان :االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان يف سورية صدر عام 1992.
 - 2تقرير بعنوان :تدمر مرياث الرع  ،ويتنلف من  26صهحة.
اثلثاً :صدرت عن جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة تقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف
سورية ،أمهها:
 - 1رقم الوثيقة COPR/C/SR. 160
املوضوع :حمضر جلسة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  -جنيف  1979/8/3ملناقشة تقرير احلكومة
السورية عن تنهيذ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
 - 2رقم الوثيقة E.85.XIV.5
الكتا

السنوي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان عامي  1977و  1978ويتضمن التقرير األول للحكومة

السورية عن تنهيذ العهد الدويل.
 - 3رقم الوثيقة E/CN/4/Sub./1987/1
التقرير السنوي األول املتضمن قافمة الدول اليت أعلنت حالة الطوارئ منذ  1كانون الثاين  1985وقبل
ذلك -إعداد السيد ليندرو ديسبوي املقرر اخلاص لدى اللجنة الهرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات.
 - 4رقم الوثيقة E/CN/4/Sub./1469/1
مذكرة حول جمزرة سجن تدمر وأقوال املشاركني فيها.
 - 5رقم الوثيقة E/CN/4/Sub./1985/ar/28
حمضر جلسة جلنة حقوق اإلنسان يف جنيف يوم  1988/3/9ملناقشة موضوع جمزرة تدمر وانتهاكات
حقوق اإلنسان يف سورية.
 - 6رقم الوثيقة E/CN/4/ 1985/21
حمضر جلسة حقوق اإلنسان يف جنيف يوم  1985/2/22حول معاملة املعتقلني واالختهاءات القسرية يف
سورية.
 - 7رقم الوثيقة E/CN/4 /1986/18
تقرير الهريق العامل حول االختهاءات القسرية.
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 - 8رقم الوثيقة E/CN/4/1987/15
تقرير الهريق العامل حول االختهاءات القسرية.
 - 9رقم الوثيقة E/CN/4/1985/21
تقرير الهريق العامل حول االختهاءات القسرية.
 – 10الوثيقة E/CN/4/1988/17
تقرير الهريق العامل حول االختهاءات القسرية.
 - 11رقم الوثيقة E/CN/4/1986/21
تقرير املقرر اخلاص (آموس واكو) حول اإلعدامات التعسهية املقتضبة.
 - 12رقم الوثيقة E/eN/4/1984/20
تقرير املقرر اخلاص (آموس واكو) حول اإلعدامات التعسهية املقتضبة.
 - 13رقم الوثيقة E/eN/4/1984/20
تقرير املقرر اخلاص (آموس واكو) حول اإلعدامات التعسهية املقتضبة.
 - 14رقم الوثيقة E/CN/4/1986/15
تقرير املقرر اخلاص (كوجسماين) حول التعذي .
 - 15رقم الوثيقة E/CN/4/1987/13
تقرير املقرر اخلاص (كوجسماين) حول التعذي .
 - 16رقم الوثيقة E/CN/4/1988/17
تقرير املقرر اخلاص (كوجسماين) حول التعذي .
تقرير املقرر اخلاص (كوجسماين) حول التعذي .
رابعاً :اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف سورية ،ومقرها بروكسل:

لقد عقد يف بلجيكا (بروكسل) ندوة دولية عن حقوق اإلنسان يف سورية ،بدعوة من اللجنة البلجيكية

حلقوق اإلنسان ،واجلمعية السويسرية حلقوق اإلنسان ،وذلك يف يومي  7 ،6كانون األول  1985وتضمنت
أعمال الندوة أربعة بنود ،وقدم كل بند بتقرير متهيدي وفق التسلسل اآليت:
 - 1القوانني القمعية يف سورية وآاثرها السلبية على حقوق اإلنسان.
 - 2احلق يف احلياة.
 - 3احلق يف احلرية.
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 - 4األبعاد السياسية النتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية.
وانتهت الندوة ببيان ختامي أدان بشدة انتهاكات حقوق اإلنسان املستمرة واخلطرية يف سورية ،وشكلت
الندوة جلنة من ( )16شخصية ومنظمة من الشرق األوسط وأورواب ومشايل أفريقياِّ ،مسةيت اللجنة الدولية للدفاع
عن حقوق اإلنسان يف سورية ،وصدر عن هذه اللجنة مخسة تقارير عن أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية:
التقرير األول :صدر عام  1986يصف أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية عام .1985
التقرير الثاين :صدر عام  1987يصف أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية عام .1986
التقرير الثالث :صدر عام  1988يصف أوضاع حقوق اإلنسان عام .1987
التقرير الرابع :صدر عام  1989يصف أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية عام .1988
خامساً :التقارير الصادرة عن منظمة مؤمتر احملامني العر واليت تدين انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية،

وخاصة بعد حل النقاابت املهنية ،واعتقال أعضافها ملدة اثنيت عشرة سنة ،بدون إحالتهم إىل القضاء ،ودون
توجيه أي هتمة هلم.
سادساً :األعداد الصادرة عن نشرة (املنرب) وهي نشرة تصدر عن جلنة الدفاع عن احلرايت واملعتقلني
السياسيني يف سورية ،وهي:
األول :عدد خاص ابجملازر اجلماعية يف سورية /أيلول .1980
الثاين :عدد خاص عن وقافع حهل أتبني األستاذ صالح الدين البيطار /تشرين األول 1980
الثالث :انتها احلرايت وحقوق اإلنسان يف سورية من عام  /1980 - 1970كانون األول .1981
الرابع :جمزرة تدمر /أاير .1981
اخلامس :جمازر محاة /آ .1981
السادس :انتها احلرايت النقابية /كانون األول .1981
السابع :االعتقاالت السياسية يف سورية /آذار .1982
الثامن :اإلابدة من محاة إىل لبنان /أيلول .1982
التاسع :مسؤولية أجهزة اإلعالم عن كشف ما جيري يف سورية/حزيران .1983
العاشر :عدد خاص عن الذكرى  35إلعالن حقوق اإلنسان /كانون األول .1983
احلادي عشر :املعتقلون املهقودون يف سورية /كانون الثاين .1984
الثاين عشر :سبع سنوات جديدة من القمع يف سورية /حزيران .1985
الثالث عشر :إرها الدولة يف سورية /كانون األول .1985
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الرابع عشر :عدد خاص بوقافع الندوة الدولية عن حقوق اإلنسان يف سورية (بروكسل  7 - 6كانون
األول  /1985حزيران .1986
اخلامس عشر :تقرير اللجنة الدولية عن حقوق اإلنسان يف سورية لعام /1986حزيران .1987
السادس عشر :تقرير اللجنة الدولية عن حقوق اإلنسان يف سورية خالل عام  /1987حزيران .1988
السابع عشر :أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية عام .1988
الثامن عشر :أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية عام .1989
التاسع عشر :احلرايت وحقوق اإلنسان يف سورية عام .1992
العشرون :أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية .1993
الواحد والعشرون :أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية عام .1994
الثاين والعشرون :أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية عام  .1995وفيه نص الرسالة اليت وجهتها منظمة
مراق حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط إىل الرفيس حافظ أسد رفيس اجلمهورية السورية.
إن جملة املنرب تُعترب سجالً واثفقياً النتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية ،مثبتاً فيه وقافع انتهاكات حقوق
اإلنسان يف سورية ،من حيث الزمان واملكان والوقافع والكيهية واألشخاص.
هل عرضت تقارير املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان على احلكومة السورية قبل نشرها؟
وهل أجابت احلكومة السورية على ما وجه إليها من اهتامات يف جمال حقوق اإلنسان؟
وهل أرسلت املنظمات املذكورة مندوبني هلا إىل سورية للتحقيق يف صحة هذه الوقافع؟ وهل زارت السجون
السورية؟
تقول منظمة العهو الدولية يف مقدمة تقريرها املقدم إىل احلكومة السورية يف  1983/4/24ما نصه:
(يف شهر تشرين األول (أكتوبر)  1979نشرت منظمة العهو الدولية تقريراً بعنوان :سورية  -عرض موجز

يتضمن تهصيالً النتها حقوق اإلنسان يف سورية ،وأرفقت ذلك التقرير برسالة وجهتها إىل الرفيس حافظ أسد
تضمنت خالصة لألمور اليت تقلق املنظمة ،وهي:
 استخدام قانون الطوارئ يف منع احلقوق السياسية ،وغريها من احلقوق األساسية لإلنسان. -حبس املعارضني السياسيني املعروفني أو املشتبه فيهم ،فرتات مطولة بدون حماكمة.

 قيام القوات السورية ابختطاف معارضني سياسيني مزعومني من لبنان مث احتجازهم بعد ذلك يف سوريةبدون حماكمة.
 -استخدام التعذي

كوسيلة للتهديد وانتزاع االعرتافات خالل االستجوا  ،وتوايل إساءة معاملة
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السجناء أثناء التحقيق ،وكنوع من أنواع العقوابت ،وحبس املعتقلني السياسيني حبساً انهرادايً مدداً طويلة بدون

حماكمة.

 انعدام الضماانت القانونية األساسية وعقد حماكمات سرية للسجناء السياسيني أمام حماكم خاصةشكلت مبقتضى قانون الطوارئ.
 استخدام عقوبة اإلعدام يف اجلرافم السياسية واجلنافية.واختتمت منظمة العهو الدولية رسالتها إىل رفيس اجلمهورية بقوهلا:
"إاها تتطلع إىل فرصة يتاح هلا فيها لقاء مع الرفيس لكي تشرح له أهدافها ،وملناقشة ما نشرته من أمور تثري
قلقها".
واستمرت املنظمة ،منذ أن نشرت تقريرها يف عام  1979تتلقى أنباء االعتقاالت التعسهية ،واحلبس
االنهرادي ،وتعذي

املعتقلني ،وإجراء احملاكمات غري العادلة اليت كانت تنتهي يف أغل

األحيان ابإلعدام،

وكذلك أنباء (االختهاءات والقتل على أيدي سلطات ليس هلا أي اختصاص قضافي).
ولكن احلكومة السورية مل جتاو على رسالة منظمة العهو الدولية ،وبقيت املنظمة تنتظر اجلوا  .تقول
منظمة العهو الدولية يف تقريرها لعام :1983
( إن هذا التقرير يقوم على مذكرة قدمتها منظمة العهو الدولية إىل احلكومة السورية يف  26نيسان (أبريل)
 .) 1983وعربت املنظمة يف رسالة مرفقة ابملذكرة وجهتها إىل الرفيس حافظ أسد عن أملها يف أن تكون املذكرة
وما تضمنته من توصيات مبثابة قاعدة ملناقشات إجيابية بناءة ،عن رغبتها يف إرسال وفد إىل دمشق هلذا الغرض.
وقد قررت املنظمة أن تقدم هذه املذكرة ألاها تلقت عدداً متزايداً من الدعاوى اخلاصة ابنتها قوات األمن

السورية حلقوق اإلنسان يف األعوام األخرية ،وانتهت املنظمة إىل أن احلاجة أصبحت ماسة إىل أن تتخذ احلكومة

السورية خطوات معينة حمددة يف سبيل التحكم يف نشاط قوات األمن ،واإلشراف عليها ،ومراقبتها بدقة.
وطلبت منظمة العهو الدولية من احلكومة السورية أن ترسل إليها ر ةدها على طل إجراء املناقشات ،خالل

فرتة تنتهي يف  6من حزيران (يونيو) .1983

وملا مل تتسلم املنظمة أي ر ةد حىت  13من حزيران ،أرسلت برقية (تلكس) إىل الرفيس حافظ أسد تعر
فيها عن استعدادها لتعديل جدوهلا الزمين ،وأتمل أن تتلقى رداً يف ميعاد غايته  24من حزيران كما ذكرت
أي رد حىت ذلك التاريخ 24( ،حزيران) فإاها
املنظمة -وفقاً إلجراءاهتا املعتادة -أاها يف حالة عدم تسلمها ة

ستنشر مذكرهتا عن األمور اليت تثري قلقها ،مما جيري يف سورية .كذلك أعطت منظمة العهو الدولية فرصة
للسلطات السورية إبرسال ر ةدها قافلة :إن إبمكااها أن تنشر ذلك الرد كجزء من املذكرة ،إذا تسىن هلا أن
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تتسلمه حىت أول آ

(أغسطس)  ،1983وحىت ذلك التاريخ ،مل تبعث السلطات السورية بدمشق أي ر ةد،

وأخربت السهارة السورية بلندن منظمة العهو الدولية أاها ال تتوقع إمكان حتديد موعد للزايرة يف القري .
وكذلك فإن منظمة هيومان رايتس ووتش (مراق

حقوق اإلنسان) أرسلت عدة رسافل إىل احلكومة

السورية خبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية ،وأرسلت املنظمة مندوبة هلا إىل سورية ،وهي السيدة
(فريجينا شريي) وقد أجرت حتقيقات خاصة ،واستمعت إىل شهادات حية من املعتقلني الذين خرجوا من
وتبني هلا صحة وقافع انتهاكات حقوق اإلنسان املنسوبة إىل احلكومة السورية،
السجن ،ومن أهايل املهقودين ،ة
وزارت مواقع اجملازر اجلماعية ،كاملكان الذي متت فيه جمزرة هنانو (حي املشارقة) يوم  1980/8/11ونشرت
تقريرها عن ذلك .وملا حاولت العودة إىل سورية مرة أخرى ،منعتها احلكومة السورية من الدخول إىل سورية.

11

البا األول
احلق يف احلياة
يعترب احلق يف احلياة أساس وجود اإلنسان ،وهو حق مالزم لكل إنسان .ولقد نصت املادة السادسة من
االتهاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية ،على أن (لكل إنسان احلق الطبيعي يف احلياة ،وحيمي القانون هذا
احلق ،وال جيوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسهي).
نصت املادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،على أن (لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية
كما ة
وسالمة شخصه).
وإن خطورة انتها حق اإلنسان يف احلياة يف سورية ،أاها تتم ضمن سياسة منهجية من النظام ،كما
معني.
تستخدم حالة الطوارئ واحملاكم االستثنافية ،وإصدار تشريعات تعاق ابإلعدام على اعتناق رأي سياسي ة

وعليه ،فإن هذا البا يتضمن الهصول التالية:
الهصل األول :اجملازر اجلماعية.

الهصل الثاين :اإلعدامات مبوج قوانني قمعية وحماكمات صورية.
الهصل الثالث :االغتياالت الهردية داخل سورية وخارجها.
الهصل الرابع :املوت يف املعتقالت حتت التعذي  ،أو بسب انتشار األمراض ،وفقدان العناية الصحية.
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الهصل األول
اجملازر اجلماعية
صعد النظام يف سورية من انتهاكه حلقوق اإلنسان ،إىل درجة املساس حبق احلياة ،والتصهيات اجلسدية
لقد ة

للمواطنني بصورة اماعية.

وقد متثل ذلك مبجموعة من اجملازر اجلماعية ،وأهم هذه اجملازر:
أوالً :جمزرة سجن تدمر:

لقد ذكرت منظمة العهو الدولية يف العدد ( )9اجمللد  10الصادر يف أيلول سنة :1980
(سورية :مذحبة يف سجن تدمر الصحراوي ..أنباء عن ماات القتلى).
أفادت األنباء أبن ماات املساجني يف سجن الصحراء يف تدمر يف سورية قد قتلوا يف  27حزيران 1980

واستناداً إىل التقارير العديدة اليت تسلمتها منظمة العهو الدولية ،فإن التقديرات لعدد املساجني الذين قتلوا
ختتلف من  300إىل  1000معتقل .وطلبت منظمة العهو الدولية إىل الرفيس حافظ أسد أن يؤلف جلنة
للتحقيق عن مذحبة سجن تدمر ،ويعلن عن نتافج ما توصلت إليه اللجنة).
ورغم ستار الكتمان الكثيف الذي فرضته السلطات احلاكمة على هذه اجملزرة املروعة ،فقد أرسلت
السلطات السورية جمموعة من املسلحني الغتيال رفيس وزراء األردن السيد مضر بدران وقد مت إلقاء القبض
تبني أن عنصرين من هذه اجملموعة كاان قد اشرتكا يف مذحبة سجن تدمر
على أفراد هذه اجملموعة ،وأثناء التحقيق ة

الصحراوي ،واعرتفا بتهاصيل اجلرمية ،وألول مرة ،يعرف العامل التهاصيل الدقيقة لتنهيذ هذه اجلرمية .وقد نشرت
جريدة الرأي األردنية تهاصيل اجلرمية كما وردت على لسان العنصرين اللذين اشرتكا فيها ،ومها عيسى إبراهيم

الهياض ،وأكرم البيشاين.
وقد جاء يف أقواهلما:
"إن هذه اجملزرة قد اشرت يف تنهيذها ( )100عنصر من اللواء ( )40و ( )100عنصر من اللواء ()138
من سرااي الدفاع ،محلتهم من مطار املزة ( )10طافرات هليكوبرت بقيادة قافد أركان اللواء ( )38املقدم سليمان
مصطهى ،ويف مطار تدمر انتقى قافد العملية ( )80عنصراً لتنهيذ اجملزرة ،وعشرين آخرين حلراسة الطافرات .أما
بقية العناصر ،فوضعت يف حال احتياط.

وتوجهت العناصر املنهذة حوايل الساعة السابعة من صبيحة  1980/6/27ابلسيارات إىل سجن تدمر،
بعد أن قسمت إىل جمموعات ،كل جمموعة مؤلهة من عشرة عناصر .وعندما وصلت إىل السجن ،كانت عناصر
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احلراسة فيه قد هينت اجلو لتنهيذ اجملزرة ،وأجرت تهقداً للمعتقلني قبل بدء اجلرمية ،لتتنكد من وجود اميع
املعتقلني يف مهاجعهم ،ولتومههم أبن السلطة قررت اإلفراج عنهم.
وتوزعت اجملموعات على املهاجع ،لتحصد برصاصها أرواح املعتقلني العزل ،وترميهم ابلقنابل واملتهجرات،
وتقضي خالل نصف ساعة من الزمن على أكثر من ( )700معتقل ،واستطاع أحد املعتقلني أن ينتزع سالح
الرقي إسكندر أمحد ،ويرميه برصاصه مع آخرين قبل أن يلهظ أنهاسه.
مث قام املالزم رفيف العبد هللا ،واملالزم منري درويش ،كل واحد منهما مع جمموعته ،بتهريق اجلثث ،كل على
حدة ،لتتنكد من قتل اميع م ن يف السجن ،ولتقضي على من فيه بقية من حياة ..وأخذت تركل اجلثث
وتدوسها ابألقدام .مث محلت اجلرافات اجلثث إىل سيارات كبرية ،ورمتها يف حهر معدة مسبقاً يف ٍ
واد شرق تدمر،
وبعد أن نهذت عناصر اإلجرام مهمتها ،عادت ابلطافرات إىل دمشق ،ليستقبلهم معني انصيف (زوج ابنة رفعت

أسد) واصهاً عملهم الوحشي (ابلبطولة والرجولة) وموزعاً على كل واحد منهم ( )200ل.س مكافنة على ما
اقرتفته يداه .ولقد اطلعت جلنة حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة األمم املتحدة ،واملنعقدة يف جنيف ،يف دورهتا

السابعة والثالثني ،على وقافع جمزرة تدمر ،خالل مناقشتها للبند  13من جدول األعمال اخلاص ابنتهاكات
حقوق اإلنسان يف العامل ،ووزعت على اللجنة الوثيقة رقم اتريخ  1981/3/4اليت تضم إفادات املشاركني يف
جمزرة تدمر ،ومها أكرم بيشاين ،وعيسى إبراهيم الهياض.
وانقشت اللجنة مجلستها رقم  1632اتريخ  1981/3/9مضمون املذكرة ،وشار يف النقاش مندوبو
األردن ،والعراق ،وسورية.

ما هو الوصف القانوين جملزرة سجن تدمر؟
لقد نشرت جملة املنرب وهي نشرة غري دورية تصدرها جلنة الدفاع عن املعتقلني يف سورية حبثاً قانونياً عن

جمزرة تدمر بعنوان:

"جمزرة تدمر جرمية دولية بنظر القانون الدويل"
إن وقافع جمزرة تدمر ،كما جاءت على لسان بعض املشاركني يف تنهيذها ،تتعدى حدود جرافم القتل
العمدي املعاق عليها مبوج قانون العقوابت السوري ،حيث يعترب اآلمرون هبا وكافة منهذيها مسؤولني جنافياً
عن هذه اجملزرة.
إذ إن هذه اجملزرة تثري -ابإلضافة لذلك -مسنلة قانونية دولية هامة ،وهي التكييف القانوين الدويل لتلك
اجملزرة ،واملسؤولية اجلزافية الدولية ملرتكبيها.
وكمقدمة البد منها ،جي تشخيص الوقافع ،كما وردت يف إفادات املشاركني يف اجملزرة:
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 - 1إن األمر ابرتكا اجملزرة صدر عن رفعت أسد ،بناء على توجيه من حافظ أسد ،ووضعت التهاصيل
التن هيذية من قبل الرافد معني انصيف ،وأشرف على التنهيذ املقدم سليمان مصطهى ،وشار يف اجلرمية ()80
عنصراً من سرااي الدفاع.

 - 2إن الغاية من اجملزرة هي اإلابدة اجلماعية للمعتقلني السياسيني يف سجن تدمر يوم 1980./6/27
 - 3إن املعتقلني الذين كانوا ضحية اإلابدة اجلماعية ،خيتلهون عن اآلمرين واملنهذين للمجزرة يف انحيتني:
األوىل :سياسية ابعتبارهم من الهاات املعارضة للحكم يف سورية.
الثانية :مذهبية وطافهية :كون املعتقلني ال ينتمون إىل املذه

الطافهي الذي يدين به اميع اآلمرين

واملنهذين للمجزرة.
(تراجع لطهاً إفادات املشاركني يف اجملزرة اليت تؤكد هاتني الناحيتني).
وعلى ضوء هذه الوقافع ،نشري إىل النقاط القانونية والدولية التالية:

 - 1إن حق احلياة يعترب جوهر حقوق اإلنسان األساسية ،وإن خرق هذا احلق ال يعترب انتهاكاً خطرياً
وفاضحاً حلقوق اإلنسان فحس  ،وإمنا جرمية معاق عليها.
 - 2إن انتها حق اإلنسان ابحلياة ،عندما يتخذ شكل سياسة منهجية من الدولة ،وأبمر من املسؤولني

فيها ،بغية إابدة أو إفناء جمموعة من املواطنني ،لبواعث سياسية ،أو طافهية ،أو كلتيهما معاً ،يعرب يف هذه احلالة
عن شكل من أشكال جرمية إابدة اجلنس البشري ،املعاق

عليها ابالتهاقية الدولية ملنع ومعاقبة جرمية إابدة

اجلنس البشري الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  9كانون األول 1948.
 - 3لقد استقر االجتهاد الدويل من خالل تقنني قواعد املسؤولية الدولية على أن اخلرق اخلطري على
نطاق واسع اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية للمحافظة على الكافن اإلنساين كتلك االلتزامات اليت حتظر
االستعباد أو اإلابدة اجلماعية أو التمييز العنصري ،يشكل جرمية دولية (الهقرة جـ من املادة  18من مشروع
جلنة الصياغة املعتمد من قبل جلنة القانون الدويل يف عام  1976مجلستيها رقم  1402و ..)1403
ويبدو من مناقشات جلنة القانون الدويل أن تعبري (على نطاق واسع) ال يقصد منه أن ركن اجلرمية الدولية
متوقف على عدد األشخاص ،وإمنا على إرادة الدولة ،ابنتهاج سياسة تخالهة للكرامة اإلنسانية .كما أن تعبري
(الكافن اإلنساين) ال يعين احملافظة على حياة اإلنسان فقط ،وإمنا احلهاظ على كرامة الشخص اإلنساين أيضاً.
وبناء على ما تقدم من وقافع جمزرة تدمر ،ومقارنتها ابلنقاط القانونية املشار إليها أعاله ،ميكن تكييف
جرمية جمزرة تدمر ،ابإلضافة لكواها تشكل انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسان يف العامل أامع ،وجناية قتل عمد يف
التشريع الداخلي السوري ،فإاها على ضوء القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،تعترب جرمية دولية ال تتقادم.
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وهذا التكييف الدويل يظهر سواء يف االتهاقية الدولية ملنع ومعاقبة جرمية إابدة اجلنس البشري ،أو قواعد
املسؤولية الدولية.

أوالً :جرمية جمزرة تدمر وفقاً التهاقية منع ومعاقبة جرمية إابدة اجلنس البشري.

تنص املادة الثانية من هذه االتهاقية (املنضمة إليها سورية) على أنه يقصد إبابدة اجلنس البشري أي فعل

من األفعال التالية اليت ترتك بقصد القضاء -جزفياً أو كلياً -على اماعة بشرية ،ابلنظر إىل صهاهتا القومية،

اإلثنية ،العرقية أو الدينية.

 - 1قتل أعضاء اجملموعة.
 - 2االعتداء اجلسيم على أفراد هذه اجلماعة جسمانياً أو نهسياً.
كما تقضي املادة الثالثة ابملعاقبة على أفعال إابدة اجلنس ،واالتهاق بقصد ارتكا هذه اجلرمية ،والتحريض
عليها ،والشروع يف ارتكاهبا ،واالشرتا فيها.
كما نصت املادة الرابعة على معاقبة كل من يرتك جرمية إابدة اجلنس ،أو أي فعل من األفعال املنصوص
عليها يف املادة الثالثة ،سواء أكان اجلاين من احلكام أو املوظهني أو األفراد.
وإن مطابقة وقافع جمزرة تدمر على االتهاقية املذكورة تثري ثالث نقاط جت

مناقشتها كي تكون دراستنا

موضوعية:
 - 1ما املقصود ابلقضاء اجلزفي على اجملموعة البشرية؟ وهل هنا حد لعدد األشخاص؟
 ما املقصود ابجملموعة الدينية؟ وهل تشمل املذاه ضمن الدين الواحد؟جـ  -ما مظاهر النية اجلرمية يف جرمية إابدة اجلنس البشري؟
أ  -حول مههوم القضاء اجلزفي وارتباطه بعدد األشخاص:
تشري األعمال التحضريية للمادة الثانية من االتهاقية إىل أن تعبري (القضاء جزفياً أو كلياً) كان قد اقرتح
خالل صياغة االتهاقية يف اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة ،بغية التنكيد على أن جرمية
إابدة اجلنس البشري تتوافر أركااها مبجرد نية القضاء على أي نهر من اجملموعة البشرية مهما صغر عدده.
(تراجع لطهاً الهقرة  50من الدراسة املعنونة "مسنلة معاقبة جرمية إابدة اجلنس البشري برقم "
 " E/CN/4/Sub/2/416املقدمة من املقرر اخلاص نيكودوم راونشيشكو لدى اللجنة الهرعية ملنع التمييز
ومحاية األقليات ،بتاريخ ..)1978/7/4
أي أن نصوص االتهاقية مل تشرتط أي حد عددي من األشخاص املنتمني للمجموعة البشرية ضحية
اجلرمية.
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وإذا علمنا أن جمموع قتلى جمزرة تدمر يزيد على ( )700معتقل وهم يشكلون اميع املعتقلني السياسيني يف
السجن ومن تختلف املذاه

السياسية واملذهبية اليت ختتلف عن تلك اليت يدين هبا اآلمرون واملنهذون

للمجزرة ،آخذين بنظر االعتبار أن جمزرة تدمر ليست إال حلقة يف سلسلة جمازر ارتكبتها السلطات السورية
ولنهس الغاية ،جلزمنا أبن هذه األعمال تستهدف القضاء على اجملموعة اليت تنتمي إليها ضحااي هذه اجملازر،
مهما كانت درجات هذه اإلابدة.
– ما هو املقصود ابجملموعة الدينية؟ وهل تشمل املذاه ضمن الدين الواحد؟
من املتهق عليه يف اميع النصوص الدولية اليت تعاجل التمييز املبين على الدين ،أن املقصود ابلدين ،ليس
فقط األداين مبههومها احلصري ،وإمنا تنصرف إىل املعتقدات واملذاه

ضمن الدين الواحد أيضاً (على سبيل

املثال ،مشروع إعال ن إزالة التعص املبين على التمييز الديين املعتمد من جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا السابعة
والثالثني  -آذار .)1981
وإن شعو أورواب عانت من هذا التمييز كثرياً ،كالتهرقة بني الكاثوليك والربوتستانت وغريمها من املذاه .
لذلك ابت جممعاً عليه ،أبنه حيثما وردت كلمة دين أو جمموعة دينية ،فإاها تشمل كل طافهة أو مذه

يتهق أفراده على مثل روحية معينة.

(تراجع لطهاً الهقراتن  78 ، 77من الدراسة املشار إليها يف البند أعاله).

وإذا كانت السوابق التارخيية يف جرافم إابدة اجلنس البشري قد تركزت على األقليات الدينية أو املذهبية،

فإن الوضع يف سورية -خالفاً للقاعدة -ليس إال سيطرة أقلية مهيمنة على السلطة ،وخنص ابلذكر السلطة
الهعلية واليت متسك بزمام األمور يف البالد.

ومتارس هذه األقلية منذ أكثر من عشر سنوات متييزاً طافهياً ضد كل من ال ينتمي إىل املذه الذي تدين

به هذه األقلية إىل أن وصل ا ألمر إىل حد املباشرة أبعمال اإلابدة اجلماعية يف كل من حل

ومحاة وجسر

الشغور وسرمدا وتدمر وغريها.
لذلك فإن املادة الثانية من االتهاقية حول اجملموعة الدينية تنطبق على املذاه

واملعتقدات داخل الدين

الواحد وال تقتصر ضحااي جرمية إابدة اجلنس على األقلية الدينية فقط ،وإمنا قد توجد أقلية مهيمنة على
السلطة ،ومتارس أعمال اإلابدة اجلماعية حبق األكثرية ،كما هو حال الهاة احلاكمة فعلياً يف سورية.
جـ  -ما مظاهر النية اجلرمية يف جرمية إابدة اجلنس البشري؟

إن نص املادة الثانية من االتهاقية (يقصد إبابدة اجلنس البشري أي فعل من األفعال اليت ترتك

بقصد

القضاء جزفياً أو كلياً على اماعة )..يربط بني النية اجلرمية والقصد اجلنافي وتعترب النية اجلرمية متحققة مبجرد
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ظهور القصد أي إابدة جمموعة بشرية حمددة ،وهذا ما مييز جرمية (إابدة اجلنس البشري) عن غريها من جرافم
القتل العادية.
(تراجع لطهاً الهقراتن  106 - 96من الدراسة املشار إليها يف البند ..)1

وبناء على ذلك ،وإذا ربطنا وقافع جمزرة تدمر مبا سبقها وما تالها ،نرى بوضوح ،حتقق النية والقصد

اجلرميني يف تصرفات وتصرحيات املسؤولني يف سورية.
وعلى سبيل املثال:
 - 1تزايد اجملازر اجلماعية يف كثري من احملافظات السورية ،وضد املواطنني الذين ال ينتمون إىل املذه
الذي تدين به السلطة احلاكمة فعلياً يف سورية ،واليت متارس هذه اجملازر فعالً عرب قوات تختارة من نهس الهاة.

وهذه اجملازر هي:

أ  -جمزرة جسر الشغور بتاريخ .1980/3/10
 جمزرة تدمر بتاريخ .1980/6/27جـ  -جمزرة سوق األحد  -حبل بتاريخ .1980/7/13
د  -جمزرة سرمدا بتاريخ .1980/7/25
هـ  -جمزرة هنانو حبل يوم .1980/8/11
و  -عدة جمازر حبماة وبتواريخ تختلهة.
ز  -جمزرة ساحة العباسيني يف دمشق بتاريخ .1980/8/18
وما زالت هذه السياسة مستمرة وبصورة منهجية يف سورية..
 - 2كت

رفعت أسد مقاالً يف جريدة تشرين بتاريخ  1980/7/31قال فيه( :نشن مافة حر حىت

نقضي عليهم ،وإننا نعرف أماكنهم يف سورية داخلياً وعربياً ودولياً).
 - 3ذكرت جريدة تشرين الصادرة يف  1980/8/29أن أي جندي أو مواطن سوري يقتل أحد عناصر
(اإلخوان املسلمني) سيحصل على مكافنة ..وهذه الدعوة ابإلضافة إىل أاها حتريض على القتل ،وإاثرة للهتنة
الطافهية ،فإاها تدخل يف منطوق الهقرة الثالثة من املادة الثالثة اليت تعاق

على التحريض املباشر والعلين على

ارتكا جرمية إابدة اجلنس .علماً أبن التنهيذ العملي هلذا التحريض لن يقتصر على اإلخوان املسلمني ،وإمنا
على كل معارض للنظام.
إن اميع ما تقدم ،يثبت القصد اجلرمي الطافهي من أعمال السلطة احلاكمة يف سورية ،وميكن أن خنلص إىل
القول :أبن عناصر جرم إابدة اجلنس البشري متوافرة اميعها يف اجملازر اليت ترتكبها عناصر سرااي الدفاع وغريها
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أبمر وتوجيه من حافظ أسد وشقيقه رفعت.
وابلتايل فجميع اآلمرين هبا ومنهذيها يعتربون جمرمني دوليني عمالً ابملادتني :األوىل والرابعة من االتهاقية.

اثنياً :جمزرة تدمر  -جرمية دولية  -وفقاً لقواعد املسؤولية الدولية

أوضحنا يف مقدمة هذا البحث أن االجتهاد الدويل يعترب اخلرق اخلطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية

للمحافظة على الكافن اإلنساين جرمية دولية (الهقرة جـ من املادة  18من مشروع جلنة صياغة قواعد املسؤولية
الدولية)..
وبعد هذا العرض لسياسة اجملازر اجلماعية واإلابدة اليت متارسها السلطة يف سورية ضد الهاات املعارضة،
آخذين بعني االعتبار التمييز الطافهي املرافق هلذه السياسة  -من واجبنا التساؤل عما إذا كان اجملتمع الدويل
املعاصر قد صادف خرقاً خطرياً اللتزام احملافظة على الكافن اإلنساين ،أخطر من هذا اخلرق املستمر واملنهجي
اجلاري يف سورية.

وإذا كانت قواعد املسؤولية الدولية مل تنته صياغتها بعد من جلنة القانون الدويل ،فإن ذلك ال يعين عدم
اعتبار هذه اجملزرة حبكم اجلرمية الدولية ،ألن القواعد اليت تصوغها جلنة القانون الدويل ،لن ختلق هذه املسؤولية،
وإمنا ستعلنها ،ألن هذه القواعد مستمدة من ميثاق األمم املتحدة ،وابلتايل ،فإن هذه القواعد ذات صهة
إعالنية ،وليست إنشافية.
وجيوز االستناد إىل مشروع هذه القواعد ،بغية تكييف املمارسات اليت تقوم هبا أية دولة يف حقل انتهاكات
حقوق اإلنسان ،وخاصة االنتهاكات اليت تعرب عن خرق حلقوق اإلنسان األساسية السيما جوهر هذه احلقوق،
وهو حق احلياة ،وإذا مورست هذه االنتهاكات ضمن سياسة منهجية من الدولة ،تتحول إىل أعمال جرمية
دولية ،ألاها تعود ابجملتمع اإلنساين إىل الهرتة اليت سبقت إبرام ميثاق األمم املتحدة ،حيث كانت تعاين البشرية
من جمازر ومآس متس ضمري اإلنسانية امعاء ،وإذا كان اجملتمع الدويل قد اعترب جرافم إابدة اجلنس البشري
جرافم دولية منذ عام  1948فإن االجتاه الدويل يف حقل حقوق اإلنسان يتعاظم يوماً بعد يوم إىل اعتبار جممل

األفعال اليت متس حق الكافن اإلنساين ابحلياة وابلكرامة اإلنسانية جرمية دولية انسجاماً مع روح ميثاق األمم
املتحدة الذي جاء ليطوي صهحة مؤملة من اتريخ البشرية ،مستهدفاً إقامة حضارة جديدة تقوم على احرتام

اإلنسان وكرامته ،وأي تصرف خالف إرادة اجملتمع الدويل ،من شننه ،إعادة املآسي البشرية إىل املسرح الدويل

ليس إال جرمية حبق اإلنسانية امعاء ،وجي أن حياكم مرتكبوها كمجرمني دوليني.
وإن جمزرة تدمر ،وسلسلة اجملازر اليت ترتكبها السلطات السورية حبق الشع

السوري ،تدخل يف هذا

النطاق اجلرمي الدويل ،وال ختضع اجلرافم اليت ارتكبها املسؤولون يف سورية للتقادم اجلنافي ،عمالً ابالتهاقية
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الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف .1968/1/16
(املادة الثالثة من اتهاقية منع ومعاقبة جرمية إابدة اجلنس البشري:
يعاق على األفعال اآلتية:
 - 1إابدة اجلنس.
 - 2االتهاق بقصد ارتكا جرمية إابدة اجلنس.
 - 3التحريض املباشر والعلين على ارتكا جرمية إابدة اجلنس.
 - 4الشروع يف ارتكا جرمية إابدة اجلنس.
 - 5االشرتا يف جرمية إابدة اجلنس.
املادة الرابعة
يعاق كل من يرتك جرمية إابدة اجلنس أو أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف املادة الثالثة ،سواء
أكانت من احلكام أو من املوظهني أو من األفراد).
وتوثيقاً هلذه اجلرمية اليت مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ احلديث ،نعرض النص احلريف العرتافات املشرتكني يف

جمزرة تدمر كما وردت يف التحقيقات اليت نشرت يف الواثفق األردنية يف  25شباط .1981

إفادة اجملرم عيسى إبراهيم فياض
س :ممكن تقدم نهسك؟
ج :عيسى إبراهيم حامد فياض ،بلديت قويقة اتبعة حملافظة الالذقية ،اتريخ الوالدة  .1960أعز  ،علوي،
والدي إبراهيم حامد فياض ،مزارع ،والديت اميلة صقر مربية بيت ،ثقافيت احلادي عشر ،درست ابلقرية ،بقرية
قويقة حىت الثالث اإلعدادي ،والتحقت بقرية عني العروس ،مدرسة اثنوية ،اتبعة حملافظة الالذقية ،تركت
املدرسة ،اشتغلت مع أيب ،مزارع عادي ملدة سنة ،والتحقت بسرااي الدفاع يف  1979 - 3 - 10وأان اآلن
رقي بسرااي الدفاع رقمي .956982
ضح لنا خدمتك العسكرية بشيء من التهصيل.
س :سيد عيسى و ة

ج :التحقت بسرااي الدفاع مبعسكر امسه القابون  /دورة أغرار ظلت دورة األغرار شي  45يوم والتحقت

بدورة اثنية بنهس املعسكر دورة صاعقة استمرت حوايل ثالثة أشهر وأكثر وانتقلنا من معسكر القابون ملعسكر
يعقو الواقع يف دمشق ،كدورة قتال عادي للكتيبة لدورة يعين كتيبة مشاة هنيك تدربنا على السالح على
ابرودة كالشن ،رشاش ،قاذف قنابل ،رمي قنابل ،وتدريبات عادية ككل التدريبات .أي كتيبة مشاة استمرت
هالدورة حوايل ثالثة أشهر رجعنا ملعسكر قابون وهنيك عملنا مظالت حوايل  25يوم لثالثني يوم بعدها
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التحقت ابللواء أربعني اللي قافده الرافد معني انصيف زوج بنت العقيد رفعت أسد( ،متاضر األسد) علوي من
حمافظة الالذقية واستمريت على هالشي يعين تدري عادي يف الكتيبة  302بنهس اللواء مشاة حىت مت التحاقي
حبراسة منزل الرافد معني انصيف اللي هو قافد اللواء ،عدد جمموعة احلراسة كان  25عنصر مسؤول عنا الرقي
أول صالح إبراهيم  -علوي وهو واميع عناصر احلراسة علويني.
س :عيسى ..إيش املهمات اللي كلهت فيها أثناء خدمتك بسرااي الدفاع؟
ج :كلهت يف مهمتني:
س :إيش املهمة األوىل؟
ج :املهمة األوىل مهمة سجن تدمر يف  1980 - 6 - 26تعرض سيادة الرفيس حافظ األسد حملاولة
اغتيال فجر اليوم الثاين  1980 - 6 - 27فيقوان الساعة الثالثة ابلليل الصبح وقالوا لنا :اجتماع يف لباس
امليدان الكامل مع األسلحة .واجتمعنا ابلساحة وأخذوان إىل سينما يف اللواء  /40/وهنا كان منتظران الرافد
معني انصيف قافد اللواء ألقى فينا كلمة ..قال هدول العرصات اإلخوان املسلمني ما عم بهرقوا بني مسلم
علوي ومسلم سين ومسيحي عم بقتلوا يف الشع

وامبارح حاولوا اغتيال الرفيس .لذلك اليوم راح تقوموا

هبجوم على أكرب وكر هلم وهو سجن تدمر .قال مني ما بده يقاتل؟ ما حدا رفع إيده ،اآلمر العسكري قال لنا
اطلعوا ابلسيارات ،طلعنا السيارات جمموعة قدرها  82واحد تقريباً ووصلنا ملطار املزة القدمي وكان يف انتظاران

جمموعة من اللواء  138أحد ألوية سرااي الدفاع اللي قافده املقدم علي دي

-علوي -من الالذقية وكان

موجود يف ا نتظاران عشر طافرات هليكوبرت .طلعنا ابلطافرات بقيادة قافد أركان اللواء  138املقدم سليمان
مصطهى -علوي -وكان معنا ضباط املالزم أول ايسر ابكري -علوي -من محاة واملالزم منري درويش -علوي-
واملالزم رفيف عبد هللا  -علوي  -يعين الثالثة هذول من لواء أربعني .طلعنا ابلطافرات اجتاه تدمر ووصلنا
حوايل الساعة ستة ونصف الصبح بنهس اليوم وهنا نزلنا من الطافرات وفرقوان إىل جمموعتني جمموعة اقتحام
وجمموعة ظلت ابملطار .اجملموعة اللي راحت على السجن إجت سيارة دوج ترا يعين ونقلتنا للسجن.
ابلسجن توزعنا جملموعات حوايل شي ست جمموعات وأكثر يعين كانت جمموعيت أان حوايل أحد عشر واحد
يعين اجملموع الكلي اللي حتر للسجن حوايل ستني واحد هيك شي جمموعيت كانت بقيادة املالزم منري درويش
وفتحوا لنا اب املهجع يعين البا

بتاع املهجع اللي دخلنا حوايل ستة حلد السبعة قتلنا اللي فيه كان جمموع

اللي فيه حوايل ستني واحد سبعني واحد مسعت أان أنه فيه قتيل أخذ ابرودة من زميلي من السرااي امسه إسكندر
أمحد رقي رحت أان لعنده وشهته وإال واحد بناديلي قلت له شو بد قال أعطيين تخزن قلت له ليش قال يل
يف واحد لسه ما مات بدان منوته قلت له أعطيين ابرودتك مبا أان أعطيت ابروديت لزميلي ابرودته كانت خرابنه.
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أخذت ابرودته ورشيته يعين كان جمموع اللي رشيتهم حوايل  15واحد.
وجمموع اللي قتلوا يف السجن من العرصات اإلخوان املسلمني كان حوايل  550واحد واجملموع اللي قتلوا
منا السرااي كان واحد واثنني جرحى طلعنا عاد صار كل واحد منةا يغسل ايديه ورجليه ويف كانوا ملطخني ابلدماء
وكان معنا املالزم رفيف عبد هللا .ملةا طلعنا سنلوه للمالزم رفيف عبد هللا ليش كنت تهرق املساجني هيك كل
واحد لوحده .قال امبارح كانوا يقتلوا إخواان يف حل بكلية املدفعية.
س :كيف كان يهرق بني املساجني؟
ج :يعين اللي ما مات ميوته.
س :يتهقد فيهم؟
ج :آ ،قلت يف كمان ضابط أطلق انر على واحد ما قتل قال له تعال نكهي عليك ما قتلت واحد من
عصابة اإلخوان املسلمني .فطلعنا بسيارة واحدة ونقلتنا للمطار وكان يف انتظاران اجملموعة اليت ظلت ابملطار
وطيارات اهلليكوبرت.
س :كم استغرقت املهمة هذه؟
ج :ا ستغرقت حوايل نص ساعة .كان يف دوي قنابل وصيحات هللا أكرب وطلعنا ابلطافرات واجتهنا ابجتاه
الشام ملطار املزة القدمي ومن هنيك جمموعة اللواء  138اللي اتبعة لسرااي الدفاع طلعت على لوافها وجمموعتنا
لواء  40طلعت على لوافها كان ابنتظاران الرافد معني انصيف قافد اللواء قال لنا شكران على جهودان وعزاان
بوفاة زميلنا وقال لنا كل واحد يلتحق بعمله فالتحقنا بعملنا.
س :أنت بينت لنا إيش كان دور  ،ما بينت لنا ادوار زمالفك اللي اشرتكوا يف العملية هذه؟
ج :مثالً يف حممد عمار قتل اللي قتل إسكندر أمحد هذا الرقي

اللي قتل معنا خلصوه البارودة قتلوه

وقالوا يل أنه رش كمان يف املهجع نهسه .حممد عمار حبراسة منزل الرافد معني انصيف  -علوي -إبراهيم مؤنس
 علوي  -عريف جمند من منطقة مصياف وكمان قال يل رشيت ما بعرف شو رش بس قال يل انه رشيت.س :ما حدد عدد معني من اللي رشهم؟
ج :أبداً ما قال يل يف إ براهيم مكنا كان مع املالزم رفيف عبد هللا .إبراهيم مكنا علوي عريف جمند من
منطقة جبلة حمافظة الالذقية كان يهرد مع املالزم رفيف عبد هللا املساجني.
س :وين ذكروا لك هذا الشي عن أدوارهم؟
ج :إبراهيم مكنا أان شهته ،شهته مع املالزم رفيف عبد هللا يف ال .إبراهيم يونس حكى يل ابلسكن .كنت
انزل أان وايه عالبلد حكى يل .حممد عمار قال إنه أان قتلته.
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س :طي ملا رجعتم من السجن جرى أي توجيه لكم أمر؟
ج :الرافد معني قال إنه ما الزم يعين تطلع هالعملية خارج منا يعين الزم تظل مكتومة وسرية.
س :ابلنسبة لسجن تدمر كيف كان جو السجن قبل قيامكم هبذه العملية؟
ج -كان هادئ ما يف أصوات ما يف شيء بعدين طلعت األمور مرتبة قبل دخولنا يعين ما حدا اعرتضنا
ابلدخول الشرطة كانت حرس واقهة يف اماعة حرس على البا

ورفيس حرس ويف شرطة ابلساحة .أخذوا

التهقد قبل العملية تهقد للمساجني.
س :تهقد للمساجني؟
ج :قبل بدء العملية.
س :طي رقي عيسى ابلنسبة لزمالفك يف سرااي الدفاع يف حد منهم كلف يف مهمات أخرى؟
ج :وهللا بعرف مبهرزيت مهرزة الرافد معني انصيف حلراسة منزله اللي رافقوا السيد عبد احلليم خدام وزير
اخلارجية .علي موسى رقي .
س :وين رافقه؟
ج :رافقه على عمان على مؤمتر القمة العريب ..بعرف علي موسى رقي من محص علوي بعرف مهام أمحد
من منطقة جبلة ،بدر منصور رقي

رقي

من منطقة جبلة علوي ،وعلي صاحلة عريف من منطقة مصياف

علوي ،عبد الرمحن هدالن علوي عريف ،نزيه بلول عريف علوي ،بشري قلو وعلي موسى شاركوا يف عملية
تدمر.
س :شاركوا يف عملية تدمر ورافقوا السيد عبد احلليم خدام لعمان؟
ج :نعم ..ويف علي صاحلة وطاهر زابري راحوا مبهمة سرية لروما وإسبانيا.
س :مىت؟
ج :قبل شي شهر ونص ..شهرين.

إفادة اجملرم أكرم بيشاين

س :ممكن تقدم نهسك؟
ج :أان أكرم علي اميل بيشاين من حمافظة طرطوس قرية حيمور مواليد سنة  1962أعز شهاديت الصف
السادس االبتدافي علوي .اسم والدي علي اميل بيشاين علوي .اسم أمي حليمة يعقو واالثنني حالياً بقيموا

يف قرية حيمور.

س :إيش عملك اي أكرم؟
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ج :حالياً عريف يف سرااي الدفاع.
س :شو خدمتك العسكرية؟

ج :يف  1979 - 3 - 23التحقت يف صهوف سرااي الدفاع ونقلت إىل معسكر التدري

وهو معسكر

القابون يف دمشق .وهنا التحقنا يف دورتني األوىل وهي دورة لغة والثانية دورة الصاعقة ومن بعدها نقلت إىل
كتيبة مدفعية رقمها  149من لواء  40اتبع للواء  40سرااي الدفاع ابلضبط هيك يف شهر  5سنة 1980
نقلت ضمن جمموعة احلراسة ملهرزة حراسة بيت الرافد معني انصيف واجملموعة هاي حوايل  25عنصر.
س  :إيش مركزه الرافد معني انصيف؟
ج :قافد ،هوه معني انصيف قافد لواء  40من سرااي الدفاع علوي من قضاء الالذقية وتزوج ابنة العقيد
رفعت األسد ،متاضر األسد ،والعقيد رفعت األسد شقيق الرفيس حافظ األسد وقافد سرااي الدفاع.
س :إيش املهمات اللي كلهت للقيام هبا أثناء خدمتك يف سرااي الدفاع؟
ج :كلهت يف مهمتني األوىل هي مهاامة سجن تدمر واملهمة الثانية يف داخل األردن.
س :إيش املهمة األوىل؟
ج :املهمة األوىل هي مهاامة سجن تدمر حيث إنه بعد حماولة اغتيال الرفيس حافظ األسد ابلشهر
السادس السنة املاضية أيقظوان بعد بيوم يعين حثوان من املهجع حوايل الساعة الثالثة والنصف صباحاً وقالوا لنا

اجتماع ابلسينما يف قاعة السينما املوجودة يف اللواء مع فيه السالح امليداين الكامل وطلعنا وصلنا على السينما

بلشت اجملموعات تتوافد اللي قادان ابلسينما كان عدد اجملموعة حوايل اجملموعة املوجودة يف السينما من اللواء
 40حوايل  100عنصر مع ثالث ضباط وبعدين اجا قافد اللواء اجتمع فينا وألقى كلمة .بعد الكلمة قال هوه
أنه اإلخوان املسلمني قتلوا ضباط قتلوا املشايخ قتلوا األطباء وابلنهاية حاولوا اغتيال الرفيس حافظ األسد
وهأل بدان نكلهكوا أبول مهمة قتالية وطلعنا بعدين من اللواء  40بسيارات وصلتنا إىل مطار املزة .كان موجود
هنا ابملطار هنا جمموعة من اللواء  138يقدر عددها حبوايل  100عنصر واللواء  138قافده املقدم على
دي علوي قضاء الالذقية.
هنا كمان كان موجود ( )9طافرات هليكوبرت ،امعوان هنا على شكل جمموعات وكل جمموعة سلمها
ضابط وطلعوان على الطافرات املوجودة هنا وكانت كل طافرة تسع حلوايل  24عنصر .وطلعنا من مطار املزة
كان قافد العملية هنا يعين اللي هو قافد أركانه للمقدم على ذي علوي من قضاء الالذقية بس ما بعرف شو
امسه أقلعنا إىل مطار تدمر هنا يعين أقلعنا حوايل الساعة اخلامسة وصلنا حوايل الساعة السادسة أو السادسة
وعشر دقافق .امعوان هنا وطل قافد العملية املقدم اجتماع للضباط ،امع الضباط وقال هلم أعطوا العناصر
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اسرتاحة حوايل ثالثة أرابع الساعة وبعد االسرتاحة ثالثة أرابع الساعة قسموان على شكل جمموعات فاللواء
 40كان على شكل ثالث جمموعات وكل جمموعة استلمها ضابط وأخذوا ينتقوا العناصر اللي بدها تدخل إىل
سجن تدمر بشكل عشوافي مثالً الواحد بيعرف امسه بيقول له فالن انته تعاىل أو ما بيعرف امسه أيشر له إبيده

أنه تعال .انتقوا حوايل  80عنصر كذلك حوايل كمان انتقوا  20عنصر حلراسة الطافرات والباقي خلوهم على
شكل احتياط يف املطار .بعدين توجهت العناصر اللي انتقوهم يطلعوا حوايل  80عنصر هذا اللي بدهم ينهذوا
العملية داخل السجن توجهوا على شكل جمموعات بسيارة نقلتهم إىل داخل السجن بعد ثالثة أرابع الساعة
من دخوهلم إىل اب

السجن اخلارجي بدأان نسمع صوت إطالق انر دوي انهجار صوت قنابل ،يقدر عدد

القنابل حبوايل  7قنابل تهجرت هنا  .ودام إطالق النار حوايل ثالثة أرابع الساعة كمان بعد طلع العناصر من
السجن مثل ما دخلوا طلعوا على شكل جمموعات.
س :انته كنت مع أي جمموعة؟
ج :أان كنت مع جمموعة االحتياط ايللي ظلت هنا يف املطار ،بقى ملا طلعوا العناصر من السجن كان فيه
بعض الناس ملطخني ابلدماء ،ملطخني ثياهبم ابلدماء ،بعرف أمساء ايللي تلطخوا ثياهبم ابلدماء هوه املالزم
رفيف عبد هللا ،املالزم منري درويش ،الرقي علي حممد موسى وطلعنا كل واحد على الطافرة.
س :من اللواء  40وإال؟
ج :ال ..من اللواء  40هدول ،طلعنا بعدين على الطافرات مثل ما اجينا ورجعنا إىل مطار املزة وصلنا إىل
مطار املزة حوايل الساعة الثانية عشرة الظهر .كان منصا

معنا واحد والشي اللي خالين أعرف أنه انصا

معنا واحد فيه املالزم ايسر ابكري من اللواء  40قال وجه كالمه لكافة العناصر أنه قافد اللواء بده جيتمع فينا
هأل يف السينما إذا سنل عن اإلنسان ايللي انصا

قولوا له أنه طلقة مرتدة ضربت يف احلافط ورجعت عليه

بعدين انصا  .قلنا له ماشي احلال .وطلعنا ابلسيارات واجتهنا اجتاه اللواء  40واجتمعنا يف قاعة السينما.
س :اميعكو اجتهتوا مع بعض انتو وأفراد اللواء  138وإال  40لوحده؟
ج :اللواء  40حلاله وهذوال راحوا على املعسكر تبعهم فاللواء  40انس يعين اياللي اشرتكوا من اللواء
 40اجتمعوا يف السينما واجا قافد اللواء ألقى فيهم كلمة شكر.
س :اللي هوه الرافد معني انصيف؟
ج :الرافد معني انصيف ألقى فيهم كلمة شكر بذكر منها أنه :انتو قمتوا هأل بعمل بطولة بعمل رجولة مع
العلم أنه ألول مرة بنكلهكوا هبيك مهمة ..بعدين طلعنا من قاعة السينما وأخذ يعين كل إنسان يتحدث مع
زميله فالتقيت أان مع أحد زمالفي هنا وهو الرقي

علي حممد موسى من مهرزة حراسة الرافد معني انصيف
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سنلته ألنه هو من اجلماعة ايللي دخلوا على السجن نهسه انه اشلون هنا متت العملية ..قال يل إنه قسموان
على شكل جمموعات ،وكانت كل جمموعة حوايل  8عناصر وكل جمموعة تسلمها ضابط كانوا يهوتوا يعين -
ما قال يل -كانوا يهوتوا إىل الغرفة ايللي فيها السجناء يهتحوا البا

حس

ويطخوهم مباشرة بدون سؤال

بدون أي كالم .فقلت له طي هذوال ما كانوا يستنجدوا .قال كانوا يستنجدوا ويقولوا هللا أكرب كانوا يقولوا
لنا منشان هللا ..منشان حممد ..مشان أمك ..مشان أختك ما تقتلنا .قال يل إنه ما كانوا يستمعوا هلا حلكي
هاي اهافياً.
وط ةخوهم بعدين طلعوا قلت له طي

قديش تقدر عدد القتلى ايللي داخل السجن من السجناء .قال يل

عدد القتلى يطلعوا  500أو  600قتيل من السجناء هذول ايللي يف السجن ويف اليوم الثاين وزعوا لكل الناس

هاللي اشرتكوا لكل الزمالء ايللي اشرتكوا ابملهمة كل واحد  200لرية سوري.
س :مني تعرف من اللي اشرتكوا هبالعملية؟
ج :بعرف العريف انصر عبد اللطيف من قضاء طرطوس أو الالذقية ما بعرف ابلضبط علوي بعرف
العريف غسان شحادة من قضاء الالذقية علوي بعرف الرقي

علي حممد موسى من قضاء محص الالذقية

بعرف العريف طاهر زايدي من قضاء الالذقية علوي والرقي

طالل حمي الدين أمحد علوي من الالذقية

والرقي

نزيه بلول علوي من قضاء محص والعريف حسني عيسى علوي من قضاء محص والرقي

مهام أمحد

علوي من الالذقية .هذول هنه الناس اللي بعرفهم من اللي اشرتكوا.
س :من تعرف من الضباط اللي اشرتكوا؟
ج :هم املالزم رفيف عبد هللا من كتيبة املشاة التابعة للواء  40سرااي الدفاع قضاء الالذقية علوي ،واملالزم
منري درويش كمان من كتيبة املشاة اتبع للواء  40سرااي الدفاع قضاء الالذقية علوي ،واملالزم أول ايسر ابكري
من اللواء  40كمان علوي من قضاء محاة.
س :انته اي أكرم كشا يف بداية شبابك شو اللي ورطك يف هيك مهمات وليش اخرتت سرااي الدفاع؟
ج :أوالً يف أقول أنه الشي اللي خالين أختار سرااي الدفاع هوه سوء حاليت املادية والروات اللي يتقاضاها

جنود سرااي الدفاع أعلى من الروات يف أي قطعة من قطعات اجليش الثانية ،حيث إنه جندي يف سرااي الدفاع
يتقاضى حوايل  1200لرية سوري ،أما أي جندي يف بقية قطعات اجليش يتقاضى حوايل  500لرية أو 600
لرية سوري أما ابلنسبة لورطيت يف هذه العملية إنه بستطيع أن أقول أاهم استغلوا ظرويف كإنسان حاليت املادية
سياة وأغروين ابلهلوس واستغلوا صغر سين كما استغلوا كوين عسكري منمور وما يف أرفض هيك أوامر.
س :ابلنسبة للضباط تعرف شي يعين من متيزهم عن الضباط اآلخرين يعين ضباط السرااي سرااي الدفاع
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يتميزوا بشي عن ضباط آخرين يف اجليش السوري؟
ج :وهللا ما بعرف عن الضباط ككل بس بعرف عن الضابط اللي أان عنده موجود.
س :اللي هوه؟
ج :الرافد معني انصيف موجود عنده حوايل  8سيارات يعين.
س :خاصة فيه؟
ج :خاصة فيه ،وحالته املادية كويسة يعين.
س :كيف عايش هذا الضابط اللي انته تقوم حبراسته؟
ج :عايش إنسان مرفه يعين بشكل.

من إفادة اجملرم طه اخلالدي
 -جمزرة تدمر

ج :بسيارة أبو شلحة وخالل رجعتنا للشام دار حديث بني االثنني هذول اللي جبناهم من الهندق ماجد
بو شلحة ودار حديث بيننا عن األوضاع الداخلية واملشاكل اللي بسوراي حول قال واحد منهم ميكن اذكر إنه
امسه عبد املنعم قال إنه اشرتكت يف إحدى اجملازر وهي جمزرة تدمر فحدث علي فقال  8طافرات ركبنا هليكوبرت
محلوان فيهم ونزلنا بقر

سجن تدمر ودخلنا على املساجني وقتلناهم كلهم روحناهم كلهم بعد ما قتلوا

املساجني سولف عبد املنعم كان أخوه رفيقه هذا أو زميله آيزره يف احلكي يف احلديث فنسنله قديش كان العدد
سنله ماجد أبو شلحة فقال له فوق الـ 700قتيل بعد أن اجت ترةكات جرافات بسيارات قال

شالوا اجلثث

وشالوها إىل وادي شرق تدمر دفنوها هنا ووصلنا الشام.

معلومات عن سجن تدمر
 - 1سجن تدمر الصحراوي الذي ارتكبت فيه اجملزرة الوحشية :هو جزء من ثكنة عسكرية قدمية يعود
اترخيها إىل زمن االحتالل الهرنسي.
 - 2تبعد هذه الثكنة احلربية عدة كيلو مرتات عن بلدة تدمر األثرية الواقعة وسط ابدية الشام على بعد
 /180/كيلو مرت شرق مدينة محص يف وسط سورية.
 - 3القسم املخصص من سجن تدمر احلريب للمعتقلني السياسيني يتنلف من عشرة مهاجع ،وهو جزء من
الثكنة العسكرية الكبرية اليت تضم  /35/مهجعاً ،وعدداً كبرياً من الزنزاانت االنهرادية .وقسم من الثكنة
تخصص للمحكومني مجرافم التجسس ملصلحة إسرافيل ،وقسم آخر للمحكومني مجرافم عسكرية.
 - 4حيشر يف كل مهجع من  20إىل  30معتقالً ،ويرتهع العدد إىل  /70/معتقالً يف بعضها ،كما جاء يف
27

إفادة أحد اجملرمني املشاركني يف اجملزرة.
 - 5املعتقل السياسي يف سجن تدمر يربض ضمن عشرة أبوا تهصله عن العامل اخلارجي.

أمساء املشرتكني يف جمزرة تدمر من املخططني واملنهذين
 - 1العقيد رفعت أسد  -قافد سرااي الدفاع.
 - 2املقدم علي دي  -قافد اللواء  /138/من سرااي الدفاع  -حمافظة الالذقية.
 - 3الرافد معني انصيف  -قافد اللواء  /40/من سرااي الدفاع.
 - 4املقدم سليمان مصطهى  -قافد أركان اللواء  /138/من سرااي الدفاع -حمافظة الالذقية.
 - 5املالزم أول ايسر ابكري -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع -حمافظة محاة.
 - 6املالزم منري درويش -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع -حمافظة الالذقية.
 - 7املالزم رفيف عبد هللا  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -حمافظة الالذقية.
 - 8الرقي حممد عمار  -من حراسة منزل معني انصيف  -حمافظة الالذقية.
 - 9الرقي علي موسى  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -حمافظة محص.
 - 10الرقي مهام أمحد  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -جبلة.
 - 11الرقي نزيه بلول  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -حمافظة محص.
 - 12الرقي طالل حمي الدين أمحد  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -حمافظة الالذقية.
 - 13الرقي عيسى إبراهيم الهياض  -من حراسة منزل معني انصيف  -حمافظة الالذقية.
 - 14العريف أكرم بيشاين  -من حراسة منزل معني انصيف  -حمافظة طرطوس.
 - 15العريف إبراهيم يونس  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -حمافظة محص.
 - 16العريف إبراهيم مكنا  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -منطقة جبلة.
 - 17العريف طاهر زابري  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -حمافظة الالذقية.
 - 18العريف علي صاحلة  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -منطقة مصياف.
 - 19العريف عبد الرمحن هدالن  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع.
 - 20العريف انصر عبد اللطيف  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -حمافظة طرطوس.
 - 21العريف غسان شحادة  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -حمافظة الالذقية.
 - 22الرقي بدر منصور  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -منطقة جبلة.
 - 23العريف حسني عيسى  -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع  -حمافظة محص.
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 - 24العريف بشري قلو -من اللواء  /40/من سرااي الدفاع -حمافظة محص.
 - 25املقدم فيصل غامن  -املشرف على سجن تدمر.

اجملازر اليت وقعت على سكان مدينة محاة:
لقد انلت مدينة محاة أكرب حصة من اجملازر اجلماعية على أيدي قوات النظام السوري ،حيث بدأت أعمال
اإلابدة اجلماعية حبق سكان املدينة منذ عام  .1979ولكي نوضح ما جرى يف مدينة محاة ،فإننا نقسم هذه
اجملازر إىل قسمني:
القسم األول :اجملازر الصغرى.
والقسم الثاين :اجملزرة الكربى.

القسم األول :اجملازر الصغرى وما يشبهها ()1981- 1976
لقد أطلقنا على هذه اجملازر اسم اجملازر الصغرى ،وذلك مقارنة مجرمية العصر اليت وقعت يف شباط 1982

وقد فاقت جرمية (نريون) حني أحرق مدينة روما.
تقل عنها بشاعة ،وقعت بني - 6 - 20
إن اجملازر اليت نسميها ابلصغرى وما يشبهها من أحداث ال ة
 1979و  1981 - 4 - 20وكل جرمية من هذه اجملازر كافية إلسقاط أعىت احلكومات املتمدنة ،وإحالة
أعضافها إىل القضاء ،لينالوا جزاء ما قدمت أيديهم .وفيما يلي نعرض إبجياز هذه اجملازر:
 - 1بتاريخ  1979 -6 - 27نهذ احلاكمون أحكام إعدام اماعية حبق ( )15شاابً من املعارضة.
 - 2بتاريخ  1979 - 8 - 4اغتالت عناصر السلطة احلاقدة العامل التقي الشيخ حممود شقهة.

 - 3بتاريخ  1979 - 8 - 5شنت قوات النظام اللايمة محلة اعتقاالت واسعة مشلت املاات من الرجال
والشبا والنساء واألطهال ،ودفعت العشرات من األسر احلموية إىل التشرد والغربة حبثاً عن األمان واحلرية.

 - 4بتاريخ  1979 - 8 - 20اضطرت سلطات األمن -حتت ضغط أهايل املدينة  -إىل تسليم جثة

احلاج علي خري هللا ( )80سنة ،والذي تويف يف معتقله جراء التعذي املضين.
 - 5بتاريخ  1979 - 9 - 25اقرتف حمافظ محاة جرمية جديدة إبصداره األوامر إىل سلطات األمن
هبدم البيوت ،وقد احتجت امعيات محاة ونقاابهتا على إصداره األمر هبدم منزلني سكنيني األول يعود إىل آل
عجعوج ،والثاين ملك درويش مكية ،ألسبا سياسية.
 - 6بتاريخ  1979 - 12 - 1حني سال اللواء حممد قوشجي حمافظ محاة عن احلل املناس
املدينة أجا

لرتكيع

بال مباالة :إنه هدم املساجد وبيوت املعارضني فوق رؤوسهم ،وإنه ليس لديه مانع أن يذبح

السكان ،ولو مل يبق من أصل ( )250ألف نسمة وهم جمموع السكان  -سوى ( )10آالف فقط وذلك يف
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سبيل استقرار الوضع ،واستمرار النظام.
 - 7بتاريخ  1979 - 2 - 20شنت عناصر السلطة محلة اعتقاالت جديدة ،يف األوساط الطالبية
تناولت عشرات الشبا ممن ال تزيد أعمارهم عن ( )18عاماً.
 - 8بتاريخ  1979 - 2 - 23أعلن سكان محاة اإلضرا

يف وجه السلطة ،فنغلقت احلوانيت

واألسواق وتعطلت الدراسة يف املعاهد واملدارس ،وكان جوا السلطة على إضرا املواطنني ،التهديد والوعيد،
وإنزال الدورايت املكثهة ،وحماصرة املدينة ابلدابابت واملدرعات.
 - 9بتاريخ  1980 - 2 - 24أنزلت قوات السلطة كتيبة مؤلهة من  30داببة من اللواء ()47
احتلت مداخل املدينة  ،وساحاهتا الرفيسية ،إرهاابً للمواطنني ،وإمعاانً يف قهرهم.

 - 10بتاريخ  1980 - 3 - 1استننهت محاة إضراهبا تضامناً مع مدينة حل

فهرضت السلطات منع

التجول فيها ،وجاهبت اماهريها الغاضبة ابلرصاص ،فقتلت العشرات منهم وجرحت املاات.
 - 11بتاريخ  1980 - 3 - 5عربت املدينة أبسرها عن غضبها على النظام ،وممارساته وذلك إبعالاها
اإلضرا العام الشامل ،فتحركت عناصر سرااي الدفاع ،والقوات اخلاصة ،وقوات من اللواء( )47بقيادة العميد
علي حيدر لتطويق املدينة واحتالل مراكزها الرفيسية.
 - 12بتاريخ  1980 - 3 - 6شنت قوات النظام محلة متشيط شرسة ألحياء املدينة مصحوبة إبطالق
انر كثيف من تختلف األسلحة .فدامهوا البيوت وأخرجوا سكااها العزل إىل قارعة الطريق حتت الضر أبعقا
البنادق والرشاشات مث رموا من انتقوه برصاصهم.
 - 13بتاريخ  1980 - 3 -1أطلقت عناصر املخابرات العسكرية النار على الطلبة املتظاهرين
وأصابت سبعة منهم.
 - 14بتاريخ  1980 - 3 - 2أطلق رجال املخابرات من سيارة جوالة ،رصاص أسلحتهم على املارة،
يف منطقة املرابط و(اب البلد) فسقط عدد من املواطنني بني قتيل وجريح.
 - 15بتاريخ  1980 - 3 - 7أطلقت قوة من الوحدات اخلاصة ،الرصاص والقذافف عشوافياً،
فنصابت ماذنة مسجد (سوق الشجرة) ،وهدمت عدداً من البيوت ،وحصدت أرواح العديد من األهايل.
 - 16اقتحمت عناصر األمن منزل آل حقيين ،وقتلت ثالثة منهم ،مع صهرهم الذي كان زافراً عندهم.

 - 17بتاريخ  1980 - 4 - 7أفاق سكان املدينة يف الساعة الثالثة صباحاً على أصوات سيارات

النجدة تعلن منع التجول يف املدينة ،أعقبها إطالق انر غزير من تختلف األسلحة اخلهيهة والثقيلة ،اليت توزعت
يف أحناء املدينة ،وكانت فرقة مدرعة كاملة مع كتيبتني من الوحدات اخلاصة قد حاصرت محاة واحتلت مواقعها
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الرفيسية يف ليل اليوم الهافت.
ومع الصباح الباكر بدأت محالت التمشيط وتطويق األحياء اليت استمرت أسبوعاً كامالً استباحت خالله

عناصر السلطة املدينة وقراها ،وأعملوا فيها احلرق والنه
واإلرها

والتدمري ،ومارسوا مع أهاليها أشنع وسافل القمع

واإلذالل وزجوا يف السجون واملعتقالت أكثر من ( )200مواطن ،وقتلوا العشرات من أبناء محاة،

منهم:
 - 1الدكتور عمر الشيشكلي :رفيس أطباء العيون يف سورية ،وعضو جملس نقابة األطباء .وقد عثر على
جثته على طريق بلدة (حمردة) بعد أن ُمثِّة َل هبا وهدموا عيادته الطبية بعد أن اهبوها.
 - 2الدكتور عبد القادر قندقجي صاح مستشهى احلكمة ،وهو طبي جراح اختصاصي.
 - 3أمحد قصا

ابشي :عثر على جثته يف »جسر اهلوى« وقد مزقها الرصاص وكان رجال األمن قد

أخذوه من منزله قبل يومني.
جروه يف الشوارع وهو حي مث مثةلوا مجثته وهو ميت ،وهدموا منزله
 - 4خضر الشيشكلي ( )82سنة ،ة
بعد أن سرقوا حمتوايته.
 - 18بتاريخ  1980 - 5 - 21حاصرت قوات الوحدات اخلاصة أبسلحتها منطقة جامع األحد
وضربوا اب املسجد واقتحموه ،وقتلوا املؤذن رفيف سنو كما دمروا منزالً آلل قاطرجي يقع خلف املسجد
وقتلوا مثانية طال ترتاوح أعمارهم بني ( )20-13سنة ،وأحرقوا منزل عبد القادر حداد (خياط) وقتلوا
ولديه ،واملنزل اجملاور له (بيت العطري) وقتلوا ثالثة مواطنني من املارة.
 - 19بتاريخ  1980 - 5 - 22دامهت قوات األمن (بيت الشعار) يف حي املشارقة وقتلوا ر العافلة
وأوالده.
 - 20بتاريخ  1980 - 5 - 23قصهت عناصر املخابرات منزل (عافلة ذكرى ) يف حي اب القبلي
وقتلوا من فيه ،ودمروا منزل بزبوز وآخر مجواره  ،كما دامهوا بيت رحيان يف حي املشارقة وقتلوا من فيه..
 - 21بتاريخ  1980 - 6 - 5طوقت قوات كبرية من الوحدات اخلاصة بقيادة العميد علي حيدر بعض
األحياء القدمية يف املدينة ،وأثناء عملية تهتيش البيوت السكنية أقدمت العناصر على إخراج السكان من منازهلم
وعمدت إىل فرزهم وجلد الرجال واألطهال منهم بكبالت احلديد وأعقا البنادق.
 - 22بتاريخ  1980 - 6 - 6قامت الوحدات اخلاصة ابهلجوم على طال

كلية الط

البيطري،

أردنيني ونقلوا إىل املستشهى .كما تعرض الدكتور مسلم

وأشبعوهم ضرابً وركالً ،وقد أغمي على ( )4طال
عبد الرزاق واملهندس عبد احلميد عرايب والشيخ عبد احلميد طهماز إىل أشد أنواع اإلهاانت والتعذي والضر
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ابألحذية وأعقا البنادق.
 - 23بتاريخ  1980 - 6 - 7شنت قوات األمن واملخابرات محلة اعتقاالت اماعية مشلت ()500
مواطن أودعوا يف معسكر االعتقال ابللواء ( )47قر قرية معرين.
وأثناء هذه االعتقاالت تعرضت النساء يف بيوهتن لالعتداء ابلضر  .ونسهت بعض البيوت.
 - 24بتاريخ  1980-6 - 26قامت الوحدات اخلاصة بتهتيش حي الربازية وحي البارودية وقتلت
سبعة مواطنني ،منهم  3من آل شقهة ،و 2من آل احليط ،وواحد من آل جنباز.
 - 25بتاريخ  1980- 8 - 10تعرض سكان منطقة قلعة املضيق والقرى اجملاورة هلا ،حلملة إرها
وتعذي خالل عملية متشيط قامت هبا قوات الوحدات اخلاصة وأسهرت عن قتل وجرح عدد من املواطنني.
 - 26بتاريخ  1980- 8 - 28قصهت قوات الوحدات اخلاصة ،بقيادة العميد علي حيدر حي
الكيالنية ابملدفعية والصواريخ وأدى هذا القصف إىل تدمري عدة منازل سكنية وحمالت جتارية ،وسقط عدد من
القتلى واجلرحى.
 - 27بتاريخ  1980 -9 - 30شنت عناصر املخابرات محلة اعتقاالت يف صهوف الطلبة أسهرت عن
اعتقال ( )22طالباً.
 28بتاريخ  1980- 10- 10أقدمت قوات الوحدات اخلاصة على تطويق ومتشيط العديد من أحياء
املدينة ،تعرض خالهلا املواطنون لإلهانة والتعذي  ،وراح ضحية هذه احلملة ( )20مواطناً عرف منهم الدكتور

طاهر حداد ومساعده رشيد قاسم آغا.

 - 29بتاريخ  1980- 10 - 5تعرض حي احلميدية يف احلاضر حلملة متشيط ومدامهة وتعرض سكان
احلي خالهلا للضر والسبا .
 - 30بتاريخ  1980- 12 - 6ارتكبت الوحدات اخلاصة خالل أره

عملياهتا جرمية بشعة بقتلها

( )16مواطناً عند النص التذكاري و ( )6عند منطقة بار االرتوازية و( )2على طريق جربين  .وأعدمت ()26
مواطناً آخرين ،واعتقلت العشرات من سكان املدينة.

 - 31بتاريخ  1980- 12 - 12قامت عناصر األمن ابعتقال اميع أصحا

املكتبات واحملالت

الكافنة يف وسط املدينة وأخضعوا لعمليات اإلرها والتعذي .
 - 32بتاريخ  1980-12-15تعرض أهايل حي (الصابونية) خالل عملية مدامهة وتهتيش شنتها
القوات اخلاصة ،لإلهاانت والضر واعتقال ( )600مواطن منهم ،بعد أن حشروا يف املدرسة رجاالً ونساء

وأطهاالً ،حتت الربد واملطر.
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 - 33بتاريخ  1980 - 12 - 17اعتقلت عناصر املخابرات ( )16مواطناً من العاملني يف (مؤسسة

الكهرابء) بدعوى معارضتهم للنظام.

 - 34بتاريخ  1981 - 1 - 7حاصرت الوحدات اخلاصة منطقة األسواق التجارية مث شرعت ابقتحام
احملالت ،واهبها على مرأى من أصحاهبا وكانت الغنافم كبرية من سوق الصاغة حيث سبافك الذه

واحللي

واجملوهرات.
 - 35بتاريخ  1981 - 1 - 13قتلت السلطة ( )4مواطنني بينهم رجل مسن ( )75سنة.
 - 36بتاريخ  1981 - 1 - 15طوقت عناصر املخابرات والوحدات اخلاصة ،حي احلميدية والبارودية
وامعوا الشبا والشيوخ واألطهال ،وساقوهم مقهورين إىل (حديقة أم احلسن) قر اهر العاصي ،مث عمدوا إىل
تعذيبهم ورميهم يف النهر يف جو الربد القاسي ،وقاموا إبلقاء البعض منهم من فوق البناايت العالية.
 1981 -1 - 17 - 37اعتقلت عناصر السلطة الطالبة هبة دابغ ووالدهتا ،وماجدة حللح .والصيديل
أدي قرطاوي وتوفيق قرطاوي.
 - 38بتاريخ  1981 - 2 - 4يف حي العليليات أطلقت دورية تخابرات النار إرهاابً للمواطنني،
وقصهت الوحدات اخلاصة املساندة هلا بيتاً يسكنه عجوزان مسنان فتهدم املنزل فوق ساكنيه ،كما قتل
شخصان من املارة.

 - 39بتاريخ  1981 - 2 - 14تعرضت منطقة احلاضر حلملة تطويق مهاجاة ،ومدامهة للبيوت،
وتهتيش للسكان ،واعتقال عدد منهم.
 - 40بتاريخ  1981 - 4 -15حاصرت قوات السلطة منطقة الصابونية ودامهت منازهلا وهدمت أحد
أبنيتها بقذافف (آر .يب .جي) واعتقلت عدداً من سكااها.

لقد حتدثت وسافل اإلعالم العربية والدولية عن هذه اجملازر البشعة فقد نشرت جريدة التاميز اللندنية بتاريخ
يف مدينة محاة) نسبت مضمونه إىل شهود عيان وصلوا

 1981/3/18تقريراً خاصاً حتت عنوان ( حكم الرع

أخرياً إىل أملانيا الغربية ،هرابً من جور واضطهاد السلطات السورية.

ويتناول التقرير وصهاً للممارسات الالإنسانية واجملازر الهردية واجلماعية اليت ترتكبها عناصر املخابرات
واملباحث والوحدات اخلاصة وسرااي الدفاع ،يكشف عن وسافل التعذي اهلمجية اليت متارس ضد من يشتبه

مبناوأته لنظام حافظ أسد.
وجاء يف التقرير :إنه برغم أتكيدات حافظ أسد أبنه قضى على خصومه املعارضني ،فإن الواقع يشري إىل أن
االضطراابت يف تهاقم مستمر يف اميع املدن السورية ،وأن حالة عدم االستقرار هي احلقيقة الواقعية الواضحة
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للعيان ،وأن سرااي الدفاع اليت يقودها رفعت أسد شقيق حافظ أسد ما تزال تقوم يومياً ابرتكا اجملازر الوحشية
حبق السكان الذين يعيشون جو اإلرها يف معظم املدن السورية.

وأشار التقرير إىل عجز أسالي القتل والسجن والتعذي عن القضاء على قوى املعارضة ،نظراً ملا تتمتع به

هذه من تنظيم وخربة ،ومن أتييد معظم أفراد الشع هلا ،ومن متثيل لكافة فااته واجتاهاته السياسية.

ونقل التقرير عن شهود عيان عمليات جلد ابلسياط وابهلراوات تعرض هلا الرجال والنساء يف ساحات
مدينة محاة ،ومحالت مدامهة ،وغارات تهتيش ،للمنازل السكنية ،تقوم هبا الوحدات اخلاصة وسرااي الدفاع ،زج
على أثرها آالف األشخاص يف السجون واملعتقالت بدون سؤال أو حماكمة ،واحتجزوا يف ظروف غري إنسانية.
وذكر أحد الشهود أن املعتقالت ضاقت بنزالفها ،وأن السجانني بسب كثرة املعتقلني يعمدون إىل حشرهم
يف املهاجع ،وغرف السجون وزنزاانهتا حشراً ،ويف بعض األحيان حيتجز ثالثون شخصاً يف حجرة ال تسع ألكثر

من أربعة أشخاص.

وأورد شاهد تهاصيل مروعة عن اضطهاد القوات اخلاصة لسكان مدينة محاة خالل األشهر التسعة
املاضية ،حيث شنت قوا ت السلطة  -خالل تلك الهرتة  -محالت انتقامية منظمة ضد املعارضني للنظام،
وفرضت على املدينة نظام منع التجول ثالث مرات وأن األطباء كانوا هدفاً مباشراً للقوات اخلاصة ،فنخذت
بعضهم إىل املعتقالت ،واغتالت آخرين منهم ،ويروي هذا الشاهد أن الطبي عمر الشيشكلي أخذ من داره يف
ساعات الهجر الباكر ،وأن الوحدات اخلاصة قد ألقت مجثته يف الشارع بعد أن فقنت عينيه ،وقطعت بعض
أوصاله وهو حي ،وقد بدت من تشنجات وجهه مظاهر التعذي
النار ويردوه قتيالً.
وحتدث شاهد آخر عن الهضافح وأسالي

التعذي

الشديد الذي تعرض له قبل أن يطلقوا عليه

البشعة اليت ارتكبتها قوات النظام ضد سكان مدينة

محاة ،وعن اعتقال الضحااي اآلمنني دون متييز ،وروى كيف أن تلك الوحدات أجربت عشرة مواطنني من رجال
املعارضة على السري السريع على أقدامهم احلافية إىل ضهاف اهر العاصي ،مث حصدهتم هنا ابلرشاشات.
وأضاف أن عناصر رفعت أسد ألقت القبض على مثانية عشر شخصاً وقاموا بقتلهم يف الشهر املاضي،
انتقاماً ملقتل أحد أعضاء حز السلطة وجرح سافقه ،وعلل الشهود اختيار هذا العدد أبن عشرة منهم قتلوا

انتقاماً للعضو ،والثمانية الباقون إلصابة السافق مجراح.

وذكر التقرير أن ماات األشخاص قد قتلوا يف اجملازر الدموية اليت وقعت يف السنة املاضية  -على أيدي

عناصر رفعت أسد  -يف مدينة محاة اليت يزيد عدد سكااها عن مايت ألف نسمة.
وإن وضعاً مماثالً لوضع مدينة محاة يسود مدانً سورية أخرى ،وعناصر سرااي الدفاع ترتك الهظافع الشنيعة
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يف مدن مشال سورية (حل وإدل ) وأواسطها (محص) وكذلك يف العاصمة دمشق.
ونشرت صحيهة لومتان الهرنسية حتقيقاً للصحهي (كريس كوتشريا) نشر بتاريخ  9نيسان  1981عن

عمليات القتل اجلماعية يف سورية ،ويعتمد (كريس كوتشريا) العافد من دمشق من الوقافع اليت أبرزها ،على
شهود عيان ،وعلى لقاءات مع سياسيني سوريني ،وجاء يف التحقيق:
"فهي  6 - 5نيسان  1980حوصرت مدينة حل

بدابابت وحدات رفعت أسد اليت أغلقت منافذ

املدينة ،وشكلت سياجاً حديدايً حوهلا ،ومت عزل األحياء عن بعضها البعض ،بدابابت وقهت على تقاطع
الطرق ،واملدفعية الرشاشة احتلت مكااها على حافة الشوارع .ومن يوم األحد فتشت املنازل واحداً واحداً.

ويف مدينة محاة جرى الش يء نهسه ،فقد قامت وحدات عسكرية جاءت من لبنان ،ويف ليلة األحد قامت

إبحاطة املدينة بسور من الدابابت ..كل ( )20مرتاً داببة ،وبقي أحد املسافرين القادمني من حل

واقهاً على

بعد ع ةدة كيلو مرتات من املدينة ،ألن داببتني وقهتا يف عرض الطريق املؤدية حلماة ،وقال له ضابط برتبة نقي

وابحلرف الواحد" :إاها احلر ".

ويقول مسافر حوصر يف غرفته ملدة أربعة أايم :إنه مسع ابلهعل طلقات الرصاص والقذافف الصاروخية" :مل
يكن هنا هاتف وال أي اتصال مع اخلارج ..فهي الصباح كان لدى السكان نصف ساعة للقيام ابملشرتايت
الضرورية ،بعدها بقي السكان حماصرين يف مساكنهم.
ومشط العسكر املدينة ،يومني لألحياء الشرقية ،ويومني لألحياء الغربية ،وقد فجروا بيواتً".
ومبوازاة هذا القمع العسكري الكثيف قام النظام بقمع اصطهافي استهدف األعيان من أطباء ومهندسني
وحمامني.
فهي أواسط شهر نيسان  1980اختطف اثنان من األطباء ،وعثر على جثتيهما مشوهتني ،بعد أايم ،يف
خندق على بعد كيلو مرتين من محاة ،أحدمها الدكتور عمر الشيشكلي ،وهو طبي

عيون ،وكانت عيناه

مهقوءتني.
إن عدد الضحااي كان ابآلالف ،وسيكون من املستحيل عملياً كتابة اتريخ هذه السنة املشؤومة يوماً ما..

طاملا أنه من الصع حتديد الوقافع للمراقبة الرهيبة للسلطة.

القسم الثاين :اجملزرة الكربى

وهي أكرب جمزرة يف العصر احلديث ،كما وصهتها وسافل اإلعالم العاملية يف  2شباط .1982
قبل ال ةدخول يف تهصيالت اجملزرة الرهيبة ،عرب شهادات حية ،نضع هنا أمام أعني القارئ شهادات أخرى

ألانس ليسوا عرابً وليسوا سوريني ،إمنا هم صحهيون أجان
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أىب ضمريهم اإلنساين ،وإخالصهم للحقيقة

املوضوعية ،إال أن يسامهوا يف إماطة اللثام عن شيء من احلقيقة املهزعة ،وكشف وجه النظام اهلمجي األسود.
هؤالء الصحهيون مل يسمعوا عن اجملزرة من مصادر بعيدة ،بل مكثوا طويالً يف دمشق ،ينتظرون أن تسمح

هلم السلطة بدخول املدينة ..لكنها مل تهعل ،وظلت تراوغ ،بل وصل هبا األمر إىل هتديد كل صحهي يهكر
ابالقرتا ودخول محاة .صحهي واحد استطاع الدخول إىل املدينة بعد عشرين يوماً من احلصار وكانت املذحبة

قد قاربت على النهاايت ،ومع ذلك ،نقل إىل العامل رواية موضوعية عن مشاهداته .وننقل بعض النماذج

لشهادات صحهيني أجان أدلوا بشهاداهتم:
ذكرت صحيهة النوفيل أوبزرفاتور الهرنسية بتاريخ  30نيسان :1982
"يف محاة ،منذ عدة أسابيع ،مت قمع االنتهاضة الشعبية بقساوة اندرة يف التاريخ احلديث ..لقد غزا األخوان
(أسد) مدينة مح اة ،مبثل ما استعاد السوفيات واألمريكان برلني ،مث أجربوا من بقي من األحياء على السري يف
مظاهرة أتييد للنظام ،صحهي سوري مندهش قال موجهاً كالمه ألحد الضباط :رغم ما حدث ،فإن هنا عدداً
ال أبس به يف هذه املظاهرة .أجا الضابط وهو يضحك :نعم ،ولكن الذي بقي أقل من الذين قتلناهم".
وحتت عنوان" :يف سورية ،اإلرهايب رقم واحد هو الدولة« ذكرت صحيهة لومااتن الهرنسية يف عددها رقم
 1606اتريخ  24نيسان 1982:
( 20.000عشرون ألف) سجني سياسي( 10.000 ،عشرة آالف) قتيل يف محاة( 600.000 ،ستماة
ألف) شخص موضوعون على الالفحة السوداء.
هنالك على األقل ( 20.000عشرون ألف) سجني سياسي (ورمبا وصل العدد إىل ( 80.000مثانني ألهاً)
يف سوراي ،حيث العنف واإلرها السياسي مها اليوم عملة رافجة .إن جهاز القمع التابع للنظام مدهش للغاية:
سرااي الدفاع بقيادة رفعت أسد ،سرااي الصراع بقيادة عدانن أسد ،الوحدات اخلاصة بقيادة علي حيدر،
املخابرات العامة ..،وقد اشرتت وزارة الداخلية مؤخراً من شركة فرنسية عقالً إلكرتونياً ميكن له أن "يهيةش" (أي

يضع على اللوافح السوداء) ( 500.000نصف مليون) شخص دفعة واحدة.

لقد شهد عام  1981بطوله قيام عمليات مسلحة يقودها اإلخوان املسلمون ضد السلطات يف مدن
حل ومحص ومحاة .وكانت املواجهات بني الطرفني تدوم عدة أايم ،آخذة أحياانً شكل حر حقيقية بني
اجلناح العسكري لإلخوان وبني سرااي دفاع رفعت أسد" ،احلرس اإلمرباطوري" التابع للنظام .وكانت الضحااي
تتساقط ابملاات.
ولكن من بني كل هذا األحداث ،فإن حدث محاة األخري الذي دام عملياً طيلة شهر شباط ،كان األكثر

عنهاً ،ونتج عنه عدد من الضحااي أكثر مبا ال يقارن.
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"إنه أكرب جمزرة يف العصر احلديث"  ،على حد قول دبلوماسي سوفيايت ،ال ميكن طبعاً أن يشك بعدافه

أصالً للنظام .لقد كان هنا على األقل ( 10.000عشرة آالف) قتيل ،ولكن مصادر أخرى تتحدث عن

(( )30.000ثالثني ألهاً) وهو رقم قري من الواقع إذا تذكران أنه ،لكي يقضي على االنتهاضة فقد زج النظام

آبالف من سراايه ،كما أنه قصف املدينة ابلطريان فوق سكااها املدنيني ،مما أدى إىل هدم أجزاء كبرية من

املدينة".
وذكرت جملة الهيزد الهرنسية يف عددها الصادر يف أاير :1982
"وكان القمع مميتاً أكثر من يوم حر الكيبور (يوم الغهران)".

" ..املدفعية الثقيلة تطلق قذافهها على اآلمنني .وطوال أربع وعشرين ساعة تساقطت آالف القذافف

جممع سكين وكل منزل كان مستهدفاً.
والصواريخ على محاة .كل ة
 يقول دبلوماسي غريب وصل مؤخراً من دمشق" :إنه أعنف قصف حدث منذ حر سورايً عام 1941بني أنصار حكومة فيشي من جهة وأنصار فرنسا احلرة والربيطانيني من جهة أخرى".

وأخرياً وحوايل منتصف األسبوع املاضي ،استطاعت الدابابت اخرتاق املدينة وطوال أايم كاملة ،كانت
املعركة مستمرة وبشدة .من بيت إىل بيت ،أو ابألحرى من أنقاض إىل أنقاض .هذا وتتكتم الدولة على عدد
القتلى واجلرحى من اجلانبني .ويضيف الدبلوماسي الغريب قافالً" :ولكن الطل على الدم يف املراكز الطبية كان

كثرياً وكثرياً مثل أايم "حر الكيبور" اليت سببت يف سوراي آالفاً من القتلى واجلرحى.

وخيتم الدبلوماسي حديثه قافالً" :ميكن القول إن ما جرى يف األسبوع املاضي يف محاة هو "فرصوفيا أخرى"

أي مثلما حدث لهرصوفيا أثناء احلر العاملية الثانية ...إنه فعالً ،موت مدينة".

كما ذكرت جملة اإليكونومست يف عددها الصادر يف (مايس)  1982حتت عنوان أهوال محاة:

"إن القصة احلقيقية ملا جرى يف شهر شباط يف مدينة محاة الواقعة على بعد  120ميالً مشال دمشق
مر شهران قبل أن تسمح احلكومة السورية للصحهيني بزايرة
العاصمة مل تعرف بعد ورمبا لن تعرف أبداً .لقد ة
خراف

املدينة اليت استمرت حتت قصف الدابابت واملدفعية والطريان ثالثة أسابيع كاملة .ونتيجة لذلك فإن

وسوي مؤخراً بواسطة اجلرافات.
قسماً كبرياً من املدينة القدمية القافمة يف وسط البلد قد ُحمي متاماً ،ة

إن عدد القتلى يرتهع إىل أكثر من  30.000شخص (مبا يف ذلك طبعاً خسافر اجليش) كما تقول
تقديرات اإلخوان املسلمني .التقديرات األخرى تقول بـ  9.000فقط ولكن ذلك رقم رمسي معطى من قبل
املستشهيات وال أيخذ بعني االعتبار األانس الذين دفنوا دون أن يدخلوا املستشهى .مل يوفر القصف ال املساجد

وال الكنافس( .يف محاة يعيش حوايل 8000مسيحي من طوافف تختلهة ،ومنذ قرون ،وهم يعيشون بسالم كامل،
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وآتخ حقيقي مع أكثرية الشع السنية املسلمة)".
ٍ

أما جريدة ليرباسيون الهرنسية ،فقد ذكرت على لسان الصحهي شارل بوبت ،وهو صحهي فرنسي حمرر يف

صحيهة "ليرباسيون" الهرنسية استطاع أن يدخل إىل قل مدينة محاة أثناء األحداث.
إنه الصحهي الوحيد من بني كل الصحهيني العر واألجان

الذي متكن من الدخول إىل هذه املدينة...

وحبيلة ذكية.
كان يف دمشق ..وحينما مسع ابألحداث استقل الباص ابجتاه حل  .ويف محص وأثناء اسرتاحة قصرية
اختهى وتر الباص يتابع سريه مث حبث عن تكسي لكي تنقله إىل مداخل محاة أو ضواحيها حبجة أنه سافح
يبحث عن اآلاثر.
قضى يف املدينة وقتاً ال أبس به ،مث سلم نهسه للسلطات السورية متويهاً ..وبعدما عاد إىل فرنسا نشر حتقيقاً
مطوالً يعترب أخطر ما كت يف الصحافة العاملية عن هذه املذحبة.
إنه يقدم لنا شهادة حية مثينة ،وقيمتها مزدوجة الطابع ،ألن صاحبها حمايد يف الصراع ،وموضوعي يف

احلكم ،وألنه اثنياً ،مل ينقل أخباراً مسعها عن رواايت وصلته ابلتواتر ،وإمنا حيكي لنا هنا ما شاهده بنهسه ،ورآه

من ماسي وأهوال.

ال يتسع املقام هنا لنشر كل "الريبوراتج" فهو طويل للغاية سنكتهي فقط برتامة أهم فقراته.
فلنرت له الكالم الذي نشرته الصحيهة املذكورة يوم االثنني يف األول من آذار :1982
"الساعة السابعة صباحاً ..تبدو محاة مدينة غريبة ،حركة عمران! كل شيء يف طور اإلعمار ،أو كان
كذلك ،وفجنة توقف كل شيء .ومبحاذاة البيوت التقليدية القدمية ،كانت األبنية احلديثة تبدو كناها حيواانت
ضخمة جرحية واقهة على ظهرها .الطوابق األرضية ظاهرة ،واألعمدة اليت تستخدم عادة حلمل الطوابق األخرى
كانت عارية ،ومتجهة حنو السماء بشكل مستقيم ،وعلى قمتها قضبان حديدية ملتوية وصدفة )...( .إنين
أمشي اآلن وسط بيوت متهدمة ،وأشجار مكسرة ،وأعمدة ملوية أو منزوعة من مكااها .هنا قليل من
السكان .ومثلهم فإنين أتنقل حبذر أثناء املسري .إنه هنا حدث القتال وما يزال مستمراً من صباح هذا اليوم من
شهر شباط .إاها ليست احلر  ،ولكن ابألحرى ،اهاية معركة كانت على ما يبدو رهيبة.

ننتقل من بيت إىل بيت .ومن فوقنا متر طافرة هيلوكبرت .وأمامنا عافالت أبكملها تبكي ،جثث جتر من
أرجل ها أو حممولة على األكتاف ،أجساد تتهسخ وتنبعث منها رافحة قاتلة  ،وأطهال تسيل منهم الدماء وهم
يركضون الجتياز الشارع .امرأة ترفض أن تهتح لنا منزهلا .إاها ليست زايرة متهقاً عليها .إنين غري مرغو يف مثل

هذه الساعات .واهيم على وجوهنا أان ومرافقي  -أحد أبناء املدينة الذي تطوع هبذا العمل -ولكن كنا حمتاجني
38

املرأة

ألن نبقى ضمن األحياء اليت ما تزال يف أيدي الثوار اليت تضيق رقعتها شيااً فشيااً .وأخرياً تستجي
مسجى على األرض ،دومنا رأس ،ميتاً منذ 5
لتوسالت مرافقي وتهتح لنا .إاها ختبئ زوجها .ها هو ذا أمامنا َّ

شباط!!! وهكذا فإن كثرياً من الناس خيباون جرحاهم ،خشية أن جتهز عليهم القوات احلكومية .أما األموات

فإن أهاليهم يدفنواهم بسرعة .إذا أمكن ،فيما أصبح يطلق عليه اليوم مقربة الشهداء يف الزاوية الكيالنية( .اليت

مت نسهها كلياً فيما بعد).

بضع طلقات انرية صو اجلنو تتبعها رشقات قوية .وخالل عشر دقافق كانت القذافف تتساقط كاملطر

أينما كان ،وحيثما تسقط كنت تسمع صرخات الرع ونداءات التوسل إىل هللا على بضعة أمتار منا ،شاهدان
رجالً يتمزق متاماً ويسقط فوق جدار ،كما لو أنه هيكل عظمي .ومل أصدق عيين ،ولكن عندما ظهرت الطافرات

من جديد فوقنا ،دفعين مرافقي لتحت منزل ،صارخاً "هاهم يعودون".

يف الطريق يصادفنا رجل يقدمه مرافقي يل .إنه طبي  ...وبكل سرعة يناولين الطبي

هذا بضع أوراق،

ويكت يل أمساء ضحااي" :كم قتيالً" سنلته ..أجا  :ال أعرف .ليس أقل من  8.000أو  10.000لقد رأينا
ضحااي يف كل مكان ..أم سك( .حىت يعرف العامل كله احلقيقة سجل" :مصطهى شامية ،طارق عبد النور ،أدي

السبع ،أمحد الشليب" .وإبشارة أفهمه أنه ال فافدة من االستمرار ألنين ال أستطيع أن أسجلهم كلهم ولكنه
يستمر وبكل عصبية ويطل

مين بطريقة األمر أن أسجل" :إبراهيم الطرقجي ،فؤاد جودت ،غسان جلوسي

دهيمش.
أتر محاة مبزيج من الرع

والهزع ...الهزع حني أتذكر أنه وال مرة واحدة خالل هذه األايم والليايل اليت

قضيتها هنا مسعت صوت املؤذن يدعو املؤمنني إىل الصالة ،كما لو أن املآذن نهسها قد انكمشت على
نهسها تلقافياً".
ونشرت صحيهة دي تسابت األملانية بتاريخ  1982/4/2تقريراً عن جمازر محاة حتت عنوان:
"مذحبة كما يف العصور الوسطى  -كيف ابتلى أسد مدينة محاة ابملوت والدمار" جاء فيه:

"دمشق  -اهاية آذار( :إن ما حدث يف مدينة محاة قد انتهى) كان هذا تعليق الرفيس أسد على أخطر أزمة
داخلية هزت سورية منذ توليه السلطة عام  ،1970فقرابة أربعة أسابيع يف شباط أُغرقت محاة ابلدماء واآلالم
من قبل قوات بلغت  11ألف رجل (مدرعات ومدفعية وطافرات مروحية ومظليني وقوات محاية النظام اخلاصة
واحلرق اليت تذكر ابلقرون الوسطى ،وسكتت املدافع

وقوات محاية أمن الدولة) لقد انتهت فرتة القتل والنه

وغدت املدينة أنقاضاً ورماداً.
إن مدينة محاة اليت ذكرت يف اإلجنيل (يف الوصااي القدمية) تقع على اهر العاصي ..هي واحدة من أقدم
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مدن العامل (يقال إن الر قد خلقها وهي الوحيدة اليت تعرف عليها بعد عودته إىل األرض ،نظراً ألاها مل تتغري)

مل تعد اآلن موجودة .لقد توقهت النواعري األسطورية اليت كانت منذ قرون متأل القناطر ومستودعات املياه ،ومل

يبق من املدينة ومن متاحهها ذات املاضي البابلي واآلشوري والسليماين إال بقااي تعيسة .ويلجن امللحقون
العسكريون الغربيون إىل انطباعات وأمساء من احلر العاملية الثانية لتصور أبعاد الدمار الـذي حـل بـاملدينة،
أمساء وانطباعات عن مثل برلني عام  1945وستالينغراد.
ويف اخلراف

اليت استحالت إليها أحياء الكيالنية واحلميدية والزنبقية يبحث انس حافرون صامتون وكناهم

مشلولون ،وحوهلم ال تتوقف اجلرافات عن العمل حىت يوم اجلمعة ،فهي تزيل بقااي ممتلكاهتم اليت حيملواها يف
أكياس انيلون وهي أكوام أنقاض ،وهتدم اخلراف وتردم القبور اجلماعية.
ولقد وعدت احلكومة أبن تعيد بناء املدينة إال أن األهايل يعتقدون أن هنا تخططاً يهدف إىل أن ال يبقى

يف مركز املدينة القدمي حالياً إال العش

األخضر ،كما يقال إن املخطط يهدف إىل تغيريات أساسية مثل إبعاد

األحياء السكنية عن بعضها من أجل السيطرة عليها ،وقهرها وكذلك ختهيف الكثافة السكانية ،إبسكان علويني

من القرى احمليطة.
ويتنبن مهندس درس يف أورواب أن مدينة محاة اجلديدة ستكون بشوارعها العريضة قابلة متاماً للسيطرة عليها

بسهولة ويقول جامعي آخر :لقد كانوا دافماً يريدون إاهاء محاة وقتلها ،واآلن مت هلم ذلك .ويسمي سهري عريب

إعادة البناء »استاصال دمل املعارضة يف محاة إىل األبد« على كل فإن محاة قد انتهت اآلن ،تخربة مهجورة

ومنهوبة كلياً (كما لو أن جنكيز خان مر هبا) على حد تعليق اتجر مسيحي منكو .

إن ما حيكم محاة اآلن هو الذعر وسوء الظن املقيت واحلرس ووحدات رفعت أسد اليت تشيع اإلرها ،

وكل حديث يزيل بعض الستار عن صور املنساة يف ليليت الثاين والثالث من شباط عندما اندلعت (حر محاة):
إعدام اماعي لرجال حي بكامله أمروا من اجليش بتوزيع اخلبز وإعدام  70رجالً أمام املستشهى البلدي يف 19
وأم مل يسمح
شباط ،وجثتان عرضتا هنا أيضاً وبُ ِّة
شع هبما إىل حد رهي لطبي عيون مشهور وطبي داخلي ،ة
هلا طيلة أسبوع بدفن جثة ابنها الذي قتل أمام املدينة ،كلهم مل يسنلوا عن أمسافهم وهوايهتم أو عن الذن الذي
اقرتفوه( .قطعات) مما يسمى جنوداً تقاتل وتتقاتل على غنافم الذه

واجملوهرات ،وتلطخ بصورة بذياة جدران

البيوت أبمساء البنات والنساء املغتصبات اليت يكتبواها من البقااي املتهحمة ألاثث مستشهى خاص ،حيث أقاموا

فوق سطحه انراً يشوون عليها ستة خراف (ومنذ اآلن فصاعداً يوجد ملن بقي على قيد احلياة من سكان محاة

انحية من جهنم امسها محاة).

الوقافع اليومية للمجزرة جاءت يف الصهحة  34وما بعدها من كتا ( :جمزرة محاة القصة احلقيقية ابألمساء
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والوقافع واألرقام والصور ألكرب جمزره يف العصر احلديث):

شباط ..عام اثنني ومثانني

الشتاء شاح يغلف وجه املدينة بلونه الرمادي ،واهر العاصي على غري عادته يف تلك املواسم ال يسرع يف
اجلراين...
توقهت النواعري عن الدوران ..سكت العاصي حزيناً على محاة ..شباط األسود ،أرخى سدوله يوم الثالاثء

يف الثاين منه ،ومنذ اآلن ،سيكون هلذا اليوم وقع خاص ،فسورية الوطن ،ومنذ ذلك التاريخ ،دخلت اجملهول،
وأصبح مستقبلها على كف شيطان .التهاصيل املرعبة للمجزرة ستكون الكلمات عاجزة عن نقلها وتصويرها،
لكننا نرت لألحداث اليت عشناها عن قر  ،وكنا شهودها منذ اللحظات األوىل ،أن تقول جزءاً من احلقيقة،
وستكون رحلتنا يف دهاليز اجلرمية واملوت يوماً بيوم ،وحىت آخر شباط ..نعرج على املناطق واألحياء اليت
شهدت شيااً من فصول اجملزرة.

البداية :الثالاثء الثاين من شباط

املدر على عمليات االقتحام والقمع داخل املدن فقط ،واملتمتع
سرااي الدفاع (جيش النظام الطافهي) ة
ابمتيازات مادية هافلة يعود إىل املدينة مساء ذلك اليوم  .تلك الليلة السوداء كانت البداية الهعلية اليت
استمرت بعد ذلك شهراً كامالً ،ضجت املدينة أبصوات الرصاص واملدافع والقاذفات بدءاً من الساعة التاسعة
ليالً ..سرااي الدفاع مع قوات مكثهة من اجليش النظامي واملرابط هو اآلخر على أطراف املدينة) حتاصر منزالً يف

حي البارودية) وتشتبه أبنه مركز للمعارضة ضد النظام.

تلك الليلة كانت البداية الهعلية للمجزرة  .السلطة احلاكمة عمدت إىل إغالق كل تخارج املدينة ،وعزلتها
عن العامل اخلارجي ،ورافق ذلك انقطاع الكهرابء ،ومعظم أجهزة اهلاتف ،وغرقت املدينة منذ ليلة الثالاثء يف
ظالم طويل.
إن كل عمليات اإلابدة اليت متت حبق املدينة من إعدام اآلالف إىل هدم األحياء ،إىل تدمري اجلوامع
والكنافس ،إىل نبش املقابر ..كل ذلك مت فعلياً بعد أن سيطر اجليش و(جيش السلطة احلاكمة) على املدينة
كلياً ،وأصبحت بكل شرب فيها حتت بطشه ويف قبضته.

األربعاء الثالث من شباط

املدي نة حتت احلصار الكامل مكممة مطوقة ،ألوف الناس داخل البيوت املستسلمة اآلمنة ،وقد أطبق
عليهم اجلحيم رجاالً ونساء وأطهاالً.
السلطة احلاكمة مجيوشها اجلرارة تدخل من كل أطراف املدينة . .لقد حانت الساعة ..وها هي جهنم تبدأ
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اببتالع املدينة الشهرية.
منذ صباح هذا اليوم استطاعت كتاف اجليش التابع للسلطة ،والقابع على أطراف املدينة منذ سنوات أن
تضع يدها على كل شارع وكل زقاق ،وكل بيت.
لقد استطعنا حنن احملاصرين  -ومن شقوق النوافذ املغلقة أن نرى أراتل اجليش الزاحف والراجل والراك ..
عشرات األلوف من اجلند  -وأبشكال متنوعة من اللباس.
 اللواء  47املدرع. الهرقة الثالثة التابعة للجيش النظامي. آالف من جنود سرااي الدفاع بلباسهم وسالحهم املميز. آالف من جنود الوحدات اخلاصة. جمموعات من سرااي الصراع. قوات سريعة التحر اتبعة لسرااي الدفاع برائسة علي دي .كل هذه الهرق ،وكل هذا العدد الوفري من اجليش ..أع ةدته السلطة احلاكمة القتحام املدينة ،وملالحقة عدد

حمدود من املعارضة ،حس زعمها.

كان من الواضح يف تلك اللحظات ..أن هذا اجليش قد احتل البلد ليس ةدد إليها الضربة القاضية ،عند
هذا قد يكون مهيداً أن نورد احلادثة الواقعية التالية اليت جاءت على لسان مسؤول حكومي كبري ..هو عضو يف
اجلبهة التابعة للسلطة احلاكمة ..يقول هذا املسؤول:

"أثناء أحداث محاة ،زارين أحد األصدقاء املقربني من السلطة ،وكان قلقاً من احلد الالمعقول الذي وصلت

إليه السلطة يف قمع املدينة ،ملا سيرتت على ذلك من نتافج مستقبلية خطرية .وكان قد اجتمع مع بعض ضباط
سرااي الدفاع ،وهؤالء حدثوه عن حضورهم اجتماعات قيادية يف مدينة محاة ،وقبل عدة أايم من املذحبة،
وابلتحديد (الثامن والعشرين من كانون الثاين) عرض عليهم فيها الضابط املسؤول خرافط ميدانية مسبقة معدة
القتحام املدينة من كافة جهاهتا وشوارعها.
وقد سنل بعض الضباط أثناء االجتماع :هل هي معركة مع أهايل املدينة أم مع ما بقي من املعارضة؟
فنجا الضابط املسؤول حرفياً -ويدعى (علي دي ) قافد اللواء املتحر التابع لسراي الدفاع ،واملتواجد داخل
املدينة :-لقد أعطاان الهريق حافظ أسد أوامر صرحية بضر كامل املدينة  -األهايل قبل املقاتلني -وعلينا تنهيذ

هذه األوامر -والغاية قتل وهتجري أكرب عدد ممكن من أهلها.
يتابع العضو املذكور :وعند هذا احلد أيقنت أن املطلو تدمري املدينة.
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هذه الواقعة صحيحة ..وقد ورد مثلها يف أحاديث كثرية ،بعضها كان يرد على ألسنة اجلنود أنهسهم ..لقد
مسعناهم يقولون بوضوح وبشكل صريح معلن:
"طل

إلينا الضابط أن نقتل كل األهايل دون متييز .كانوا حيددون لنا الشوارع ،ويطلبون منا الدخول إىل
واعتداء ،وكل ما نهعله لسنا مسؤولني عنه ،وكل ما

كل بيت فيها ،اتركني لنا حرية التصرف من قتل واه

حنصل عليه ملك لنا ..لقد سرق رفاقنا الكثري من الذه  .أما الضباط الكبار ،فلم يرتكوا شيااً ،نقلوا
مسروقاهتم على الشاحنات ..ومل نصدق اميعاً أن محاة غنية على هذا النحو!!!"
وهكذا دون مواربة أو خجل ،ودون حاجة إلخهاء العورات ،كان هدف السلطة واضحاً..
غري معاملها ،وهدم شوارعها وأسواقها ،ومسح اترخيها،
هذا النظام يريد أن تصبح محاة مدينة أخرى ،لذلك ة

وقوض جوامعها وكنافسها .حىت املقابر درسها ،فمات األموات
وقضى على املتحف والبيوت األثرية فيها ،ة
مرتني ،حىت النواعري مل تسلم من حقده.
يغري جمرى اهر
لغري اسم املدينة دون شك ..ولب ةدل بسكااها انساً آخرين ،وكنةا نقول :هل كان ة
لو تسىن له ة

العاصي لو استطاع؟!

اعتقادان ،بعدما رأيناه ،أنه كان يهعل.
هذا اليوم الثالث من شباط سيكون من أايم احلزن السوري ..ما الذي حصل؟
حي (احلاضر) بشوارعه وأزقته الضيقة ،كان فيه بعض جيو املقاومة الوطنية ،وقد حانت الهرصة اليت
إن َّ

انتظرهتا السلطة طويالً ،فحملت راامات الصواريخ إىل أعايل األبنية املتواجدة يف ساحة العاصي ،مقابل سراي
احلكومة ،حبيث تصبح منطقة (احلاضر) مكشوفة متاماً ،ومن هنا بدأت عملية د املدينة.

ختر البيوت القدمية على
كانت الصواريخ تنقض مبعدل عشرة أو أكثر يف الدقيقة الواحدة ،ومع كل صاروخ ة

ساكنيها من الرجال واألطهال والنساء .كان (احلاضر) أبكمله يشتعل ببيوته وأزقته وسكانه الذين يتجاوز
تعدادهم ماة ألف مواطن ،من استطاع منهم اهلر ابجتاه القرى الشمالية فقد أسرع اتركاً ركام البيت ،وجثث
األعزاء ،ومن مل يستطع ،ااهار البيت عليه ،أو احرتق وهو فيه.
إحصاء دقيقاً خلسافر هذه املنطقة القدمية ،فهنا عافالت
وحىت هذه اللحظة ..ال يستطيع أحد أن يعطي
ً

أبيدت أبكملها ،وذهبت حتت الركام أو احرتقت.

وهنا بيوت اختلطت على بعضها أبكوام هافلة من الرتا

واألحجار ..حبيث ابت يصع

عدد املنازل املتهدمة ،فضالً عن جرفها اهافياً بعد ذلك ،وحتويلها إىل ساحات ترابية هافلة.

حىت تقدير

ابختصار ،كان هذا احلي القدمي منذ يوم األربعاء ،سحابة كثيهة من الغبار األسود املختلط برتا احلجارة
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املنهارة ،ودخان احلرافق املتصاعدة من معظم األمكنة ..كان (احلاضر) حيرتق أبكمله ،وينهار أبكمله ،وميوت
أبكمله.
لذلك ،مهما كذبت السلطة يف تضخيم ما ميكن وجوده من أشكال املقاومة العنيهة داخل احلي القدمي،
لتربر ضرهبا للمدينة ،فإنه يبقى فضيحة معلنة ..ألن احلي القدمي كان يشتعل من كل جوانبه بصواريخ السلطة
منذ اليوم األول ،وال جمال من الناحية املنطقية حلدوث مقاومة مؤثرة على النحو الذي صوره النظام.
إذا تركنا (احلاضر) احملرتق وتلهتنا حنو اجلان

اآلخر من النهر ،جند أمامنا املنطقة األخرى وهي (منطقة

السوق) عص املدينة التجاري ..وحيث تقع أهم وأكرب األسواق.
يف هذا اجلان من محاة كان القصف أخف وطنة تناول بصورة رفيسة األحياء احمليطة ابلقلعة ..مع قذافف
صاروخية عشوافية تنهال من كل املرتهعات ،وتقع دون حتديد على أي حي أو بيت.
تنج معظم البيوت يف الشوارع الرفيسة من زايرات صاروخية كانت تلتهم سقهاً أو حافطاً بلمح
هذا اليوم مل ُ

البصر.

لكن منطقة السوق ستكون بعد يومني مسرحاً آلخر منجزات حضارة القمع (والعنف الثوري) يف فن
اإلابدة والنه واالعتداء.
يف هذا اليوم أيضاً بدأان نرى شيااً هاماً ..لقد عمدت السلطة إىل أسلو االنتشار الكثيف ،فرتكت اجلنود

من سرااي ووحدات وجيش نظامي ميلاون الشوارع واألزقة ،حيث استت
سقوط القلعة.

األمر كامالً يف منطقة السوق ،بعد

كان اجلنود يقرعون األبوا  ،ويطلبون الطعام ..وفعالً ق ةدمت هلم كثري من البيوت الطعام والشرا
واألغطية ..أحد اجلنود كشف عن احلقيقة حني قال إلحدى النسوة( :لقد تركنا الضباط دون طعام أو شرا )
قالوا لنا (املدينة مهتوحة وهي لكم بكل ما فيها) معظم اجلنود مل يتعبوا طويالً ..كانت تخازن األسواق مألى بكل
الهعلي املنظم والذي

احتياجاهتم ..وفعالً ..فتحت من مساء ذلك اليوم تخازن املدينة بكاملها ،وبدأ النه
سيستمر طوال اليوم التايل أيضاً ..قبل االنتقال إىل عمليات اإلابدة ،وحىت ميارس اجلنود عملهم القادم براحة
ونشاط ،وبعد أن يكونوا قد حصلوا على غنافم ال تصدق..

جنود كثر ..ممن تواجدوا داخل األحياء ،وعلى مسافة من األسواق ،كانوا ضيوفاً على كل البيوت.

كل يوم تقريباً الطعام والشرا والشاي واألغطية للجنود
نعم ..محاة املدينة الصابرة ق ةدمت يوم األربعاء بل ة

الذين قتلوها ،ويف التهصيالت اليت سنذكرها فيما بعد ما يشري إىل ذلك ابألمساء.

اخلميس :الرابع من شباط
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ال يزال القصف اجملنون الذي بدأ منذ منتصف الليل وما يرافقه من موت عبثي حمتم ..هو سيد املوقف.
منطقة السوق اآلهلة ابلسكان ،بل املكتظة هبم ،ستكون بعد قليل مسرحاً ألكرب مشروع من مشاريع
محامات الدم عرفه التاريخ.
لكن هذا اليوم ..سيكون ابلنسبة جلنود السرااي والوحدات يوم الغنيمة الكربى .لقد فتحوا منذ البارحة
بعض األسواق واليوم يطبقون عليها كلياً ،فال تسلم دكان واحدة ،وبدأت عملية النه املنظم.

تركزت السرقات أوالً على األموال املودعة داخل املخازن ..يف الصناديق احلديدية ،أو يف حهر تخهية داخل

اجلدران ،يستطيع اجلنود االهتداء إليها جيداً ..أبيديهم وأنوفهم املدربة ،وحىت دوافر الدولة ،فقد مت فتحها
بكاملها ..وسرقت كل األموال املودعة داخلها( ..بعض هذه األموال كانت روات املوظهني البسطاء عن شهر
شباط اليت مل يتم قبضها كلها بعد).
وحىت سراي احلكومة مل يسلم من التخري

والتدمري والسرقات ..لقد حوله اجلنود عن عمد إىل مستودع

للقاذورات والنهاايت.
حتولت هي األخرى ،بهضل السواعد
احملاكم داخل السراي ..مع دوافر السجالت املدنية والعقارية ،ة
(احلضا رية اجلديدة) إىل صناديق قمامة ،فيها آالف األوراق املمزقة واملرمية داخل الغرف ويف املمرات ويف
ميزقون كل شيء،
احلديقة اخللهية ..كان اجلنود وهم يبحثون عن الصناديق احلديدية واألموال املودعة داخلها ،ة

وال يبقون على شيء.

وقد ابتت مدينة محاة اليوم بدون واثفق ومستندات تضبط امللكية أو العالقات بني السكان.
وفعالً استطاع اجلنود والضباط ،بعد أن وضعوا أيديهم على كل األموال املودعة يف األسواق ودوافر الدولة،

أن حيصلوا على غنافم حقيقية توزعوها فيما بينهم.

يروي شهود عيان ..أن اجلنود حني سرقوا سوق اخلضار ..أخذوا األوراق النقدية من فاة املافة لرية أو
اخلمسني ..وكانت بكميات كبرية ..أما األوراق النقدية ذات اللرية الواحدة فكانوا يقذفواها على األرض،
ويدوسواها أبحذيتهم ..ألن جيوهبم مل تعد تتسع.
ويقول شهود العيان من مدينة محص :إن اجلنود كانوا يقايضون املافة وعشرين ورقة نقدية من فاة اللرية
الواحدة بورقة نقدية واحدة من فاة املافة ،وجيربون التجار يف محص على هذه املقايضة ،حىت يسهل عليهم محل
النقود إىل بيوهتم أو قراهم.
وهكذا فإن يوم اخلميس كان يوم النه  ..وكان جيش السلطة الطافهية مشغوالً حبصر الغنافم وتوزيعها.

لكن األمر مل ينته يف األسواق عند هذا احلد ..البد بعد ذلك من تغطية السرقات ..ولتحقيق هذا الغرض..
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أمر الضباط املكلهون اميع اجلنود حبرق احلوانيت ابلقنابل احلارقة ..وفعالً وخالل ساعات حتولت اميع
فوهات سوداء.
األسواق إىل ة
أما البضافع فكانت مرمية على األرصهة ،يدوسها اجلنود أبرجلهم ،حيملون منها ما استطاعوا ،ويرتكون

الباقي جلوالت قادمة.
يقول شهود العيان :كان اجلنود هذا اليوم مشغولني جداً ..وكانت البضافع تتكدس يف الشوارع ،مث أتيت
السيارات العسكرية فتحمل ما استطاعت منها ،أما ما تبقى ،فيُحمل غالباً إىل عيادات األطباء الهارغة ،أو
الدوافر احلكومية املستباحة ،لتتحول هذه وتلك إىل تخازن لتجميع املسروقات.

اجلمعة :اخلامس من شباط

يالحظ سكان املدينة أن أعداداً إضافية من اجلنود أخذت تهد على املدينة من فجر هذا اليوم .كانت
الدابابت هتدر فوق الشوارع املزفةتة ،ترافقها أصوات الطافرات املروحيةة اليت مل ينقطع صعودها أو هبوطها..
ومظهر اجليش على هذه الكثافة أخذ يطرح أمامنا ألف سؤال عن طبيعة مهمته القادمة ..كان معظم اجلنود

يرتدون الدروع الواقية ،وبعض اجلنود ارتدوا أقنعة بيضاء على وجوههم.
كما لهتت األنظار كتاف

مميزة تعتلي سيارات مصهحة سريعة وصغرية احلجم ،وكانت تضع هي األخرى

الدروع واألقنعة البيضاء ..وعرفنا فيما بعد ..أن هذه تسمى (كتاف

الشط ) وأاها تتلقى األوامر مباشرة من

القيادة العليا لسرااي الدفاع.
وهكذا تدخل املدينة محام الدم ..ويف تلك اللحظات الرهيبة من صباح هذا اليوم ..كانت السكاكني فوق
أعناق اجلميع ودون استثناء.
ظهر اجلمعة :ينهمر وابل الصواريخ مجنون على منطقة السوق ..إنه اإلنذار ببدء عمليات الذبح .أدى
إطالق الصواريخ إىل هتدمي عدد جديد من البيوت ،مما دفع بعض الناس إىل اهلر والتجمع يف بعض األقبية
القدمية.
سهلت على كتاف
جتمعات األهايل املذعورين ة

الشط

املهمة ..فكانوا يدخلون األقبية ويعدمون اجلميع

على الهور.

يف هذا اليوم بدأت عمليات اإلعدام اجلماعي بصورة فعلية ،وقبل أن ندخل يف التهاصيل الرهيبة ،نقف
عند مالحظة هامة جداً..
يوم اجلمعة اخلامس من شباط ..بدأ النظام احلاكم يستبيح األرواح وحيصدها بال هوادة ويف هذا اليوم
اب لذات كانت املدينة يف قبضة النظام بصورة كاملة .كان اجلنود قد سيطروا على الشوارع واألزقة والبيوت،
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واهبوا األسواق يف اليوم السابق ..وكان من املهرتض أن يرفع احلصار ،ويسح

اجليش -على األقل -من

منطقة السوق ..وتتوجه اجلهود بعد ذلك للسيطرة الكلية على منطقة (احلاضر) القدمية .يف هذا اليوم تصور
البسطاء من أهل املدينة أن احلياة الطبيعية ستعود ،ألن اجليش قد سيطر كلياً ،وال حاجة ملزيد من الرصاص
والصواريخ ..فلقد هتدم ما هتدم من املدينة ..ويكهي السلطة ذلك.
لكن الذي حدث ..رهي وعجي وتخيف..
ونقالً عن ضباط سرااي الدفاع الذين تسربت على ألسنتهم بعض الرواايت ..عرفنا أن األوامر قد صدرت

عن رفيس الدولة ،مبباشرة أعمال اإلعدامات ،بعد أن استت
قسمت املدينة إىل أقسام ،ووضعت حتت إمرة كتاف

األمر للجيش بصورة كاملة .وهبذه الغاية ،فقد

الشط  ،وطل

منها أن تنهذ بكل األهايل اإلعدام

الهوري ،مع استخدام كل الوسافل اليت من شناها أن تشيع احلد األقصى من اإلرها  ..وإعطاء الضوء األخضر
ملمارسة كل االنتهاكات أثناء عمليات اإلعدام ..من اه واعتداءات على النساء مع حرق البيت وهدمه كلياً
إذا اقتضى األمر..
وهكذا استبيحت املدينة ،وهي مستسلمة كلياً للجيش ،ودون أن يكون يف شوارعها مقاتل واحد ،ماخال

بعض أشكال املقاومة الهردية احملدودة يف منطقة (احلاضر) وهذه كان ميكن حصرها وتطويقها بسهولة ..مما يدعم
ما قلناه سابقاً ،حول تصميم السلطة على اغتيال املدينة وذحبها من الوريد إىل الوريد.

يف هذا اليوم ارتكبت اجملازر يف حي الدابغة ،وشارع أيب الهداء ونرت للتهاصيل أن تتحدث.
جمزرة حي الدابغة :هذا احلي تسكنه أعداد وفرية من األسر امليسورة واملتعلمة ،ويقع هذا احلي يف قل

املدينة متاماً ،ويتهرع عن هذا احلي شوارع جانبية ..كانت أبكملها ذلك اليوم هدفاً للموت اجلماعي ،تطل معظم

البيوت على السوق التجاري الرفيسي ..هذا السوق الذي مت اهبه يف اليوم السابق..
يروي األهايل مشاهد الرع

املروعة ..يقولون ..انتشر اجلنود الغاصبون يف الشوارع كاجلراد ..وأخرجوان

حنن النساء من البيوت ،وامعوان يف الشوارع ،وقالوا :سنحرقكم اميعاً وحنرق بيوتكم ...وابلهعل ..صبةوا املازوت
أمامنا على أبوا

الدكاكني ،وأخذوا يشعلون النار من حولنا ..وحنن نصيح ونتوسل ..طلبوا منا بعد ذلك

الدخول إىل البيوت ..مرة أخرى ..وكانوا قبل ذلك قد امعوا كل الرجال ..رأيناهم ..يُساقون أمامنا كاألغنام..

كان معظمهم بثيا النوم ،وبعضهم مل يرتد حذاءه ..كانوا ميشون مع اجلند صامتني ..وبعد دخولنا إىل البيوت

بدقافق ..ااهمر الرصاص مجنون ،واشتعل اجلحيم يف احلي كله ..عرفنا اميعاً ..أن كل الرجال قد استشهدوا
وحىت اليوم سيظل بناء األوقاف الرابض يف أول هذا احلي ،شاهداً على اجلرمية ..فهي داخله تك ةدست جثث
الشهداء ،وكان عددهم يناهز املاة.
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ومل يكتف اجلنود بذلك ،بل عمدوا إىل بعض احلوانيت الهارغة ،وأدخلوا الرجال إليها ،وهنا صبةوا عليهم

الرصاص ..وحني اطمننوا إىل مصرعهم ..أحرقوهم وظلةت اجلثث املتهحمة داخل احلوانيت حىت اهاية
األحداث..
من جمازر هذا احلي نسوق قصة واحدة :عافلة (مهتاح) تسكن يف منتصف هذا السوق ،وأصحاهبا من جتار
األحذية املعروفني يف املدينة ..دخل اجلنود عليهم ،فنعدموا كل الرجال ..استطاع بعض األهايل إدخال اجلثث
إىل املنزل ..لكن اجلنود ،حني عمدوا إىل حرق السوق ،واجلثث داخل احلوانيت ،امتدت النار إىل منزل هذه
العافلة املنكوبة ..فاضطر من بقي على قيد احلياة إىل اهلر  ..اتركني جثث الشهداء تتهاوى وحترتق يف هلي
النار.
وحىت يكون احلريق أشد مشوالً يف هذا احلي ،عمد اجلنود إىل سك كميات كبرية من املازوت على أاثاثت

حتولت منطقة (الدابغة) بهعل املوت والدمار واحلريق إىل جدران سوداء مه ةدمة.
البيوت من الداخل ..وهكذا ة

جمزرة شارع أيب الهداء

أما يف شارع (أيب الهداء) املوازي حلي (الدابغة) متاماً ..فقد متت اجملازر بصورة أبشع وأش ةد مهجية.

كان اجلنود ينتقلون بنظام من بيت إىل بيت ،وابلتتابع ..وعلى اجلانبني ،على طول الشارع اجلميل املمتد

ونساء وأطهاالً ..وخيلةهون
من ساحة العاصي حىت القلعة ،ويقومون بعملية اإلعدام داخل البيوت ذاهتا ..رجاالً
ً
البيت وراءهم مليااً ابجلثث ،منهوابً يف معظم األحوال.

من مآثر ضباط سرااي الدفاع يف هذا احلي نروي الوقافع التالية:

 يقول شاهد عيان استطاع أن ينجو من املذحبة أبعجوبة ،حني اختبن فلم يره اجلند املنهمكون يف عملهم:قتلوا ابنيت وزوجيت أمام عيين ..وبعد االنتهاء استدار أحد اجلند إىل اجلثتني ،فرأى الذه  ،فعاد وسحبه من
األيدي واألصابع ..لكن األقراط (احللق) استعصت عليه ،فقطع بكل بساطة األذن ومحلها يف جيبه مع
األقراط .كان مشهداً خرافياً ظللت وقتاً طويالً أختيةل أنه كابوس وليس حقيقة.

 -منثرة أخرى ..بناء طابقي يسكنه إخوة عديدون من عافلة "املوسى" ..دخل عليهم اجلنود وقتلوا

وتكومت اجلثث من الرجال والنساء
اجلميع ..حىت الطهل الرضيع على ثدي أمه ..مل ينج من املذحبة أحد ،ة
واألطهال داخل املنزل املنكو .
 جرمية أخرى تبعث على الذهول والتساؤل :جتمعت حوايل أربعني امرأة من نسوة احلي مع األطهالداخل عيادة أحد األطباء ..اليت تقع يف قبو أحد األبنية احلديثة يف هذا الشارع ..لكن ماسورة املياه انهجرت
عليهم من أتثري القصف ..فاضطروا لالنتقال عرب النوافذ الداخلية إىل قبو جماور لعافلة طيهور ..ويف هذا القبو
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حدثت اجملزرة ..دخل اجلنود وأخذوا يشتمون ويضربون أبعقا البنادق ،مث فتحوا النار على اميع النسوة مع
أطهاهلن ..بعض النـسوة ظللن فـي حـالـة نـزف ساعات طويلة ..قبل أن يسلمن الروح.
من املهارقات الرهيبة ..أن طهالً رضيعاً جنا من املذحبة ووقع حتت جثة أمه ..لكنه ظل يرضع الدم من ثديها

طوال يومني قبل أن يعثروا عليه..

ميسر مسةان ..والشهيدة حياة األمني ..والشهيدة زوجة املقدم فيصل
من شهيدات هذه اجملزرة :الشهيدة ة
دهيمش مع بعض أوالده.
وينتهي يوم اجلمعة األسود ،والدم يغسل قل املدينة ،والليل يرخي سدوله على جثث شهداء مظلومني ما
كان هلم من ذن سوى أاهم مواطنون يف عهد حافظ أسد.

السبت :السادس من شباط

يوم جديد وجمازر جديدة .هذا (السبت) لن يكون خرياً من (اجلمعة) السوداء .ستعمل كتاف املوت هبمة

ونشاط ،وستسيل الدماء أاهاراً ..يف حي (جنو امللع ) ،و(سوق الشجرة).
جمزرة جنو امللع :

البلدي ..والبيوت يف هذا املكان جي

أن تكون آمنة..

مسي احلي هبذا االسم لوقوعه فعالً جنو امللع
لوقوعها على أطراف املدينة وبـُ ْعدها عن املراكز املشتعلة ..يضاف إىل ذلك قرهبا من املستشهى الوطين ..الذي

عسكر جنود السرااي والوحدات حوله منذ اللحظات األوىل ،بل كانوا ضيوفاً يف معظم األوقات على بيوت هذا
احلي ،حيث يقدم هلم األهايل الطعام والشرا .

وكانت املكافنة يوم السبت ..بعد أايم أربعة من األحداث..
وبدأ اجلنود عملهم كالعادة ،بقرع األبوا  ،واستدعاء الرجال (كل الرجال) حبجة إلقاء بعض األسالة حول
بعض القضااي األمنية .خرج األهايل اآلمنون ،وقد صدقوا أقوال اجلنود ..وكان الرصاص هو السؤال الوحيد
الذي تلقاه هؤالء الشهداء.
ويسقط اجلميع صرعى ..وتتكوم اجلثث يف األزقة احلديثة والطرقات املزفتة..
يف جنو

امللع

مل يبق اليوم سوى األرامل واليتامى ،واإلحصاءات تقول :إن عددهم يرتاوح ما بني

( )2000 - 1800منهم الشهيد النقي

(أمحد عزيز) من سالح الصواريخ مل تشهع له رتبته فقتله عناصر

سرااي الدفاع وهو بلباسه العسكري والشهيد القاضي حممد الواه

مع زوجته اليت استغاثت فقتلوها على

الهور .والشهيد مدير السجن املدين يف محاة وهو مواطن من مدينة دير الزور ..مل تشهع له أيضاً طبيعة عمله
كمقدم يف سلك الشرطة.
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أما األسر ..فبعضها فقدت كل الرجال ..وبعضها اآلخر فقد معظمهم ،مثل عافلة الالذقاين (فقدت تسعة
عشر شهيداً).
عافلة الريس (سبعة شهداء).
عافلة قوجة (تسعة شهداء بينهم سبعة إخوة).
وعند هذه العافلة األخرية املهجوعة قصة تروى:
"يقول األ

الشيخ الهاين ،والباقي الوحيد على قيد احلياة( :لقد اقتادوا أوالدي السبعة مع اثنني من

األقرابء ،قتلوا اجلميع أمامي أان ابن السبعني ،توسلت إىل اجلنود أن يقتلوين معهم ..لكنهم مل يهعلوا ..بل
ضحكوا وقالوا هكذا أفضل ..حىت متوت ببطء"!!!
األ املهجوع هام على وجهه منذ ذلك اليوم ،وقد تركته املذحبة شبه فاقد العقل.

جمزرة سوق الشجرة:

هذا احلي يقع داخل منخهض من األرض ،وميتد عرب طريق طويل متعرج آخذاً يف العلو حىت منطقة احملطة.

يتصل من اجلان

اآلخ ر حبي املرابط ،ويف الوسط يقوم جامع أثري قدمي (مل يبق منه اليوم سوى ساحة ترابية

واسعة).
دخل اجلنود هذا احلي املكتظ ابلسكان ،حيث تتداخل البيوت القدمية بصورة كثيهة داخل أزقة ضيقة
متعرجة ..وامعوا كل الرجال من معظم البيوت ،وطلبوا إليهم الوقوف جانباً ..كانت العملية تتم على أيدي عدد
كبري من (جنود السرااي واضعي األقنعة والدروع) توازعوا كل أطراف احلي وأحنافه ،بدءاً من مدخله وحىت اهايته.

وقف الرجال على احلافط حبراسة اجلنود املدججني .ودخل عدد آخر من اجلنود إىل البيوت حبجة التهتيش

عن مقاتلني تختباني.
كان احلي فعالً خالياً من السالح ..مع ذلك ادعت السلطة أن املقاتلني قد مروا منه ..ووزعوا السالح

على بعض ساكنيه.

وبعد التهتيش مل يقع اجلنود على شيء ..لكن حصيلتهم من الذه كانت وافرة ..وبعد أن اطمننوا إليها..
أخذوا يضربون الرجال العزل أبعقا البنادق ،ويطلبون من النسوة البقاء على أبوا املنازل ،للتهرج على ما
سيحصل ..بعد دقافق ..أعدم اجلنود الرجال واحداً بعد اآلخر ..سقط معظمهم على عتبات البيوت ..وظل
بعضهم ينزف ساعات قبل أن يسلم الروح ..ودون أن يسمح لواحد من األهايل ابالقرتا ..
آخر هذا اليوم ..غادر اجلنود أزقة احلي ..ماخال بعض الدابابت الرابضة على مداخله ،وظلت جثث
الشهداء مرمية على األرض املبللة ابألمطار ،بعض األهايل يقرؤون الهاحتة على أرواحهم ..وبعد أايم عشرة
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محلتهم اجلرافات إىل احلهر اجلماعية..
يقول شهود العيان( :يف احلي هنا أمٌّ قتلوا هلا كل أوالدها على عتبة الدار ..وظلت اجلثث أمام عينيها
طوال أايم عشرة يهطل عليها املطر ،ويغطةيها الرتا وهي ال تستطيع شيااً سوى البكاء أحياانً ،وقراءة القرآن

أحياانً أخرى .كانت خترج كل يوم تغطيهم وتعود ..إىل أن جاءت اجلرافات ونقلتهم مع اجلثث األخرى.

ويف هذا اليوم تستوقهنا حوادث أخرى غري اجملازر ..جديرة ابلرواية ..فقد تسربت إىل املواطنني حكاايت

متعددة عن حدوث حاالت اقتتال عنيهة بني اجلنود أنهسهم ..فقد الحظ األهايل أثناء املدامهات والتهتيش ،أن
بعض اجلند كان حياول التعبري عن أمله وضيقه مما حيصل مظهراً عجزه أمام األوامر العسكرية اليت حتتم عليه
التنهيذ.
وكان بعض اجلند أيضاً ..قد أقام صالت إنسانية مع بعض األهايل احملاصرين ..فجل
احللي لألطهال..

هلم الطعام ..أو

هؤالء اجلند ..وعرب مشاهد املوت والدم ..مل يستطيعوا (وهم بشر) أن يتماسكوا .نعود إىل الواقعة -يقول
اجلنود أنهسهم -إن كتيبة سرااي الدفاع اليت نهذت حكم اإلعدام يف الشهداء من أهايل (جنو امللع ) قد
تعرضت يف داخلها إىل ر ةدات فعل حادة من قبل بعض اجلنود التابعني للسرااي ابلذات ،حيث عمد هؤالء إىل
فتح النار على رفاقهم ،وحاولوا الوصول إىل الضابط املسؤول الغتياله..
هذه الواقعة حصلت يف شارع (العلمني) ،وبعد االنتهاء من جمزرة (جنو امللع ) مباشرة ،لكن اجلند
املتمردين أعدموا على الهور ،وكان عددهم (سبعة).
وقافع أخرى ميكن أن نسردها سريعاً ،تؤكد أن اجلندي (اإلنسان) ال ميكن القضاء عليه كلياً ..وابلرغم من

كل عمليات غسل الدماغ ..يبقى احلس الوطين يف النهاية هو األقوى..

يف شارع أيب الهداء ابلذات ،وحيث كان القصف قد مشل البيوت واألهايل اميعاً ..فإن جندايً استطاع أن

ينقذ أسرة كاملة ..حني ادعى أمام الضابط ،أنه مل جيد يف البيت الصغري أحداً ..بينما األسرة تختباة يف الداخل..
بسرعة من أفرادها اهلدوء واالختهاء داخل اخلزافن ..وعاد أدراجه

وحني رآها اجلندي ،وكان وحيداً ..طل
بسرعة ،بعد أن أطلق عيارات انرية على اب املنزل ،وقنبلة حارقة يف الزقاق ..وقال للضابط املكلف :املنزل
فارغ مل أجد أحداً.
 -حكاية أخرى من شارع أيب الهداء أيضاً..

عثر جندي بني جثث القتلى على ثالثة من اجلرحى وقعوا حتتها ..وكانت جراحهم طهيهة .اقتادهم بسرعة،

وأدخلهم إىل تخزن قري

جانيب ،وأقهل عليهم البا  ،وطل
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إليهم اهلدوء الكامل ..وكان مركز وحدته يف

الشارع ابلذات ..هذا اجلندي كان أييت يومياً ابألربطة والطعام والشرا  ..حىت اهاية األحداث وانسحا
اجليش من الشوارع ،إىل أماكن التجمع ..حيث خرج اجلرحى الثالثة ،وكان الظن أاهم يف عداد القتلى ..ورددوا
القصة العجيبة ..والثالثة اليوم أحياء يرزقون.

األحد :السابع من شباط

املدينة احملاصرة تتنهس عن صباح جديد ..رافحة املوت والدم والبارود ختيةم على مساء املدينة األسود..
الشيء يوحي أبن هذا اليوم سيكون أخف من سابقه ..كان اجلو ثقيالً على الذين ال يزالون حتت احلصار داخل

البيوت ..ورهيباً على الذين شاهدوا أحبتهم يذحبون أمام أعينهم ،دون أن يستطيعوا حراكاً.
كانت املدينة حتتضر ،والدم الندي يغسل شارع (أيب الهداء) ،وشارع (الدابغة) ،و(حي جنو امللع )،
ختر على ساكنيها الشهداء.
وكل بيوت (احلاضر) اليت ة

دون جوالت
كانت محاة تسقط رويداً رويداً ..واخلناجر تطعن يف كل أحناء جسدها ..لكن املوت الكلي ة

جديدة ستكون اليوم يف حي (الوادي) و(احملطة).

جمزرة حي الوادي:

يقع هذا احلي داخل منخهض من األرض ،كانت تقوم على جنباته املغاور أصالً ،ومنذ عشرات السنني،
يزدحم هذا احلي أبكثر الشرافح االجتماعية يف املدينة فقراً أو بؤساً ،معظم الساكنني كانوا إىل وقت قري دون

عمل اثبت (ابفعون متجولون أو محالون على الظهور أو احلمري) ..هؤالء انتعشت أحواهلم املادية قليالً حني
قامت يف املدينة بعض املصانع ..فاخنرطوا فيها صغاراً وكباراً ..ألاها تعطيهم دخالً شهرايً اثبتاً هؤالء املعدمون..
استطاعوا أتمني حياة (مستورة) كما يقال ..هذا احلي بسكانه الهقراء كان هدف السلطة (الثورية) صباح يوم

األحد ..والسب على لسان السلطة :أن هذا احلي كان من أكثر األماكن أتييداً للمعارضة املسلحة ..وقد
التحق بعض رجاله للقتال ..قد يكون هذا الكالم صحيحاً ومنطقياً يف ضوء البؤس االجتماعي الذي يعاين منه

سكان هذا احلي ..لكن ذلك ال يربر اجلرمية ،وال يربر بقاء ماات األطهال يف حالة يتم داخل بيوت أشبه

ابجلحور ،مع ماات األرامل اللوايت فقدن كل معيل :الزوج والولد واألخ.
النسوة من أهل هذا احلي يتحدثن بصراحة ووضوح( :دخل اجلنود علينا من كل منافذ احلي ،وس ةدوها

ابلدابابت ،وأخذوا يطلقون الرصاص يف كل اجتاه ،وحيرقون بعض البيوت اليت يشتبهون أاها آوت بعض
املقاتلني ..أكثر بيوت الوادي كانت قد تشققت أو هت دم بعض جدرااها من أتثري القصف ..أخرجوا الرجال من
كل البيوت ،وساقوهم كالقطيع خارج احلي ..حىت مل يبق أحد فوق الرابعة عشرة ..وتركوان مع األطهال فقط..
بيوتنا أاثرت امتعاضهم ..لعلهم أشهقوا علينا ..مل جيدوا ما يسرقونه .انتظران طويالً دون أن يعود أحد ..مث
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أخربان الناس بعد ذلك عن جثث كثرية مرمية يف حديقة مدرسة (املرأة العربية) الواقعة خلف احلي ..هنا قتلوا
كل رجالنا ،ومل يرتكوا لنا شيااً ..أكثر البيوت مهدمة ،وال تصلح للسكن ،والزوج واالبن واألخ ذهبوا إىل غري

رجعة".

الدخول إىل هذا احلي بعد قتل كل رجاله مسنلة تبعث على الذهول واجلنون معاً ..هؤالء الهقراء
املعدمون ..هؤالء األطهال اليتامى احلهاة العراة يف برد الشتاء قد فقدوا مرة واحدة كل شيء .حىت الرات
الشهري قطعته الدولة حبجة أن الشهداء يعتربون من املهقودين وليس هنا ما يثبت وفاهتم ،وال جيوز إعطاء
الرات قبل التنكد من ذ لك (وكيف يتنكد األهايل وآالف اجلثث املتهسخة يف احلهر اجلماعية قتلت ،ودون أن
يسنهلا جندي عن اسم شهيد واحد؟) ومن يستطيع من هؤالء الهقراء أن يقول للسلطة احلاكمة :إن اجلنود
العاملني حتت إمرهتا ،قد قتلوا هلم أوالدهم وإخوهتم وأزواجهم وأبوامر منها؟
من األمثلة احلية املوجعة يف هذا احلي ..عافلة العويةر ..وكانت مؤلهة من ستة إخوة يسكنون بيتاً واحداً مع

زوجات أربعة ،وأم عجوز وجيش من األطهال ..قتل اميع اإلخوة ..وظلت األم العجوز الهانية مع األرامل
واألطهال ..وبدون أي دخل مادي ..حيث قطعت روات هؤالء الشهداء اميعاً..

جمزرة احملطة:

احملطة من املناطق احلديثة نسبياً يف املدينة ..وهي تتهرع إىل عدد كبري من األحياء احمليطة ..منها حي
احلوارنة ..وقد ق ةدر عدد القتلى يف هذه املنطقة حبوايل مخسماة شهيد ينتمون ألكثر من مافة عافلة تسكن هذا

الطرف من املدينة.

ورغم أن املنطقة مل تطلق رصاصة واحدة ضد السلطة ،ومل تشهد شوارعها مقاتالً واحداً ،واجليش عسكر

من ليلة األحداث على أبنيتها ،واحتل الكثري من منازهلا .ومع ذلك كانت هذه املنطقة السكنية مسرحاً
لعمليات اإلابدة طيلة يوم األحد الدامي.
سرااي الدفاع متركزت بصورة مكثهة داخل شوارع منطقة احملطة ،واختذت من بعض البيوت أماكن إقامة اثبتة
هلا ،بعد أن قتلت أو أمرت أصحاهبا ابلرحيل .وداخل هذه البيوت ،عمد اجلند من اليوم األول إىل سرقة كل
شيء ...وكان األاثث ينقل أمام أعني اجلميع على الشاحنات ..مل يرتكوا حىت املالعق والصحون..
بعد ذلك عمدوا إىل ختري

البيوت من الداخل بشكل مقصود ..كسروا األبوا والنوافذ ،وأشعلوا فيها

حولوا الغرف إىل مراحيض ،وتركوا داخلها أكوام النهاايت
النار للتدفاة  ..لوثوا اجلدران ببقااي الطعام  ..ة
والقاذورات.
يقول أولاك الذين عادوا إىل بيوهتم بعد رحيل عناصر السرااي:
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»كانت البيوت شيااً فظيعاً .ماذا كانوا يهعلون فيها -ال ندري -سرقوا كل شيء حىت الصحون والثيا

الداخلية ..فضالً عن الذه واألاثث واألدوات الكهرابفية ...لوثوا اجلدران بهضالهتم ..كانت البيوت مزبلة..

كانوا حيواانت«.

لكن األمر -يف منطقة احملطة -لو اقتصر على احتالل البيوت واهبها هلان األمر .لقد عمد جنود السرااي
وأبوامر مباشرة من ضباط الكتاف  ،ظهر يوم األحد ،إىل امع أكرب عدد ممكن من الشبا  ،معظمهم يف سن
العشرين ..اقتادوهم من البيوت ،وأدخلوهم ابحة حمطة القطارات خلف السكة احلديدية ،وطلبوا من أصحا
البيوت املطلة ،أن خيرجوا ليتهرجوا على احتهال املوت ..وهنا فتحوا النار على األجساد الغضة ،وسقط
الشهداء مضرجني بدمافهم ..وبقيت جثثهم طيلة تلك الليلة تنهشها الكال

اجلافعة املنتشرة يف الرباري

اجملاورة.
ويف أحياء أخرى من منطقة احملطة ،امعوا أعداداً أخرى من الشبا  .وأعدموهم داخل مدرسة (املرأة
العربية) ..أو على جدار (مدرسة العميان) ..وبعد يومني جاؤوا ابجلرافات ،ونقلوا اجلثث إىل حهرة واسعة ..تقع
خلف السكة احلديدية قر املقربة.
طيلة يوم األحد كان املوت يسعى من بيت إىل بيت ..لو استطاعت السلطة لصادرت هواء املدينة ..وكنا
نتساءل مشدوهني :هل يعقل أن يصل السلو البشري يف هذا الزمن احلضاري إىل هذا القعر من التوحش
واجلرمية؟ .لكن املوضوع ليس حمض جرمية .إاها مؤامرة مدروسة ،من أجل أن يكرب نزيف الدم حىت يغطي كل
مواطن .إاهم دون شك يذحبون سورية .نعم كانوا يذحبون سورية عرب محاة..

االثنني الثامن من شباط:
يوم أسود جديد ..نتعق

اإل ذاعات ..أمل يسمع مبوت مدينتنا أحد؟ اإلذاعة السورية ..ال تزال على

عهدها ..تتحدث عن املواطن يف ظل (الثورة) ..عن (سوراي الصمود) ..عن (الشع الذي يؤيد السلطة ويلتف
حوهلا)  ..عن .عن ..اي هلذا اإلعالم الهضيحة ..كان صوت املذيع أقسى وقعاً من املوت.
حىت اإلذاعات ا ألخرى ال شيء .ال شيء .صمت عريب مري

وغريب مشبوه ،ال يتحدث إال يف اللحظة

املناسبة له وحس عالقته بنظام احلكم السوري ..هذا اليوم -االثنني -لن خيتلف أبداً عن األايم السابقة -
ستستمر محالت اإلابدة بشراسة وقوة .وسيكون املوعد ..مع حي الباشورة  -حي املرابط -اب القبلي.

حي الباشورة:

وهو حي مرتهع مالصق ملنطقة (الدابغة) ..وكان منذ اللحظات األوىل هدفاً مباشراً للصواريخ تد معظم

بيوته اليت تنهار على جثث ال حصر هلا.
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هذا احلي مل ينج منه إال القليل ..استطاعوا عرب مساعدة بعض اجلنود اهلر إىل أحياء أخرى .وهؤالء
اجلنود كانوا يهعلون ذلك خهية ،حتت أتثري الدوافع اإلنسانية ..لكنهم مل يكونوا كثراً.
ما حصل داخل هذا احلي ..مسعناه من ألسنة اجلنود ..يقول بعضهم وهو يضحك:
"قتلنا اجلميع يف ا(لباشورة) مل نرت حىت الرضيع ،لقد ساعدوا املقاتلني ضد السلطة".
كان اجلنود يتحدثون حبرية وال مباالة تصل إىل حد اهلوس ..يقول بعضهم بكل تبجح ووقاحة" :قتلنا يف
(الباشورة) ماات الرجال والنساء واألطهال ..وتركنا اجلثث للكال والقطط".
لكن جنوداً آخرين كانوا يبدون تخاوف وحتهظات واضحة ،ويقولون مبا يشبه اإلحساس ابلعجز إزاء كل ما

حيدث" :حنن منمورون ..يقتلوننا إذا مل ننهذ".

سوق املرابط:

الضباط ميسحون خرافط املدينة ..ويريدون قتلى من بقي من األحياء ..إنه ربيع املوت يزهر يف كل شوارع
محاة دون استثناء .واليوم سيحل البالء على سوق املرابط  ..هذا احلي التجاري املكتظ ابلبيوت والسكان..
كما سيشهد هذا احلي معركة ضارية بني عناصر سرااي الدفاع وعناصر الوحدات اخلاصة ..من أجل الوصول إىل
سوق الصاغة واحتالله ،هذا السوق الضيق الذي يقع يف منتصف سوق املرابط متاماً..
ألايم خلت استطاع سكان حي املرابط أن يهتدوا أرواحهم ابملمتلكات ،يقدمواها للجنود ،فيتم العهو
عنهم ..لكن ذلك مل ينقذ احلي ..وحني وصل التعداد إليه ..خرج رجاله من البيوت اآلمنة على أيدي اجلند،
وكان يصيبهم الضر واجللد ..مث اإلعدام .وقد بلغ عدد الشهداء من عافلة واحدة يف هذا احلي هي عافلة
"النوري" أربعني شهيداً.
أما ما تبقى من الرجال يف األحياء اجملاورة على قيد احلياة ..فقد امعوا أراتالً أراتالً ..وهددهم اجلنود مجعل
الدابابت متشي فوقهم ،إذا مل يرددوا الشعارات اليت تقدس حافظ أسد وشقيقه رفعت:
(ال إله إال هللا حافظ ويل هللا )...
(قافدان من القرداحة ..بيعطي على هللا الحة) ابلعامية ويردد املساكني واجلنازير وأعقا البنادق تنهال على
رؤوسهم.
وال تنتهي املسرحية عند هذا احلد . .يساق اجلميع بعد ذلك إىل معتقل املدرسة الصناعية مشياً على
األقدام وعلى طول الطريق عرب شارع العلمني كانت أفواج املعتقلني هترول أمام اجلند حافية تتلقى الضرابت
بصمت وصرب ..وحني تصل إىل املعتقل ..فإن أحداً لن يستطيع أن يتوقع خروج رجل واحد ..فمعظم املعتقلني
كانوا يعدمون على الهور ،وتلقى جثثهم يف حديقة املستشهى الوطين.
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معركة سوق الصاغة:
تستحق هذه املعركة أن نتوقف عندها قليالً ..إاها تقدم فكرة واضحة عن (األخالق الثورية) اليت يتمتع هبا

حراس النظام.

طوق حبراسة مشددة ويبدو أن األوامر كانت
عومل سوق الصاغة من بداية األحداث معاملة خاصة ..فقد ة

صرحية إىل اجلنود الصغار ..بعدم االقرتا من املخازن إال إبشراف الضباط الكبار املسؤولني.

بدأ الصراع حقاً بداية األحداث بني ضباط الوحدات اخلاصة وضباط سرااي الدفاع حول أحقيةة كل من
وتطور هذا الصراع يوم االثنني إىل صدام عنيف على مدخل السوق ،وقد استخدم
الطرفني يف اه السوق ..ة

الطرفان املتصارعان السالح اخلهيف والثقيل .على أثر ذلك حصلت مداخالت من قبل رجال السلطة ،وعلى

أعلى املستوايت ،تقرر بعدها أن يكون سوق الصاغة من نصي السرااي التابعني مباشرة (لرفعت أسد) على أن
يسمح للوحدات أن تقوم بنهس اليوم بتهتيش منطقة (املدينة) حيث يسكن معظم الصاغة ..والب ةد أن يكون
هؤالء قد احتهظوا بشيء من الذه يف بيوهتم ،وكانت حجة ضباط السرااي منطقية ألن جنودهم كانوا مشغولني
تسىن هلم السرقة كما جي  ،بينما استغل ذلك جنود الوحدات
طيلة األايم املاضية بعمليات اإلابدة ،وما َّ
اخلاصة ،فسرقوا واهبوا ،وامعوا الذه من معظم بيوت املدينة .وفعالً ..وضع ضباط السرااي أيديهم على سوق

الصاغة ،وأقاموا هلم مركزاً لتجميع املصوغات يف أحد املخازن.
ابلطبع امع الذه

بكامله ،وفتحت الصناديق احلديدية بدقة وعناية ،وعلى ٍ
أيد مدربة ..وحني فرغت

املخازن متاماً ،تركها ضباط السرااي نظيهة إال من الصندوق احلديدي الهارغ الذي احتهظ به ومعظم الصاغة فيما

بعد ..للذكرى.

حي اب القبلي واملدينة واجلراامة:
(اب القبلي) من األحياء املتطرفة عن املدينة ،وهو يشكل مع منطقة اجلراامة حزاماً من الهقر ،حييط حبماة

من جهة اجلنو  ،بيوت هذه األحياء املتواضعة تؤوي يف داخلها أللوف من كادحي هذه املدينة.

تلك األحياء اليت تنتهي عملياً عند (اجلامع الكبري) أقدم جامع يف سورية ،كانت هدفاً (منذ الساعات

األوىل) مرةكزاً هلجوم الصواريخ ،فاحرتقت بيوت ،وهدمت بيوت..

فقراء هذه األحياء تعرضوا لكل أشكال القمع ..الضر واإلهاانت واملدامهات ..والسرقات واالعتقال..
يوم االثنني كان املوعد الذي ال ينسى .اصطف الرجال ابلعشرات ..على حافط اجلامع الكبري ضرهبم اجلند

أبعقا

البنادق ..وقالوا هلم ابحلرف( :لن يكون هنا ر حيميكم ..سنقتلكم اآلن) وعلى اب

الكبري ..سقط الشهداء ..وامتزج الرتا

املسجد

املبلل مباء املطر ابلدماء الطاهرة ..ظلت اجلثث أايماً ..مث محلت
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ابجلرافات إىل احلهر..
كان عدد شهداء حي اب القبلي فقط أكثر من ماة شهيد ..بينهم األطهال الذين مل يتجاوزوا الثانية عشرة
من العمر..
أما منطقة (املدينة) فتقع عند اهاية حي اب
رشد ..املتصل حبي الدابغة.

القبلي ..وتبدأ اعتباراً من اجلامع الكبري ابجتاه شارع ابن

تتميز هذه املنطقة أباها املقر الطبيعي والدافم لسكان املدينة من املسيحيني ويعرف هذا احلي مجماله لقربه
من اهر العاصي ،وابألبنية الهخمة فيه ،مع الكنيسة اجلديدة اليت تقوم يف منتصهه.
هذا اليوم كان حي (املدينة) كباقي األحياء هدماً وسرقات وإعداماً اماعياً أغار أوالً جنود الوحدات
اخلاصة على بيوت الصاغة ..ضربوهم وأسالوا الدم من أجسادهم حبثاً عن الذه  ..مث امعوا الشبا من

احلي ..ووجهوا إليهم اإلهاانت والشتافم ..واهتموهم بتنييد املعارضة ضد السلطة( ..احلجة اليت كانت تتذرع هبا

السلطة لذبح املدينة) ،بعد ذلك اختاروا العناصر الشابة وأعدموهم على الهور .لقد دفعت (محاة) الثمن غالياً
من دم رجاهلا املنتسبني إىل كل الطوافف جزاء وعيها الوطين.

الثالاثء :التاسع من شباط

طوال الليل ..مل ينقطع إطالق الصواريخ ..وكانت أصواهتا خترق اآلذان كسكني حادة ..تتوجه عرب الظالم
الدامس -وبصورة عشوافية -حنو بيت تعيس سيحرتق مع سكانه بعد حلظات .وكنا نتوقع دافماً أن تكون يف
عداد األهداف الصاروخية .يطلع الصباح عن يوم ال يقل سواداً عن الليل.

البيوت احلزينة الصامتة ،سيكون أمامها اليوم جوالت جديدة ..أثناء النهار خف إطالق الصواريخ على

منطقة السوق ..واقتصر على اجلان القدمي  -منطقة احلاضر.
يف هذا اليوم ستقوم السلطة مجمع اجلثث من الشوارع الرفيسية ،ودفنها على عجل وفعالً نشطت
اجلرافات ،وان شغل العساكر مجر اجلثث ..اليت خلهت وراءها األلبسة املثقبة ابلرصاص ،واألحذية املدماة ،وبقااي
الشعر البشري الذي ظل ملتصقاً ابألحجار والرتا .

عصر هذا اليوم ..كانت أكثر اجلثث داخل احلهر اجلماعية ..وأهيل فوقها الرتا  ..فكان البد أن حيتهل

جنود سرااي الدفاع على طريقتهم ..وبدأ االحتهال حوايل الساعة الثالثة بعد الظهر.
على طول الطريق املمتد من مدرسة (املرأة العربية) حىت منطقة البياض (إحدى املناطق احلديثة) كان اجلنود
يدفعون أمامهم أعداداً غهرية من األهايل ،معظمهم من النساء واألطهال ،مع عدد من الرجال ..وكانت اجلموع

تردد اهلتافات حبياة حافظ أسد وشقيقه رفعت ..ومن ال يرفع حنجرته ابهلتاف ،تعاجله أعقا
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البنادق

واهلراوات .طل اجلنود من النسوة (وهم يقهقهون) الرقص ..ومن ال تهعل فستنال جزاءها برصاصات سريعة.
رقصت النسوة وهن يبكني ..وسط ضحكات عناصر األخوين :أسد ..كان الرجال قد حنوا رؤوسهم إىل
األرض ..مل يستطع أحدهم أن يرى املشهد..
كان املوت يف تلك اللحظات أهون مما جيري أمامهم.

األربعاء :العاشر من شباط

هدأ إطالق الصواريخ هذا الصباح ،واقتصر األمر على الرصاص الذي كان ينهمر بال سب

واضح بني

دقيقة وأخرى.
منطقة السوق ستكون اليوم أهدأ من أ ي يوم سابق ،أما احلي القدمي من املدينة ،فال يزال داخل جهنم ،وال
تزال الصواريخ تد ما تبقى من بيوت ..لقد بدا واضحاً أن األحياء املتقدمة من اجلان
أصبحت تالالً من الركام املختلط مباات اجلثث من املواطنني األبرايء.

القدمي للمدينة ،قد

أحياء :البارودية -الشمالية -الزنبقي ...صارت أثراً من األطالل.

ووجه املدينة اجلغرايف والسكاين يتغري ..واحلقد على محاة إىل ماال اهاية .هذا اليوم -ويف بعض الشوارع

الرفيسة -من منطقة السوق يستطيع بعض احملاصرين اخلروج إىل مسافات حمدودة ..لقد مسح اجلنود لسكان
بعض األحياء ابلتجول ،يندفع األهايل مباشرة إىل أماكن اإلعدام اجلماعي ،لكنهم ال جيدون شيااً ..يقلبون
األحذية ..واأللبسة املثقبة ..ومن خالهلا يتعرفون على بعض أهليهم.
كانت الدماء بقعاً واسعة مل يستطع املطر اهلاطل منذ يومني أن ميحو بعض آاثرها.

كان مشهد املدينة فظيعاً ..وخرافياً ..ال يُتصور إال يف األحالم والكوابيس .محاة يف اليوم الثامن للمجزرة..

ليس فيها سوى الدمار والدم وسارقي احلياة.

اخلميس :احلادي عشر من شباط

بعد تسعة أايم من احلصار واملوت واجلوع ،يصبح اخلوف يف نهوس األهايل الصابرين ال مربر له .لقد ألهوا
املوت وألههم ..لذلك خيرجون من البيوت ..نساء وأطهاالً ميشون يف الشوارع ،ال يصدقون ما تراه عيواهم..

اجلنود ينظرون إىل األهايل ..بال مباالة ..بل كانوا يشجعون البعض على الذها إىل األسواق لرؤية الدمار

احلقيقي ..كانوا ال خيهون محاسهم هلذا اإلجناز الرافع (املدينة املدمرة) الصورة األكثر تعبرياً عن حضارة (النظام

الطافهي األسدي)..

كان مشهد املدينة املذبوحة أقسى من كل مشاهد املوت اجلماعي ..األسواق ركام من األخشا
واألحجار واحلديد ..مع فتحات سوداء كانت تعرف فيما مضى ابلدكاكني..
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منظر سوق الطويل يبعث على القشعريرة ..نهق مظلم دون اهاية ،داخله أكوام من احلجارة السوداء
احملرتقة ،تعلوها بقااي البضافع املرمية يف كل اجتاه..
محاة يف يومها احلادي عشر ال ختتلف عن صور املدن القدمية البافدة اليت كان يرتكها الغزاة وراءهم أثراً بعد

بقوة ،فقل
عني .كنن زلزاالً قد ة
هزها ة
عصراً ..فااهار كل شيء على كل شيء..

عاليها على سافلها ..أو كنن يداً شيطانية آمثة عصرت قل

املدينة

وبعد اليوم احلادي عشر ،يستطيع األهايل ،وخالل ساعات حمددة ،التجول لتنمني احلد األدىن من

مستلزمات احلياة ..اليت كانت تهد على املدينة من القرى ..سيارات اخلبز واخلضار..
مشهد األهايل الصامتني الباقني على قيد احلياة ..كان يعرب عن عمق املنساة اآلنية والقادمة ..بعد فقدان
كل شيء..

الثاين عشر من شباط:
هذا اليوم وما تاله من أايم احملنة ..مل يكن أخف وطنة ،ابلرغم من رفع احلصار النسيب عن بعض الشوارع،

فقد بدأت ترد القصص تباعاً على ألسنة الناس ،وكان كل ما مسعناه سابقاً ،على هوله ،ال يشكل إال جزءاً يسرياً
من احلقيقة .بعض القصص ال تستطيع الطاقة البشرية احتمال تهاصيله ،وبدأان برحلة تقصي حقافق جديدة..
ومسعنا للمرة األوىل مبجزرة العميان ..مبجزرة األطهال ،مبجزرة مهيت املدينة وشيوخها ،مبجزرة النساء يف
احلمامات القدمية ،مجرافم املستشهى الوطين ،حبكااي املعتقالت مع عشرات القصص املروعة اليت يقف دواها
العقل البشري ذاهالً مشدوهاً وعاجزاً عن التصور والههم ،انهيك عن املنطقة القدمية اليت ال تزال جحيماً
يشتعل ..وجثثاً تقذف حتت الركام والرماد..
منساة احلي القدمي ال ميكن حصرها وال رصد صورها ،ألن شهودها يقبعون اليوم يف احلهر اجلماعية ،أو

حتت مياه اهر العاصي ،ومع ذلك ،تسربت فيما بعد ،بعض احلكااي اليت تعرب عن جان

يسري من منساة احلي

القدمي ال نستطيع سردها لكثرهتا وتداخلها حيث يشكل كل إنسان هنالك منساة متكاملة.
ننتهي من يوميات احلزن ،لنعرج على تهصيالت بعض اجملازر.

جمزرة العميان:

يف منطقة احملطة مدرسة للمكهوفني ..تعلةم القرآن واللغة العربية ..ويقوم على التدريس فيها شيوخ عميان
مقيمون ..أثناء األحداث داهم جنود سرااي الدفاع املدرسة ..مل جيدوا يف داخلها سوى الشيوخ ..ومعظمهم انهز
الستني من العمر ..وبعضهم متزوج وعنده عدد من األوالد .لنستمع إىل التهاصيل.
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يبدأ اجلنود بضر الشيوخ ابجلنازير ..فتسيل الدماء من رؤوسهم وأيديهم ..يتوسل املكهوفون ..لكن
اجلنود لن يتوقهوا عن الضر إال بشروط ..ما هي الشروط؟
يطلبون من الشيوخ العميان أن يرقصوا ..يبكي هؤالء ..لكن العساكر يشعلون قطعة من اخلش ويضعواها
على حلى املكهوفني ..وحيرتق الشعر األشي

يف الوجوه الطاهرة ،ويهدد اجلنود من جديد -إما الرقص وإما

املوت حرقاً ..فريقص الشيوخ العميان ..واجلنود يضحكون ..وحني تنتهي املسرحية ..يتقدم اجلنود بكل
بساطة ،ويشعلون النار يف ثيا املكهوفني ،مث يطلقون الرصاص ،ويتلوى الشهداء ،ويسقطون صرعى ،لكن
جثثهم تتابع االحرتاق.
من شهداء هذه اجملزرة الشيخ شكي

وهو كهيف انهز الستني من عمره ،والشيخ أدي

كيزاوي وعنده

تسعة من األطهال ،والشيخ أمحد الشامية مقرئ القرآن الضرير.

جمزرة املهيت والعلماء:

أما علماء الدين فقد تبعوهم إىل بيوهتم ،واقتادوهم واحداً بعد اآلخر .بدؤوا أوالً مبهيت محاة الشيخ بشري

املراد ،ويقع بيته يف منطقة اب البلد ..ذه

اجلنود إليه ،وأخرجوه من داره مع جمموعة من أقرابفه ..وأخذوا

يضربونه ..ويـعهرون حليته ابلرتا  ..وقاموا بسحبه على األرض ،مث أحرقوه وهو حي( ..ذه

من هذه العافلة

تسعة شهداء كلهم من علماء الدين).
 -أما الشيخ منري حوراين ،فقد اقتادوه مع ولديه ..وأعدموهم اميعاً ،وكانوا قد أعدموا ابنه الشهيد رافد

احلوراين قبل سنوات.

 -الشيخ عبد هللا احلالق :اقتادوه من أحد املالجئ وكان مع جمموعة من أهل احلي ..طل

منه اجلنود

ساخرين أن يتلو القرآن ،عسى أن جيد هللا له تخرجاً! أطرق الشيخ اجلليل الشجاع ،وقرأ بعض آايت القرآن
الكرمي ..لكن الضابط املسؤول سخر وقال له" :إن ربك لن ينجد  ،لقد حانت ساعتك ،وسنضعك يف جهنم"
اقتادوه إىل سوق احلدادين ،وسكبوا عليه برميل املازوت ،وأحرقوه ..نعم ..أحرقوا هذا الشيخ الوطين اجلليل
يرف هلم جهن.
ابن الثمانني عاماَ ًً دون أن يتحر فيهم عص  ،أو ة

الشيخ عبد الرمحن اخلليل :وهو عامل ضرير ..انهز الثمانني من العمر .عرف منذ شبابه مبواقهه النضالية

ضد كل أشكال التسلط السياسي واالجتماعي .هذا الشيخ الهاين يسكن يف حي احلاضر ،وقد احرتق منزله
أثناء القصف الصاروخي ..يقول شهود العيان من جريانه الذين أخذوا ابهلر حني بدأت البيوت كلها تشتعل:
إنه أخذ يستنجد ويطل

من اجلنود الذين حوله أن يساعدوه على اخلروج ..لكنهم ألقوا على املنزل قنبلة

حارقة ،فتهاوى البيت كلياً ..واحرتق الشيخ داخله.
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نرت هذه األحداث دون تعليق ..فالكلمات واللغة عاجزة عن الوصول إىل التعبري املناس .

جمزرة األطهال:

يف اهاية شارع الثامن من آذار ،حيث يقوم تقاطع مع سوق الطويل ،يقع مسجد يسمى (اجلامع اجلديد) يف
داخله وقعت جمزرة رهيبة بعد أربعة عشر يوماً من األحداث ..وكان الناس قد بدؤوا خيرجون قليالً إىل الشوارع.
طل

اجلنود من األهايل التوجه حنو سيارات اخلبز يف طرف الشارع ..أسرع األطهال ،وكانوا ابلعشرات ،محلوا

اخلبز وقهلوا عافدين ..اعرتضهم اجلنود ..وطلبوا إليهم الدخول إىل اجلامع اجلديد ،وهنا فتحوا عليهم النار..
وسقطت األجساد الطرية ،وسالت الدماء الطاهرة على اخلبز الذي كان ال يزال يف األيدي الصغرية.

جمزرة النساء يف احلمامات القدمية:

القصص هنا ال تصدق ..يرويها الناس مجنون وذهول ..كان اجلنود يدخلون إىل املالجئ ،وينتقون الهتيات
الصغريات ،وال يعرف األهل بعد ذلك عنهن شيااً.
يف محام األسعدية الكافن يف منتصف سوق الطويل ،وجدت جثث كثرية لهتيات معتدى عليهن ومقتوالت.

جمازر املستشهى الوطين:

وهذه اجملازر فاقت الوصف والتصور..
داخل املستشهى كانت واحدة من فرق املوت التابعة لسرااي الدفاع ،قد متركزت بصورة دافمة طوال
األح داث ،وكان عملها أن جتهز على اجلرحى من األهايل .يقول شهود العيان :كان الوضع يف داخل املستشهى
رهيباً فظيعاً ،القتلى ابلعشرات ميألون املمرات واحلديقة اخلارجية ..ويف بعض األماكن تكدست اجلثث فوق
بعضها ،وبدأت تهوح منها روافح األجساد امليتة املتهسخة ..معظم هؤالء القتلى من الذين كان يرسلهم املعتقل
املالصق للمستشهى يف املدرسة الصناعية ..حيث ميوت كل يوم العشرات.
أكثر اجلثث كانت مشوهة أو مقطعة أو مهروسة أحياانً ،وكان من الصع

التعرف على أي واحدة منها.

جتمع كل يوم أكوام اجلثث يف سيارات النهاايت ،وتنقلها الشاحنات إىل احلهر اجلماعية.
أحياانً كان يهد إىل املستشهى بعض اجلرحى ..هؤالء كانوا ال ينتظرون طويالً ..فإن فرقة املوت تباشر
عملها هبمة ونشاط ..وابلسكاكني والسواطري تعمد إىل تقطيع اجلسد اجلريح.
يف إحدى املرات ..قتلوا جرحياً ..وأخرج أحد اجلنود قلبه ..هذه القصة ليست خرافية ..والشهيد الذي
أخرجوا قلبه يدعى (مسري قنوت) من حي احلاضر.
قصص املستشهى الوطين كثرية جداً ..حيث حتول هذا املكان إىل مسلخ بشري ال مثيل له يف التاريخ
القدمي واملعاصر.
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جرافم املعتقالت:
اهلمجية اجلديدة تتهوق على اهلمجية القدمية يف فن االعتقال والتعذي
تقطيعاً ابلسواطري والسكاكني.

حىت املوت حرقاً أو جوعاً أو

املعتقالت يف محاة أثناء األحداث كثرية متعددة ،لكن أشهرها معتقل املدرسة الصناعية ..هذا املعتقل

حشدت السلطة يف داخله اآلالف ..وتكدست األجساد البشرية املنهكة داخل الغرف الواسعة الباردة.
كان املعتقلون يظلون أايماً بال طعام ..يدخل عليهم اجلنود بعد يومني ..بشيء من املاء واخلبز اليابس..
وينثرون ذلك أمامهم كما تطعم الكال والقطط.
وخيضع املعتقلون إىل عمليات حتقيق يتخللها تعذي وحشي على أيدي اجلنود والضباط ..وغالباً ما تنتهي

هذه التحقيقات ابلسجناء ،وقد حتول معظمهم إىل جثث مشوهة ومضروبة ابلسكاكني أو البلطات ،وبعضهم
هرست رؤوسهم مبلزمة احلدادين هرساً.
بعض السجناء كان حياول االنتحار ختلصاً من العذا

النهسي واجلسدي الطويل ..وبعض السجناء كان

يطل من اجلنود أن ينهذوا حكم اإلعدام فيه على الهور ،وسريعاً ما يلبون الطل .

قصص ال تصد ق يرويها بعض الناجني من املعتقالت عن صورة جهنم نظام أسد القابعة يف املدرسة

الصناعية.
 يف معتقالت أخرى كانت األمور أدهى ..فهي معمل البورسالن وحتت إمرة اجليش مباشرة اقتاد اجلنوداآلالف من الرجال ..تركوهم يف العراء وحتت املطر والربد بال طعام ..وكالعادة كانت التحقيقات تنتهي مجثث
جديدة ..ال تقذف هذه املرة يف حديقة املستشهى الوطين ..بل تتلقهها األفران ذات احلرارة املرتهعة جداً يف

معمل البورسالن ،داخلها أُحرقت ماات اجلثث ..وهكذا يتكشف علم اجلرمية عن آخر منجزات احلضارة
(األسدية) .ومن معتقل البورسالن نقدم صورة واحد ة معربة (مصرع الدكتور حكمت اخلاين) وقد مت على يد
اجلنود وأمام جمموع املعتقلني.
كان اجلنود قد امعوا املعتقلني أراتالً ..وبدؤوا يسنلون عن بعض األمساء ..وكان الطبي
السجناء..

الشهيد مع

عرف اجلند أن من بني معتقليهم رجالً طبيباً ،وهذه صهة جي أن أتخذ حقها من العقا يف عرف السلطة

الغامشة.

سح اجلنود الدكتور اخلاين ورموه أرضاً ..وبدؤوا بضربه وركله ..يقول أحد املعتقلني :فجنة رأيت الدكتور

اخلاين يتدحرج كالكرة على األرض ،وتنهر الدماء من رأسه .تقدم اجلالدون بعد ذلك وبدؤوا بضربه ابلبلطات
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وهو يتلوى ،مث صاح أحدهم :أنت طبي عيون ..سنقتلع عينيك ..وفعالً ..مت اقتالع عيين الدكتور على مرأى
من املعتقلني وبقااي احلياة ال تزال تسري يف جسده مث سحبت اجلثة ورميت يومني على اب املستشهى الوطين.

هذه عينة واحدة من جرافم املعتقالت وهي غنية عن التعليق.
بعد ذلك ،هل اكتهت السلطة؟ ..لنلق أوالً نظرة على واقع املدينة بعد أسابيع ثالثة من بداية اجملزرة ،حىت

العشرين من شباط كانت التقديرات األولية على النحو التايل:
عدد القتلى يقار الثالثني ألهاً ..نسبة اخلرا
 %40من مساحة املدينة.

الكامل حيث حتولت األحياء إىل ساحات ترابية بلغت

احلياة االقتصادية معدومة كلياً بعد التخري الكامل جلميع األسواق واهبها وحرقها فضالً عن استشهاد أو

اختهاء العدد األكرب من التجار أصحا احملالت التجارية.

الوضع السكاين رهي  ..وتدل اإلحصاءات أن الهاجعة كانت من الشمول حبيث مل تبق عافلة واحدة يف
املدينة مل تهقد بعض رجاهلا أو كلهم أحياانً..
ماذا يريد مصاصو الدماء أكثر من ذلك؟ ..سنرت اإلجابة ألحد كبارهم الذي مل ِّ
ترو دماء الثالثني ألهاً
عطشه.
يف الثاين والعشرين من شباط حدثت الواقعة التالية ،وهي ابتت معروفة للجميع يتناقلها اجلنود واألهايل
على السواء ..يزور رفعت أسد املدينة وحيوم فوقها بطافرة هيلوكبرت ،حىت يتنكد بنهسه من حجم الدمار ..بعد
ذلك يعقد اجتماعاً يف املطار مع كبار ضباط سرااي الدفاع ،ويسنهلم عن التقديرات األولية لعدد القتلى .يقولون:

عشرين ألهاً ،لكن اجلالد ال تسره اإلجابة فيقول :هذا الرقم قليل ابلقياس إىل تعداد سكان املدينة البالغ أكثر
من مايت ألف ..جي

أن يرتهع الرقم ..جيي

أحد الضباط :لقد اعتقلنا معظم الرجال الباقني ،واحتجزانهم يف

املعتقالت ،لكن عدداً ال أبس به من أبناء املدينة ،استطاع اهلر أثناء األحداث ابجتاه القرى.

هنا يطل (رفعت أسد) ابلتحديد أن يوعز اجليش املتواجد يف محاة إىل السكان أن األمور قد انتهت عند

هذا احلد ،وأن منع التجول سريفع عن املدينة اعتباراً من اهاية األسبوع ..وفعالً بدأت يف اليوم التايل (حتديداً يف
الثالث والعشرين من شباط مساء الثالاثء) سيارات اجليش تذيع مبكربات الصوت انتهاء منع التجول اعتباراً من

صباح األرب عاء (الرابع والعشرين من شباط) شاع اخلرب بسرعة ،وعاد عدد كبري من املهاجرين إىل محاة مساء يوم

اخلميس (اخلامس والعشرين من شباط) إىل بيوهتم وممتلكاهتم ..وكانت الواقعة الرهيبة يوم اجلمعة السادس
والعشرين من شباط.

جمزرة السادس والعشرين من شباط (اجلمعة احلزينة):
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م نذ الصباح هتدر شاحنات اجليش على الطرقات وتظهر حركة غري عادية من تنقالت اجلنود الذين
انسحبوا ومتركزوا يف معظم األبنية املرتهعة .بعض الناس ممن وفرهتم اجملزرة كانوا يف الشوارع أو على أبوا
البيوت ..وكان اجلميع يتناقلون األخبار بذهول .يف أزقة جانبية تكاثر جتمع األهايل أطهاالً ونساء وعدداً من
الرجال الناجني ،وهذا طبيعي بعد السماح ابلتجول وبعد حصار دام أسابيع ثالثة .يبدأ عمل األهايل ويقودون

لتوهم من املعتقالت ،وحني ال يكون العدد وفرياً يقرعون األبوا
ما تيسر منهم شيوخاً وأطهاالً ورجاالً خرجوا ة

(دون متييز) ويطلبون املزيد ومل أيت عصر هذا اليوم إال والشاحنات قد امتألت مبا يقار الثالثة آالف من
املعتقلني بينهم رجال شيوخ جتاوز بعضهم الثمانني عاماً ..وكان ظن اجلميع أن العملية وقافية المتصاص ردات
الهعل على إثر فتح التجول ..لكن الشاحنات توجهت إىل مقابر (سرحيني) وداخل عشرات احلهر املتسعة أُجرب

املعتقلون على الركوع وااهمر عليهم اجلحيم واملوت دفعة واحدة من رصاص املاات من جنود سرااي الدفاع
املدربني جيداً على معاجلة حاالت كهذه ،وانتهى يوم السادس والعشرين من شباط األسود وقد ارتهع عدد
الشهداء يف املدينة إىل ما يقار اخلمسة والعشرين ألهاً من الشهداء ،مل ينج من املذحبة سوى رجل واحد .حني
ااهالت اجلثث عليه ..انتظر هبوط الظالم وغادر املقربة عرب البساتني والقرى وكان هو الشاهد الوحيد الباقي

على قيد احلياة الذي روى حقيقة املذحبة على النحو الذي وصهناه آنهاً.
من شهداء هذه املذحبة :عبد الرمحن نعيمي ..وهو شاعر وله قصافد متعددة يف مديح حافظ أسد مل تنهعه
يوم املذحبة .احملامي اتيه امعة وهو من األعضاء البارزين يف احلز الشيوعي التابع خلالد بكداش .املواطن
(عيسى عرجة) مسيحي ويبلغ الثمانني من العمر( .منقذ ريس) وعمره أحد عشر عاماً.

بعد شباط:

وينتهي شب اط ..لكن السلطة مل تنته بعد ..وطوال شهر آذار ميتد العقا ليتناول هذه املرة حجارة املدينة
وقبورها وآاثرها وجوامعها وكنافسها ..وهكذا يرتدي احلقد الطافهي ثوابً جديداً .حممد ايمسني واحد من أبرز
ضباط سرااي الدفاع عينته السلطة خالل آذار حاكماً عرفياً على املدينة ،لكن املساجد مبآذاها حتر أحقاد
الوالغني ابلدم ..ويصدر ايمسني أوامره ..جي

أن هتدم كل اجلوامع ..وتبدأ املعركة مع احلجارة ..يف كل يوم

تتكهل أطنان من الديناميت بقتل املقدسات والرتاث والتاريخ ..بدؤوا ابجلامع الكبري وعمره آالف السنني..
ظلوا يومني يعملون حىت استطاعوا تقويض أركانه ..جامع السلطان مل يستطيعوا هدمه كلياً ،فضربوا املاذنة
والسقوف واتكنت احلجارة البيضاء احلزينة على بعضها وانتثرت املصاحف بينها واختلطت األوراق املقدسة
ابلركام ،وعلى مدى أسبوع كانت مساجد املدينة تالالً من احلجارة واإلمسنت والرتا  ،لكن احلقد مازال يشتعل
يف الصدور وسيمتد إىل الكنافس ..سرقت األيقوانت املقدسة والثرايت والتحف منها أوالً ..مث جاء دور
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التدمري .حتولت الكنافس إىل خرا ودمار.
األبنية القدمية يف حي الكيالنية األثري ..ويف منطقة احلاضر ..حتولت بهعل التلغيم والتهجري إىل فجوات
ترابية هافلة.
سوق الطويل بعد حرقه قاموا هبدمه كلياً ..وأصبح اليوم نهقاً طويالً من احلجارة والركام واجلدران املهشمة

املتداعية ،حىت املقابر انلت نصيبها من احلقد الطافهي ،وعلى مدى أسبوع تكهلت اجلرافات واملداحل بتسويتها
مع األرض ..وهكذا استوى يف املدينة الشهيدة األحياء واألموات.

جمزرة محاة ..ملاذا؟

حل هبذه املدينة املغدورة من فظافع وأهوال ،ينتص
اآلن وبعد أن رأينا ما ة
ملاذا سوراي ،وملاذا محاة ابلذات؟

السؤال :جمزرة محاة ..ملاذا؟

إن اجلوا على هذا التساؤل يكشف كل أبعاد احلقيقة .لنرت النظام أوالً يقدم إجابته ..لنرت اجملرم يربر

لآلخرين جرميته :يف رواية جمللة الطليعة الصادرة يف ابريس نقالً عن مسؤول سوري رمسي "أن حوايل  200مسلح
نزلوا يف ليل الثاين من شباط (فرباير) عام  1982واحتلوا املدينة وصهوا حوايل  90شخصاً من أتباع النظام،

وسيطروا على املراكز اهلامة ،وأعلنوا العصيان املسلح ،عند ذلك اضطرت السلطة السورية الختاذ القرار
(بتنظيف) املدينة منهم ،وإعادة األمن إىل املدينة".
انتهت الرواية الرمسية السورية ،من فمك ندينك! إن النظام األسدي بعرضه للمسنلة هبذه الطريقة يدين
نهسه :إذا كان ماتا شخص قد متردوا على السلطة ،فلماذا قتلت الدولة ثالثني ألف إنسان؟ وملاذا هدمت أكثر
من ثلث املدينة؟
لنهرتض جدالً أن مايت مسلح يف مدينة تعدادها ربع مليون ،أعلنوا عصياانً مسلحاً ،فهل حيق للحاكم أن
حيمل "ربع مليون إنسان" مسؤولية ماتني فقط!؟
يدمر املدينة أبهلها من النساء واألطهال ،أي أن ة
 -أمل يكن ابإلمكان أي حل آخر؟ غري قصف املدينة ابلطريان ورامها ابلصواريخ؟!

 أي حاكم يف الدنيا جمنون ينتهض ضده ماتا إنسان ،فبدل أن يالحقهم أو حياكمهم أو يهاوضهم ،يضراملدينة اليت هم منها ابلصواريخ واملدفعية والدابابت ،فيقتل األطهال والنساء والشيوخ واملدنيني اآلمنني ،ويهدم
املنازل على رؤوس أصحاهبا؟ وتكون النتيجة ثالثني ألف إنسان ما بني قتيل و..
ملحوظة :يف »حر « محاة مل يكن هنالك جرحى ،ألن قوات أسد كانت تالحق اجلرحى حىت املستشهيات
وجتهز عليهم.

(جي أن نثمن معاً هذا الوجه احلضاري اجلديد!!!).
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مرة أخرى نعود إىل سؤالنا احلار واملدهش :ملاذا؟
لقد أراد النظام على ما يبدو أن يعطي درساً بليغاً لكل املدن السورية لكي تتذكر دافماً وأبداً أاها إذا ما

فكرت يوماً أبي حتر ضد النظام فستلقى نهس املصري .ومع هذا وذا يبقى التساؤل املرير :ملاذا؟ معلقاً يلح

يف طل اجلوا .

من أجل ذلك البد من وضع منساة محاة يف سياقها السياسي والتارخيي ،البد من اإلمسا ابلبعد التارخيي
أجل -ألن احلدث مل خيلق من فراغ ،ومل يهبط فجنة من سابع مساء ،وإمنا سبقته أحداث متصلة ببعضهاالبعض ..واحلاضر الدامي هذا هو من نتافج املاضي وعصارته ..هذا املاضي ال ميضي أبداً ،بل يستمر فينا ويف
دورة احلياة ..يلقي بظله الكثيف على احلاضر ليصوغ معه آفاق املستقبل.

أما منظمة العهو الدولية فقد ذكرت يف تقريرها الذي أرسلته إىل حافظ أسد عام :1983
"تقول األنباء اليت تلقتها منظمة العهو الدولية -وقد محلت الصحف بعض تلك األنباء -أنه يف يوم 2
شباط (فرباير)  1982بعد الغرو بقليل حاول بعض اجلنود السوريني النظاميني مهاامة أحد البيوت يف املنطقة
الغربية القدمية من مدينة محاة ،وحاصرت قوة عددها  90جندايً على رأسهم ضابط (مالزم) بيتاً يشتبه أنه
حيتوي على مستودع كبري لألسلحة ،ميتلكه اإلخوان املسلمون ،وعند بدء اهلجوم متكن اجملاهدون املسلمون من
وحتصن
الرتبص للجنود والقبض عليهم أو قتلهم بعد معركة دارت بينهم ،مث نزعوا عنهم مالبسهم العسكرية ،ة
الثوار على أسطح املنازل واألبراج.

ويف الصباح التايل أعلنت مكربات الصوت على سكان محاة من مآذن املساجد أنه قد مت حترير املدينة،
وسيتبع هذا حترير بقية البالد" واحتل الثوار دور احلكومة ،ومراكز قوات األمن ،واهبوا األسلحة ،وبدأوا يف
إعدام موظهي احلكومة ومن تعاونوا معهم ،ويقال أن عدد القتلى على أيدي املتظاهرين ضد احلكومة يف أول يوم
كان  50شخصاً على األقل.

فما كان من احلكومة إال أن طوقت املدينة ،وأرسلت عدداً من اجلنود يرتاوح بني ستة آالف ومثانية آالف

جندي بينهم وحدات من اللواء  21اخلاصة .ويف يوم  11شباط (فرباير) عرض التلهزيون السوري فيلماً ميثل

مستودع األسلحة اليت قيل إاها وجدت يف محاة ،منها  500بندقية أمريكية و 40قاذفة صواريخ حتمل على

األكتاف مع صواريخ خترتق الهوالذ ،وكذلك ترسانة ضخمة للسالح والذخرية.
ويقول بعض املراقبني :إن األحياء القدمية من املدينة ضربت ابلقنابل من اجلو لتسهيل دخول القوات
العسكرية والدابابت خالل الطرقات الضيقة ،مثل حي (احلاضر) الذي حمقت الدابابت بيوته خالل األايم
األربعة األوىل من القتال ،ويف  15شباط (فرباير) بعد عدة أايم من قذف القنابل الشديد أعلن وزير الدفاع
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السوري اللواء مصطهى طالس أن الهتنة قد أمخدت ،غري أن املدينة بقيت حماصرة ومعزولة ،واستمر التهتيش
واالعتقال على نطاق واسع خالل األسبوعني التاليني ،وانتشرت أخبار متضاربة عن الهظافع اليت ارتكبتها قوات
األمن ،وقتل السكان األبرايء ابجلملة ،وليس من السهل معرفة ما حدث على وجه التحديد ،غري أن منظمة
العهو الدولية قد مسعت عن إعدام اماعي لسبعني شخصاً ًَ خارج املستشهى املدين يوم  19شباط (فرباير) وأن

سكان (احلاضر) لقوا حتههم على أيدي سرااي الدفاع يف نهس اليوم ،وأن أوعية معبنة بغاز السيانيد قد ربطت
أبانبي من املطاط يف مداخل املباين اليت يظن أاها مساكن املتمردين .مث فتحت فيها وقضت على اميع سكااها،

وأن الناس امعوا يف املطار احلريب وملع
طعام.

املدينة ويف الثكنات العسكرية وتركوا يف العراء أايماً بدون منوى وال

إن أحداث القتل واإلعدام اجملاوزة للقانون اليت أوردانها هنا هي تخالهة خطرية للحق يف احلياة ،ذلك احلق
املقدس الذي نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واالتهاقية الدولية بشنن احلقوق املدنية والسياسية
(املادة :)16
"لكل إنسان احلق الطبيعي يف احلياة ،وحيمي القانون هذا احلق ،وال جيوز حرمان أي فرد من حياته بشكل
تعسهي".

اجملازر اليت وقعت يف مدينة حل :
 - 1جمزرة سوق األحد:
بتاريخ  1980 - 7 - 13ونتيجة اعرتاض بعض املواطنني على التصرفات الوحشية اليت صدرت عن
بعض عناصر الوحدات اخلاصة املتواجدة يف سوق األحد ،قامت القوات اخلاصة إبطالق النار ،وبطريقة
عشوافية على املواطنني ،أدت إىل مقتل ( )42شخصاً ،وجرح ( )150آخرين.

 - 2جمزرة هنانو (املشارقة):

صبيحة يوم  1980 - 8 - 11وهو أول األايم املباركة لعيد الهطر ،ارتكبت عناصر الوحدات اخلاصة
جرمية بشعة حبق املواطنني ،فن جربت سكان منطقة املشارقة على تر منازهلم ،وبعد أن امعتهم يف مقربة هنانو
اجملاورة ،فتحت نريان أسلحتها عليهم ،وأردهتم قتلى ،وبلغ عدد ضحااي هذه اجملزرة ( )83مواطناً ،وفقاً لتقرير

قاضي التحقيق .وقد علمنا من هذه األمساء:
 - 1احلاج أمحد عرعور  70 /سنة.
 - 2حممد عرعور  50 /سنة.
 - 3عبد القادر عرعور  50 /سنة.
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 - 4حممود عرعور  40 /سنة.
 - 5زهري عرعور  28 /سنة.
 - 6علي عرعور  38 /سنة.
 - 7عبد الرزاق عرعور  29 /سنة.
 – 8عبد الهتاح عرعور  20 /سنة.
 - 9حممد عرعور  16 /سنة.
 - 10بكري عرعور  24 /سنة.
 - 11غسان عرعور  40 /سنة.
 - 12عمر حوري  15 /سنة.
 - 13حممد حوري  28 /سنة.
 - 14حسن حوري  29 /سنة.
 - 15عبد القادر حوري  17 /سنة.
 - 16خالد حوري  16 /سنة.
 - 17صاحل حوري  27 /سنة.
 - 18أمحد داية  45 /سنة.
 - 19حيىي دوران  17 /سنة.
 - 20عبدو دوران  40 /سنة.
 - 21عمر دوران  38 /سنة.
 - 22أمحد دوران  35 /سنة.
 - 23مصطهى دوران  37 /سنة.
 - 24حسن دوران  37 /سنة.
 - 25أمحد الهيل  55 /سنة.
 - 26صبحي فيل  35 /سنة.
 - 27حممد بن صبحي فيل  11 /سنة.
 - 28عبد اهلادي فيل  25 /سنة.
 - 29مروان فيل  20 /سنة.
68

 - 30حسين فيل  23 /سنة.
 - 31حممد امال جمدمي  20 /سنة.
 - 32أمحد درويش  41 /سنة.
 - 33إايد درويش  18 /سنة.
 - 34عماد درويش  21 /سنة.
 - 35حممد فارس  35 /سنة.
 - 36أمحد فارس  17 /سنة.
 - 37حممود فارس  19 /سنة.
 - 38أمحد داي  30 /سنة.
 - 39يوسف قوجه  28 /سنة.
 - 40حممد أطرش  29 /سنة.
 - 41عبد الرزاق أطرش  22 /سنة.
وقـد ذكـرت مـنظمـة الـعهو الـدولـية فــي نـشرتـها عـام  1983مـا يـلي:
"حل :
علم أنه يف يوم  11آ (أغسطس)  1980أول أايم عيد الهطر دخلت فرقة الهدافيني التابعة للوحدات
اخلاصة منطقة املشارقة حبل  ،وأخرجوا السكان من بيوهتم وامعوهم عند مقربة إبراهيم هنانو ،وهنا أطلقوا
الرصاص عليهم وقتلوا أكثر من  80شخصاً ،وأصابوا ماات عديدة منهم .مث حهرت حهرة كبرية ودفن القتلى
فيها ،ولدى منظمة العهو الدولية أمساء  41شخصاً منهم جاءت يف حتقيق أجراه قاضي التحقيق مبحكمة جبل

مسعان حبل  ،وهذه القافمة تشتمل على أعمار القتلى ابلتقري  ،وتضيف إىل جان
أاهم "دفنوا قبل تشريح اجلثة ملعرفة سب الوفاة".

أمساء  15شخصاً منهم

اجملازر اليت وقعت يف حمافظة إدل :

 - 1جمزرة جسر الشغور
بتاريخ  10آذار  1980وقعت هذه اجملزرة الرهيبة ،وترت

عليها مقتل ( )200مواطن ،وهدم وحرق

( )20منزالً و ( )50حانواتً ابلصواريخ واملدفعية اليت وجهتها القوات اخلاصة بقيادة علي حيدر اليت أحضرت
بطافرات اهليلوكبرت ،وشكلت السلطة حمكمة ميدانية برائسة عضو القيادة القطرية توفيق صاحلة ،وعضوية اللواء

انصر الدين انصر وزير الداخلية ،وعلي حيدر قافد الوحدات اخلاصة ،ومحدو حجو رفيس شعبة حز البعث
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يف إدل  ،وحممد أنيس رفيس شعبة احلز يف جسر الشغور .وخالل ساعتني متت حماكمة سبعني مواطناً ،واحلكم
عليهم ابإلعدام ،وتنهيذ احلكم يف املدينة.

وقد ذكرت نشرة املنرب املتخصصة حبقوق اإلنسان يف سورية ،يف عددها األول يف أيلول  1980تهاصيل
عن هذه اجملزرة .كما أن تقرير جلنة العهو الدولية لعام  1983جاء فيه:
"لدى منظمة العهو الدولية أمساء  24شخصاً يقال إن رجال الوحدات اخلاصة قتلوهم يف يوم  10آذار
(مارس)  1980على أثر خروجهم من حماكمة عسكرية عقدت هلم يف بلدة جسر الشغور ،وتقول األنباء  :إنه
يف يوم األحد  9آذار (مارس) قام لهيف من سكان البلدة بتظاهرة جاءت يف أعقا أسبوع من اإلضراابت اليت
مشلت تختلف أحناء سوراي ،وأدت إىل اشتباكات عديدة مع قوات األمن ،وهلذا صدرت األوامر إبرسال فدافيي
الوحدات اخلاصة من حل إىل جسر الشغور يف هليكوبرتات مسلحة ،حاصرت املدينة ،وأعادت إليها النظام.
مث بدأت محلة اعتقاالت واسعة ،وأقيمت حمكمة عسكرية يف اليوم التايل يف مكت الربيد حملاكمة املعتقلني،
ويبدو أنه على الرغم من أن احملكمة حكمت بعدم إدانة بعض املعتقلني لعدم كهاية األدلة وأمرت إبطالق
سراحهم ،إال أاهم عند خروجهم من املبىن قامت الوحدات اخلاصة حبصدهم عن آخرهم.
ولدى منظمة العهو الدولية أمساء  24شخصاً يقال :إاهم لقوا حتههم هبذه الطريقة لكن العدد الكلي غري

معروف".

 - 2جمزرة سرمدا
ذكرت نشرة املنرب املتخصصة يف قضااي حقوق اإلنسان :أنه يف صبيحة يوم  1980 - 7 - 25أفاق

سكان قرية (سرمدا) اآلمنة على أصوات القذافف والقنابل واالنهجارات تدوي يف أحناء القرية ،وأصوات
مكربات الصوت ،تطل من السكان التجمع يف ساحة املدرسة وبعد أن اجتمع السكان ،ااهالت عليهم سياط
اجلالدين ،وأعقا بنادقهم ،وتهنن رجال الوحدات اخلاصة يف إرهاهبم وتعذيبهم ،وقاموا حبرق ستة منازل ،وقتلوا
زوجة املواطن حممد سليم وابنته ،واملعلم أمحد عيسى  22سنة ،واملعلم حممود بكر  20سنة ،والطال اجلامعي
مصطهى الشيخ  20سنة ،والطال

اجلامعي حممد حاج محيدي ،واملواطن حممد خضر مشا ،والدراعي أبو

حسني ،ومثةلوا مجثة أمني الشيخ ،وشطروها شطرين.

وبعد ذلك عقدوا حمكمة ميدانية حكمت ابإلعدام على شريف الشيخ ،وعبد الرزاق درويش ،ونهذت

فيهما حكم اإلعدام فوراً ،ومل تستغرق احملاكمة واحلكم وتنهيذ حكم اإلعدام ساعة واحدة.
وجاء يف تقرير ملنظمة العهو الدولية:

"مني إىل علم منظمة العهو الدولية أنه يف ليلة  24متوز (يوليو)  1980كانت قوات األمن تطارد ستة من
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اجملاهدين من اماعة اإلخوان املسلمني هربوا يف اجتاه قرية سرمدا ،ويف فجر اليوم التايل صدرت أوامر إىل سكان
القرية من مكربات الصوت ابلبقاء يف بيوهتم ،مث بدأ التهتيش بيتاً بيتاً ،وأخرياً حوصر هؤالء الستة ،وقتلوا بعد

معركة مل تدم طويالً .وجرت حركة اعتقاالت واسعة ،وقامت قوات األمن ابلتحقيق ،واقتيد عدد كبري من سكان

القرية إىل ساحة املدرسة واستجوبوا علناً ،وضربوا ،وأطلق الرصاص على عدد منهم -بلغ  22شخصاً -ولدى

منظمة العهو الدولية أمساؤهم ،ويقال" :إن القوات العسكرية سحقت بعض بيوت القرية سحقاً قبل أن
يغادروها".

 - 3جمزرة الرقة:

جاء يف نشرة املنرب :العدد األول  -أيلول :1980
"حىت الرقة املدينة األبية مل تسلم من غدر القتلة السهاحني ..وكعادهتم يف حتويل املدارس إىل سجون ،قام
جالوزة النظام مجمع ( )400معتقل يف مدرسة اثنوية ،وأقدموا على تصهيتهم إبشعال حريق يف ليلة ممطرة يف
وتهحموا ،دون أن يتمكن واحد منهم من النجاة بنهسه.
منتصف أيلول  1980فاحرتق اميع املعتقلني ،ة

وجرايً على سياسة تزوير احلقافق وتزييهها ،أصدرت السلطات احمللية بياانً ،عزت فيه احلريق حلادث طارئ،

وجاء يف البيان أنه:

"نش حريق يف إحدى املدارس أدى إىل قتل بعض األبرايء ،وأنه مت إمخاد النار بعد وقت قصري".
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الهصل الثاين
اإلعدامات مبوج قوانني قمعية وحماكمات صورية
أوالً :القوانني القمعية:

 - 1االلتزامات القانونية للحكومة السورية ،وفقاً للمادة ( )2من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية
والسياسية.
فقد نصت املادة ( )2من العهد الدويل يف فقرهتا األوىل على تعهد كل دولة طرف ابحرتام احلقوق املعرتف
هبا فيه ،وبكهالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها ،واخلاضعني لواليتها ،دون أي متييز.
ونصت الهقرة ( )2من نهس املادة على أنه إذا كانت التدابري التشريعية ال تكهل فعالً أعمال احلقوق
املعرتف هبا يف هذا العهد ،تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ طبقاً إلجراءاهتا الدستورية ما يكون ضرورايً هلذه
األعمال من تدابري تشريعية أو غري تشريعية.

وقضت الهقرة ( )3من هذه املادة بتعهد كل دولة طرف بكهالة سبل فعالة للتظلم ألي شخص انتهكت
حقوقه أو حرايته املعرتف هبا يف هذا العهد.
وخالصة التزامات احلكومة السورية مبوج

هذه املادة أاها جي

عليها -إذا كان التشريع ال يتهق مع

نصوص العهد الدويل -تعديل التشريع مبا يتهق مع هذه النصوص.
وإننا من قبيل التوثيق املوضوعي هلذا التقرير نورد حرفياً ما قاله املندو السوري أمام اللجنة املعنية حبقوق

اإلنسان يف اجللسة رقم  158اتريخ  1979/8/2يف جنيف (الوثيقة رقم  -CCPRLSRL158الهقرة
: -3
"أضاف السيد الهتال أن العهد املوقع واملعلن من بالده ،متوافق مع النظام الدستوري وأصبح جزءاً من

القانون الداخلي السوري وهذا يستتبع أن كل مواطن سوري يستطيع أن يثري أحكامه أمام السلطات القضافية
واإلدارية.
إال أنه ميكن خرق االلتزامات املنصوص عليها يف العهد تطبيقاً للمادة الرابعة يف حالة قيام خطر ميس أمن

الدولة حصرايً.
ويقول املندو السوري يف الهقرة  16من نهس حمضر اجللسة :إن سورية ال ميكن هلا أن توقع العهد
الدويل ما مل تقدر أبنه ليس هنا تعارض بني دستورها ونصوص العهد ،ألن للدستور قيمة أمسى ،واميع الواثفق
واملعاهدات الدولية اليت تنضم إليها سورية جي أن تتوافق مع الدستور.
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ويف حال التنازع بني نصوص العهد والقانون الداخلي ،تهضل نصوص العهد ويعدل القانون الوطين آلياً".
إن مداخلة مندو احلكومة السورية كافية لتوضح التزامها بتوفيق تشريعاهتا مع نصوص العهد الدويل.
ولكن ما حدث ليس عدم صدور تشريعات توفق بني القوانني السورية وأحكام العهد فحس  ،وإمنا صدور
تشريعات جديدة تنتهك احلقوق األساسية اليت كهلها العهد.
وعندما أاثرت نقابة احملامني أمام السلطات احلكومية ،موضوع وجو إلغاء النصوص التشريعية واإلدارية
املتعارضة مع أحكام العهد ،كان جزاؤها احلل واعتقال احملامني مما سننيت على ذكره يف الهصول الالحقة.
 - 2الدستور السوري يعطي احلكومة مربراً الستمرار العمل ابلقوانني القمعية:

فقد نصت املادة ( )153من الدستور السوري على ما يلي:

(تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعالن هذا الدستور سارية املهعول إىل أن تعدل مبا يوافق
أحكامه).
وملا كان الدستور السوري صدر يف  3آذار  1973فقد مضى على صدوره ستة وعشرون عاماً ،ومع ذلك

فإن التشريعات النافذة والصادرة قبل إعالن هذا الدستور واملخالهة ألحكامه مل يعدل شيء منها ،وما زالت
انفذة ،بل أضيف إليها القانون ( )49لعام 1980.
 - 3حالة الطوارئ وآاثرها السلبية على حقوق اإلنسان:
نشرت جملة املنرب يف عددها ( )14لعام  1986التقرير املقدم من جلنة الدفاع عن احلرايت واملعتقلني يف
سورية املقدم إىل الندوة الدولية عن حقوق اإلنسان يف سورية ،اليت عقدت يف بروكسل بني  7 - 6كانون األول
 1985حبثاً عن حالة الطوارئ يف سورية ،جاء فيه ما يلي:

الهرع األول :حالة الطوارئ وآاثرها السلبية على حقوق اإلنسان:

تستند السلطة يف سورية يف تربيرها العتقال املواطنني بدون حماكمة إىل حالة الطوارئ املعلنة مبوج

األمر

العسكري رقم ( )2اتريخ .1963/3/8
ولن نناقش هنا صحة األسبا

اليت دعت السلطة إلعالن حالة الطوارئ ،ألن هذه املسنلة تعترب من

أعمال السيادة اليت متارسها أية سلطة مالكة زمام احلكم.
وإمنا سنناقش مدى مشروعية حالة الطوارئ املعلنة من الناحية الدستورية الشكلية ،ومن الناحية
املوضوعية ،مث نناقش اآلاثر السياة حلالة الطوارئ على حقوق اإلنسان يف سورية ،وخاصة جلهة تهاقم االعتقال
بدون حماكمة.
أوالً :عدم دستورية حالة الطوارئ يف سورية من حيث الشكل:
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إن حالة الطوارئ السافدة اآلن يف سورية واملستمرة منذ اثنني وعشرين عاماً تستند إىل املرسوم التشريعي

رقم  51اتريخ  .1962/12/22وقد نصت املادة ( )2منه على ما يلي:

أ  -تعلن حالة الطوارئ مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء املنعقد برائسة رفيس اجلمهورية وأبكثرية ثلثي
أعضافه على أن يعرض على جملس النوا يف أول اجتماع له.
 حيدد املرسوم القيود والتدابري اليت جيوز للحاكم العريف اختاذها ،واملنصوص عليها يف املادة الرابعة منهذا املرسوم التشريعي ،دون اإلخالل أبحكام املادة اخلامسة منه.
أما املادة اخلامسة فنصت على ما يلي:
أ  -جيوز جمللس الوزراء املنعقد برائسة رفيس اجلمهورية توسيع دافرة القيود والتدابري املنصوص عليها يف
املادة السابقة عند االقتضاء ،مبرسوم يعرض على جملس النوا  ،يف أول اجتماع له.
 وجيوز هلذا اجمللس تضييق القيود والتدابري املشار إليها ،ونصت املادة ( )101م الدستور السوريالنافذ على ما يلي:
يعلن رفيس اجلمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه املبني يف القانون.
هذا وتنص املادة الرابعة من قانون الطوارئ على ما يلي:
للحاكم العريف أو انفبه أن يصدر أوامر كتابية ابختاذ اميع القيود ،والتدابري األمنية أو بعضها وأن حييل
تخالهيها إىل احملاكم العسكرية:
أ  -وضع قيود على حرية األشخاص يف االجتماع واإلقامة ،والتنقل واملرور يف أماكن أو أوقات معينة،
وتوقيف املشتبه فيهم ،أو اخلطرين على األمن والنظام العام توقيهاً احتياطياً ،واإلجازة يف حتري األشخاص
واألماكن يف أي وقت ،وتكليف أي شخص بتندية أي عمل من األعمال.
 -مراقبة الرسافل واملخابرات أايً كان نوعها ،ومراقبة الصحف.

ج  -حتديد مواعيد فتح األماكن العامة.

د  -سح إجازات األسلحة والذخافر.
و  -االستيالء على أي منقول ،وفرض احلراسة املؤقتة على الشركات.
ومن استعراض هذه النصوص يتبني لنا ما يلي:
 - 1إن إعالن حالة الطوارئ منوط ابلسلطة التنهيذية املمثلة مبجلس الوزراء اجملتمع برائسة رفيس
اجلمهورية يف الهرتة السابقة لصدور الدستور احلايل عام  .1973وبرفيس اجلمهورية منهرداً يف الهرتة التالية لنهاذ

هذا الدستور.
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 - 2ختتص السلطة التشريعية ابملصادقة على إعالن حالة الطوارئ .وإن عرض مرسوم اإلعالن على جملس
النوا

ليس إلعالمه فحس  ،وإمنا للمصادقة على املرسوم ،بدليل منح هذا اجمللس صالحية تضييق القيود

والتدابري املتخذة مبرسوم إعالن حالة الطوارئ.
 - 3عندما يكون جملس النوا منحالً ،أو واليته منتهية ،يسرتد هذا اجمللس حقه ابملصادقة على إعالن

حالة الطوارئ يف أول جلسة يعقدها بعد انتخابه ،ألن تعبري (أول اجتماع) يشمل كافة احلاالت اليت مل يكن فيها
اجمللس يف حالة انعقاد ألي سب كان ،وهذا ما تقضي به معظم التشريعات املقارنة.
 - 4تعترب مصادقة جملس الشع

من الشروط اجلوهرية لنهاذ حالة الطوارئ ،لتعلقها إبرادة الشع

والنظام العام واحلرايت العاملة.
يف التشريع الراهن ،ألن منح رفيس

 - 5ما زال إعالن حالة الطوارئ خاضعاً ملوافقة جملس الشع
اجلمهورية منهرداً سلطة إعالن حالة الطوارئ مبقتضى املادة  101من الدستور قد عطف على (الوجه املبني يف
القانون) أي قانون الطوارئ.

ومل تعدل املادة  2من املرسوم التشريعي رقم  51اتريخ  1962/12/22ابملادة  101من الدستور إال
جلهة إعطاء صالحية الوزراء ،ومل تنتزع ابلتايل سلطة جملس النوا أو جملس الشع

املوافقة على إعالن حالة

الطوارئ.
وإذا علمنا أن حالة الطوارئ يف سورية مل تعرض على جملس الشع أو على أي جملس تشريعي شكل بعد
إعالاها وحىت اآلن ،يتبني لنا أن حالة الطوارئ يف سورية غري دستورية ،وكافة التصرفات اليت متت على أساسها
ابطلة ملخالهتها للدستور والقانون .ذلك ألن عرض إعالن حالة الطوارئ على جملس النوا يعترب ركناً جوهرايً
يف صحة هذه احلالة ودستوريتها .حىت إن الهقه الهرنسي يرى وجو إعادة عرض إعالن حالة الطوارئ على
جملس النوا يف مستهل كل عهد بعد تسلم رفيس اجلمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
هلذه األسبا تصبح حالة الطوارئ يف سورية غري انفذة دستورايً ،مما يستتبع عدم قانونية كافة القرارات
الصادرة ابالستناد إليها ،وخاصة أوامر اعتقال األفراد دون حماكمة ،ألن ما بين على الباطل ابطل.
ونعود يف هذا الهصل إىل ما جاء يف أقوال مندو احلكومة السورية أمام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان.
جاء يف الهقرة  56من حمضر اجللسة رقم  160اتريخ 1979/8/3
"ذكر املندو السوري أمام اللجنة أن حالة الطوارئ ملحوظة يف سورية قبل توقيعها العهد الدويل بهرتة
طويلة ألن سورية كانت حمل عدوان صهيوين مدعوم من الوالايت املتحدة والدول األوربية ،وإن املادة الرابعة يف
العهد أهم من املادة  14املتعلقة حبق املثول أمام القضاء.
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وإن حالة الطوارئ يف سورية خاضعة للمرسوم الصادر يف  1962/12/22الذي حيدد حاالت إعالن حالة
الطوارئ".
ويتابع املندو السوري حىت يقول يف الهقرة  60من حمضر اجللسة نهسه:
"إن حالة الطوارئ تعلن مبوج قانون ينشر يف اجلريدة الرمسية ومع ذلك ،وخالفاً ملختلف األنظمة
السياسية السابقة لعام  ،1963اليت كانت مهددة دوماً ابالنقالابت ،فإن احلكومة احلالية بهضل قاعدهتا

الشعبية وتنظيمها احلديث شعرت أباها من القوة الكافية حىت ال تلجاً إىل إعالن حالة الطوارئ.".

وهذا الكالم يعين أن حالة الطوارئ يف سورية غري معلنة دستورايً ،وإمنا واقعياً وهذا أدهى وأقسى.

ونشري هنا إىل قول نهس مندو احلكومة السورية يف جلسة اللجنة رقم  158أي قبل جلستني واتريخ

 1979/8/2حيث قال يف الهقرة ( )5من حمضر اجللسة ما يلي:
"فيما يتعلق مبسنلة خرق العهد وخاصة بقانون الطوارئ ،سرد السيد الهتال ،تصرحياً لرفيس اجلمهورية
السورية أمام جملس الشع أبن ممارسة احلرية شيء هام جداً ،وأن أي شخص لن حياس على آرافه أو

معتقداته ضمن إطار الدستور والقانون.

وإن قانون الطوارئ لن يطبق ،من اآلن فصاعداً إال إذا كان أمن الدولة مهدداً.
وأضاف الهتال :إنه تبعاً لتصرحيات وخطا رفيس اجلمهورية فإنه فهم من وفود حضرت متثل قطاعات

إدارية يف البالد أبن قانون الطوارئ كان يطبق بصورة خارجة عن نصوصه ،وأن الرفيس قد أعطى أوامره مبعاجلة
هذه احلالة".
ونعتقد أن مداخليت مندو

احلكومة السورية كافيتان إلثبات عدم دستورية حالة الطوارئ يف سورية،

وإساءة استخدامها من قبل السلطات املسؤولة عن األمن ،واليت أتمتر أبمر رفيس اجلمهورية شخصياً.
وإننا نؤكد بصورة موضوعية أن إساءة استخدام حالة الطوارئ بعد خطا رفيس اجلمهورية يف آذار
 1978ومداخلة مندو

احلكومة السورية أمام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد تعاظمت بصورة خطرية

وشهدت أعوام 1979و 1980وما يليها أشكاالً من انتهاكات حقوق اإلنسان مست الضمري اإلنساين،
وأمهها انتها احلق يف احلياة بصورة اماعية ،لذلك فإن اميع أقوال املسؤولني احلكوميني مل تكن إال لالستهال
احمللي ،وحماولة المتصاص النقمة الشعبية.
ومل تستخدم حالة الطوارئ ضد "إسرافيل" وعمالفها وإمنا لقمع املواطنني ومنعهم من ممارسة حقوقهم
وحرايهتم األساسية.

اآلاثر السلبية حلالة الطوارئ على حقوق اإلنسان:
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وبصرف النظر عن عدم دستورية حالة الطوارئ ،فإن التطبيقات الواقعية حلالة الطوارئ قد أفرزت اآلاثر
القانونية اخلطرية على حقوق اإلنسان وهي:
 - 1انعدام ممارسة السلطة القضافية ألية صالحية بصدد االعتقاالت سواء كان جلهة األمر ابالعتقال
وتنهيذه ،أو مسؤولية التحقيق مع املعتقل ،أو معاقبته ،أو اإلفراج عنه ،وهذا خيالف الهقرة  3من املادة  9من
اتهاقية احلقوق املدنية والسياسية.
 - 2حرمان املواطنني من ممارسة حقهم يف الطل من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص .وهو احلـق
املتعارف عليه يف القاعدة الالتينية املشهورة  Hebeas Corpusوهذا خيالف الهقرة  4من املادة  9املشار إليها.
 - 3حج حق الدفاع عن املعتقل أو توكيل حمام للتشاور معه وابلتايل منع احملامني من التوكيل أو الدفاع
عن أي معتقل أبمر عريف بزعم أن توقيهه ليس قضافياً ،وإذا توكل حمام عن أي معتقل فال يسمح له حىت
ابملراجعة لالستهسار عن مصري موكله وهذا خيالف الهقرة  - -من املادة  14من االتهاقية املذكورة.
 - 4عدم جواز الطعن بقرارات احلاكم العريف القاضية ابعتقال أي شخص أو االعرتاض عليها أو التظلم
منها أمام أي مرجع قضافي وهذا يتعارض مع الهقرة األوىل من املادة  14من االتهاقية املشار إليها .
 - 5منع ذوي املعتقل من معرفة مكان اعتقاله أو التهمة املوجهة إليه وابلتايل عدم إمكان زايرته للتحقق
مما إذا كان حياً أو ميتاً .وقد ترت

على ذلك أن معظم املعتقلني بدون حماكمة يف سورية ميكن اعتبارهم حبكم

املهقودين ألن مصريهم جمهول.

نستخلص مما تقدم ما يلي:
 - 1عدم دستورية إعالن حالة الطوارئ لعدم عرضها على جملس الشع

حىت اآلن ابلرغم من صورية

هذا اجمللس.
 - 2إن حالة الطوارئ يف سورية جت دراستها ابعتبارها ممارسة مستمرة منذ عشرين عاماً وأصبحت دافمة

وحتولت دافرة احلاكم العريف إىل مؤسسة ذات آاثر خطرية على مبدأ سيادة القانون.

 - 3إن حالة الطوارئ إجراء استثنافي ومؤقت وجي أن تتخذ اإلجراءات مبوجبها تبعاً ملا تقتضيه بدقة
متطلبات الوضع االستثنافي .وهذا واضح من نص املادة الرابعة من االتهاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية
اليت تنص على ما يلي:
أ  -جيوز للدول األطراف يف هذه االتهاقية يف حالة الطوارئ العامة اليت هتدد حياة األمة واليت يعلن عن
وجودها رمسياً  ،أن تتخذ من اإلجراءات ما حيلها من التزاماهتا اليت نصت على هذه االتهاقية تبعاً ملا تقتضيه
بدقة متطلبات الوضع على أن ال تتناىف هذه اإلجراءات مع التزاماهتا األخرى طبقاً للقانون الدويل ،ودون أن
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تتضمن هذه اإلجراءات متييزاً مبنياً على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الداينة أو األصل
االجتماعي فقط.
 ومع ذلك ال جيوز التحلل من االلتزامات اليت نصت عليها املواد  6و 7و 8و (فقرة  1و )2و 11و  15و  16و .18
ج  -تلتزم كل دولة طرف يف هذه االتهاقية تستعمل حقها يف التحلل من التزاماهتا أبن تبلغ فوراً الدول

األخرى األطراف يف هذه االتهاقية عن طريق األمني العام لألمم املتحدة ابلنصوص اليت حتللت منها ،واألسبا
اليت دعتها إىل ذلك".

ومن الواضح أن املمارسات اليت متت يف سورية ابسم حالة الطوارئ قد أخرجتها من الوضع االستثنافي إىل
احلالة الدافمة لتربير االنتها املنهجي حلقوق اإلنسان .وهذا يتعارض مع املادة الرابعة املشار إليها.
كما أن النظام يف سورية مل يعلم األمم املتحدة حىت اآلن ابلنصوص اليت حتلل منها من االتهاقية واألسبا
اليت دفعته إىل ذلك ،ألنه يف الواقع عطل جوهر االتهاقية وهو احملافظة على حياة وحرية اإلنسان ،وتوضح ذلك
خالل مناقشة تقرير احلكومة السورية أمام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املختصة مبناقشة تقارير الدول املنضمة
إىل اتهاقية احلقوق املدنية والسياسية ،وقد أوردان فقرات من أقوال املندو السوري حول ذلك.
ولقد ذكرت جلنة العهو الدولية يف تقريرها املقدم إىل احلكومة السورية عام  1983ما يلي:
"يف  8آذار (مارس)  1963صدر األمر العسكري رقم  /4/وفقاً لقرار اجمللس الوطين لقيادة الثورة إبعالن

حالة الطوارئ الذي سبق صدوره يف  22كانون األول (ديسمرب)  1962ينص على أن إعالن حالة الطوارئ
جي

أن يعرض على جملس النوا للموافقة عليه يف أول اجتماع له .فليس لدى منظمة العهو الدولية ما يهيد

أبن هذه املوافقة قد أعطيت وال تزال حالة الطوارئ اليت أعلنت قبل عشرين سنة سارية املهعول يف البالد حىت
اليوم".
 - 4املرسوم التشريعي  /6/الصادر بتاريخ 1965/1/7
إن هذا املرسوم التشريعي القمعي يعطي احملاكم االستثنافية حق احلكم ابإلعدام أو األعمال الشاقة على
األفعال اليت تعترب تخالهة لتطبيق النظام االشرتاكي عن طريق القول أو الهعل أو الكتابة.
كما تعاق على السجن مخسة عشر عاماً على األفعال اليت تعترب مناهضة ألي هدف من أهداف الثورة،

أو عرقلتها ،سواء كان ذلك عن طريق التظاهرات ،أو التجمعات ،أو أعمال الشغ بقصد البلبلة ،وزعزعة ثقة
اجلماهري أبهداف الثورة.
وقد قصد واضع هذا القانون الغموض يف نص القانون حىت تكون احملكمة االستثنافية قادرة على تهسري أي
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عمل معارض للحكومة أبن معارضته تعترب مناهضة ألهداف الثورة ،كما وقع لدعاة حقوق اإلنسان ،فقد
اعتربت حمكمة أمن الدولة أن استنكارهم النتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية هو مناهضة ألهداف الثورة.
لقد جاء يف تقرير (مراق الشرق األوسط) عن أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية عام :/1992/
(لقد متت حماكمة  /17/سبعة عشر شخصاً أعضاء يف جلان الدفاع عن احلرايت وحقوق اإلنسان ،أمام
حمكمة أمن الدول ة .وقد اعتربت احملكمة أن دعوهتم إىل احرتام حقوق اإلنسان ،ووقف انتهاكات هذه احلقوق،
هي أعمال مناهضة ألهداف الثورة ،وحكمت عليهم ابلسجن بني عشر سنوات ومخس عشرة سنة.
 - 5القانون  /49/الصادر يف متوز عام  1980والذي يقضي ابعتبار كل منتس

إىل اماعة اإلخوان

املسلمني جمرماً ويعاق ابإلعدام.

بعد حوايل ثالثة أشهر من حل نقاابت احملامني واألطباء واملهندسني يف سورية أحال رفيس اجلمهورية يوم

 1980/6/21مشروع قانون إىل جملس الشع يقضي ابعتبار كل منتس إىل اماعة اإلخوان املسلمني جمرماً
ويعاق ابإلعدام.
وعندما عقد جملس الشع

جلسته يف يوم  1980/6/30وكان آخر يوم من الدورة العادية التاسعة

للمجلس ،تلي مشروع القانون واقرتح عضو اجمللس غازي خضرة استعجال النظر يف مشروع القانون املذكور
فاعرتض العضو عبد هللا موصللي على طل االستعجال ألن الدورة يف اهايتها كما اعرتض موضوعياً على
املشروع ألن ه يتعارض مع االجتاه الدويل إللغاء عقوبة اإلعدام .وإن الدستور قد نص على أن السيادة للقانون
فكيف ميكن أن نعطي سيادة لقانون ميكن أن يقر يف ظرف مخس ساعات .ومل يشار يف هذا االعرتاض سوى
عضو آخر وهو هشام الساطي.
ويف سبيل سرعة إقرار مشروع القانون ،دعا رفيس اجلمهورية إىل عقد دورة استثنافية جمللس الشع عقدت
أوىل جلساهتا يوم األحد  1980/7/5وتلي يف اجللسة الثانية يوم  1980/7/6تقرير اللجنة الدستورية الذي
صدر ابألكثرية حيث ترى األقلية أبن املادة  5من املشروع تخالف للمادة  20من الدستور اليت تنص على عدم
رجعية القوانني يف األمور اجلزافية.
وعقد اجمللس جلسته الثالثة واألخرية يف الدورة االستثنافية يوم  1980/7/7حيث تلي تقرير جلنيت األمن
القومي والشؤون الدستورية والتشريعية وطرحت مواد مشروع القانون للمناقشة وتغي

عن هذه اجللسة 27

عضواً من أصل جمموع األعضاء البالغ عددهم  195عضواً.
وابلرغم من أمهية هذا القانون مل يناقشه سوى مخسة أعضاء وهم حممود كللو ،وامال عبد الدين ،وحتسني
الصهدي ،ووحيد مصطهى ،وحممد امعة تهتنازي.
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مث أقر مشروع القانون أبكثرية رفع األيدي دون أن يدون يف حمضر اجللسة من هم املعرتضون وهذا هو نص
القانون الذي أعطي رقم  49اتريخ .1980/7/7
املادة  - 1يعترب جمرماً ويعاق ابإلعدام كل منتس لتنظيم اماعة اإلخوان املسلمني.

املادة  - 2أ  -يعهى من العقوبة الواردة يف هذا القانون أو أي قانون آخر ،كل منتس إىل هذه اجلماعة،

إذا أعلن انسحابه منها خالل شهر واحد من اتريخ نهاذ هذا القانون.
 -يتم إعالن االنسحا

تصريح خطي يقدم شخصياً إىل احملافظ أو السهري ملن هم خارج

مبوج

القطر بتاريخ صدور هذا القانون.

املادة  - 3ختهض عقوبة اجلرافم اجلنافية اليت ارتكبها املنتس

إىل تنظيم اماعة اإلخوان املسلمني ،قبل

نهاذ هذا القانون حتقيقاً ألهداف هذه اجلماعة ،إذا سلم نهسه خالل شهر واحد من اتريخ نهاذ هذا القانون ملن

هم داخل القطر وخالل شهرين ملن هم خارجه وفقاً ملا يلي:
أ  -إذا كان الهعل يوج

اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد كانت العقوبة األشغال

الشاقة مخس سنوات على األكثر.
 إذا كان الهعل يؤلف إحدى اجلناايت األخرى كانت العقوبة احلبس من سنة إىل ثالث سنوات.املادة  - 4يعهى من عقوبة اجلرافم اجلنحوية املرتكبة قبل نهاذ هذا القانون ،حتقيقاً ألهداف تنظيم اماعة

اإلخوان املسلمني كل منتس إىل هذه اجلماعة إذا سلم نهسه خالل شهر واحد من اتريخ نهاذ هذا القانون ملن
هم داخل القطر وخالل شهرين ملن هم خارجه.
املادة  – 5ال يستهيد من التخهيض والعهو الواردين يف هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو احملاكمة.
املادة  - 6ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من اتريخ صدوره.

عدم مشروعية القانون  49لعام  1980من منظور القانون الدويل حلقوق اإلنسان والدستور

السوري

 تخالهة القانون للمادة  19من االتهاقية الدولية اليت تنص على حق كل إنسان يف اعتناق آراء دونمضايقة وحقه يف حرية التعبري واملادة  25من الدستور السوري اليت تنص على أن احلرية حق مقدس وتكهل
الدولة للمواطنني حرايهتم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمتهم.
وأن التزام احلكومة السورية مبوج

املادة  2من االتهاقية الدولية يقضي إبصدار التشريعات اليت تتيح

للمواطنني ممارسة حريتهم يف التعبري والرأي.
وال جيوز أن يتحول القانون إىل أداة لقمع احلرية وإمنا جي أن يكون وسيلة للتمتع هبا.
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والدليل على ذلك ما جاء يف الهقرة ( )2من املادة  29من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على
ما يلي:
خيضع الهرد يف ممارسة حقوقه وحرايته لتلك القيود اليت يقررها القانون فقط لضمان االعرتاف حبقوق الغري
وحرايته واحرتامها ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع دميقراطي.
وكذلك تنص املادة  30من الدستور السوري على أن ال تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من اتريخ
العمل هبا ،وال ميكن أن يكون هلا أثر رجعي وجيوز يف غري األمور اجلزافية النص على خالف ذلك.
ومن الواضح أن نصوص القانون انتهكت بشدة مبدأ عدم رجعية القوانني اجلزافية ألنه َج َّرَم فعالً مل يكن
معاقَباً عليه قبل صدور القانون  ،49ونص صراحة يف املادة اخلامسة منه على عدم مشول أحكامه للمعتقلني
املوقوفني قبل صدوره ابلنسبة لتخهيض العقوبة.

والطريف املثري أنه خالل مناقشة املادة اخلامسة سنل العضو جنم الدين الصاحل عن القانون الذي يطبق
على املوقوفني ،فنجا وزير الداخلية أبنه ستطبق عليهم القوانني السابقة ،خالفاً لصريح نص املادة اخلامسة.

ولو كان قد طبق قول وزير الداخلية ألطلق سراح اميع املعتقلني ألن القوانني السابقة لصدور القانون 49

مل تكن تعاق

على االنتماء جلماعة اإلخوان املسلمني ،وهذه القضية جي

أن تكون واضحة يف أذهان

املنظمات الدولية إذ أن القانون  49مل يشدد العقوبة على االنتماء إىل اإلخوان املسلمني وإمنا أحدث عقوبة
جديدة مل تكن واردة يف التشريع السوري أصالً.

ملاذا مل يصدر القانون  49لعام  1980مبرسوم تشريعي من رفيس اجلمهورية؟
قد يتبادر إىل الذهن سؤال مشروع طاملا أن رفيس اجلمهورية له احلق بسلطة التشريع خارج انعقاد دورات

جملس الشع
الدستور.

كما أنه يستطيع أن ميارس سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات اجمللس عمالً ابملادة  111من

ملاذا مل يصدر القانون رقم  49لعام  1980بصيغة مرسوم تشريعي طاملا أنه من األمهية إىل درجة دعوة
جملس الشع لدورة استثنافية؟!
إننا نعتقد جازمني أبن الغاية من ذلك هي حتميل جملس الشع

مسؤولية إصدار مثل هذا القانون الذي

يشكل نقطة سوداء يف اتريخ اجمللس ،وأن املناقشات اليت جرت يف اجمللس نهسه أثبتت مدى انصياعه إلرادة
رفيس النظام ،ألن من شاركوا يف املناقشة يعدون على أصابع اليد الواحدة.
وهذا دليل آخر على مدى متتع الشع حبقوقه الدميقراطية يف ظل جملس الشع هذا.
وبعد ..فهذه مناذج من القوانني القمعية يف سورية تثبت بصورة موضوعية أن اإلرها يف ظل نظام حافظ
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أسد قد شكل اإلرها املقنَّن وهو أخطر أنواع اإلرها .

اثنياً :احملاكمات الصورية

لقد أنشنت السلطة يف سورية حماكم أطلق عليها اسم احملاكم االستثنافية ،وقد أنشات استثناء من قانون

السلطة القضافية ،ومن القواعد الواردة يف قانون أصول احملاكمات اجلزافية العادية املدنية والعسكرية ،وقد
استخدمت هذه احملاكم لكبت احلرايت ،وتصهية املواطنني ،ونقصد نوعني:
 - 1حمكمة أمن الدولة العليا.
 - 2احملاكم امليدانية العسكرية.

 - 1حمكمة أمن الدولة العليا:
نصت املادة األوىل من املرسوم التشريعي رقم  47اتريخ  1968/3/28على إحداث (حمكمة أمن الدولة
العليا) متارس مهامها يف مدينة دمشق أو يف أية مدينة أخرى حس

مقتضيات األمن ،وذلك أبمر من احلاكم

العريف.
ومبوج املادة اخلامسة من املرسوم املذكور حتل حمكمة أمن الدولة العليا حمل احملكمة العسكرية االستثنافية
وتتمتع بسافر اختصاصاهتا وصالحياهتا احملددة ابملرسوم التشريعي رقم  6الصادر بتاريخ  1965/1/7وختتص
ابلنظر يف اجلرافم املنصوص عليها يف املادة الثالثة من املرسوم  6املذكور.
وذلك إذا أحيلت إليها أبمر من احلاكم العريف ويف أي مرحلة من مراحل القضية.
ومن العودة إىل املادة الثالثة املذكورة نراها تنص على اختصاص احملكمة العسكرية االستثنافية ابلنظر يف
اجلرافم اآلتية:
 - 1األفعال اليت تعترب تخالهة لتطبيق النظام االشرتاكي يف الدولة سواء وقعت ابلهعل أم ابلقول أم ابلكتابة
أم أبية وسيلة من وسافل التعبري أو النشر.
 اجلرافم الواقعة خالفاً ألحكام املراسيم التشريعية رقم  2 ،1اتريخ  1965/1/2ورقم  5اتريخ 1965/1/4واميع املراسيم التشريعية اليت صدرت أو ستصدر وهلا عالقة ابلتحويل االشرتاكي.
ج  -اجلرافم الواقعة على أمن الدولة الداخلي واملعاق

عليها ابملواد من  291إىل  311من قانون

العقوابت ،واجلرافم الواقعة على أمن الدولة اخلارجي املعاق

عليها ابملواد من  263إىل  274من قانون

العقوابت.
د  -تخالهة أوامر احلاكم العريف.
هـ  -مناهضة حتقيق الوحدة بني األقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف "الثورة" أو عرقلتها سواء
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كان ذلك عن طريق القيام بتظاهرات أم ابلتجمعات أم أبعمال الشغ

أم ابلتحريض عليها أم بنشر األخبار

الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة اجلماهري أبهداف "الثورة".
و  -قبض املال أو أي عطاء آخر أو احلصول على وعد أو أية منهعة أخرى من دولة أجنبية أو هياة أو
أفراد سوريني أو غري سوريني أو أي اتصال مجهة أجنبية بقصد القيام أبي تصرف قويل أو فعلي معاد ألهداف
ثورة .1963/3/8
ز  -اهلجوم أو االعتداء على األماكن املخصصة للعبادة أو ملمارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة
واملؤسسات العسكرية والدوافر واملؤسسات احلكومية األخرى واملؤسسات العامة واخلاصة مبا فيها املعامل
واملصانع واحملالت التجارية ودور السكن أو إاثرة النعرات والهنت الدينية أو الطافهية أو العنصرية وكذلك
استغالل هياج اجلماهري واملظاهرات لإلحراق والنه والسل .
ح  -احتكار التجار والباعة للمواد الغذافية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة.
ط  -إخراج األموال النقدية ووسافل الدفع األخرى من اجلمهورية العربية السورية خالفاً لألنظمة النافذة.

 - 2احملاكم امليدانية العسكرية:

أنشات هذه احملاكم ابملرسوم التشريعي رقم  109اتريخ  1968/8/17الذي نصت املادة األوىل منه على
أن حتدث حمكمة أو أكثر تسمى (حمكمة امليدان العسكرية) وتتوىل هذه احملكمة النظر يف اجلرافم الداخلة يف
اختصاص احملاكم العسكرية واملرتكبة زمن احلر أو خالل العمليات احلربية اليت يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها
ويسري اختصاص هذه احملكمة اعتباراً من .1967/6/5

ونصت املادة  2على أنه يقصد من هذا املرسوم التشريعي ما يلي:
أ  -زمن احلر  ،وهو املدة اليت تقع فيها اشتباكات مسلحة بني اجلمهورية العربية السورية وبني العهو

وحيدد بدؤها وانتهاؤها مبرسوم.
 العمليات احلربية ،واألعمال أو احلركات اليت يقوم هبا اجليش وبعض وحداته يف احلر أو عند وقوعاصطدام مسلح مع العدو.

السلطة املشرفة على احملاكم اجلزافية االستثنافية:
إن حتديد السلطة املشرفة على هذه احملاكم ذو أمهية ابلغة لبيان ما إذا كان ارتباطها ابلسلطة التنهيذية أو

ابلقضافية وما يرتت على ذلك من نتافج قانونية.
أ  -عن حمكمة أمن الدولة العليا
نصت املادة الثانية من املرسوم التشريعي رقم  48لعام  1968املعدلة ابملرسوم التشريعي رقم  79اتريخ
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 1971/10/20على أن تشكل حمكمة أمن الدولة العليا بقرار من رفيس اجلمهورية من رفيس وأعضاء حيدد
عددهم وصهتهم املدنية أو العسكرية بقرار تشكيلها.
كما نصت املادة الثالثة من املرسوم املذكور على أن ميثل احلق العام لدى حمكمة أمن الدولة العليا نيابة
عامة ،يسمى رفيسها وأعضاؤها على النحو املبني يف املادة السابقة أي بقرار من رفيس اجلمهورية أيضاً.
 عن احملكمة امليدانية العسكرية:نصت املادة  3من املرسوم التشريعي رقم  109لعام  1968على أن تؤلف احملكمة بقرار من وزير الدفاع
تقل رتبة الرفيس عن رافد كما ال تقل رتبة كل من العضوين عن نقي وال جيوز حماكمة
من رفيس وعضوين ،وال ة
أحد ضباط القوات املسلحة أمام حمكمة يكون رفيسها أدىن منه مرتبة.

ونصت الهقرة أ من املادة ( )4من نهس املرسوم ،على أن يقوم بوظافف النيابة العامة لدى احملكمة قاض أو
أكثر من النيابة العامة العسكرية جتري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع.
ونصت الهقرة ( ) من هذه املادة على أن تتمتع النيابة العامة لدى احملكمة مجميع السلطات والصالحيات
املمنوحة للناف العام وقاضي التحقيق العسكريني.
ويبدو واضحاً من النصوص املثبتة أعاله أن احملاكم املتحدث عنها مرتبطة هيكلياً ابلسلطة التنهيذية حصراً
وابلتحديد إما برفيس اجلمهورية أو وزير الدفاع وال عالقة للسلطة القضافية هبا.
وابلتايل فإن تشكيلها يتعارض مع استقالل القضاء املنصوص عنه يف املادة ( )131من الدستور السوري
واملادة ( )14من االتهاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية اليت تنص على حق كل فرد عند النظر يف أية هتمة
جنافية ضده يف حماكمة عادلة وطنية بواسطة حمكمة تختصة ومستقلة وحيادية.
ومن اجلدير ابلذكر أن تسمية رفيس وأعضاء احملاكم موضوع البحث من رفيس اجلمهورية أو من وزير
الدفاع مل يقصد به جمرد إجراء إداري وإمنا التحكم يف تسيري قرارات هذه احملاكم وفقاً ملشياة السلطة التنهيذية

احلاكمة املتمثلة برفيس اجلمهورية أو بوزير الدفاع.

وجتدر اإلشارة أخرياَ ًً إىل أن كال املرسومني التشريعيني  48و  109مل يشرتطا أن يكون رفيس احملكمة أو

أعضاؤها من احلقوقيني على األقل وإمنا تركا االختيار للجهة اليت تسميهم ،وابلهعل فإن كثرياً ممن عينوا رؤساء

أو أعضاء هلذه احملاكم ال حيملون إجازة يف القانون وغري معدين ملمارسة مهنة القضاء ،وإمنا هم أدوات سياسية

وقمعية بيد السلطة احلاكمة ليس هذا فحس  ،وإمنا كثري منهم ال يهقهون ألف ابء القانون ،وال يتقنون سوى
تنهيذ أوامر السلطة.

إجراءات احملاكم االستثنافية ومدى الضمانة الهعلية ملمارسة حق الدفاع أمامها
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إن املمارسة الهعلية حلق الدفاع تعترب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان وخبالفها تنتهي مشروعية أية إجراءات

قضافية وسنستعرض النصوص اخلاصة ابإلجراءات لنتبني ما إذا كانت تضمن حق الدفاع أو ال:

 عن حمكمة أمن الدولة العليا:نصت املادة ( )7من املرسوم التشريعي رقم  47لعام  1968ما يلي:
أ  -مع االحتهاظ حبق الدفاع املنصوص عليه يف القوانني النافذة ،ال تتقيد حماكم أمن الدولة ابإلجراءات
األصولية املنصوص عليها يف التشريعات النافذة وذلك يف اميع أدوار وإجراءات املالحقة والتحقيق واحملاكمة.
 يكون للنيابة العامة عند التحقيق اميع الصالحيات املخولة هلا ولقاضي التحقيق ولقاضي اإلحالةمبقتضى "القوانني النافذة".

 عن احملاكم امليدانية العسكريةنصت املادة اخلامسة من املرسوم التشريعي رقم  109لعام  1968على أنه جيوز للمحكمة أال تتقيد
ابألصول واإلجراءات املنصوص عليها يف التشريعات النافذة.
كما نصت الهقرة (ج) من املادة ( )4على أن تصدر قرارات النيابة العامة قطعية ال تقبل أي طريق من
طرق الطعن.
ومل يرد يف املرسوم التشريعي رقم  109املشار إليه أي نص حول حق الدفاع ولو شكلياً كما ورد يف
املرسوم  47السالف الذكر.
ويتبني من النصوص الواردة أعاله ما يلي:
 - 1إن حمكمة أمن الدولة العليا ال تتقيد يف كافة مراحل التحقيق واحملاكمة ابألصول واإلجراءات
تدون أقواالً مل يوردها
املنصوص عليها يف القوانني النافذة أي أاها جيوز أن تستخلص أدلة غري واردة قانوانً أو ة

املتهم إىل آخر ما هنالك من أمور جوهرية نص عليها قانون أصول احملاكمات اجلزافية مما خيل ابألسس اجلوهرية

للتقاضي ،وال سيما أن جلسات احملاكمة سرية.
 - 2إن املرسوم  47احتهظ حبق الدفاع للمتهم أمام حمكمة أمن الدولة العليا ولكن واقع األمر أن هذا
احلق ال ميارس إال شكالً ودليلنا على ذلك ما يلي:

أ  -إن عدم تقيد احملكمة ابألصول اجلزافية ال ميكن ،مبدفياً ،املتهم من ممارسة حق الدفاع بصورة فعلية ألن

املتهم إذا اعرتض على أي إجراء أصويل يف احملكمة فسريد اعرتاضه طاملا أن احملكمة غري مقيدة بقواعد األصول
اجلزافية ،ولذلك يبقى حق الدفاع جمرد شكل دون حمتوى.
85

 ليس للمتهم خيار يف اختيار حماميه وإمنا حتضر احملكمة يف كل جلسة جمموعة من احملامني ابعتبارهموكالء عن املتهمني استكماالً لشكلية الدفاع ليس إال ،وأن هؤالء احملامني هم أنهسهم الذين يرتددون على
احملكمة يف كل جلساهتا تقريباً ،وال ميارسون يف الواقع حقوق الدفاع إال من حيث الشكل ووفقاً لرغبة احملكمة
نهسها.

ج  -إذا أجيز ألحد املتهمني توكيل حمام عنه من خارج جمموعة احملامني اليت ترتدد على احملكمة فال يسمح
له ابالطالع على إضبارة الدعوى ،وإمنا يسمح له إببداء أقواله ومرافعته على ضوء ما مسعه يف جلسة احملكمة
فقط.
د  -إن حق الدفاع يبقى يف اميع األحوال غري ذي أثر طاملا أن قرار احملكمة قطعي وال جمال للطعن به،
وأن األحكام جتهز يف غري قاعة احملكمة وحتديداً يف أجهزة أمن السلطة.

 - 3إن املرسوم ( )109لعام  1968قد أجاز للمحكمة امليدانية العسكرية عدم التقيد ابألصول

واإلجراءات املنصوص عليها يف التشريعات النافذة ،إال أن هذا اجلواز اقرتن بعدم ذكر حق الدفاع ولو عرضاً.
لذلك نستطيع القول أبن حق الدفاع معدوم أصالً أمام حمكمة أمن الدولة العليا واحملكمة امليدانية

العسكرية ،وهذا يتعارض مع الهقرة الرابعة من املادة ( )28من الدستور السوري اليت نصت على أن حق
التقاضي وسلو سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون ابلقانون ،والهقرة

من املادة ( )14من االتهاقية

الدولية للحقوق املدنية والسياسية اليت نصت على حق كل شخص ابحلصول على الوقت والتسهيالت الكافية
إلعداد دفاعه واالتصال مبن خيتاره من احملامني والهقرة (و) من نهس املادة اليت نصت على أن يدافع املتهم عن
نهسه بنهسه أو عن طريق مساعدة قانونية خيتارها هو.
ونشري أخرياً إىل انتها هذه النصوص للقاعدة رقم  93من جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املعتقلني،

املعتمدة من اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عام  1955واملعدلة يف  1957/7/31و 1977/5/13واليت
جاء فيها "جي أن تتاح للموقوف سلطة تسمية حمام للدفاع عنه ،وأن يسمح حملاميه بزايرته إلعداد دفاعه".

عدم جواز الطعن بقرارات احملاكم االستثنافية قاسم مشرت بينها

إن السمة املشرتكة بني حمكمة أمن الدولة العليا واحملكمة امليدانية العسكرية تتمثل يف عدم جواز الطعن
بقراراهتا.

 - 1عن حمكمة أمن الدولة العليا
نصت املادة ( )8من املرسوم التشريعي رقم  47لعام  1968املعدلة ابملرسوم التشريعي رقم  57اتريخ

 1979/10/1على ما يلي:
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ال جيوز الطعن ابألحكام الصادرة عن حمكمة أمن الدولة العليا ،وال تكون هذه األحكام انفذة إال بعد
التصديق عليها بقرار من رفيس اجلمهورية أو من يهوضه بذلك الذي حيق له إلغاء احلكم مع األمر إبعادة
احملاكمة أو إلغافه مع حهظ الدعوى أو ختهيض العقوبة أو تبديلها أبقل منها ،ويكون حلهظ الدعوى مهعول العهو
العام ،ويكون قرار رفيس اجلمهورية أو من يهوضه بذلك يف هذا الشنن مربماً غري قابل ألي طريق من طرق
الطعن أو املراجعة.

 - 2عن احملكمة امليدانية العسكرية
نصت الهقرة أ من املادة  8من املرسوم التشريعي رقم  109لعام  1968املعدلة ابملرسوم التشريعي رقم
 109لعام  1968املعدلة ابملرسوم التشريعي رقم  57اتريخ  1979/10/1على ما يلي:
"ختضع أحكام اإلعدام لتصديق رفيس اجلمهورية أو من يهوضه بذلك .أما ابقي األحكام فيجري تصديقها
من وزير الدفاع".
بينما نصت املادة  6من املرسوم  109لعام  1968على ما يلي:
"تطبق احملكمة العقوابت املقررة قانوانً وال تقبل األحكام اليت تصدرها أي طريق من طرق الطعن".

ومن الواضح أن حق طعن احملكوم عليه يف األحكام الصادرة عن حمكمة أمن الدولة العليا أو احملكمة

امليدانية العسكرية مغلق حبكم القانون خالفاً لنص الهقرة الرابعة من املادة  28من الدستور السوري اليت كهلت
حق سلو سبل الطعن والدفاع أمام القضاء والهقرة اخلامسة من املادة  14من االتهاقية الدولية للحقوق املدنية
والسياسية اليت نصت على حق كل حمكوم عليه إبحدى اجلرافم إبعادة النظر يف احلكم والعقوبة أمام حمكمة
أعلى مبقتضى القانون .إال أن الالفت للنظر هو منح رفيس اجلمهورية سلطات خطرية بصدد األحكام الصادرة
عن احملاكم االستثنافية وهذه السلطات ترتكز يف التصديق على األحكام أو إلغافها أو ختهيهها أو تعديلها ،واألهم
من ذلك كله جواز تهويض رفيس اجلمهورية لغريه يف هذه الصالحيات ،وأن هذه الصالحيات اميعها غري
دستورية لألسبا التالية:
أ  -إذا كان قانون أصول احملاكمات اجلزافية ينص على وجو تصديق أحكام اإلعدام من رفيس اجلمهورية
بعد اكتساهبا الدرجة القطعية من حمكمة النقض ،وإذا كان من اجلافز لرفيس اجلمهورية منح العهو اخلاص ورد
االعتبار عمالً ابملادة ( ) 150من الدستور السوري ،فإن هذه السلطة ال ترقى إىل مستوى الرقابة القضافية على
األحكام ألن هذه مهمة القضاء وحده.

كما أنه ال جيوز دستورايً حتويل العهو اخلاص الوارد يف املادة ( )150من الدستور إىل سلطة عهو عام اليت

وردت يف املادة  8املعدلة من املرسوم  47لعام  1968ألن العهو العام ال يصدر إال بقانون وليس إلرادة
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منهردة من رفيس اجلمهورية.
 - 2إن تهويض رفيس اجلمهورية لشخص آخر مهما كانت تسميته سواء أكان رفيساً للوزراء ابعتباره

احلاكم العريف أم وزيراً للداخلية ابعتباره انفباً للحاكم العريف أو وزير الدفاع ،غري دستوري ألننا إذا اعتربان ممارسة
رفيس اجلمهورية إللغاء احلكم أو ختهيهه مبثابة عهو خاص كما هو وارد يف املادة ( )150من الدستور فهذه
املادة ال جتيز تهويض الغري هبذه الصالحية ،أما إذا اعتربان هذه السلطة مبثابة عهو عام كما هو ظاهر النص فال
جيوز التهويض فيها أيضاً ألاها ضمن املهام التشريعية.

 - 3إن النص على عدم جواز الطعن بقرار رفيس اجلمهورية حول قرارات حمكمة أمن الدولة العليا جيعل

هذا القرار إما قراراً إدارايً وال جيوز حتصينه ضد الطعن أو قراراً قضافياً وهذا ال ينسجم مع مهام رفيس
اجلمهورية ،علماً أن هذا القرار يدخل يف اب القرارات اليت يصدرها رفيس اجلمهورية عمالً ابملادة  99من
الدستور السوري ومل يرد نص على حتصينها ضد الطعن.

واقع التطبيق العملي للمحاكم اجلزافية االستثنافية ودورها يف قمع احلرايت يف سورية
بصرف النظر عن النصوص اليت أوردانها يف الهروع السابقة واليت تظهر مدى انتهاكها للدستور السوري
والتهاقيات حقوق اإلنسان ،إال أن التطبيق العملي هلذه احملاكم قد أفرز ممارسات ال متت إىل ما يسمى ابلقضاء
أبية صلة ،فقد خرجت حمكمة أمن الدولة عن كل النصوص اليت حتدد اختصاصها ونظرت يف قضااي ال ختتص
هبا وإمنا هي من اختصاص القضاء العادي ،كما أن أحكامها مهيَّنة سلهاً من أجهزة املخابرات وليس على
احملكمة إال أن تلهظ احلكم من على قوس القضاء.
أما احملاكم امليدانية العسكرية فقد مارست دوراً خطرياً جداً يف قمع الشع فقد عقدت عدة حماكم ميدانية

يف جسر الشغور وإدل ومحاة وأصدرت أحكاماً نهذت فوراً ومعظمها إبعدام املواطنني اماعياً ودون أن تصدق
هذه األحكام أصالً من وزير الدفاع أو رفيس اجلمهورية.

ومع العلم أن اختصاص هذه احملاكم مقيد يف زمن العمليات احلربية ضد العدو كما هو صريح نص املادتني

األوىل والثانية من املرسوم التشريعي رقم  109لعام .1968
ومن املتهق عليه أ ن قوات اجليش أو سرااي الدفاع أو القوات اخلاصة مل تكن يف عمليات حربية ضد العدو
الصهيوين يف محاة وإدل وجسر الشغور وسرمدا يف عام  1980وإمنا كانت تقمع الشع هنا حبيث استبدل
العدو ليكون هو الشع وهذا ليس جديداً على األنظمة القمعية اليت تعترب الشع عدواً هلا.

ولنا من قرار احملكمة امليدانية العسكرية رقم  1اتريخ  1980/7/7املنشور يف العدد األول من املنرب -

أيلول  1980خري دليل على خروج احملكمة املذكورة عن اختصاصها الوظيهي والشخصي (القرار منشور يف
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هذا الكراس).
فقد حكمت على عدة أشخاص عن جرافم غري داخلة يف منطوق املادة األوىل من املرسوم  109لعام
 1968وإمنا هي أعمال تعود إىل القضاء العادي ،مما يؤكد أن هذه احملاكم ليست إال وسيلة لقمع الشع
أبسالي متطورة وأبشكال تضهي عليها الشكلية القانونية.
وأخرياً جتدر اإلشارة إىل أن كافة جلسات احملاكم االستثنافية تعقد سرية ،مما يهقدها العنصر األساسي يف
حق الدفاع وغريه من احلقوق األساسية للتقاضي يف العامل املعاصر.

عدم مشروعية قرارات احملاكم اجلزافية االستثنافية من وجهة نظر حقوق اإلنسان

بعد أن فصلنا يف الهروع السابقة انتهاكات إجراءات وقرارات هذه احملاكم حلقوق اإلنسان األساسية وأمهها
احلق ابلدفاع وابلطعن يف قرارات القضاء وهذا ما كرسه الدستور السوري نهسه يف الهقرة الرابعة من املادة 28
منه.
ومن القواعد الدستورية أن ال يتعارض أي قانون مع الدستور وإال أصبح غري دستوري والتصرفات اليت
متت على أساسه غري مشروعة.
وجدير ابلذكر أيضاً أن عدم مشروعية إجراءات وقرارات احملاكم اجلزافية االستثنافية قادت إىل املساس أبهم

حقوق اإلنسان وهو احلق ابحلياة ،الذي حظرت املادة الرابعة من االتهاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية
املساس به حىت يف حالة الطوارئ.
وعلى ذلك تعترب عمليات اإلعدام اليت نهذت حبق املواطنني بناء على قرارات هذه احملاكم مبثابة جرافم قتل
الفتقادها إىل املشروعية املوضوعية الواج توافرها يف أي تصرف متارسه السلطة.
ومن اجلدير ابإلشارة ،أن الدستور السوري الصادر يف  5أيلول  1950كان يف الهقرة الثامنة من املادة
العاشرة قد نص على ما يلي:
"ال جيوز إحداث حماكم جزافية استثنافية وتوضع أصول خاصة للمحاكمة يف حالة الطوارئ" وهذا النص
ينطوي على حظر دستوري إبنشاء حماكم جزافية استثنافية وأن وضع األصول اخلاصة للمحاكمة يف حالة
الطوارئ ال يعين إنشاء حماكم خاصة وإمنا وضع أصول تسرع يف احملاكمات.
أما يف الدستور السوري الراهن ف إنه ال مينع إحداث مثل هذه احملاكم ألن السلطة احلاكمة اليت وضعته تعترب
االستثناء قاعدة.

موقف نقابة احملامني الشرعية يف سورية وتضامن النقاابت العلمية معها حول إلغاء احملاكم

االستثنافية
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بعد أن وصلت أعمال السلطة لكبت حرايت املواطنني حتت ستار حالة الطوارئ ،واحملاكم االستثنافية حداً
خطرياً ،تنادى احملامون السوريون وعقدوا جلسة استثنافية يف فرع نقابة دمشق بتاريخ .1978/6/22
أصدروا بعدها القرار رقم  1الصادر عن اهلياة العامة وطالبوا فيها بعشرة مطال

أمهها املطالبة برفع حالة

الطوارئ ،وجاء يف الهقرة اخلامسة منه ما يلي:
"السعي إللغاء احملاكم االستثنافية حتت أية تسمية كانت ،وإحالة القضااي املعروضة عليها إىل املراجع
املختصة يف القضاء العادي ،واعتبار أن كل ما صدر عنها ويصدر من أحكام خالفاً ألحكام القانون ومبادئ
العدالة إمنا هو معدوم".

وجاء يف الهقرة السادسة منه ما يلي:
"الطل

إىل األساتذة احملامني عدم املثول واملرافعة أمام احملاكم االستثنافية ،ومقاطعتها مقاطعة اتمة حتت

طافلة املساءلة املسلكية أمام جملس التندي وذلك حىت ال تكون مؤسسة احملاماة املقدسة ستاراً يضهي الشرعية

على أعمال تلك احملاكم".

وأكد املؤمتر العام لنقابة احملامني هذه املطال ابالجتماع املنعقد يف حل بتاريخ .1978/12/1
ومل تستج

السلطة ابلطبع للمطال

العادلة لنقابة احملامني ،اليت استمرت يف نضاهلا النقايب ،حيث
إبلغاء احملاكم االستثنافية،

تضامنت معها نقابة األطباء يف مطالبها ،وأصدرت بياانً يف  1980/3/21يطال
وكانت نقابة املهندسني قد أصدرت بياانً مؤرخاً يف  1980/2/28أكدت فيه تضامنها مع املطال نهسها.

واجلميع يعلم ماذا كانت نتيجة هذه املطال  ،إذ أن السلطة أصدرت بتاريخ  1980/4/8مرسوماً حبل

نقاابت احملامني واألطباء واملهندسني واعتقلت قادهتا وأعضاء مكاتبها وصهت بعضهم تصهية جسدية وما زال
بعضهم معتقالً حىت اآلن دون حماكمة.

موقف املنظمات غري احلكومية العربية من مسنلة احملاكم االستثنافية

اهتمت املنظمات غري احلكومية العربية املهتمة حبقوق اإلنسان مبسنلة احملاكم االستثنافية وأولتها حيزاً هاماً
من قراراهتا وخاصة احتاد احلقوقيني العر واحتاد احملامني العر .
أ  -احتاد احلقوقيني العر
عقدت بدعوة من احتاد احلقوقيني العر يف بغداد ندوة عن حقوق اإلنسان يف الوطن العريب بني - 19
 21أاير .1979
وقد تضمنت التوصيات الصادرة عن هذه الندوة نصاً يف الهقرة الثامنة من القسم العاشر هو ما يلي:

"مطالبة الدول العربية إبلغاء احملاكم االستثنافية حتت أية تسمية كانت واالعتماد على القضاء العادي
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وضمان استقالله".
وأتكدت هذه املطالبة يف املؤمترات اليت عقدهتا األمانة العامة الحتاد احلقوقيني العر يف األعوام التالية.
 احتاد احملامني العرأكد املكت الدافم الحتاد احملامني العر املنعقد يف عمان بني  30 / 26كانون الثاين  1980على ضرورة
إلغاء احملاكم االستثنافية.
وجاء يف نهس البيان أن على احملامني العر مقاطعة احملاكم االستثنافية والعرفية واملطالبة إبلغافها.
وأتكد هذا يف قرار املؤمتر العام للمحامني العر املنعقد يف الرابط بني  30 - 26حزيران  1980وقرار
املكت الدافم املنعقد يف بغداد بني  7 - 3تشرين الثاين  1981واجلزافر بني  21 - 19كانون الثاين 1983
وتونس بني  18 - 16كانون األول .1983
ج  -منظمة العهو الدولية
أشارت منظمة العهو الدولية يف اميع تقاريرها الدورية عن سورية إىل موضوع احملاكم االستثنافية سواء حمكمة
أمن الدولة أو احملاكم امليدانية.
وآخر تقرير دوري صدر عن عام  - 1983الصهحة  228إىل الصهحة  231من النسخة اإلنكليزية ورد
فيه ما يشري إىل دور احملاكم االستثنافية يف إعدام املواطنني.
كما تناول التقرير اخلاص الصادر عن منظمة العهو الدولية يف تشرين الثاين  1983فقرات هامة عن دور
احملاكم االستثنافية يف انتها حقوق اإلنسان يف سورية وخاصة احلق ابحلياة.
وقد خصصت الصهحات من  9إىل  15من النسخة العربية ملعاجلة موضوع احملاكم مبا ال خيرج عن اإلطار
الوارد يف هذا البحث.

منوذج من أحكام احملاكم امليدانية العسكرية
اجلمهورية العربية السورية

القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة  -مذكرة حكم -
إدارة القضاء العسكري
النيابة العامة العسكرية  -قسم التنهيذ
الرقم ( )162ميدانية عسكرية
التاريخ 1980/7/6
قررت حمكمة امليدان العسكرية املشكلة مبوج

القرار رقم  /1126/14اتريخ 1400/7/14هـ املوافق
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 1980/5/28مجلستها املنعقدة بتاريخ 1400/8/18هـ املوافق  1980/7/1وقرارها رقم ( )1أساس ()1
احلكم مبا يلي:
أ  -جترمي كل من املتهمني الرافد املهندس بكور بن حممد سالمة من مرتبات اللواء  155والدته نوف تولد
 47قرية دير الشرقي معرة النعمان موقوف يف سجن املزة العسكري منذ اتريخ .1980/3/18
 -النقي

العامل اميل بن قسوم من مرتبات التدري

اجلامعي .والدته فطيم تولد  1950من أهايل

قرية اجلانودية /جسر الشغور موقوف يف سجن املزة العسكري منذ اتريخ .1980/3/25
املهندس أمحد إمساعيل اإلمساعيل من مرتبات اللواء  155والدته وردة تولد  1953من

ج  -النقي

أهايل قرية كهرنبل /معرة النعمان موقوف يف سجن املزة العسكري منذ اتريخ .1980/3/17
د  -املالزم األول املهند بن حممد عبد مراد من مرتبات إدارة املركبات الرحبة  .623والدته مهرية تولد
 1953من أهايل دمشق /شاغور خضرية موقوف يف سجن املزة العسكري منذ اتريخ .1980/3/19
هـ  -املالزم األول املهندس اتمر بن عجاج اخلميس من مرتبات إدارة املركبات الرحبة  623والدته حسنة
تولد  1955من أهايل قرية اجلرنية /القنيطرة ومقيم بدمشق /دحاديل موقوف يف سجن املزة العسكري منذ
اتريخ .1980/3/20
و  -املالزم األول املهندس اميل بن حممد حاج أمحد من مرتبات مركز الدراسات والبحوث العلمية.
والدته غزالة تولد  1956قرية خان العسل .حل

موقوف يف سجن املزة العسكري منذ اتريخ

.1980/3/18
ز  -املالزم األول املهندس أمحد بن حممد قاسم املصري من مرتبات مركز التدري

املهين إدارة املركبات

والدته خدجية تولد  1955من أهايل القنيطرة ومقيم بدمشق القدم كازية جورة الرتبياين .موقوف يف سجن املزة
العسكري منذ اتريخ .1980/3/19
 املالزم األول املهندس جاسم بن حممد عبد الرمحن من مرتبات كلية الشؤون الهنية حبمص .والدته فاطمةتولد  1955من أهايل قرية القرينات /القنيطرة ومقيم بتل شها نبع الهوار .موقوف يف سجن املزة العسكري
منذ اتريخ .1980/3/19
 -الرقي

األول املتطوع أمحد بن محدان خلوف رقم  342175من مرتبات السرية  445قيادة املنطقة

الشمالية .والدته خدجية تولد  1950من انحية اختارين عزاز موقوف يف سجن املزة العسكري منذ اتريخ
.1980/5/10
 العريف اجملند أمحد غياث الدين بن حممد نعساين رقم  839535من مرتبات الكتيبة  207الهوج92

( )15الهرقة الثالثة .والدته أمينة تولد  1952من أهايل حل  -قاضي عسكر علم الشرق  -خـ  88موقوف
منذ اتريخ  1980/3/18بسجن املزة العسكري.
 املدين حسن بن حممد حسني .والدته فوزية تولد  1943من أهايل فلسطني رقم القيد ()40270ومقيم حبل سيف الدولة  -قر كلية العلوم واالقتصاد  -مهنته مدرس دكتور يف كلية العلوم حبل  -موقوف
يف سجن املزة العسكري منذ اتريخ  .1980/3/22مجناية االشرتا واملسامهة إباثرة النعرات والهنت الدينية
والطافهية وتقدمي املعلومات واالستطالعات والدعوة والرتغي حلز اإلخوان املسلمني بقصد االعتداء واهلجوم
على املنشآت واملؤسسات يف القطر العريب السوري ،واحلكم عليهم من أجل ذلك بعقوبة اإلعدام عمالً أبحكام
املادة  3الهقرة ز بداللة املادة ( )4فقرة (د) من املرسوم التشريعي رقم ( )6اتريخ .1965/1/7
 -يف حال ختهيف أو تبديل الهاعلني اجلرمية ألي سب

كان حجزهم وجتريدهم من احلقوق املدنية

وإعهاؤهم من تدبري منع اإلقامة عمالً ابملواد ( )82 - 81 - 63 - 50من قانون العقوابت العام.
 -جترمي كل من املتهمني- :

أ  -العميد الركن أمحد بن أسعد غنوم من كلية الشؤون اإلدارية والدته نزهة تولد  1929من قرية كهر
نبل /معرة النعمان مقيم حبل -أنصاري -موقوف من أتريخ  1980/4/6ابلسجن العسكري ابملزة.
 -الرافد االحتياط حممد بن أمحد كيايل من مرتبات التدري

اجلامعي والدته اميلة تولد  1942من

أهايل قرية دير حسان  -إدل موقوف من أتريخ  1980/3/28ابلسجن العسكري ابملزة.
جـ  -النقي

العامل حممد وليد بن طال

زمزم من مرتبات اللواء 77/الكتيبة ( )7880الدفاع اجلوي.

والدته هدية ،تولد  1951من أهايل زملكا عربني خـ  ،81ومقيم يف املليحة موقوف من أتريخ 1980/3/18
ابلسجن العسكري ابملزة.
د  -النقي االحتياط عصمت بن حممد حسيكو من التدري اجلامعي حبل  .والدته فهيمة تولد 1940
من أهايل قرية مريكانلي  -عهرين ومقيم حبل

ميسلون بناية األوقاف موقوف من أتريخ 1980/3/26

ابلسجن العسكري ابملزة.
هـ  -املال زم األول املهندس محيد محيد العمر من مرتبات املعهد الهين العسكري إبدارة املركبات والدته
نورة تولد  1955من قرية ع التينة  -احلسكة موقوف من أتريخ  1980/3/22ابلسجن العسكري ابملزة.
و  -املالزم األول املهندس عبد القادر أمحد ترمانيين من مرتبات اللواء - 69/الدفاع اجلوي والدته ديبة
تولد  1956من أهايل حل

 -أنصاري شرقي -آخر اخلط  6/399موقوف من أتريخ 1980/3/19

ابلسجن العسكري ابملزة.
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ز  -املالزم األول العامل أمحد رافع بن ايسني ضبا النحاس من مرتبات اللواء - 155/الكتيبة الهنية-
والدته نهوس ،تولد  1952من أهايل إدل  -حي الشيخ إمساعيل خـ  138موقوف من أتريخ 1980/3/17
ابلسجن العسكري ابملزة.
حـ  -النقي االحتياط عبد القادر بن مصطهى عبد اجلليل من مرتبات التدري اجلامعي .والدته زلوخ تولد
 1942من قرية الداان إدل ومقيم حبل  -امللع البلدي  -بستان الزهرة بناية إدوار الطويل  -موقوف من
أتريخ  1980/3/26ابلسجن العسكري ابملزة.
ط  -الطال

الضابط املسرح كمال بن حممد كمال من مرتبات األكادميية العسكرية والدته خدجية تولد

 1956من أهايل قرية بيت جن  -قطنا -ومقيم بدمشق ركن الدين  -وادي مقربة جان

بقالية اجلوالن -

موقوف من أتريخ  1980/5/21ابلسجن العسكري ابملزة.
ي  -التلميذ الرقي

اجملند فواز بن حممد املعيوف رقم  980066من مرتبات مديرية اخلدمات الطبية.

والدته ابزي تولد  1958من أهايل قرية عني اجلماامة دير حافر خـ  - 22حل ومقيم حبل اب احلديد حي
اجلميلة  -موقوف من اتريخ  1980/5/17ابلسجن العسكري ابملزة.
 العريف املتطوع عبد الرزاق بن علي بك رقم  19525من مرتبات قيادة موقع حل 153والدته عيوش تولد  1948من قرية إسقاط  -إدل

إدارايً الكتيبة

 -موقوف من اتريخ  1980/3/26ابلسجن

العسكري ابملزة.
 مجناية تخالهة تطبيق النظام االشرتاكي الذي ينتهجه القطر العريب السوري يف ظل حز البعث العريباالشرتاكي احلاكم ووضعهم من أجل ذلك يف سجن األشغال الشاقة املؤبدة عمالً أبحكام املادة ( )3فقرة (أ)

بداللة املادة ( )4من املرسوم التشريعي رقم ( )1اتريخ  1965/1/7حجزهم وجتريدهم مدنياً ،وإعهاؤهم من

تدبري منع اإلقامة ،عمالً ابملادة ( )82 - 81 - 63 - 50من قانون العقوابت العامة ،وحسا مدة توقيههم
املدونة حبذاء اسم كل منهم.
 - 3جترمي املتهمني:
أ  -الرافد املتقاعد حسن بن أمحد نعسون والدته خدجية تولد  1931من أهايل محاة /محيدية معتقل منذ
اتريخ  1980/4/15يف سجن املزة العسكري.
 -النقي

زايد بن مصطهى النجار من مرتبات إدارة التعيينات السرية  .149والدته زهرة تولد

 1951من فلسطني ومقيم حبل

برية املسلخ صهصافة موقوف من اتريخ  1980/3/18ابلسجن العسكري

ابملزة بتهمة مناهضة أهداف ثورة حز البعث العريب االشرتاكي واحلكم عليهما من أجل ذلك بوضعهما يف
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سجن األشغال الشاقة املؤقتة مخسة عشر عاماً عمالً أبحكام املادة ( )3فقرة (هـ) بداللة املادة ( )4فقرة (ج)

من املرسوم التشريعي رقم ( )6اتريخ .1965/1/7

جـ  -لألسبا املخههة التقديرية وضآلة دورمها وقبول الرافد حسن نعسون فكرة التنظيم دون القيام أبي
نشاط إجيايب تنزيل عقوبته حبيث تصبح عشر سنوات وتنزيل عقوبة النقي
التنظيم وعدم قيامه بنشاط إجيايب حبيث تصبح عقوبته مخس سنوات.

زايد النجار نظراً لعدم قبوله فكرة

د  -حجزهم وجتريدهم مدنياً وإعهاؤهم من تدبري منع اإلقامة عمالً ابملواد ()82 - 81 - 61 - 50

من قانون العقوابت العام  -وحسا مدة توقيف كل منهما املدونة حذاء اسم كل منهما.

صدق هذا القرار من السيد العماد انف القافد العام وزير الدفاع بتاريخ .1980/7/3
مالحظة- :
مت تنهيذ حكم اإلعدام حبق احملكومني هبذه العقوبة بتاريخ  22شعبان1400 /هـ املوافق 1980/7/5م أي
بعد أربعة أايم من صدوره.
املرسل إليهم:
 -إدارة القضاء العسكري ربطاً اإلضبارة يرجى التعميم  -اإلضبارة.

 أمني السجل املدين يف معرة النعمان لتسجيل واقعة وفاة احملكوم عليهم الرافد بكور حممد سالمة -النقي املهندس أمحد إمساعيل اإلمساعيل طياً صورة عن حمضر تنهيذ حكم اإلعدام وإشعاران.
 -أمني السجل املدين يف جسر الشغور لتسجيل واقعة وفاة النقي

حمضر تنهيذ حكم اإلعدام وإشعاران.

اميل بن حممد قسوم طياً صورة عن

 أمني السجل املدين بدمشق شعبة القنيطرة لتسجيل واقعة وفاة املالزم األول املهندس اتمر بن عجاجاخلميس  -واملالزم األول املهندس جاسم بن حممد عبد الرمحن طياً صورة عن حمضر تنهيذ حكم اإلعدام
وإشعاران.
 أمني السجل املدين بدمشق لتسجيل واقعة الوفاة للمالزم األول املهندس مهند ابن حممد عبد مراد طياًصورة عن حمضر تنهيذ حكم اإلعدام وإشعاران.
 أمني السجل املدين حبل لتسجيل واقعة وفاة املالزم األول املهندس اميل بن حممد حاج والعريف اجملندأمحد غياث الدين بن حممد نعساين طياً صورة عن حمضر تنهيذ حكم اإلعدام وإشعاران.
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الهصل الثالث
القتل واالغتياالت الهردية داخل سورية وخارجها
لقد ذكرت منظمة العهو الدولية يف تقريرها عام  1983املرسل إىل احلكومة السورية عن االغتياالت
الهردية جاء فيه:
"تلقت منظمة العهو الدولية يف السنوات األخرية عدداً متزايداً من أنباء إعدام أو قتل أفراد معنيني أو

جمموعات خاصة من األفراد بواسطة قوات األمن السورية دون اختاذ إجراءات قضافية ،وهي حاالت ترى
منظمة العهو الدولية أن ضحاايها أفراد قتلوا عمداً وبغري سند قضافي وذلك بسب معتقدات سياسية واقعية أو

مزعومة ،أو بسب معتقدات متليها عليهم ضمافرهم ،أو بسب أصلهم العرقي ،أو جنسهم أو لون بشرهتم ،أو

لغتهم .وكان قتلهم بناء على أمر من احلكومة أو ابلتآمر معها ،وهي حاالت ختتلف اختالفاً بيناً عن حاالت
اإلعدام القانونية اليت حتكم هبا احملاكم بعد أن يدان املتهم ابرتكابه جرماً يستوج اإلعدام ،وهلذا فهي حاالت

قتل متعمد غري شرعي ،وختتلف أيضاً عن استخدام القوة املسموح هبا يف تنهيذ القوانني ،وعن القتل املسموح به

يف املعار احلربية مما جتيزه القوانني الدولية اليت تنظم سري االشتباكات املسلحة ،وهي حاالت خارجة عن
اإلجراءات القضافية وتتناىف مع القوانني القومية وتتجاهل املواثيق العاملية اليت حتول دون حرمان الشخص من

حقه يف احلياة.
وابإلضافة إىل هذا فقد تلقت منظمة العهو الدولية مزاعم حول قيام قوات األمن ابلتخلص من عدد من
املناوفني للحكومة السورية املقيمني خارج البالد ،ونورد هنا ست حاالت اخرتانها من بني العديد من احلاالت
اليت تلقتها منظمة العهو الدولية ،ومل تتمكن املنظمة من القيام بتحقيق وافر عن الظروف احلقيقية اليت متت فيها،
ولكنها تشعر ابنزعاج شديد هلذا العدد املتزايد ولألسلو الذي يتبع يف مقتل هؤالء األفراد .وقد تقدمت
املنظمة يف السنوات املاضية برجاء إىل احلكومة السورية أن تشكل جلان حتقيق للنظر يف تلك احلاالت وأن تذيع
نتافج التحقيق ،ولكن احلكومة مل تستج إىل رجافها.
وجاء يف نشرة املنرب املتخصصة حبقوق اإلنسان يف سورية يف عددها ( )14الصادر يف حزيران عام :1986
"إن طبيعة النظام يف سورية الذي ال حيتمل وجود أية معارضة هلا ،سواء كان داخل سورية أو خارجها ،من
السوريني أو العر أو األجان  ،لذلك فقد عمد لتنظيم محالت تصهية جسدية للمعارضني ضمن خطة تلتقي
يف اهجها وأهدافها مع خطوط اإلرها الدويل وهذا طبيعي ابلنسبة لكل نظام إرهايب كنظام حافظ أسد.
وميكن تعداد االغتياالت والتصهيات اجلسدية على سبيل املثال ال احلصر..
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أوالً :االغتياالت اليت متت داخل سورية:

إن االغتياالت اليت متت على أيدي أجهزة القمع يف سورية انصبت بصورة رفيسية على أعضاء النقاابت

العلمية على سبيل املثال:
 - 1الدكتور املهندس خضر الشيشكلي نقي

املهندسني الزراعيني يف محاة اغتيل يف نيسان  1980بعد

كسر يديه.
 - 2الدكتور عمر الشيشكلي  -نقي أطباء محاة ،نقي أطباء العيون يف سورية اغتيل يف نيسان 1980
بعد قلع عيونه.
 - 3الدكتور عبد القادر قندقجي الذي اغتيل يف محاة نيسان 1981.
 - 4الدكتور أمحد قصا ابشي الذي اغتيل يف محاة يف شهر نيسان 1981.
 - 5احملامي برهان الدين عطور نقي حمامي فرع الالذقية الذي اغتيل يف مدينة الالذقية يف نيسان 1980
بعد حل نقابة احملامني.

اثنياً :االغتياالت اليت متت خارج سورية:
 - 1اغتيال السيد حممد عمران انف

رفيس وزراء سورية األسبق ،يف مدينة طرابلس  -بلبنان يوم

1972./3/14
 - 2السيد كمال جنبالط زعيم احلز التقدمي االشرتاكي يف لبنان ،الذي اغتيل يوم 1977/3/16
ملعارضته التدخل السوري يف لبنان.
 - 3األستاذ صالح الدين البيطار  -رفيس وزراء سورية األسبق ورفيس حترير صحيهة اإلحياء العريب الذي
اغتيل يف ابريس يوم  1980/7/20بعد نشره عدة مقاالت يف الصحيهة حيلل فيها طبيعة النظام السوري
القمعية ومطالبته إبطالق احلرايت العامة.
 - 4الصحهي رايض طه  -نقي الصحهيني يف لبنان الذي اغتيل يف بريوت يوم 1980./7/23
 - 5السيد عبد الوها

البكري الذي اغتيل يف عمان يوم  1980/7/30ومتكنت السلطات األردنية

من إلقاء القبض على القاتل يف سيارة دبلوماسية كان يقودها السكرتري الثاين يف السهارة السورية بعمان.
 - 6الصحهي سليم اللوزي رفيس حترير جملة احلوادث اللبنانية الذي اختطف يف لبنان وصهي جسدايً يف

وشوه جسمه وقطعت يده بعد جتريدها من اجللد واللحم ،لكتابته عدة مقاالت ضد النظام
 1981،/3/4ة
السوري.
 - 7السيدة بنان الطنطاوي زوجة السيد عصام العطار اليت اغتيلت يف مدينة آخن األملانية بتاريخ
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1981./3/15
 - 8السهري الهرن سي يف لبنان السيد لويس دوالمار الذي اغتيل يف بريوت يوم  1981/9/4والسب يف
ذلك يعود إىل حماولته ترتي لقاء بني السيد ايسر عرفات ووزير اخلارجية الهرنسي مبعزل عن النظام السوري.
 - 9السيد نزار الصباغ الذي اغتيل يف مدينة برشلونة يف إسبانيا يف  22تشرين الثاين 1981.
 - 10العميد سعد صايل (أبو الوليد) القافد العسكري الهلسطيين الذي اغتيل يف البقاع اللبناين يف
1982./9/27
 - 11الصحهي ميشيل النمري رفيس حترير نشرة (النشرة) الذي اغتيل يف أثينا اليوانن يوم
 1985/9/18بعد كتابته عدة مقاالت عن أزمة الدميقراطية يف سورية.
وبعد . .هذه خالصة مكثهة عن انتها النظام السوري للحق يف احلياة بصورة منهجية مما جيعله يف مقدمة
أنظمة القتل السياسي يف العامل ،وهو ميارس أعمال اإلرها احلكومي الرمسي داخل سورية وخارجها.
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الهصل الرابع
املوت يف املعتقالت حتت التعذي
أو ابنتشار األمراض وفقدان العناية الصحية
أوالً :التعذي :

لقد نصت املادة ( ) 3من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية والسالمة

الشخصية.
يعرض أي إنسان للتعذي
ونصت املادة ( )5منه "ال ة

وال للعقوابت أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو

احلاطة للكرامة".

أما املعاهدة الدولية املتعلقة ابحلقوق املدنية والسياسية فقد نصت املادة السابعة منها على ما يلي" :ال جيوز
إخضاع أي فرد للتعذي  ،أو لعقوبة قاسية غري إنسانية أو مهينة".
وقد اهتمت األمم املتحدة مبوضوع التعذي واملعاملة القاسية ،وأقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة (إعالن
محاي ة اميع األشخاص من التعرض للتعذي

وغريه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية أو

املهينة) ونصت املادة األوىل منه:
 - 1ألغراض هذا اإلعالن يقصد ابلتعذي أي عمل ينتج عنه أمل ،أو عناء شديد ،جسدايً كان أو عقلياً
يلحق عمداً بشخص ما بهعل أحد املوظهني العموميني ،أو بتحريض منه ،وذلك ألغراض مثل احلصول من هذا
الشخص ،أو من شخص آخر على معلومات أو اعرتاف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه ،أو يشتبه يف أنه ارتكبه،

أو ختويهه ،أو ختويف أشخاص آخرين.
أ  -يعد التعذي شكالً متهاقماً ومتعمداً من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

وبتاريخ  1984/12/10أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتهاقية مناهضة التعذي

وغريه من ضرو

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وجاء يف املادة الثانية من االتهاقية:
يعد أي عمل من أعمال التعذي امتهاانً للكرامة اإلنسانية ،يدان بوصهه إنكاراً ملقاصد األمم املتحدة
وانتهاكاً حلقوق اإلنسان وحرايته األساسية.

ويف اتريخ  1984/12/10أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتهاقية مناهضة التعذي  ،وجاء يف

الهقرتني الثانية والثالثة من املادة الثانية:
 – 2ال جيوز التذرع أبية ظروف استثنافية أايً كانت ،سواء أكانت هذه الظروف حالة حر  ،أو هتديد
99

ابحلر  ،أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذي .
 – 3ال جيوز التذرع ابألوامر الصادرة عن موظهني أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة ،كمربر للتعذي .

التعذي وسوء معاملة املعتقلني يف سورية:
إن التعذي

يف سورية كما ذكرت منظمة العهو الدولية( :هو عملية متكررة ،ومنظمة ،يقاسيها آالف

السجناء السياسيني يف البالد ،وكل من يبدي معارضته للحكومة يتعرض للخطر ،وذلك مبوج

حالة الطوارئ

اليت تتيح إلقاء القبض على األشخاص واحتجازهم بصورة تعسهية حبجة أاهم يشكلون خطراً على األمن
والنظام).
إن أجـهزة األمن اليت متارس التعذي يف سورية متعددة ،وكل جهاز ميارس عمله مستقالً عن اجلهاز اآلخر،

وتتشابك مهمات هذه األجهزة بكثافة واسعة ،وامعيها لديها صالحيات اعتقال أي مواطن ،والتحقيق معه،
وتعذيبه.
ورجال هذه األجهزة اميعاً حمصنون ضد املساءلة عن اجلرافم اليت يرتكبواها أثناء قيامهم ابلتحقيق مبوج

املرسوم التشريعي الذي مينع النيابة من التحقيق يف اجلرافم اليت يرتكبها رجال األمن أثناء أتديتهم عملهم ،ولو
كان هنا ادعاء شخصي من قبل املواطن املتضرر ،إال إذا متت إحالتهم إىل النيابة من قبل رؤسافهم .هذا
حصن اميع أفراد هذه األجهزة من املالحقة القضافية.
املرسوم قد ة

وبني فرتة زمنية وأخرى يصدر مرسوم عهو عام يشمل إعهاء رجال األمن من العقوبة عن اجلرافم اليت

ارتكبوها أثناء أداء عملهم أو بسببها.
وتتخصص بعض أجهزة األمن يف موضوعات متباينة ،إضافة إىل اختصاصها العام يف مراقبة املواطنني
أصحا اآلراء احلرة املخالهة لرأي احلز احلاكم وقمعهم بشىت وسافل القمع.
وليس هلذه األجهزة حدود لسلطتها إزاء تنهيذ االعتقال والتهتيش واحلجز والتعذي  ،ومن الناحية العملية
مل يعرض سجني واحد من آالف السجناء املعتقلني ألسبا سياسية على حمكمة اتبعة للسلطة القضافية للنظر
أبمره منذ عام .1980

رحلة العذا :

ليس هنا أطول وأشقى من رحلة السجن السوري ،فهي أول اعتقاله تسرع املخابرات إىل جل

أسريها

إىل مكان احلجز املؤقت يف مركز التحقيق ،ويف هذا املركز يوضع السجني يف زنزانة انهرادية ،وتقطع عنه كل
صلة ابلعامل اخلارجي ،سواء بعافلته أو أصدقافه أو احملامي أو الطبي أو أبي شيء من اخلارج ،وال يواجه املعتقل
غري احملققني الذين حياولون انتزاع االعرتاف منه ،أو انتزاع معلومات مهيدة أو وعود ابلوالء للنظام مستقبالً.
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مث ينقل إىل سجن اآلجال الطويلة ،وما إن يصل إىل السجن حىت تتلقهه حتيات الضر  ،واإلهانة،
واإلذالل ،فضالً عن كل االنتهاكات األخرى ،وبذلك يشار هذا السجني العشرات اآلخرين الذين سبقوه إىل
الزنزانة العهنة املكتظة ،حياهتم اجلماعية وعليه أن يتحمل معاانة االنتظار ،وآالمه ،وأما صحته فترتدى تدرجيياً،
ومن النادر أن ترى عافلة سورية ليس هلا بعض أفراد تعرضوا للسجن بسب ما.

التحقيق والتعذي :

فاملخابرات تلجن للتعذي
ومتارس التعذي

النتزاع االعرتافات واحلصول على معلومات عن العناصر املعارضة للنظام،

بوصهه عقوبة حبد ذاهتا ،ومتارس التعذي

كتهديد للسجناء إلجبارهم على الكشف عن

انتماءاهتم السياسية ،واالنسحا منها ،وإعالن الوالء واإلخالص للحز احلاكم ،وأتييد ممارساته السياسية.
فمنذ وصول املعتقل إىل مركز التحقيق تبدأ املعاملة الوحشية له لعدة أسابيع قبل أن يبدأ التحقيق ،وذلك
لتحطيم معنوايته ،وقه ر مقاومته ،إذ يقوم احلراس مبنع املعتقلني من النوم وإجبارهم على الوقوف على ساق
واحدة ،أو الزحف على األرض ،وسك املاء املغلي أو الساخن فوق أجسادهم العارية ،وترتدد أصداء أصوات
التعذي من السجناء اآلخرين عرب القاعات ،وبذلك يتصاعد الرع وتنه ةد القوة اجلسدية.

إن التعذي األكثر شيوعاً هو الضر الوحشي ابلعصي ،وقضبان احلديد ،وسياط اجللد ،والكابالت
الكهرابفية ،واهلراوات املطاطية.

التحقيق:
إن التعذي واهلوان الذين يتلقامها املعتقل قبل التحقيق يعتربان شيااً هيناً ،لطيهاً ،إذا قيس مبا يالقيه أثناء

التحقيق ،والذين ال يست طيعون اإلجابة عن األسالة يواجهون آالت تعذي خاصة ،وطرافق مصممة بوعي ،جلر
أجسامهم إىل حلظة االاهيار.
تقول السيدة هبة دابغ وهي طالبة يف اجلامعة السورية ،مت اعتقاهلا رهينة عن أخيها صهوان دابغ املالحق
من قبل املخابرات السورية بسب آرافه السياسية:
"أحضروين إىل غرفة فيها رفيس الهرع انصيف خري بك والرافد عبد العزيز ثلجة ،ورفيس الدورية اليت
أحضرتين إىل فرع املخابرات ،وشخص رابع مل أعرف امسه ،وابتدرين انصيف يقول :شو ..ما بد حتكي؟ ما بد
تقري وتدلينا وين أخو ؟ قلت له :ال أعلم أين أخي! فنادى على أحد العناصر وقال له :ضعها على بساط
ة
الريح!!
طوق هبا رقبيت ،ورسغي ،وبطين ،وركيب ،ومشط
تقدم العنصر مين وطرحين على لوح خشيب له أحزمة ،ة
رجلي ،وملا أتكد من تثبييت ،رفع القسم السهلي من لوح اخلش  ،فبات كالزاوية القافمة ،ووجدتين بني الرع
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والدهشة مرفوعة الرجلني يف اهلواء ،وال قدرة يل على حتريك أي من مهاصل جسمي ،وعلقوا هذا اللوح يف
جنزير مثبت به إىل السقف وتقدم رفيس الدورية ،وبيده خيزرانة طويلة رفيعة وسنلين مهدداً :شو ..ما بد
حتكي؟ قلت :ليس لدي أي شيء ألحكيه ،ويف الوقت نهسه كان الرافد ثلجة فوق رأسي جيهز مولداً كهرابفياً

مربع الشكل موصوالً ابلهيش ،وله يد يدار هبا ،ومالقط قرهبا مين وأطبقها فجنة على أصابع يدي ،وفيما هوى
ذا ابخليزرانة على رجلي ،أطلق هذا شحنة من الكهرابء ،سرت كالنار يف بدين ،وقال دون أن يلتهت إىل

صرخيت :لسه مابد حتكي؟ صرخت :ما عندي شيء للحكي ،قال بربود :أرأيت كم كانت الكهرابء قوية!!
هذه أخف املوجود لدينا!! وقال :ال أنت تكذبني ..بد اتخدينا وتدلينا على البيت الذي يسكن فيه
قدمي بكل قوته حىت أصبحت اخليزرانة عندما هتوي عليهما تشق اهلواء
أخو .وصار رفيس الدورية يضر
ة
بصوت كالصهري ،وجاء عنصر آخر خبيزرانة اثنية ،وجعل يشار معه ابلضر  ،فيما وقف عبد العزيز فوق رأسي
يكوي أصابعي ابلكهرابء ،وكان األمل أشد من أن يوصف.
أاهضوين عن بساط الريح فوجدت نهسي مبللة من غري أن أشعر ،وأغمي علي فسكبوا فوقي سطل ماء
حىت أصحو ،مث محلوين ووضعوين على كرسي أمام طاولة ،وأحضروا يل ورقة وقلماً ،وجلس أحد العناصر أمامي
وقال :إذا تكلمت فسوف تساعدين نهسك ،فكتبت ما أعرفه عن أخي ،وعن آرافه السياسية اليت أعرفها،

فنخذ الورقة وذه

يلوح هبا ومالمح الغض
مث عاد الرافد عبد العزيز ثلجة ة

على وجهه ،وهو يصرخ :ها هذه

أجوبة؟ واندلقت كل الشتافم والعبارات البذياة دفعة واحدة من فمه ،مث قال :أمل حتسي كم أكلت من الضر
والعذا ؟
ويف هذه اللحظة دخل رفيس الهرع وقال :إذا مل تعرتيف بكل شيء فسوف أعريك من ثيابك!!"
هذا جزء من أقوال السيدة هبة الدابغ اليت مكثت يف السجن تسع سنوات رهينة عن أخيها صهوان
الدابغ!!
وتتنوع وسافل التعذي

يف سورية بتعدد صيغ وحشيتها (الصدمات الكهرابفية ،االغتصا

اجلنسي ،قلع

جر اجلسم إىل درجة التمزق ،احلرق والكي ابلنار (وقد
األظافر ،كسر األطراف ،تعليق الضحية يف اهلواء ،ة
سجلت منظمة العهو الدولية ،مثانية وثالثني شكالً من أشكال التعذي اليت متارسها أجهزة القمع يف سورية.
أما األكثر هوالً ورعباً فهو اآلالت املخصصة للتعذي مثل:

( - 1العبد األسود) حيث يعلق السجني به ،مث يدخل سيخ معدين شديد احلرارة يف فتحة "شرجه" بقوة.
 - 2إجبار الشخص على اجللوس فوق زجاجة.
 - 3إرغام الضحية على إدخال الذراعني يف أسطوانة دوارة جموفة (تشبه الغسالة) مما يؤدي إىل سحق
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أصابعه.
( - 4الكرسي األملاين) أو كما تسميه املخابرات السورية (بساط الريح) وهو الذي عذبت عليه السيدة
هبة الدابغ ،وهو عبارة عن كرسي معدين مع مهصالت على مسنده الظهري ،يشد واثق الضحية إىل هذا
الكرسي مع ميل ظهره أكثر ابجتاه اخللف ،وحبركة الكرسي يتعرض العمود الهقري إىل أش ةد اآلالم وكذلك العنق

واألطراف السهلية.

املوت أثناء التعذي :
إن نسبة كبرية من املعتقلني ميوتون حتت التعذي  ،وتقوم أجهزة املخابرات بدفنهم سراً ،مث تنكر وجودهم

لديها أصالً ،وإن الذين شاع أمر اعتقاهلم لدى الناس وميوتون حتت التعذي  ،وخاصة الشخصيات املرموقة
كنعضاء النقاابت العلمية وقادة األحزا السياسية ،وكبار ضباط اجليش ،واألطباء واحملامني واملهندسني
وأساتذة اجلامعات إذا مات أحدهم حتت التعذي تضطر أجهزة املخابرات إىل تسليم جثته إىل أهله موضوعة يف
صندوق خشيب ويطل

من أهله أن يدفنوه دون فتح الصندوق ،ومنهم من كان يهتح الصندوق متحدايً أوامر

املخابرات ويشاهد آاثر التعذي

على اجلثة ،كاألعضاء املبتورة ،والعيون املقلوعة ،وآاثر احلروق والصدمات

الكهرابفية ،وقد وثةقت جلنة العهو الدولية عشر حاالت من هذا النوع.
أما احلاالت غري املوثقة فما زالت طي الكتما ن بسب

خوف العافالت من الثنر واالنتقام ،ومن احلاالت

اليت مت توثيقها:
 - 1عبد الرزاق أاب زيد ،عضو املكت

السياسي يف احلز

الشيوعي السوري ،والذي مات حتت

التعذي  ،وسلمت جثته إىل أهله يف شباط  ،1986ويدل على أنه مات حتت التعذي  ،اآلاثر اليت على
جسمه.
 - 2إحسان عزت مات حتت التعذي

يف سجن صيداناي ،وقد أجربت املخابرات عافلته على دفنه يف

دمشق ،ومنعتهم من نقله إىل بلده صيداناي.
العراج عضو حز العمل الشيوعي ،ويعمل مدرساً يف الالذقية ،حيث مات حتت التعذي  ،ومل
 - 3حممد ة

تسلم جثته إىل أهله إمنا دفن سراً من قبل املخابرات.

 - 4سليمان مصطهى غيبور من مدينة محاة ،كان رهن احلجز لدى املخابرات العسكرية ،وعذ

حىت

املوت ،فسلمت جثته إىل أهله ،وأخربوهم أنه قد انتحر يف السجن ،وفتحت العافلة الصندوق وتبيةنت وجود
كدمات وجروح وحروق يف جسمه من أثر الصدمات الكهرابفية.
 - 5أمني منصور طال جامعي رمى احلراس جثته من شبا الطابق الثالث من السجن وزعموا ألهله أنه
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وتبني أنه تويف من التعذي قبل أن تقذف جثته من شبا السجن.
انتحر ،ة

 - 6حيىي بن حممد إدريس من مدينة حل  ،اعتقل على احلدود األردنية السورية وهو عافد إىل سورية ويف

عام  1994سلمت جثته إىل أهله ،وتبني أن أظافره مقلوعة وآاثر التعذي

من حروق وكدمات وآاثر

الصدمات الكهرابفية ابدية على اميع أحناء جسمه.

اثنياً :األمراض وفقدان العناية الصحية:

إن احلماية العامة لصحة املعتقلني هي :من حقوق اإلنسان فما هو الوضع الصحي للمعتقلني السياسيني يف

سورية؟؟
إن املادة ( ) 25من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أعطت لكل إنسان احلق يف مستوى من املعيشة كاف
للمحافظة على صحته ،وله احلق يف أتمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز وغري ذلك من وسافل
العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
واملادة ( )12من االتهاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنص على ما يلي:
"تعرتف الدول األطراف يف الوثيقة حبق كل إنسان يف أعلى مستوى ميكن التوصل إليه من مستوايت
الصحة البدنية والعقلية".
وينص دستور منظمة الصحة العاملية على ما يلي:
إن التمتع أبعلى مستوى من الصحة ميكن التوصل إليه ،وهو أحد حقوق اإلنسان األساسية وجي

أن

يؤمن لكل فرد من البشر بدون متييز ،ويعرف الصحة أباها" :حالة السالمة الكاملة البدنية ،والعقلية،
واالجتماعية ،وليست جمرد اخللو من املرض والضعف".
ونصت املادة ( )6من مدونة األمم املتحدة لقواعد سلو املوظهني املكلهني إبنقاذ القوانني:
"يكهل املوظهون املكلهون إبنقاذ القوانني احلماية التامة لصحة األشخاص احملتجزين لديهم ،وعليهم بوجه
خاص اختاذ التدابري الهورية لتوفري العناية الطبية هلم كلما لزم ذلك.
إن املعلومات املتوفرة لدى اللجنة السورية حلقوق اإلنسان أن معظم املعتقلني السياسيني املوجودين يف
السجون السورية وخاصة املوجودين يف سجن تدمر مصابون أبمراض مستعصية شديدة ،وحمرومون من املعاجلة
الصحية ،ومن الكشف عليهم من قبل أطباء بشريني ،ويف كل يوم ميوت عدد من هؤالء السجناء بسب
األمراض ،وتقوم إدارة السجن بدفنه دون إعالم أسرته بوفاته.
وإن األمراض املنتشرة بني املساجني يف سجن تدمر هي:
 - 1مرض السل.
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هذه

 - 2أمراض القل وتصلة والشرايني.

 - 3أمراض اجلهاز اهلضمي ،كقرحة املعدة ،والقرحة املعوية ،والتهاابت القولون.
 - 4األمراض اجللدية.
 - 5املالراي.
 - 6الشلل.
 - 7مرض السكري.
 - 8األمراض النهسية والعقلية.
 - 9السرطان.
وقد وصل إىل علم اللجنة السورية أمساء عدد من املساجني احملتجزين يف سجن تدمر ،والذين يعانون من
مثل هذه األمراض منهم:
 - 1إبراهيم حسن عجعوج من مدينة محاة (مصا مبرض السل).
 - 2عبد الصمد الدخيل ،طبي أسنان من حمافظة دير الزور.
 - 3أمحد سامح البعث من حمافظة إدل (يعاين من التها الزافدة الدودية).
 - 4ايسر أمني إدليب طال جامعي (مصا مبرض السل).
 - 5فخر نينو بن احملامي حممد سعيد نينو .طال جامعي (مصا مبرض السل).
 - 6حممد بشار بيانوين طال من مدينة حل (مصا مبرض السل).
 - 7حسن منصور .طال جامعي من حمافظة إدل (مصا مبرض السل وأمراض نهسية).
 - 8بكري فىت النحاس ،طال جامعي من مدينة حل (مصا مبرض السل)".
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البا الثاين
حق احلرية
احلرية لغوايً انعدام القسر ،واحلر هبذا املعىن ليس بعبد ،أو أسري ،ومن حيث املصطلح الهلسهي فإن كلمة

حرية تعين حرية التنهيذ وحرية التصميم .واملقصود حبرية التنهيذ املقدرة على العمل ،واالمتناع عن عمل دون
اخلضوع ألي ضغط خارجي ،أو دون الوقوع حتت أتثري قوى أجنبية أي قدرة على املبادرة.
أما حرية االختيار فهي قدرة اإلنسان على اختيار أفعاله.
ومن حيث املعىن املوسوعي فهي تطلق على نوعني من احلرايت :احلرية الداخلية ،واحلرية اخلارجية.
فاحلرية الداخلية هي قوة االختيار بني أمرين متضادين واحلرية اخلارجية هي ما يتعلق ابإلنسان من حيث
كونه يف اماعة وهي املعروفة ابحلرايت العامة ،كاحلرية الشخصية واحلرية السياسية ،واحلرية الهكرية وحرية
التعبري....
واملقصود هبا احلقوق املعرتف هبا لألفراد واجلماعات جتاه الدولة وسلطااها.
وحيتوي هذا البا على الهصول التالية:
الهصل األول :احلرية الشخصية.
الهصل الثاين :احلرية السياسية والنقابية.
الهصل الثالث :املساواة وعدم التمييز بني املواطنني.
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متهيد
هل توقف االعتداء على حرية اإلنسان يف سورية خالل العشرين عاماً املاضية؟

من الناحية القانونية فإن سورية تعيش خالل هذه الهرتة حتت كابوس حالة الطوارئ واألحكام العرفية اليت

أعلنت مبوج األمر العسكري رقم  /2/اتريخ  1963/3/8أي منذ سنة وثالثني عاماً ،وال أحد يدري مىت
يرفع هذا الكابوس عن الشع السوري ليتمتع حبريته ألن حمكمة أمن الدولة يف سورية قررت أن جمرد املطالبة
برفع حالة الطوارئ واألحكام العرفية يعترب جرمية تنطبق عليها أحكام الهقرة /ه /من املادة  /6/من املرسوم
التشريعي الصادر يف  1965/1/7وهي زعزعة ثقة اجلماهري أبهداف الثورة وذلك يف حمكمة دعاة حقوق
اإلنسان (يف شباط وآذار .)1992
(لطهاً راجع تقرير منظمة مراق حقوق اإلنسان يف نيويور لعام .)1992

إضافة إىل القوانني القمعية اليت تعطي احلق القانوين ألجهزة األمن أن تهعل ما تشاء مبن تشاء دون إعطاء

أي حق ألي متظلم من هذه األفعال ،وقد أشران يف القسم األول من هذه الدراسة إىل تلك القوانني القمعية.

وقافع انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية خالل عشرين عاماً
1999 - 1979
من الرجوع إىل تقارير املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان ،وإىل ما كت ونشر خالل العشرين عاماً املاضية

عن أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية ،نرى :أن وقافع انتهاكات حقوق اإلنسان يف احلرية مل يتوقف ،وسوف
نلقي نظرة على أبرز هذه الوقافع عرب التسلسل الزمين هلذه الهرتة:
 - 1يف نيسان من عام  1979اعتقلت قوات األمن يف سورية ( )6000ستة آالف مواطن ،وعرضت
احلكومة السورية فلماً متلهزاً عن حماكمة مخسة عشر شخصاً أمام حمكمة أمن الدولة ،ومت احلكم ابإلعدام على
اجلميع ،ومل ينج واحد منهم من كونه مذنباً ،وأعدم اجلميع بسرعة وقسوة يف 1979./6/27

 - 2يف  22كانون األول  1979عقد املؤمتر القطري السابع حلز البعث العريب االشرتاكي ،ودعا عضو

القيادة القطرية رفعت أسد إىل محلة (تطهري وطين) كما أمساه ،وإىل إقامة معسكرات عمل ،وإعادة تثقيف يف
الصحراء لكل املعارضني وخاصة اإلسالميني.
 - 3يف شهر تشرين األول (أكتوبر) عام  1979نشرت منظمة العهو الدولية تقريراً بعنوان :سورية عرض

موجز يتضمن تهصيالً النتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية ،وأرفقته برسالة إىل حافظ أسد ،واستمرت املنظمة
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منذ أن نشرت تقريرها عام  1979تتلقى أنباء االعتقاالت التعسهية ،واحلبس االنهرادي ،وتعذي

املعتقلني،

وإجراء احملاكمات غري العادلة اليت كانت تنتهي يف أغل األحيان إىل اإلعدام.
 - 4يف  1980/3/31أعلنت النقاابت املهنية يف سورية (احملامون واألطباء واملهندسون ،والصيادلة،
وأطباء األسنان ،واملهندسون الزراعيون) إضراابً عاماً ليوم واحد ،احتجاجاً على انتهاكات حقوق اإلنسان.

 - 5يف  10آذار  1980أقدمت قوات األمن على ارتكا جمزرة يف بلدة جسر الشغور وقد جتاوز عدد

ودمر ( )20منزالً ،وأحرق ثالثة ومخسون حانواتً.
القتلى ( )200شخص ة
 - 6احتالل مدينة حل من نيسان  1980إىل شباط  1981وأصبحت حل ساحة معركة بني السلطة
قوات الهرقة الثالثة من اجليش السوري بقيادة العميد شهيق فياض،

واملتظاهرين يومياً ،فقد وصلت إىل حل
كما وصلت وحدات من القوات اخلاصة وتعزيزات مغاوير من سرااي الدفاع حىت بلغ عدد هذه القوات ()30

ألف جندي متجحهل .ووقف شهيق فياض على برج داببته يف وسط املدينة ،وأعلن على السكان :أنه (مستعد
لقتل ألف شخص يف كل يوم).
 - 7يف  1980/7/13ارتكبت قوات األمن جمزرة سوق األحد حبل .
 - 8يف  1980/8/11ارتكبت قوات األمن جمزرة يف حي هنانو حبل .
 - 9يف  1980/6/27ارتكبت (قوات سرااي الدفاع) جمزرة يف سجن تدمر الصحراوي ،قتلت فيها أكثر
من ( )700سبع ماة معتقل سياسي.
 - 10يف  1980/7/25ارتكبت قوات األمن جمزرة يف بلدة سرمدا.
 - 11يف  1980/9/15ارتكبت قوات األمن جمزرة يف مدينة الرقة.
 - 12يف  1980/8/18ارتكبت قوات األمن يف دمشق جمزرة يف ساحة العباسيني.
 - 13يف  1980/3/1أطلقت عناصر املخابرات النار على الطلبة املتظاهرين ،وأصابت سبعة منهم يف
مدينة محاة.
 - 14يف  1980/3/7قامت قوات األمن هبدم عدد من البيوت وقتل عشرات املواطنني يف مدينة محاة.
 - 15بتاريخ  1980/4/7أعلنت السلطة منع التجول يف محاة ،وقامت بتمشيط املدينة ،وأعملوا فيها
احلرق والنه والتدمري ،واعتقلوا ( )200مواطن وقتلوا العشرات من أصحا الكهاءات منهم :األطباء :عبد
السن السيد خضر
القادر قندقجي ،عمر الشيشكلي ،أمحد قصا ابشي ،والوجيه املناضل الوطين الطاعن يف ة

الشيشكلي .ويف حي البستان قتل أكثر من ( )200مواطن رمياً ابلرصاص.

 - 16تعرضت مدينة محاة بني  1980/5/21واهاية عام  1980إىل عشرين عملية قتل اماعية وإىل
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اعتقال أكثر من ألف مواطن .فهي حي الصابونية وحده تعرض يوم  1980/10/15العتقال ( )600شخص.
 - 17بتاريخ  1981/1/17حاصرت الوحدات اخلاصة األسواق التجارية يف محاة واهبتها على مرأى من
أصحاهبا ،وكانت الغنافم كبرية من سوق الصاغة ،حيث سبافك الذه واحللي واجملوهرات اليت سرقتها القوات
الغازية.
 - 18يف  1981/1/15طوقت قوات األمن حي احلميدية والبارودية وامعوا الشبا

والشيوخ

(أم احلسن) مث عمدوا إىل تعذيبهم ورميهم يف النهر ،وقاموا إبلقاء البعض منهم
واألطهال ،وساقوهم إىل حديقة ة
من فوق البناايت العالية.

 - 19بتاريخ  1981/4/15حاصرت قوات األمن منطقة الصابونية للمرة الثانية ،وهدمت أحد أبنيتها،
واعتقلت عدداً كبرياً من السكان.

 - 20يف  2شباط  5 -آذار  1982ارتكبت قوات من اجليش وسرااي الدفاع ،والوحدات اخلاصة،

وعناصر األجهزة األمنية أكرب جمزرة يف العصر احلديث ،حيث دمرت نصف مدينة محاة ،وقتلت أكثر من ()30
ألف مواطن.
 - 21االغتياالت اليت ن ةهذهتا عناصر من األمن السوري خارج القطر:

أ  -يف لبنان:

 -يف  1972/3/14مت اغتيال انف

رفيس وزراء سورية حممد عمران يف مدينة طرابلس من قبل عناصر

األمن السورية ،وبتوجيه من األخوين :أسد.
 يف  1977/3/16اغتالت قوات األمن السورية الزعيم اللبناين كمال جنبالط. ويف  1980/3/4اغتالت الصحهي اللبناين املشهور سليم اللوزي. ويف  1980/7/28اغتالت الزعيم اللبناين موسى شعي  ،أحد قادة حز البعث املناوئ لسورية. ويف 1980/7/3اغتالت علي الزين ،أحد قادة البعث املناوئ لسورية. يف  1981/9/4اغتالت القوات السورية يف لبنان السهري الهرنسي لويس دوالمار. يف  1982/9/27اغتالت القوات السورية يف لبنان سعد صايل القافد الهلسطيين. يف ابريس: يف  1980/7/21اغتالت األستاذ صالح البيطار أحد مؤسسي حز البعث السوري.جـ  -يف عمان :يف  1980/7/28اغتالت األستاذ عبد الوها البكري.
د  -يف أملانيا :يف  1980/3/17اغتالت السيدة بنان الطنطاوي ابنة العامل الكبري علي الطنطاوي -رمحه
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هللا -وزوجة الداعية الكبري األستاذ عصام العطار.
هـ  -يف  22تشرين الثاين  1981اغتالت األستاذ نزار الصباغ يف برشلونة يف إسبانيا.
 - 22بتاريخ  1980/3/31نهذ احملامون واألطباء واملهندسون والصيادلة وأطباء األسنان ،واملهندسون
الزراعيون إضراابً شامالً احتجاجاً على انتهاكات حقوق اإلنسان ،وأغلقت احلوانيت يف اميع مدن اجلمهورية
السورية ،وصدر قرار من حمافظ مدينة حل أبن كل حمل يغلق فسوف يعدم صاحبه ،ويشنق على اب حمله.
 - 23يف  1980/4/8صدر مرسوم حبل نقاابت املهن العلمية (احملامون ،واألطباء ،واملهندسون ،وأطباء
األسنان ،واملهندسون الزراعيون) وألقي القبض على أعضاء هذه النقاابت.
 - 24يف  1980/6/26قرر املكت الدافم الحتاد احملامني العر املنعقد يف الرابط أن حل نقابة احملامني
يف سورية ابطل ،ورفض قبول النقابة املسماة من السلطة.
 - 25يف  1980/7/7أصدرت احلكومة السورية القانون ( )49املتضمن إعدام كل منتس
اإلخوان املسلمني وأعطي القانون أثراً رجعياً.
 - 26يف  1980/9/1صدر أمر عريف بوقف صرف روات

إىل اماعة

اميع املوظهني املوقوفني عرفياً والذي جيري

توقيههم بعد هذا التاريخ ونشر هذا األمر ابجلريدة الرمسية يف العدد  1983/1صهحة 17.

 - 27بتاريخ  1982/2/7قام رجال املخابرات السورية خبطف احملامي السوري (نعمان قواف) من قربص
الدافم للمحامني العر الذي عقد يف

واقتادته إىل دمشق علماً أبن احملامي املذكور حضر اجتماع املكت
بغداد بني  7 - 3تشرين الثاين  1981وشار يف التوقيع على املذكرة اليت تناولت القانون رقم 981/39
اخلاص بتنظيم مهنة احملاماة ،ومساس هذا القانون ابستقاللية احملاماة وحريتها.

 - 28وجهت منظمة العهو الدولية مذكرة إىل الرفيس حافظ أسد يف  1983/4/26وأرفقته بتقرير عن
انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية خالل عامي  1981 - 1980وإىل القوانني القمعية اليت تضمنت مساساً
حبقوق اإلنسان.
 - 29يف شهر أاير  1983تويف يف السجن الطال

اجلامعي أمني نصور حتت التعذي  ،وألقى احلراس

مجثته من شبا الطابق الثالث من السجن ،ليجعلوا من موته كننه حادث انتحار.
 - 30يف  1983/12/18اختذ املكت الدافم الحتاد احملامني العر املنعقد يف تونس قراراً أبن يتوقف
احملامون العر يف كل األقطار العربية ساعة واحدة عن العمل تضامناً مع احملامني املعتقلني يف سورية ،واستنكاراً

الستمرار اعتقاهلم ،ونهذ اإلضرا فعالً.
 - 31يف  /5 - 2تشرين الثاين سنة  1984انعقد املؤمتر العام اخلامس عشر للمحامني العر يف سوسة
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بتونس ،وقرر املؤمتر يف بيانه اخلتامي تكليف األمني العام ببذل مساعيه لالتصال ابلسلطات السورية من أجل
اإلفراج عن احملامني املعتقلني ،على أن يقدم تقريراً بنتافج مهمته إىل املكت الدافم القادم.

 - 32يف تشرين الثاين (نوفمرب)  1984كشف الصحهي الهرنسي (جريار ميشو) يف جملة أبن اإلرها يف

سورية هو منوذجي وخاص وحيظى ابلشهرة لدى صحف العامل ،ومتارسه تشكيالت عسكرية خاصة.
 - 33بتاريخ  7 - 6كانون األول  1985عقدت يف بروكسل ندوة دولية عن (حقوق اإلنسان يف
سورية) واستمعت إ ىل تقارير من عدد من املنظمات الدولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية ،واستمعت
إىل شهادات حية عن جرافم النظام السوري املستمرة ضد قضااي حقوق اإلنسان ،وأدانت الندوة االنتهاكات
املستمرة واخلطرية حلقوق اإلنسان يف سورية ،واليت تشكل حتدايً للمجتمع الدويل.

 - 34يف  1986/6/14صدر عدد نشرة املنرب رقم ( )14وقد تضمن واثفق الندوة الدولية عن حقوق

اإلنسان يف سورية اليت تهضح جرافم وانتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية ،وحتدثت هذه الواثفق عن اجلرافم
اليومية اليت ترتك يف سورية من قبل النظام السوري ،واليت تعترب من أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل.
 - 35شهد عام  1986انتهاكاً مستمراً حلقوق اإلنسان يف سورية ،فاحملاكم امليدانية تعقد جلسات يف
سجن املزة وسجن تدمر ،حيث تستدعي بصورة عشوافية يف كل جلسة حوايل ( )50معتقالً وتصدر أحكاماً

ابإلعدام على عشرة منهم ،ويتم إعدامهم يف السجن نهسه.

 - 36استمرت خالل عام  1986موجات االعتقاالت بدون حماكمة ،كما مل يهرج عن أحد من املعتقلني،
وبعضهم كان قد اعتقل منذ عام  .1970وكان كلما نـُ ةهذ حكم اإلعدام مبجموعة من املعتقلني ،جيلبون إىل

السجن معتقلني جدداً ،ليحلوا حمل من نهذ فيهم حكم اإلعدام ،أو ماتوا حتت التعذي  ،أو ماتوا من األمراض

املنتشرة يف السجون.

 - 37أصدرت منظمة العهو الدولية عدة نداءات عام  1986حول األوضاع السياة للمعتقلني يف سورية،
وقدمت وصهاً لسجن املزة ،واملعامالت السياة للمعتقلني.

 - 38مل تعلن احلكومة السورية عن أمساء الذين مت إعدامهم ومل تسلم جثثهم لذويهم ،وتعمد السلطة إىل

نقل املعتقلني الذين حوكموا ومل حيكم عليهم ابإلعدام إىل مهاجع خاصة ،ومتنع زايرهتم حىت ال تتسر معلومات
عن احملكومني ابإلعدام.
 - 39يف تشرين األول سنة  1987صدر عن منظمة العهو الدولية نشرة عن سورية بعنوان (سورية
التعذي

على أيدي أجهزة األمن) ويتضمن هذا التقرير معلومات مرعبة عن معاملة النظام السوري للمعتقلني

السياسيني ،ويشرح طرق التعذي

وأساليبه ،واملوت حتت التعذي  ،واألمراض املنتشرة بني املعتقلني ،وانعدام
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الرعاية الصحية.
 - 40صدر تقرير يف عام  1987عن جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،واملقدم للجمعية العامة
لألمم املتحدة (الوثيقة رقم  42/40عام  1987صهحة  167من النسخة العربية :أن احلكومة السورية ملزمة
بتقدمي تقريرها الدوري الثاين يف  18آ

 1984عن أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية إال أاها مل تقدم هذا

التقرير حىت اآلن رغم تذكريها يف ( )6رسافل متتالية:
يف  15أاير (مايو) .1985
ويف  5آ (أغسطس) .1985
و 18تشرين الثاين (نوفمرب) .1985
و 6أاير (مايو) .1986
و  8آ (أغسطس) .1986
و  1أاير (مايو) .1987
وهذا يؤكد تعمد احلكومة السورية جتاهل التزاماهتا الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان ،حىت تتهر من احلرج
واإلدانة عند مناقشة فقرات التقرير ،ومدى مطابقة نصوص التشريعات السورية مع نصوص االتهاقية الدولية
للحقوق املدنية والسياسية.
 - 41يف عام  1987وابلوثيقة رقم  1987/28ص ( )58من النسخة اإلنكليزية واملقدمة إىل اجمللس
االقتصادي واالجتماعي التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة ،جاء فيها" :إن احلكومة السورية مل تقدم تقاريرها
يعرب عن
حول احلق يف الثقافة والرتبية واحلقوق االقتصادية ،وإن ختلف احلكومة السورية عن تقدمي تقاريرها ة
سياسة منهجية واثبتة يف إصرارها على انتهاكات شاملة حلقوق اإلنسان.
 - 42انعقد املؤمتر العام السادس عشر الحتاد احملامني العر يف الكويت بني  21 - 18نيسان 1987
وأصدر املؤمتر قراراً خاصاً دعا فيه السلطات السورية إلطالق سراح احملامني املعتقلني منذ آذار  1980بدون
حماكمة ،وكلف نقابة احملامني السورية مبتابعة هذا املوضوع.

 - 43بتاريخ  1987/11/3احتل رفيس جمل س الوزراء السوري منص احلاكم العريف يف سورية ،وأصبح
انفبه وزير الداخلية حممد حراب.
 - 44تشري التقارير الصحهية األجنبية كتقرير صحيهة لوموند بتاريخ  1987/10/28والهيغارو يف
 1987/10/29إىل أن سورية تعيش يف أزمة اقتصادية خانقة ذات عالقة حبقوق اإلنسان ،وخاصة احلق يف
العيش مبستوى مناس  ،وأمهها شحة املواد الغذافية ،وانقطاع التيار الكهرابفي ،وتهشي الهساد والرشوة،
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وختهيض قيمة اللرية السورية.
 - 45ارتهاع أسعار املواد الغذافية ما بني آذار  1986وآذار  %100 1987كما ورد يف النشرة
الشهرية لإلحصاء الصادر عن األمم املتحدة يف تشرين األول 1987.
 - 46يف  1987/10/27قدم عبد الرؤوف الكسم رفيس جملس الوزراء السوري استقالته وكلف حممود
الزعيب بتشكيل وزارة جديدة بتاريخ  1987/11/3كمحاولة من النظام للتنصل من مسؤولية األزمة االقتصادية
املتهاقمة اليت هي انعكاس وتعبري عن األزمة السياسية.
 - 47جاء يف تقرير منظمة هيومان رايتس حلقوق اإلنسان أنه يف عام  1988مت تسليم جثث  23سجيناً
من سجناء تدمر إىل عافالهتم ،وكانت آاثر التعذي واضحة على أجسادهم.
 - 48يف عام  1987متت حماكمة ثالثة وعشرين عضواً من أعضاء حز العمل الشيوعي أمام حمكمة

أمن الدولة ،وحكم على أربعة عشر عضواً مدى احلياة ،وعلى تسعة أعضاء ابإلعدام ،من بينهم سكرتري احلز :
علي األكرب ونهذ فيهم حكم اإلعدام بعد أسبوع واحد من إصدار احلكم..

 - 49يف  1991/12/18اعتقل احملامي أكثم نعيسة ملشاركته يف أنشطة تستهدف استعادة استقالل
املربح الذي
نقابة احملامني ،ومت نقله إىل املستشهى العسكري يف حرستا ،إلصابته بشلل نصهي ،نتيجة للضر
ة

تعرض له .علماً أن احملامي أكثم نعيسة رفيس جلنة الدفاع عن احلرايت الدميقراطية يف سورية.
ة

 - 50يف  16كانون الثاين  1991مت اعتقال ( )70مهكراً ومثقهاً سورايً لتوقيعهم على عريضة تنتقد
اشرتا سورية يف حر اخلليج.
 - 51يف  10كانون األول  1991أصدرت جلان الدفاع عن حقوق اإلنسان يف سورية مبناسبة الذكرى
الثالثة واألربعني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -بياانً انتقدت فيه األسلو الذي جرى فيه االستهتاء

على متديد فرتة حكم حافظ أسد سبع سنوات أخرى يوم  1991/12/2وعلى إجبار املواطنني لإلدالء
أبصواهتم ،وإنهاق  400مليون لرية سورية على هذا االستهتاء ،ومت اعتقال ( )38شخصاً من نشطاء هذه
اللجان.
 - 52يف  1992/2/29أحيل أعضاء جلان الدفاع عن حقوق اإلنسان يف سورية إىل حمكمة أمن الدولة
مجرم تخالهة أهداف الثورة املنصوص عليها ابملرسوم التشريعي رقم  ،1965/6وصدرت األحكام حبقهم يف
 1992/3/17بوضعهم يف سجن األشغال الشاقة بني عشر سنوات ومخس سنوات.
 - 53بدأت احلكومة السورية يوم  1992/8/27مبحاكمة ( )600معتقل سياسي بتهمة انتها قوانني
الطوارئ ،وتقول منظمة مراق

حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط يف تقريرها الصادر عام  1992أن هؤالء
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أي اهتام ،وأن هذه احملاكمات استجابة للضغط
مضى على اعتقاهلم أكثر من عشر سنوات دون أن يوجه إليهم ة

الدويل ،وتعتقد املنظمة املذكورة أن احملاكمة العادلة مستحيلة ،ما مل يتم إلغاء احملاكم االستثنافية ،وإحالتهم إىل

القضاء العادي.
 - 54ذكرت منظمة مراق حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط اليت مقرها نيويور لعام  1992أن آالف
املعتقلني السياسيني مازالوا يف املعتقالت ،وأن معاملتهم مل تتحسن رغم العهو الذي صدر عام  1992يف
تقريرها.
 - 55قدرت منظمة مراق حقوق اإلنسان أن عدد املعتقلني يف السجون السورية حىت متوز  1992حنو
 4500معتقل.
 - 56يف آذار  1992أقدمت السلطة يف سورية على اعتقال ثالثة كتا ومغين فلكوري شعيب وهم:
األول :سالمة خيال كات فلسطيين اعتقل صباح 1992/3/12
الثاين :أمحد حسو كات وصحهي كردي اعتقل يف  1992/3/17ملشاركته يف تظاهرة أقامها األكراد يف
عيد النريوز.
الثالث :تركي مقداد مغين فولكور معروف أبغانيه املتعلقة ابلهقر والدميقراطية.
 - 57جاء يف تقرير عن حقوق اإلنسان أصدرته منظمة مراق حقوق اإلنسان (مراق الشرق األوسط)
عام  1992عن استغالل أقار املعتقلني ،وابتزاز أمواهلم ،ليمكنوهم من مشاهدة أبنافهم ملدة عشر دقافق،
ويتحدث التقرير عن رجل دفع مليون لرية سورية ( 25ألف دوالر) لريى ابنه ،وعن امرأة دفعت عشرة آالف
دينار أردين ( 16.500دوالراً) لرتى زوجها.
 - 58جاء يف تقرير منظمة مراق

 185طبي

الشرق األوسط حلقوق اإلنسان لعام  1992أن املنظمة لديها أمساء

و  229مهندس ،مازالوا معتقلني دون أن توجه إليهم هتمة أو حيالوا إىل حماكمة ،وأن اعتقاهلم مت

منذ عام 1980.
 - 59يف  1992/4/2عقدت منظمات حقوق اإلنسان يف لبنان مؤمتراً صحافياً يف بريوت أذاعت فيه
أمساء  228لبنانياً خطهتهم أجهزة األمن السورية من لبنان ،وهم يف سجون سورية ،وبعضهم مسجون منذ عام

1978.

 - 60أعلنت منظمة مراق

حقوق اإلنسان لعام  1997أن  142465كردايً يف سورية حرموا من

اجلنسية السورية وفقاً لبياانت احلكومة السورية نهسها ،وأن املنظمة سوف تتصدى للتمييز ضد أفراد الطافهة

الكردية.
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 - 61يف  19آ (أغسطس)  1993تويف يف سجن املزة اللواء صالح جديد بعد أن لبث يف السجن
 23عاماً رهن االعتقال دون هتمة أو حماكمة.

 - 62يف تشرين الثاين  1993مت إلقاء القبض على عشرات من دعاة حقوق اإلنسان يف سورية منهم:

علي كامل عدلة عمره ( 24سنة) طال يف املعهد العلمي بدمشق .وعلي كامل أمحد وعمره ( 30عاماً)
وزوجته رغدة حسن وهي معلمة يف السادسة والعشرين من عمرها.
 - 63يف أاير  1993توجه مندوبون من منظمة العهو الدولية إىل دمشق لالستهسار من احلكومة عما إذا
بدأت حتقق يف ادعاءات التعذي  ،وقدم هلم وزير الداخلية السوري قافمة أبمساء ( )40أربعني موظهاً أحيلوا إىل

العدالة بسب التعذي  ،ومع ذلك مل تكن القافمة تتضمن أي حالة من حاالت السجناء السياسيني اليت قدمتها

املنظمة إىل احلكومة السورية للتحقيق فيها ،ومل يقدم الوزير أي إيضاح هلذه احلاالت.
 - 64يف عام  1994أحالت السلطات السورية إىل حمكمة أمن الدولة  21عضواً ابرزاً يف جمموعتني

سياسيتني ابرزتني بتهمة معارضة أهداف الثورة ،وحكموا أحكاماً ترتاوح بني  15 - 8عاماً وتقول منظمة مراق
حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط يف تقريرها عام  :1997إن السب

احلقيقي العتقاهلم هو رفضهم التوقيع

على بياانت يؤيدون فيها احلكومة ويتربؤون من أنشطتهم السياسية السابقة.
 - 65يف يوليو/متوز  1994رفعت منظمة العهو الدولية مذكرة إىل احلكومة السورية بشنن بواعث قلق
املنظمة على حقوق اإلنسان يف سورية ،وألقت الضوء على أكثر من ألف حالة من حاالت ضحااي انتهاكات
حقوق اإلنسان ،وطلبت الرد عليها يف موعد ال يتجاوز آخر ديسمرب /كانون األول  1994ولكنها مل تتلق أي
ر ةد حىت فرباير /شباط 1995 /كما جاء يف (تقرير املنظمة يف نيسان .)1995

 - 66يف شهر أكتوبر /تشرين األول  1994اجتمع وفد من منظمة العهو الدولية مع عدد من الوزراء

السوريني ،واستهسروا منهم عن آالف املعتقلني الذين مضى على اعتقاهلم أمد طويل ،وذكر الوفد حاالت
حمددة منها:
جملي زين الذي حيمل اجلنسية األردنية والذي لبث  22سنة معتقالً أي من حزيران  1971،وسعدت
حممد عمر وهو أردين أيضاً وقد ظل معتقالً منذ عام  ،1976ورايض الرت وهو حمام ورفيس املكت السياسي
للحز الشيوعي السوري ،ومسيح عبد الرمحن منيمنة ،ووليد خالص احلمصي وهو طال جامعي ،وإحسان بن

ظافر مراد وهو طبي أسنان ،وحممد مصطهى صاحل ،وزايد حممود الشيخ وكان رد الوزراء أاهم اميعاً أعضاء يف
منظمات إرهابية ،ولكنهم مل يقدموا إيضاحات بشنن أي من احلاالت الهردية اليت قدمتها املنظمة.

 - 67يف عام  1994أعلنت احلكومة السورية أاها سوف تصادر أطباق االستقبال (الستاليت) وحتل
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حملها كابل التوزيع التلهزيوين الذي تسيطر عليه( .تقرير الوالايت املتحدة الرمسي حلقوق اإلنسان).
 - 68جاء يف التقرير الرمسي للوالايت املتحدة عن حقوق اإلنسان يف سورية عام  :1997لقد تظاهر
عدد من الطال ال يتجاوز عددهم ( )160ماة وستني طالباً يف حزيران يف العاصمة السورية دمشق احتجاجاً
على السياسة التعليمية وتهيد التقارير أن هؤالء الطال اعتقلوا وتعرضوا للضر .
 - 69أفادت وكالة األمم املتحدة لإلغاثة والعمل (أونروا) أن الالجاني الهلسطينيني املسجلني لديها يف
آ  1997وعددهم ( )358374يواجهون صعوابت يف احلصول على واثفق سهر أو يف العودة إىل سورية.
 - 70جاء يف التقرير الرمسي حلقوق اإلنسان الصادر عن الوالايت املتحدة عام  1997أن السوريني ال
يتمتعون حبقوقهم السياسية ،وأن اقرتاعهم شكلي الختيار رفيسهم وأعضاء برملااهم.
 - 71ذكر التقرير الرمسي للوالايت املتحدة عن حقوق اإلنسان لعام  :1997أن احلكومة السورية مل
تستج

لطل

منظمات حقوق اإلنسان إبجراء إحصاءات آلالف املواطنني السوريني الذين أعدموا يف سجن

الصحراء يف تدمر يف الثمانينيات.
 - 72تقدر املهوضية العليا لالجاني التابع لألمم املتحدة يف عام  1997أن مايت ألف نسمة من األكراد
السوريني ال يستطيعون العودة إىل أراضيهم بعد أن ُه ةجروا منها لقيام احلزام العريب على حدود تركيا ،وال
يستطيعون احلصول على وظافف حكومية ،ويواجهون صعوابت يف تسجيل أطهاهلم يف املدارس ،كما أن الرجال
منهم ال ميكنهم الزواج من مواطنات سورايت.
 - 73خرج اللبنانيون عن صمتهم بشجاعة ونظموا أنشطة اماهريية يف عام  1998يف ابريس وبريوت
مبساندة من منظمة (سوليدا) (منظمة مؤازرة اللبنانيني املعتقلني اعتقاالً تعسهياً) إذ أقاموا أسبوع عمل ودعم
للمعتقلني اللبنانيني يف السجون السورية من  26كانون الثاين وحىت  1شباط وعقدوا مؤمتراً صحافياً ،واستمعوا
إىل شهادات علنية أدىل هبا أقار املختهني.

 - 74يف عام  1999نشرت اللجنة السورية حلقوق اإلنسان أمساء ( )4437أربعة آالف وأربعماة وسبعة
السوري وإىل املنظمات اإلنسانية وكل

وثالثني معتقالً موجودين يف السجون السورية ،وتوجهت إىل الشع
اجلهات احلقوقية للعمل بكل الوسافل من أجل إطالق سراح هؤالء املعتقلني الذين طالت معاانهتم دون أن
يقرتفوا جرماً سوى ممارسة حقهم الطبيعي يف التعبري عما يعتقدونه.
يف 1999/6/21

اللجنة املركزية لليوم العاملي للتضامن
مع سجناء الرأي يف سورية
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الهصل األول
احلرية الشخصية
احلرية الشخصية تعين أن يكون الشخص قادراً على التصرف يف شؤون نهسه واحملافظة على كرامته
ووجوده ،غري معرض لإلهانة يف ذاته ،أو مشاعره واالعرتاف ابلكرامة املتنصلة يف اميع وجود أعضاء األسرة
البشرية وحبقوقهم اإلنسانية الثابتة .وقد جاء يف مقدمة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (االعرتاف ابلكرامة
املتنصلة يف اميع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل).
كما ينص اإلعالن املذكور (لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي).
ويعترب احلق يف احلرية من حقوق اإلنسان األساسية الذي كرسته كافة الواثفق الدولية ونشري خاصة إىل املادة
( )9من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة ( )9من االتهاقية الدولية حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية.
ويتهرع عن هذا احلق قاعدة عدم جواز توقيف أي إنسان إال مبوج

حكم قضافي ،وضرورة معاملة

املوقوفني معاملة إنسانية.
فقد نصت املادة  28من الدستور السوري على ما يلي:
 - 1كل متهم بريء حىت يدان حبكم قضافي مربم.
 – 2ال جيوز حتري أحد أو توقيهه إال وفقاً للقانون.
 – 3ال جيوز تعذي
ذلك.

أحد جسدايً أو معنوايً ،أو معاملته معاملة مهينة ،وحيدد القانون عقا

من يهعل

 - 4حق التقاضي وسلو سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون ابلقانون).
كما نصت املادة ( )9من االتهاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية على ما يلي:
(لكل فرد احلق يف ا حلرية والسالمة الشخصية ،وال جيوز القبض على أحد ،أو إيقافه بشكل تعسهي ،كما
ال جيوز حرمان أحد من حريته إال على أساس القانون ،وطبقاً لإلجراءات املقررة فيه.
فهل تطبق هذه املواد القانونية يف سورية؟

وما هي صيغ االعتقال يف سورية يف ظل حالة الطوارئ؟

أوالً :االعتقاالت دون حماكمة
بينا يف البا

األول من هذا الكتا  ،أن السمة الظاهرة على أوضاع حقوق اإلنسان هي تطبيق القوانني

القمعية ،وق ةدمنا شرحاً وافياً عن قانون الطوارئ وعن حالة الطوارئ املعلنة يف سورية منذ  1963/3/8وألن
117

االعتقال يتم عمالً أبحكام هذا القانون ،كان البد من إطالع القارئ على كيهية اعتقال املواطنني يف سورية
مبوج قانون حالة الطوارئ واملمارسة املتبعة يف ذلك.

صيغ االعتقال دون حماكمة يف ظل حالة الطوارئ يف سورية:
اطلع املشاركون يف الندوة خالل مناقشة البند األول من جدول األعمال اخلاص ابلقوانني القمعية ،على
آاثر حالة الطوارئ على حقوق اإلنسان وخاصة انتها قاعدة عدم جواز االعتقال دون حماكمة!!
وتبني يف هذا الهرع الصيغ املتبعة لالعتقال دون حماكمة يف ظل حالة الطوارئ يف سورية.
إن الواقع الراهن لتطبيق قانون الطوارئ قاد ليس إىل تركيز السلطات بيد رفيس الوزراء أو وزير الداخلية
حول دافرة احلاكم العريف إىل مؤسسة تشريعية سرية أتمر وتنهى خالفاً ألي تشريع أو حكم
فحس  ،وإمنا ة
قضافي .ويف سبيل إطالع القارئ على بعض التهصيالت الواقعية عن كيهية اعتقال املواطنني يف سورية مبوج
حالة الطوارئ واملمارسات املتبعة يف ذلك ،وبغية أن تكون دراستنا موضوعية نعرض أمهها فيما يلي:

 - 1صيغ أوامر االعتقال:

أ  -اجلهة اليت أتمر ابالعتقال وصيغ أوامر االعتقال:
ال ميكن عملياً حتديد اجلهة اليت أتمر ابعتقال أي مواطن ألن ذلك مرتبط بتعدد األجهزة األمنية املدنية
والعسكرية ،وهي على سبيل املثال املخابرات العسكرية ،تخابرات القوى اجلوية ،وتخابرات رائسة اجلمهورية
واألمن القومي واألمن السياسي ،وسرااي الدفاع وسرااي الصراع والوحدات اخلاصة ،واميع هذه األجهزة تخولة
إبصدار األوامر ابعتقال أي مواطن دون بيان األسبا  ،وتصدر أوامر االعتقال إما شههياً من قبل املسؤول عن
اجلهاز األمين ،أو برقياً أو هاتهياً أو خطياً ،وينهذ أمر االعتقال من قبل عناصر اجلهة األمنية اليت أصدرت أمر
االعتقال دون أن تطلع األجهزة األخرى على ذلك ،أي أن هنا نوعاً فريداً من "الالمركزية" ملنح صالحيات
احلاكم العريف إىل اجلهات األمنية وختويلها ابالعتقال بصورة مطلقة ،وتعترب دافرة انف

احلاكم العريف يف وزارة

الداخلية املرجع اإلداري ،وهذا خيالف نص املادة الرابعة من قانون الطوارئ اليت تشرتط صدور أمر كتايب أبي
إجراء يتخذ من السلطة العرفية .وعندما يقوم رجال املخابرات أو األمن بتنهيذ أمر إلقاء القبض على أي مواطن
يدامهون بيته أو مقر عمله ليالً أو اهاراً وبقوة السالح لتوقيهه جرباً دون أن يربز له أي أمر خطي إبلقاء القبض
عليه وال يعلموه عن أسبا

اعتقاله أو اجلهة اليت أمرت ابعتقاله ،وعندما يودع املعتقل لدى اجلهة اليت أمرت

ابعتقاله تبدأ مرحلة التحقيق معه ابتباع تختلف وسافل التعذي .
وال يعلم ذوو املعتقل أو عافلته مكان اعتقاله أو اجلهة اليت أمرت ابعتقاله أو أسبا اعتقاله.
 مىت يصدر األمر العريف ابعتقال الشخص قبل إلقاء القبض عليه أم بعده؟118

بغيا ممارسة النيابة العامة ألية سلطة يصدر اعتقال األشخاص عرفياً ،فمن املهرتض أن تتبع السلطة
ا إلدارية املخولة إبصدار أوامر االعتقال وهي (دافرة احلاكم العريف) نهس األسلو املتبع من السلطة القضافية
أي عدم إلقاء القبض على أي شخص قبل صدور أمر خطي بذلك وهذا ما تقضي به املادة الرابعة من قانون
الطوارئ.
إال أن ما حيدث يف الواقع خالف ذلك ،إذ أن تعدد اجلهات األمنية املخولة ابالعتقال والالمركزية يف
ممارستها ابعتقال األشخاص ،وتضار تنهيذ أوامر االعتقال أفرز منهجاً غريباً عن كل األنظمة القانونية يف
العامل.
وابستعراض بعض مناذج هذا النهج تتكشف بعض األمور الغريبة:
النموذج األول (وهو األكثر شيوعاً):
وجود أوامر عرفية لدى اجلهة األمنية اليت تنهذ أوامر االعتقال موقعة على بياض من انف

احلاكم العريف

وخالية من اسم املعتقل وما على هذه اجلهة إال وضع اسم املعتقل عليها.
النموذج الثاين:
عدم صدور أمر عريف ابالعتقال إال بعد مضي فرتة التحقيق وخاصة يف محالت االعتقال اجلماعية حيث
تع بن أوامر االعتقال أبثر رجعي منذ اتريخ االعتقال الهعلي ،وإذا أطلق سراح بعض األشخاص فتصدر أوامر
اعتقاهلم واإلفراج عنهم يف نهس اليوم.
النموذج الثالث:
إذا متكن شخص مطلو إلقاء القبض عليه من االختهاء ومل تتمكن السلطة من توقيهه يصدر أمر عريف
ابعتقاله ويعمم هذا ا ألمر على مراكز احلدود واألجهزة األمنية إللقاء القبض على الشخص املذكور ،وتعمد هذه
األجهزة يف تلك احلالة العتقال ذوي املطلو كرهافن إلجباره على تسليم نهسه.
ج  -هل حتدد مدة اعتقال الشخص يف األمر العريف؟ وهل جيوز االعرتاض على استمرار توقيهه ألجل غري
مسمى؟
ميكن القول بصورة عامة :إن كافة األوامر العرفية املتضمنة اعتقال األشخاص ال تتضمن مدة معينة
لالعتقال ،وهذا ما يهسر إطالة آجال االعتقال دون حماكمة لهرتة تتجاوز عشر سنوات .وهنا معتقلون مضى
على اعتقاهلم مخسة عشر عاماً ،هذا وال يتضمن قانون الطوارئ يف سورية نصاً جييز للمعتقل التظلم أو
االعرتاض على توقيهه أو استمرار توقيهه أمام أي مرجع قضافي كما هو وارد يف املادة ( )3مكرر من قانون
الطوارئ يف مصر املعدلة ابلقانون رقم  37لعام  1972اليت جتيز للمعتقل التظلم خالل ثالثني يوماً من اعتقاله
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أمام حمكمة أمن الدولة العليا.
كما مل تتح للقضاء اإلداري السوري فرصة اإلدالء برأيه مبشروعية قرارات احلاكم العريف ابعتقال األشخاص
ابعتبارها قرارات إدارية جيوز إبطاهلا من القضاء اإلداري ،ألن هنا استحالة مادية من إقامة مثل هذه الدعوى
لوجود املعتقل يف السجن من جهة وإمكانية تصهيته إذا أقام هذه الدعوى بواسطة وكيل عنه من جهة أخرى.
د  -ضد من توجه إجراءات السلطة العرفية ابالعتقال دون حماكمة وألي سب ؟
إن حالة الطوارئ أصالً ،وضع استثنافي يتيح للسلطة التنهيذية ويف حاالت خطرة حمددة كحالة احلر وهو

ما تزعمه سلطات النظام يف سورية ،ابختاذ إجراءات للمحافظة على أمن الدولة وسيادة استقالل الوطن من
العدوان ،أي إن إجراءات السلطة العرفية جي

أن توجه إىل األشخاص املتعاونني مع العدو للمساس بسيادة

واستقالل البالد ،وواقع األمر أن قرارات السلطة العرفية ابالعتقال دون حماكمة مل توجه إال ضد املواطنني الذين
تشتبه أباهم ضدها أو يرفضون التعاون معها.
وقد مشلت محالت االعتقال بدون حماكمة منذ  1970وحىت اآلن اميع الهاات السياسية غري املتعاونة مع
النظام ،وأن الغاية من ممارسات السلطة العرفية ليست احلهاظ على أمن الوطن وإمنا ضمان بقاء النظام ومنع
املواطنني من ممارسة حقهم يف حرية التعبري عن الرأي ألن النظام يعترب هذه احلرية هتديداً لبقافه فيستخدم حالة
الطوارئ وسيلة وقافية وزجرية يف آن واحد إلطالة عمره.

ونشري أخرياً إىل أن األوامر العرفية بتوقيف املواطن تطول أيضاً من حكموا من قبل احملاكم االستثنافية
وانتهت مدة حمكوميتهم ،ونظراً لرغبة السلطة بعدم اإلفراج عنهم تعمد إىل إصدار أوامر عرفية بتوقيههم ملدة
غري حمدودة ،وهذا يشكل يف واقع األمر جرماً معاقباً عليه يف قانون العقوابت السوري.
فقد انتهت منذ ُم َد ٍد متباينة حمكوميات عدة أشخاص وصدرت مذكرات إخالء سبيلهم ،واعتقدوا أاهم قد
أصبحوا أحراراً ،إال أاهم فوجاوا بعناصر املخابرات تقتادهم من السجن املدين إىل مراكز املخابرات حيث أودعوا
حلساهبا ،وقد أشار إىل هذه الظاهرة املكررة تقرير منظمة العهو الدولية الصادر عام .1983

وسيطلع املشاركون يف الندوة على قافمة أبمساء املعتقلني دون حماكمة وبعضهم مضى عليه مخسة عشر عاماً
أو أكثر.
ولقد ذكرت منظمة العهو الدولية يف تقريرها الصادر عام  1983على ما يلي:
"تتم معظم االعتقاالت ذات الطابع السياسي يف سوراي ليس بواسطة رجال الشرطة اجلنافية ولكن على
أيدي قوات األمن ،وذلك مبقتضى قانون حالة الطوارئ الذي خيول لقوات األمن سلطات واسعة لالحتجاز
والتوقيف التحهظي ،بتهويض من انف

احلاكم العريف ،وطبقاً ألحكام قانون حالة الطوارئ جيوز لناف
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احلاكم

العريف أن يصدر أوامر كتابية لتحري األشخاص املشتبه فيهم أو اخلطرين على األمن والنظام وتوقيههم توقيهاً
احتياطياً (املادة  - 4الهقرة (أ) من قانون حالة الطوارئ".
وتنص املادة نهسها على أن لناف احلاكم العريف الذي يتحكم يف األجهزة الداخلية واخلارجية ألمن الدولة،

أن يكلف أي شخص بتندية أي عمل من األعمال.
وابلرغم من أن "اميع سلطات األمن الداخلي واخلارجي تقع حتت تصرف احلاكم العريف" إال أن قوات
على هذا أن أعمال رجال األمن ليست كلها داخل نطاق

األمن تؤدي أعماالً ال ختضع إلشرافه ،ويرتت
مسؤولية احلاكم العريف ،والواقع أن مدى خضوع قوات فرق األمن للحاكم العريف أو لوزيري الداخلية والدفاع
املختصني ليس أمراً واضحاً ،ويستهاد من التقارير الواردة أنه مع أاهم مسؤولون -من الناحية النظرية -أمام
الوزيرين املختصني ،وعن طريقهما ،أمام احلاكم العريف ،إال أاهم من الناحية العملية ال خيضعون إال لرفيس
اجلمهورية عن طريق جملس رائسة اجلمهورية لألمن ،الذي يرأسه رفيس اجلمهورية بنهسه ،ويبدو أن ذلك اجمللس
قواد فرق األمن أوامرهم من رفيس اجلمهورية أو يقدمون تقاريرهم له.
هو الوسيلة اليت بواسطتها يتلقى ة

وتوجد يف الوقت احلايل شبكات عديدة لقوات األمن يف سوراي ختول هلا مثل هذه السلطات ،ولكل قوة

منها ما خيصها ويتبعها من الهروع وزنزاانت االحتجاز ومراكز االستجوا املنبثة يف اميع أحناء الدولة ،وكذلك
جهاز تخابراهتا اخلاص ،وقوات األمن الرفيسية اليت لدى منظمة العهو الدولية معلومات عنها هي:
 - 1سرااي الدفاع عن الثورة :وقد أنشات يف عام  1971ويرأسها رفعت األسد ،ويرتاوح عدد رجاهلا بني
 15ألهاً و  25ألهاً من الرجال .ومهمتها الرفيسية هي محاية رفيس اجلمهورية والنظام القافم والثورة.

 - 2الوحدات اخلاصة :ويرأسها (علي حيدر) وتضم عدداً من الهدافيني ورجال املظالت يرتاوح بني مخسة

ومثانية آالف من الرجال.

 - 3املخابرات العامة :ويرأسها (نزيه زرير) ومهمتها التقاط االستخبارات وامعها ،وهي مسؤولة أمام وزير
الداخلية.
 - 4املخابرات العسكرية :ويرأسها (العميد علي دواب) وتتوىل امع االستخبارات اليت ختص القوات
املسلحة والتصرف مبقتضاها ،وهي مسؤولة أمام وزير الدفاع.
 - 5تخابرات القوة اجلوية :ويرأسها (العميد حممد اخلويل  -وهو الذي يرأس جملس رائسة اجلمهورية
لألمن) ومهمتها مثل مهمة املخابرات العسكرية ولكن يف نطاق القوات اجلوية فقط ،وهي مسؤولة أمام وزير
الدفاع.
 - 6األمن السياسي :ويرأسه (أمحد سعيد صاحل) ملتابعة النشاط السياسي يف الدولة والتحر يف ضوء
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املعلومات املستقاة ،وهذه القوة مسؤولة أمام وزير الداخلية.
 - 7األمن الداخلي :ويرأسه (حممد انصيف) واختصاصه غري واضح ،ومسؤوليته أمام وزير الداخلية.
 - 8مكت

األمن القومي :ويرأسه (أمحد داي ) وال يعرف الغرض اخلاص من إنشافه ،ويبدو أنه مسؤول

أمام جملس رائسة اجلمهورية لألمن.
ومل يكن يف سوراي خالل األربعينيات واخلمسينيات إال قواتن اثنتان مسؤولتان عن األمن ،وكان لكل منهما
اختصاص حمدد املعامل ،ومسؤولية واضحة ،ومها:
 - 1املخابرات العسكرية :وكانت دافرة اختصاصها تخابرات القوات املسلحة ،وكانت مسؤولة مباشرة أمام
وزير الدفاع.
 - 2فرقة األمن السياسي ،وكان من اختصاصها مراقبة املعارضة السياسية املدنية ،وكانت حتت سلطة وزير
الداخلية.
إال أنه منذ الستينيات ،وخاصة بعد إعادة قانون حالة الطوارئ يف سنة  1963تزايدت قوات األمن
وتنوعت أعماهلا واختصاصاهتا وتداخلت يف حاالت كثرية ،وليس من السهل أن نتتبع تسلسل مسؤولياهتا إىل
املستوايت العليا يف الدولة.
وبعد عام  1963أصبحت بعض قوات األمن مسؤولة مباشرة أمام احلاكم العريف ،كما هو احلال ابلنسبة
ألمن الدولة الذي أصبح يطلق عليه منذ عام  1971اسم "املخابرات العامة" وكانت مهمة هذه الهرقة هي
البدء يف املراقبة وامع املعلومات ،أما الهرق األخرى فكانت مسؤولة أمام رفيس اجلمهورية وحده .ويف أوافل
السبع ينيات برزت إىل حيز الوجود (سرااي الدفاع عن الثورة) وهي صهوة من احلرس املكلهني حبماية رفيس
اجلمهورية والنظام القافم والثورة ،وهي حتت قيادة رفعت األسد شقيق رفيس اجلمهورية ،وأنشات يف نهس
الوقت "الوحدات اخلاصة" حتت قيادة علي حيدر ،وتضم عدداً من الهدافيني العسكريني ورجال املظالت.

وخالل السبعينيات يبدو أن قوات أمن جديدة ظهرت إىل جان القوات األخرى ،وأصبحت أكثر نهوذاً
بسب ما متتعت به من حرايت عمل أكرب مبقتضى حالة الطوارئ ،وأصبح قوادها أكثر استقالالً ،وأقل خضوعاً
للصالحيات األصلية خلدمتهم.

ويبدو أنه ال يوجد متييز واضح بني اختصاص قوات األمن املختلهة ،فاملخابرات اجلوية اليت كانت فيما
مضى مسؤولة أمام الرفيس األسد (الذي كان قافداً للقوات اجلوية قبل أن يصبح رفيساً للجمهورية) أصبحت
تؤدي دوراً ابرزاً يف اعتقال املعارضني السياسيني املدنيني ،كما أن رفيسها (العميد حممد اخلويل) هو الرفيس
الرمسي احلايل ملكت

رائسة اجلمهورية لألمن ،وكذلك مل يقتصر نشاط املخابرات العسكرية على األمور املتعلقة
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ابلقوات املسلحة ،ولكن ختطاها إىل اعتقال أعضاء األحزا

السياسية احملظورة واستجواهبم ،وبعد نيسان

(أبريل)  1980اتسع نهوذهم ومشل أعضاء النقاابت الطبية واهلندسية ،كما أن سرااي الدفاع اليت كان مقرها
األول دمشق حلماية رفيس اجلمهورية امتد نشاطها إىل حل خالل محلة تهتيش املساكن يف شهر آذار (مارس)
 ، 1980ويقال إاهم اشرتكوا يف مذحبة نزالء سجن تدمر يف شهر حزيران (يونيو)  ،1980ويذه
السوريني واملراقبني ا ألجان

بعض

إىل أن سرااي الدفاع أصبحت فوق قانون الدولة ،وأاها ال تعترب مسؤولة إال أمام

شقيق رفيس اجلمهورية ،رفعت األسد ،وقد علمت منظمة العهو الدولية أن بعض أعضاء سرااي الدفاع املدربني
يرسلون اآلن بصهة دورية إىل اخلارج وذلك ملتابعة نشاط املعارضني السوريني السياسيني وهم يف املنهى ،وللحد
من نشاطهم سواء أكان ذلك ابملضايقات أم بوسافل العنف.
والشك أن تزايد اختصاصات قوات األمن واتساع نطاق حرايهتم ،ابإلضافة إىل ما يبدو من انعدام
اإلشراف املباشر على أنشطتهم ،كل هذا قد أدى إىل تواتر األخبار بشنن إساءة استخدامهم لصالحياهتم ،مبا يف
ذلك من اعتقاالت تعسهية واسعة ،وإهدار حلقوق معتقلني وحبسهم فرتات طويلة بدون حماكمة .وقد تضمنت
التقارير الواردة من سوراي يف السنوات األخرية أنباء انتها قوات األمن حلقوق اإلنسان ،من تعذي

املعتقلني،

واختهافهم ،وإعدام بعضهم بواسطة جهات ليس هلا أي اختصاص قضافي.

 أماكن االعتقالختتلف أماكن االعتقال يف سوراي اليوم من منازل بسيطة ،أو طوابق معينة يف بعض املساكن إىل مؤسسات
كبرية تتسع إىل أكثر من ألف سجني.
 - 1سجون مدنية رمسية.
 - 2سجون عسكرية رمسية.
 - 3مراكز توقيف للتحقيق.
 - 4زنزاانت يف مراكز الشرطة.
 - 5زنزاانت ومبان اتبعة لقوات األمن.
 - 6أماكن اعتقال مؤقتة.
وتنقسم سوراي إىل  12حمافظة هي دمشق وحل

ومحص ومحاة وإدل

والرقة وطرطوس ودرعا والسويداء

والالذقية ودير الزور واحلسكة ،ويوجد يف كل منها سجن مدين واحد على األقل ،وسجن اتبع ألمن الدولة،
وسجن عسكري ،وتعلم منظمة العهو الدولية أن هنا سجنني للنساء على األقل مها :سجن قطنة يف دمشق،
وسجن الرسنت يف محص .وتوجد أيضاً أماكن كثرية أخرى لالعتقال ،مثل زنزاانت الشرطة ومراكز التوقيف،
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والثكنات العسكرية ،ومباين قوات األمن .وعندما كانت حتاصر مناطق معينة من بعض املدن وتهتش بيتاً بيتاً
(كما حدث مراراً خالل السنوات الثالث األخرية) كانت أماكن مؤقتة تستخدم يف توقيف املقبوض عليهم،
ومنها املدارس ودور التعليم والثقافة ،واملصانع واملالع الرايضية واملعسكرات اليت يقيمها اجليش.

وأكرب مركزين من مراكز السكان يف سوراي مها دمشق العاصمة وحل  .ومنذ عام  1979تلقت منظمة
العهو الدولية تقارير كثرية عن احتجاز السجناء السياسيني يف هاتني املدينتني يف السجن واملعتقالت اآلتية:

يف دمشق
 - 1سجن املزة العسكري
 - 2سجن القلعة املدين
 - 3سجن القصاع (أمن الدولة)
 - 4سجن كهر سوسه.
 - 5سجن قطنة للنساء
 - 6سجن الشيخ حسن
 - 7معتقل القابون (املخابرات العسكرية)
 - 8سجن احللبوين (الهرع العسكري رقم )285
 - 9معتقل سرااي الدفاع
 - 10معتقل الروضة
 - 11معتقل األمن السياسي
 - 12سجن شهالن
 - 13معتقل املخابرات اجلوية
 - 14معتقل الوحدات اخلاصة

حل
 - 1سجن أمن الدولة املدين
 - 2سجن أمن الدولة العسكري
 - 3السجن املركزي املدين
 - 4فرع املخابرات العسكرية
 - 5مدرسة املدفعية (الراموسة)
124

 - 6ثكنة هنانو (الشرطة العسكرية)
 - 7شعبة األمن السياسي
 - 8األمن اجلنافي
وعندما حاصرت الهرقة الثالثة من اجليش السوري مدينة حل

بني شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل)

 1980وطوقت بعض أجزاء املدينة وفتشت بواسطة قوات األمن ،علم أن األماكن التالية استخدمت أيضاً
كمعتقالت:
 - 9فرع احلز
 - 10القلعة (الوحدات اخلاصة)
 - 11مركز مديرية الرتبية والتعليم
 - 12املركز الثقايف
 - 13امللع البلدي
وكذلك املدارس التالية:
 - 14األندلس
 - 15رعاية الشبا
 - 16مدرسة احلكمة قر أوغاريت
 - 17سعد هللا جابري
 - 18األرض املقدسة
 - 19املرعشلي

ج  -االعتقاالت التعسهية

منذ إعالن حالة الطوارئ يف عام  1963قامت قوات األمن ابعتقال آالف من السوريني ،وبني كانون

الثاين (يناير)  1980وكانون األول (ديسمرب) - 1981أي خالل عامني فقط -امعت منظمة العهو الدولية
أمساء ثالثة آالف ومخس ماة شخص قيل إن قوات األمن قد اعتقلتهم ،وليس هذا هو عدد اميع املعتقلني يف
هذه الهرتة ،ولكنه ميثل فقط تلك األمساء اليت وصلت إىل علم املنظمة.
ومبقتضى قانون حالة الطوارئ يكون انف

احلاكم العريف هو املسؤول الرفيسي عن اعتقال أي شخص

يشتبه يف أنه يشكل هتديداً لألمن والنظام العام للدولة ،وانف احلاكم العريف هو الذي أيمر ابحتجاز مثل هؤالء

األشخاص يف احلبس الوقافي ،أو إبرساهلم إىل حمكمة عسكرية أو إبحالتهم إىل حمكمة أمن الدولة حملاكمتهم.
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وإجراءات االعتقال الواردة يف قانون أصول احملاكمات اجلزافية جتيز ألي شخص يعتقل أبن يطلع على مذكرة
التوقيف ،وله أيضاً أن حيتهظ بصورة منها فيما عدا حاالت ارتكا

اجلرم املشهود .فهي مثل هذه احلاالت

ميكن ألي شخص حاضر أن يعتقل اجلاين وأن أيخذه يف احلال إىل مكت الناف العام أو أحد معاونيه.
على أنه من الناحية العملية جند أنه يف معظم احلاالت اليت وصلت إىل علم منظمة العهو الدولية مل يعرض
على الشخص املعتقل أي أمر أو أية مذكرة عند القيام ابعتقاله ،ولكن يف حاالت قليلة علمت املنظمة من
بعض الذين سبق اعتقاهلم أنه عرضت عليهم قافمة فيها أمساؤهم ،ولو أن هذا قد حدث أثناء استجواهبم ومل
حيدث يف حلظة اعتقاهلم ،وتعتقد املنظمة أن تهاصيل االعتقاالت اليت تقوم هبا الهروع احمللية املختلهة لقوات
األمن ال ترسل مباشرة إىل أية سلطة مركزية ألخذ موافقتها الرمسية ،بل يتنخر إرساهلا أسابيع ،بل شهوراً يف

حاالت كثرية.

وكان من نتيجة عدم جمازاة رجال قوات األمن بسب اعتقاهلم ألي مشتبه فيه يف أي وقت يشاؤون وبدون
الرجوع إىل سلطة مركزية ،أن ازدادت حاالت االعتقال التعسهي ،وإنكار حقوق املعتقلني .وقد علمت منظمة
العهو الدولية أنه حينما كان يتعذر اعتقال املشتبه فيهم ،كانت قوات األمن تعتقل أقرابءهم بدالً منهم ،فقد
احتجز حممود كسحة وهو اتجر من أهايل حل يف شهر أاير (مايو)  1980وظل معتقالً يف سجن حريب حبل

ملدة  21يوماً ،بينما كانت قوات األمن تبحث عن أخيه .وحدث أيضاً يف منتصف شهر تشرين األول (أكتوبر)
 1980أن اعتقلت السيدة (أمسا الهيصل) زوجة رايض الرت السكرتري األول للحز الشيوعي  -املكت

السياسي احملظور ،وهي أم لطهلني ،وذلك عندما بدأت قوات األمن السياسي السورية يف اعتقال أعضاء ذلك
احلز البارزين ،وظلت رهينة حىت اعتقل زوجها يف  28تشرين الثاين .1980
وكثرياً ما حيدث أنه عندما يكون املشتبه فيه قد غادر سوراي فعندفذ يعتقل واحد أو اثنان من أقرابفه
املقربني ،وذلك إلرغام املشتبه فيه على العودة إىل سوراي ،فهي كانون األول (ديسمرب)  1974حدث أن (محود
قباين) الذي كان وزيراً للتخطيط من أيلول (سبتمرب)  1967حىت تشرين األول (أكتوبر)  1968ووزيراً
لإلعالم من حزيران (يونيو)  1969حىت انقال تشرين الثاين (نوفمرب)  1970والذي اعتقل يف شهر حزيران
(يونيو)  1971لرفضه التعاون مع احلكومة اجلديدة ،حدث أنه هر من املستشهى العسكري امللحق بسجن
املزة بدمشق ،وفر إىل العراق ،فبعد هذا مباشرة قبض على سبعة أفراد من أقرابفه هم (رايض  -زهري  -أنيس
 كمال  -جهاد فرحان  -عادل قباين) ،وظلوا يف احلبس االنهرادي طيلة الثالثة شهور األوىل يف سجن املزة،وعلى الرغم من إنكارهم ألي اشرتا يف هر محود قباين فقد استمر األربعة األول حمبوسني بدون حماكمة حىت
تشرين األول (أكتوبر)  ،1975والثالثة الباقون حىت عام .1980
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ويف شهر حزيران (يونيو)  ،1980بينما كانت املخابرات العسكرية تبحث عن شخص فر إىل العراق
يدعى (عبد اجلليل) اعتقلت قوات األمن إخوته األربعة وهم عبد العزيز وقاسم وعبد اجمليد وصالح ،لكنهم
نقلوا من سجن القلعة بدمشق ،وال يعرف اآلن مكان وجودهم.
وقد تلقت منظمة العهو الدولية من أقرابء املعتقلني شكاوى مما يدعى (العقوابت اجلماعية) وهي تعرض
أفراد عافالت املعتقلني املشتبه فيهم للتوقيف واالحتجاز بدون حماكمة ،والتعذي ولإلعدام يف بعض األحيان.
وهذه املخالهات السابقة تشكل اعتداء على القانون السوري ،وخاصة املواد اآلتية من دستور البالد:
املادة  ) 1( 25احلرية حق مقدس ،وتكهل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم
وأمنهم.
املادة  )2( 28ال جيوز حتري أحد أو توقيهه إال وفقاً للقانون.
واملاداتن التاليتان من قانون العقوابت السوري:

املادة  :357كل موظف أوقف أو حبس شخصاً يف غري احلاالت اليت ينص عليها القانون يعاق ابألشغال

الشاقة املؤقتة.

املادة  :358إن مديري وحراس السجون أو املعاهد التنديبية أو اإلصالحيات ،وكل من اضطلع
بصالحياهتم من املوظهني ،إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضافية أو قرار قضافي أو استبقوه إىل أبعد من األجل
احملدد يعاقبون ابحلبس من سنة إىل ثالث سنوات.

كما أن هذه املخالهات اعتداء على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (املادة " :)9ال جيوز القبض على أحد
أو توقيهه أو إبعاده بشكل تعسهي".
وكذلك على املادة  )1( 9من االتهاقية الدولية بشنن احلقوق املدنية والسياسية:
"لكل فرد احلق يف احلرية والسالمة الشخصية ،وال جيوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسهي ،كما ال
جيوز حرمان أحد من حريته إال على أساس من القانون وطبقاً لإلجراءات املقررة فيه".

(د) االعتقال بدون حماكمة:

تنص املادة  )1( 4من قانون حالة الطوارئ على وجو إرسال بياانت االعتقال إىل مكت

انف

احلاكم

العريف الذي له أن يقرر وضع املعتقل يف احلبس الوقافي أو إحالته إىل حمكمة عسكرية أو حمكمة أمن الدولة ،أو
اإلفراج عنه ،واملسؤول الرفيسي عن نشاط القوات املكلهة ابالعتقال هو انف احلاكم العريف ،وال جيوز احتجاز
أي مشتبه فيه إال بناء على أمر كتايب ابحلبس الوقافي حيمل توقيع انف احلاكم العريف.
وتعتقد منظمة العهو الدولية أن هذه املادة تستخدم استخداماً تعسهياً وعلى نطاق واسع ،يف سبيل توقيف
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فاات عديدة من الناس ،ومنهم أولاك الذين ينتقدون احلكومة انتقاداً خالياً من العنف ،وقد استمرت هذه
التوقيهات شهوراً أو سنوات ،وتعمل منظمة العهو الدولية -أثناء إعداد هذا التقرير -من أجل إطالق سراح
 17سجيناً ظلوا يف احلبس الوقافي أكثر من  12سنة ،وكذلك  300سجني ظلوا بدون حماكمة مدداً ترتاوح بني
 18شهراً ،و 8سنوات.

كما تعرف منظمة العهو الدولية أيضاً أن هنا عدداً من السياسيني الذين حوكموا وظلوا يف السجن بعد

أن انتهت املدة ،وذلك بناء على تعليمات خاصة من انف احلاكم العريف أو رفيس اجلمهورية.

فهنا زهري شلق ،وهو حمام سوري من دمشق ،كانت حمكمة أمن الدولة قد حكمت بسجنه  5سنوات،
ولكنه بقي يف السجن  5سنوات أخرى بعد انتهاء مدته ،مث أفرج عنه أخرياً يف نيسان (أبريل)  1980،ومل تلق
االلتماسات اليت قدمتها جمموعات منظمة العهو الدولية -بعد أن انتهت املدة املقررة -أي استجابة من

السلطات السورية.
إن منظمة العهو الدولية تعتقد أن قرار إطالة مدة احتجاز املعتقلني بدون حماكمة ال يصدر من سلطة مركزية
بدمشق ،ولكن من جان قوات األمن احمللية ،وقد علمت املنظمة من املعتقلني السابقني أن رجال قوات األمن
حيتهظون لديهم أبوامر احلبس الوقافي (على بياض) ولكنها حتمل توقيع انف

احلاكم العريف ،مث يضيهون إليها

أمساء ا حملتجزين بعد توقيههم ،وذلك لتمكينهم من إطالة مدة االحتجاز .ويقال إن تواريخ تلك األوامر متأل عند
إطالق سراح احملتجزين بعد أن يقللوا من حسا مدة االحتجاز احلقيقية ،وهذا يعين أن األغلبية الساحقة من
السياسيني املعتقلني لقيامهم بنشاط خال من العنف حيتجزون بدون حماكمة من قبل قوات األمن بدون أن يقوم
أي دليل حقيقي إلدانتهم ،وبدون اختاذ أية إجراءات قانونية اتلية ،ويظلون يف السجون أو يف مراكز االعتقال أو
يف زنزاانت قوات األمن بدون أي حتقيق قضافي أو أي إشراف خارجي على حالتهم وبدون أن تتاح هلم أية
وسيلة من وسافل التظلم من اعتقاهلم اخلاطئ أو من احتجازهم املطول بدون حماكمة .نعم إن عافالهتم وحماميهم
يستطيعون أن يقدموا التماسات للقافد احمللي لقوة األمن ،أو لناف

احلاكم العريف ،أو لرفيس اجلمهورية ،ولكن

ليس هلم أي حق قانوين يف الطعن يف شرعية اعتقاهلم لدى أية حمكمة ،أو تقدمي أي التماس قضافي ضد بطالن
احتجازهم ،وهلذا فإن االلتماسات ال تنطوي إال على اعتبارات إنسانية ،أو طل بياانت تتعلق مبكان االحتجاز
أو اإلذن ابلزايرة.
وقد ذكر أفراد كثريون من أسر تختلهة ملنظمة العهو الدولية أاهم يرتددون يف تقدمي التماسات أو شكاوى إىل
السلطات العليا وذلك لسببني:
أوالً ألاهم ال يتوقعون أية استجابة.
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واثنياً ألاهم خيشون من انتقام قوات األمن احمللية.

ومل يقتصر استخدام قوات األمن لنهوذها على توقيف من يظنون أاهم يعرضون سالمة الدولة للخطر،

ولكنها تعدت ذلك إىل جمال الدعاوى املدنية واجلنافية ،وعندما كانت هذه الدعاوى حتال إىل احملاكم املختصة
كان القضاة يكتشهون ما فعله رجال األمن ،وأن املتهمني املاثلني أمامهم كانوا حمتجزين بطريقة غري قانونية مدداً
طويلة بدون اختاذ أية إجراءات قضافية ،وخبالف ما ينص عليه قانون أصول احملاكمات اجلزافية يف سوراي ،كما
وجدوا يف بعض ا حلاالت أن بعض املتهمني قد احتجزوا بدون حماكمة مدة أطول من مدة العقوبة اليت كان
سيحكم هبا عليهم طبقاً للقانون.

وقد اعرتف الرفيس حافظ األسد بوقوع مثل هذه احلاالت اليت أسيء فيها استخدام سلطات التوقيف

واالحتجاز مبقتضى قانون حالة الطوارئ ،وذلك يف خطا ألقاه مبجلس الشع

يف  8آذار (مارس) 1978

على أثر إعادة انتخابه رفيساً للجمهورية سبع سنوات أخرى ،وبعد ذلك اخلطا

أفرج عن عدد من املعتقلني

الذين مل يكونوا قد حوكموا ،إال أنه اتضح فيما بعد أن هؤالء مل يكونوا قد ارتكبوا إال تخالهات مدنية بسيطة،

وأن اإلفراج مل يشمل أي معتقل سياسي ،أو أي فرد مشتبه فيه من انحية األمن.
ويف شهر كانون الثاين (يناير)  1980عندما أدركت قيادة حز البعث السوري املوقف ،كونت جلنة من
أعضافها لدراسة حاالت اميع املعتقلني بدون حماكمة مبقتضى تشريع الطوارئ ،وقد رحبت منظمة العهو الدولية
بتكوين هذه اللجنة ،وقدمت هلا قافمة أبمساء املعتقلني بدون حماكمة ،راجية منها مزيداً من املعلومات عن
حاالهتم.
وحىت اليوم مل تتلق املنظمة أي رد من هذه اللجنة ،وتشري أنباء غري رمسية أن ماات من املعتقلني بدون
حماكمة قد أطلق سراحهم خالل الشهور األوىل من عام  ،1980غري أن هنا ماات كثرية أخرى ال تزال يف
السجون.
ومنذ ذلك احلني تلقت منظمة العهو الدولية أمساء آالف عديدة من الناس الذين اعتقلوا واحتجزوا مدداً
تختلهة مبقتضى إجراءات الطوارئ ،ومنهم أشخاص متهمون بعضوية أو أتييد منظمات أو أحزا شرعية أو غري
شرعية ،وكذلك زوجات ،وأطهال دون سن العاشرة ،وكلهم حمتبسون كرهافن إىل أن يتم القبض على األزواج أو
اإلخوة أو اآلابء ،وهم من تختلف األعمار ،واملهن ،ومن حمافظات الدولة.
 - 2اآلاثر القانونية لالعتقاالت دون حماكمة يف سورية:
على ضوء ما تقدم حول التطبيقات الواقعية لالعتقاالت دون حماكمة يف ظل حالة الطوارئ ميكن
استخالص بعض اآلاثر القانونية اخلطرية على حقوق اإلنسان وهي:
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 - 1انعدام ممارسة السلطة القضافية صالحية بصدد هذه االعتقاالت سواء كان جلهة األمر ابالعتقال ،أو
تنهيذه أو مسؤولية التحقيق مع املعتقل أو معاقبته أو اإلفراج عنه ،وهذا خيالف الهقرة ( )3من املادة ( )9من
اتهاقية احلقوق املدنية والسياسية.
 - 2حرمان املواطنني من ممارسة حقهم يف الطل من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص ،وهـو احلق
املتعارف عليه يف الـقاعدة الالتينية وهذا خيالف الهقرة ( )4من املادة ( )9املشار إليها.
 - 3حج حق الدفاع عن املعتقل أو توكيل حمام للتشاور معه وابلتايل منع احملامني من التوكيل أو الدفاع
عن أي معتقل أبمر عريف بزعم أن توقيهه ليس قضافياً وإذا توكل حمام عن أي معتقل خيالف الهقرة ( ) من
املادة ( )14من االتهاقية املذكورة.
 - 4عدم جواز الطعن بقرارات احلاكم العريف القاضية ابعتقال أي شخص أو االعرتاض عليها أو التظلم
منها أمام أي مرجع قضافي وهذا يتعارض مع الهقرة األوىل من املادة  14من االتهاقية املشار إليها.
 - 5منع ذوي املعتقل من معرفة مكان اعتقاله أو التهمة املوجهة إليه وابلتايل عدم إمكان زايرته للتحقق
مما إذا كان حياً أو ميتاً ،وقد ترت

على ذلك أن معظم املعتقلني بدون حماكمة يف سورية ميكن اعتبارهم حبكم

املهقودين ألن مصريهم جمهول ،وهذا خيالف قواعد احلد األدىن ملعاملة املعتقلني اليت أقرها اجمللس االقتصادي

واالجتماعي بتاريخ  21متوز  1957واليت تقضي القاعدة  27منها أبن للسجناء إمكانية االتصال أبسرهم
والقاعدة  44اليت تطال

السلطات إببالغ زوجة السجني أو أقر أقرابفه يف حالة وفاته أو إصابته مبرض

وختول السجني احلق يف أن يقوم دون إبطاء إببالغ أسرته بوجوده يف السجن أو بنقله إىل مؤسسة أخرى.
وتقضي القاعدة  92أبن للسجني املوقوف دون حماكمة احلق ابالتصال أبسرته وإبالغها فوراً ابعتقاله.
 - 6وقوع خلل يف العالقات االجتماعية والقانونية بسب

طول فرتة االعتقال بدون حماكمة وعدم معرفة

مصري املعتقل أو مكان وجوده كالعالقة الزوجية أو اإلرث أو الشراكة أو امللكية أو غريها ،وهذا ابإلضافة
لآلاثر االقتصادية والنهسية اليت خيلقها غيا األ عن أسرته دون معرفة مصريه.
اثنياً  -التعذي ومعاملة املعتقلني معاملة مهينة:
إننا نكتهي مبا ورد يف تقرير منظمة العهو الدولية عن التعذي يف السجون السورية أوهلا التقرير الذي نشر
عام  1983والتقرير الذي نشر عام  ،1987وكل تقرير من هذين التقريرين قدم إىل احلكومة السورية وطل
منها اجلوا عليه ولكنها مل جتاو .
 - 1لقد جاء يف تقرير منظمة العهو الدولية عام  1983عن أسالي
يلي:
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التعذي

يف السجون السورية ما

 - 1الضر

على اميع أعضاء اجلسم ،ابللكمات والصهعات والركل ابألقدام واستعمال الكابالت

الهوالذية اجملد ولة أو املوضوعة داخل خراطيم من البالستيك منسولة األطراف ،أو األحزمة اجللدية أو العصي
أو الكرابج.
 - 2الوضع حتت دش أو ص املاء الساخن أو البارد على التعاق أو يف أوقات تختلهة.
 - 3اقتالع األظافر.
 - 4استعمال الدوال  :بتعليق الشخص الذي جيري تعذيبه يف إطار سيارة وضربه ابلعصي أو الكبالت
أو الكرابيج.
 - 5الهلقة :الضر على األقدام أثناء ربط الشخص يف مافدة.
 - 6بساط الريح :ربط الشخص يف قطعة خش بشكل إنسان وضربه أو توصيل الكهرابء إىل جسمه.
 - 7الشبح :ربط ذراعي الشخص خلف ظهره وتعليقه منها مث ضربه أو توصيل الكهرابء إىل جسمه.
 - 8العبد األسود :ربط الشخص على آلة خترج قضيباً ُحمَ َّمى يدخل يف دبره.

 - 9تعليق الشخص يف مروحة دافرية ابلسقف مث ضربه أثناء دورانه ببطء أو بسرعة.
 - 10إطهاء السجافر يف أجزاء حساسة من اجلسم.
 - 11نزع الشعر أو اجللد مبلقاط.
 - 12التعذي ابالعتداء اجلنسي.
 - 13توصيل الكهرابء إىل أجزاء حساسة من اجلسم وخاصة األعضاء التناسلية.
 - 14إجبار الشخص على الوقوف على قدم واحدة مدة طويلة أو اجلري وهو حيمل محالً ثقيالً.
 - 15إجبار الشخص على اجللوس فوق زجاجة أو إدخال عنق زجاجة يف دبره.
 - 16عزل الشخص يف زنزانة صغرية مظلمة عزالً اتماً لعدة أايم.

 - 17إضاءة النور الكهرابفي فوق رأس الشخص وهو انفم أو تر النور فرتات طويلة أثناء النهار أو
الليل أو لعدة أايم.
 - 18استخدام مكربات الصوت يف إحداث ضوضاء ترتاوح بني موسيقى عالية إىل صراخ حتت تعذي
وذلك أثناء النهار والليل.
 - 19هتديد الشخص أبن أقرابءه أو أصدقاءه يف خطر انتج عن التعذي
االختطاف أو برت األطراف أو اإلعدام.
 - 20تعذي احملتجزين اآلخرين أمام الشخص.
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أو االعتداء اجلنسي أو

 - 21تعذي أقرابء الشخص أو االعتداء اجلنسي عليهم أمام الشخص.
 - 22إهانة الشخص ابستخدام لغة انبية أو ألهاظ فظة أو إجباره خبلع مالبسه أمام اجلنس اآلخر.
 - 23احلرمان من النوم أو الطعام أو اهلواء الطلق أو دورات املياه أو زايرة األقرابء.
إن التعذي وغريه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حمظور مبقتضى املادة 5
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة  7من االتهاقية الدولية بشنن احلقوق املدنية والسياسية ،كما أنه
حمظور مبقتضى املادة  )3( 28من الدستور.
 - 2وجاء يف تقرير ملنظمة العهو الدولية نشرة بعنوان( :سورية التعذي

على أيدي أجهزة األمن عام

 )1987جاء فيه:
"إن التعذي حمظور يف سوراي ،وحمرم مبوج العهود والقوانني الدولية اليت وقعت عليها سوراي ،ومع ذلك،
فإن التعذي هو جتربة متكررة ومنتظمة يقاسيها آالف السجناء السياسيني يف البالد.
منذ سنني عدة ومنظمة العهو الدولية تتلقى التقارير عن تعرض السجناء السياسيني يف سوراي للتعذي
واملعاملة السياة بصورة منتظمة على أيدي أجهزة األمن ،وينتمي هؤالء السجناء إىل تختلف فاات اجملتمع،
كالطال  ،واحملامني ،ورابت البيوت ،واجلنود ،وغريهم ،فكل من يبدي معارضة للحكومة يتعرض للخطر .وقد
وصف األشخاص -الذين ألقت أجهزة األمن القبض عليهم أو اختطهتهم يف املناطق اخلاضعة للسيطرة السورية
يف لبنان -ضروابً من التعذي تشبه تلك اليت يتعرض هلا املعتقلون يف سوراي.
إن الظروف املواتية ملمارسة التعذي

مبوج

جاءت نتيجة للصالحيات الواسعة اليت تتمتع هبا أجهزة األمن

حالة الطوارئ اليت تسود البالد منذ عام  ،1963واليت تتيح هلا إلقاء القبض على األشخاص

واحتجازهم بصورة تعسهية ،فعلى سبيل املثال ،تتمتع هذه األجهزة بصالحية احتجاز أي شخص مشتبه بكونه
"يشكل خطراً على األمن والنظام العام" من دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته ،وقد أسيء استخدام هذه
الصالحيات إساءة ابلغة ،مما أسهر عن اعتقال اآلالف بصورة تعسهية ،فقد قامت أجهزة األمن ابعتقال
األشخاص ساعة شاءت ،من دون مذكرات توقيف ومن دون إيضاح سب االعتقال ،ومن دون إحالتهم إىل أية
سلطة مركزية كما أاها عزلتهم لهرتات طويلة بلغت سنوات عدة يف بعض احلاالت ،وحس

علم منظمة العهو

الدولية ،يشكل العزل فرصة ملمارسة التعذي يف معظم احلاالت.
وصف نزالء السجون السورية السابقون ملنظمة العهو الدولية أسالي التعذي الوحشية يف تلك السجون.
كما ورد وصف ألسالي
وأحد هذه األسالي

مشاهبة من معتقلني سابقني تعرضوا للتعذي

على أيدي القوات السورية يف لبنان،

يطلق عليه اسم "العبد األسود" حيث تربط الضحية مجهاز يقوم عند تشغيله إبدخال
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قضي ساخن يف الشرج ،أما جهاز التعذي اآلخر املسمى "الغسالة" فهو عبارة عن أسطوانة جموفة دوارة تشبه
أسطوانة الغسالة املنزلية ،توضع يف داخلها ذراعا الضحية وتدار حىت يتم سحقهما ،وهنا أسلو آخر يطلق
عليه اسم "الكرسي ال سوري" وهو كرسي معدين جتلس فيه الضحية وتربط من اليدين والقدمني ،مث يدفع ظهر
الكرسي إىل اخللف مسبباً ضغطاً كبرياً على العمود الهقري ،ويف الوقت نهسه ،تنغرز شهرات معدنية مثبتة أبرجل
الكرسي األمامية يف كاحل قدم الضحية ،ويقال إن األشخاص الذين تعرضوا للتعذي هبذه الطريقة قد عانوا من

كسور يف عمودهم الهقري وقد قاربوا االختناق .ويستخدم يف لبنان نوع آخر من األسلو نهسه يطلق عليه
اسم "كرسي االعرتاف".
إن تنوع طرق التعذي
"مركز أحباث" البتكار أسالي

وكثرهتا قد دعت أحد املعتقلني السابقني إىل وصف أحد معتقالت دمشق أبنه
جديدة للتعذي  ،فقد تلقت منظمة العهو الدولية أوصافاً ملا ال يقل عن 35

طريقة تختلهة من طرق التعذي  ،هذا عدا عمليات الضر املستدمي اليت ختلق مشاهد كاملشهد الذي وصهه
سجني سابق بقوله" :واحداً بعد اآلخر ..تعرض كل شخص للضر على قدميه مرات ترتاوح ما بني  200و

 400ضربة  ،وكان رجال الشرطة العسكرية اآلخرون منهمكني بضر بقية السجناء على ظهورهم وأجزاء
أخرى من أجسامهم ،وبعد أن فرغوا من ضربنا أمروان ابلوقوف يف صف واحد ،وكان كل منا ميسك مبالبس
اآلخر ،وكنا معصويب األعني ورؤوسنا مطنطنة عندما توجهنا إىل السجن ،وبلغنا الباحة الرابعة وفتحت أبوا
إحدى الزنزاانت فدخلنا ،وابلطبع مل يتوقهوا عن جلدان من كل جان حىت أغلقت أبوا الزنزانة وراءان ،وكان
كل واحد يف حالة سياة ،إذ كان الدم ينزف من سيقااهم اليت غطتها اجلروح ،ابإلضافة إىل أجزاء أخرى من
أجسادهم ،وكان األمل شديد احلدة ،مما جعل السجناء عاجزين عن الوقوف على أقدامهم ،فإذا حاول أحدهم
الوقوف ،هوى على األرض من شدة األمل.
يتعرض العديد من املوقوفني للتعذي  ،منذ حلظة إلقاء القبض عليهم وطوال فرتة استجواهبم ،فإذا نقلوا إىل
أحد السجون ،فإاهم يتعرضون للتعذي حال وصوهلم ،وقد أصبح هذا اإلجراء شافعاً إىل احلد الذي أطلق عليه
اسم "حهلة االستقبال" ويظل كثريون خيضعون للتعذي واملعاملة السياة طوال فرتة سجنهم اليت تلي ذلك ،فهي
سجن تدمر الواقع يف صحراء محص ذات الشمس احملرقة ،والذي ذاع صيته السيء بسب املعاملة اليت يتلقاها
السجناء ،يتعرض املوقوفون بشكل مستدمي للجلد والرفس واللكم وإطهاء السجافر يف أجسامهم عند دخوهلم
الزنزاانت أو خروجهم منها ،ويف أوقات تناول وجبات الطعام ،وخالل فرتة ممارسة التمارين اليومية ،وعندما حتلق
وجوههم كل ثالثة أو أربعة أسابيع تقريباً ،تشرط وجوههم ابألمواس وشهرات احلالقة.

وعلى مر السنني ،بعثت منظمة العهو الدولية ابلعديد من طلبات املناشدة إىل السلطات السورية من أجل
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املوقوفني الذين ورد أن حياهتم تعرضت للخطر الشديد بسب

التعذي  ،ومل تتلق املنظمة أي رد على هذه

الطلبات ،وقد تلقت املنظمة تقارير عن سجناء لقوا حتههم بسب

التعذي  ،إال أن جو السرية الذي حييط

بعمليات السجن السياسي يف سوراي جيعل من املستحيل التحقق من صحة اميع هذه التقارير.
يتعرض املوقوفون للتعذي

ألسبا

تختلهة ،فخالل االستجوا

"االعرتاف" أو على اهتام أشخاص آخرين ابرتكا

يتعرضون للتعذي

اجلرافم ،وبعضهم يعذبون كعقا

حلملهم على

على تخالهتهم لقواعد

السجن ،مثل احتجاجهم على األوضاع ،بينما يتعرض آخرون له من أجل ختويههم وإذالهلم ،ويعذ السجناء
أيضاً كعقا على رفضهم التوقيع على بياانت يتنكرون فيها ملعتقداهتم السياسية ،وقد تعرض أقرابء السجناء
السياسيني للتعذي يف حماولة حلمل السجناء على "االعرتاف" أو اإلدالء ابملعلومات ،بينما احتجز آخرون
كرهافن وعذبوا من أجل انتزاع معلومات منهم عن قري

هلم تالحقه أجهزة األمن ،فقد كانت السيةدة خدجية

دي يف الثانية والعشرين من عمرها عندما احتجزت كرهينة من قبل أجهزة األمن اليت كانت تبحث عن زوجها،
وبعد مضي شهر على إلقاء القبض عليها ،نقلت إىل املستشهى إلصابتها بنزيف يف الرحم ،وكانت قد تعرضت
للتعذي بشكل متكرر يف حماولة حلملها على الكشف عن مكان وجود زوجها.
وختاماً ،هنا سب آخر لتعرض السجناء السياسيني للتعذي  ،فحس تعبري سجني رأي سابق" :أحياانً
يكون التعذي تعبرياً عن احلقد الطافهي :فمثالً ( )...تعذ كثرياً لكونه من الكوادر القيادية ولكونه سنياً،
وعلى العكس ،فمرات يتعرض العلوي للتعذي

أكثر ،كما حدث لـ ( )...ألنه على حد تعبري بعض الضباط:

"خيون طافهته".
إن هذا التقرير يستند على شهادات ومعلومات تتلقاها منظمة العهو الدولية منذ عام  ،1982ومل يكن
تعرض للتعذي  ،ولكن كلما أجري مثل هذا
مبقدور املنظمة أن جتري فحصاً طبياً لكل موقوف سابق ي ةدعي أنه ة

الهحص ،كانت نتافجه متهقة مع أسالي التعذي املوصوفة .إن مدى التعذي واملعاملة السياة يف سوراي يزيد

حدة عما مت ذكره يف هذا التقرير ،وتعتقد منظمة العهو الدولية أن املوقوفني السابقني ال جيرؤون على تقدمي
شكاوى التعذي أو "املعاملة السياة يف كثري من احلاالت خوفاً من االنتقام منهم ومن أسرهم ،وهلذا السب
جرى تغيري أو حذف التهاصيل يف بعض القضااي هبدف منع التعرف على املذكورين فيها .أما اإلشارة إىل قضااي
معروفة أخرى فقد جرى حذفها متاماً ،ويف بعض األحيان ال تستلم التقارير عن حاالت التعذي وسوء املعاملة
إال بعد مضي وقت طويل على حدوثها ،وحس

علم منظمة العهو الدولية ،ال جتري زايرات تهتيش منتظمة أو

مستقلة إىل املعتقالت ،كما ال يوجد أي إجراء يستطيع املوقوفون من خالله تقدمي الشكاوى حول املعاملة اليت
يتلقواها ،لذلك ال تظهر ادعاءات التعذي

أو املعاملة السياة إال بعد مضي أشهر أو حىت أعوام على إطالق
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سراح املوقوفني.
تشري التقارير اليت تلقتها منظمة العهو الدولية إىل أن أجهزة األمن تنتهك حقوقاً أساسية أخرى بشكل

مستدمي إىل جان

حق عدم التعرض للتعذي

أو املعاملة السياة ،وتشمل هذه احلقوق حق احلصول على

املساعدة القانونية والهحص الطيب مباشرة بعد االعتقال ،كما أن املوقوفني ال يتلقون عالجاً طبياً كافياً.
وعلى مر السنني ،حثت منظمة العهو الدولية السلطات السورية بشكل متكرر على اختاذ خطوات لوضع
واملعاملة السياة ،فقد قامت املنظمة بتقدمي تقارير مهصلة إىل السلطات عن انتهاكات حقوق

ح ةد للتعذي
اإلنسان اليت ارتكبتها أجهزة األمن ،ابإلضافة إىل توصيات تستهدف وضع حد هلذه االنتهاكات ،ومل تستج

السلطات إطالقاً لطلبات املنظمة ،ويف هذا التقرير تقدم منظمة العهو الدولية مرة أخرى األدلة اليت تثبت أن
التعذي يف سوراي جيري على نطاق واسع وبشكل منتظم ،أمالً يف أن تقوم السلطات ابلعمل على منعه".

تعذي السجناء السياسيني:

"تشري املعلومات املتوفرة لدى منظمة العهو الدولية ،إىل أنه ليس هنا فصل رمسي للسلطة اليت ختضع هلا
مهمات األمن املختلهة اليت تنهذ منذ حلظة إلقاء القبض على املشبوهني السياسيني ،حىت وقت إطالق سراحهم،
فاإلجراءات اليت تتبعها أجهزة األمن جتيز إجراء التحقيق يف القضااي من قبل السلطة نهسها اليت قامت إبلقاء
القبض على األشخاص وابحتجازهم ،ويعين هذا يف الواقع أن املعتقلني السياسيني يظلون خالل اميع مراحل
اعتقاهلم ،والتحقيق معهم واحتجازهم ،وإطالق سراحهم ،خاضعني لسلطة الدافرة نهسها وحدها ،اليت عادة ما
تكون أحد أجهزة األمن يف سوراي ،وانعدام أي إشراف خارجي على قضااي املعتقلني يف هذه احلالة من شننه أن
يسهل ممارسة التعذي واملعاملة السياة.
ة

وال يتم إبالغ أسر املعتقلني رمسياً بنبن االعتقال أو أبماكن اعتقاهلم ،وحتركاهتم الالحقة ،ويتوج على هذه

األسر احلصول على املعلومات املذكورة بطرقها اخلاصة ،وخالل عمليات االستجوا يكون املعتقلون يف عهدة
املسؤولني عن االستجوا دون غريهم ،وحيتجزون مبعزل عن اآلخرين ،وحيرمون بشكل مستمر من زايرات أفراد
أسرهم أو أصدقافهم أو حماميهم أو األطباء املستقلني ،وقد تبلغ فرتات العزل عدة شهور أو حىت عدة أعوام،
وهو أمر تعتربه منظمة العهو الدولية منافياً حلماية احلقوق األساسية للمعتقلني.

عق إلقاء القبض على األشخاص املشتبه هبم سياسياً ،جيري احتجازهم عادة يف معتقل حملي لهرتات
قصرية ترتاوح ما بني عدة أايم وعدة أسابيع ،مث ينقل معظمهم إىل مركز استجوا رفيسي يف دمشق ،حيث تبدأ

أجهزة األمن ابستجواهبم بصورة نظامية .وجيري استجوا

املعتقلني السياسيني عادة على أيدي مسؤولني من

أحد فروع جهاز األمن الذي حيتجزون يف عهدته .إال أنه يف حاالت استثنافية قد يقوم مسؤولون من فروع أخرى
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أيضاً ابالشرتا يف عملية االستجوا  ،وقد جيري هذا عند استجوا معتقلني سياسيني "ذوي شنن" أو عندما

توجه هتم عدة ضد معتقل ما وتستدعي احلاجة االستهادة من خربة فرع آخر ،يف مثل هذه احلاالت ،يقال إن
جلنة التحقيق تتنلف عادة من ثالثة إىل مخسة مسؤولني ،يتمتع كل منهم مبعرفة متخصصة يف أحد اجملاالت

املتعلقة ابلتهم املوجهة إىل املعتقل.
تعتقد منظمة العهو الدولية أن أسالي التعذي تستخدم بصورة منتظمة يف عمليات االستجوا  ،من أجل
انتزاع "االعرتافات" واملعاقبة يف الوقت نهسه ،وتشري معظم الشهادات اليت أدىل هبا معتقلون سابقون ملنظمة
العهو الدولية إىل أاهم أكثر ما يتعرضون للتعذي

خالل املراحل األوىل من االعتقال ،عند عزهلم ،وأثناء

استجواهبم على أيدي أفراد أجهزة األمن ،فخالل هذه املرحلة تستخدم أسالي
وحشية ،حيث أ ةدت أسالي

االستجوا

تعذي

وصهت أباها أكثرها

اليت استخدمتها أجهزة األمن يف بعض األحيان إىل إحلاق أضرار

جسدية أو عقلية مستدمية .وقد نقل بعض املعتقلني تكراراً إىل املستشهيات على وجه السرعة حلاجتهم إىل
حتمل التعذي فلقوا حتههم أثناء االحتجاز نتيجة لذلك.
عالج مستعجل عق استجواهبم ،ومل يستطع آخرون ة

وصف أحد السجناء الهلسطينيني كان قد اعتقل يف لبنان عام  1986وخضع فيما بعد لالستجوا على

أيدي رجال املخابرات العسكرية يف دمشق ،جتربته أثناء االستجوا على النحو التايل:
" ...اقتادوين إىل إحدى الغرف يف البناية الرفيسية ..وبدأوا بضريب لكي أعرتف .لقد ضربوين ابلعصي
والسياط بشكل متواصل ملدة ساعتني ونصف تقريباً ،بعد ذلك بدأ االستجوا  ،واستغرق ما يقر من أربع أو
مخس ساعات ،وكنت معصو العينني ويداي موثقتان خلف ظهري طوال عملية االستجوا  ،ومع كل سؤال

كانوا يوجهونه يل ،كنت أتلقى ضربة على صدري أو أجزاء أخرى من جسدي ،وبعد مضي بعض الوقت،
انولوين قلماً وورقة بيضاء وأمروين أبن أكت كل شيء عن نهسي ...ويف اليوم التايل خضعت لالستجوا مرة

أخرى ملدة مخس ساعات تقريباً ،واتبعوا األسلو السابق نهسه معي ..وبعد مرور ثالثة أايم استدعوين من
جديد ،وقاموا مجلدي ابلسياط وإذاليل ..لقد جرى استجوايب يومياً ملدة ساعتني تقريباً ويف بعض األحيان
استغرقت عملية االستجوا أربع أو مخس ساعات تقريباً ،وكانوا دافماً يوجهون إيل األسالة نهسها ،مث ينهالون

علي ابلضر  ،وبعد مضي ستة عشر يوماً تقريباً ،توقهوا عن استجوايب مث بدأ أحد احملققني يكيل الشتافم
للمخابرات ،ووعد ابلعمل على إطالق سراحي ،وقال إنه سيتوسط من أجلي مع العميد (غازي كنعان)".
على مر السنني ،بعثت منظمة العهو الدولية بطلبات مناشدة عدة إىل السلطات السورية من أجل املعتقلني
الذي حلق هبم أثناء االستجوا  ،وقد

معرضة خلطر كبري من جراء التعذي
الذين ذكرت التقارير أن حياهتم ة
أعربت املنظمة بشكل متكرر عن قلقها العميق حول ما ورد يف التقارير املذكورة ،وحثت السلطات على اختاذ
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اإلجراءات الكهيلة بضمان تلقي املعتقلني املعنيني املعاجلة الطبية الهورية والضرورية ،والسماح هلم ابالتصال
أبسرهم وحماميهم .كما أاها طالبت هذه السلطات ابلتحقيق بصورة عاجلة يف مزاعم التعذي وبتقدمي األشخاص
املسؤولني عن ممارسته إىل العدالة ،ومل تتلق املنظمة أي رد من السلطات على أي طل

من طلبات املناشدة

هذه.
كانوا يوج هون اإلهاانت إىل السجناء وينهالون عليهم ابلضر  ..يف بعض األحيان ،كنت أمسع صرخات
السجناء وهم يتعرضون للتعذي يف غرف االستجوا .
على الرغم من أن املعتقلني يتعرضون للتعذي أثناء مرحلة االستجوا  ،فإ ةن اإلفادات اليت تتل ةقاها منظمة

العهو الدولية تشري إىل أاهم يتعرضون للتعذي

أو املعاملة السياة أيضاً يف مراحل أخرى من احتجازهم ،فبعد

»تقليدية« كالرفس واللكم،

إلقاء القبض عليهم مباشرة ،يقاسون ضروابً من املعاملة ترتاوح ما بني أسالي
وإرغامهم على الوقوف عراة لعدة ساعات بينما يقوم احلرس بتوجيه اإلهاانت إليهم ،وبني أسالي أكثر قساوة
وانتظاماً من املعاملة السياة ،فعلى سبيل املثال تذكر التقارير أن املعتقلني يف فرع التحقيق العسكري يتعرضون

للجلد أو الضر لهرتات طويلة فور وصوهلم ،ويتعرضون يف بعض احلاالت لالعتداء اجلنسي ،مث حيتجزون يف

زنزاانهتم بضع ساعات ،وبعدما يبدأ تعذيبهم اثنية .وقد تستمر هذه املعاملة عدة أايم ،والغرض منها ختويف
املعتقلني و "هتياتهم" لعملية االستجوا  .فقد أدىل سجني فلسطيين احتجز يف فرع فلسطني خالل النصف
األول من عام  ،1986ابلشهادة التالية:
"عند وصولنا إىل فرع فلسطني ،اقتادوان عرب املدخل الرفيسي ،وأرغموان على الركوع على األرض لعدة
ساعات .لقد عاملوان كاحليواانت وااهالوا ابلشتافم واإلهاانت علينا ،وأرغموان كل يوم على الركوع على األرض
لهرتات طويلة .لقد تعرضنا للضر بصورة متكررة ،مثالً ،عند ذهابنا إىل املراحيض ،وبعد  14يوماً من هذه
املعاملة استدعيت للتحقيق معي"..
وتشري التقارير إىل أن الهلسطينيني احملتجزين لدى الضابطة الهدافية يتعرضون أيضاً للتعذي

أو املعاملة

السياة بصورة مستدمية مباشرة بعد القبض عليهم ونقلهم إىل معتقل آخر ،وعلى الرغم من أن معظم
الهلسطينيني ،مبن يف ذلك أولاك الذين اختطهتهم القوات السورية من لبنان ،احتجزوا عموماً لهرتات قصرية يف

معتقالت الضابطة الهدافية ،ظل بعضهم خاضعاً لسلطة الدافرة املذكورة لشهور عدة .ونورد فيما يلي شهادة
معتقل فلسطيين سابق اعتقل يف اهاية عام :1985
علي يف مطار دمشق ..ونقلت إىل أحد املعتقالت التابعة للضابطة الهدافية يف املدينة ،وبعد
"ألقي القبض ة

أن فتشوا ثيايب تهتيشاً دقيقاً ،اقتادوين إىل الطابق السهلي الذي كان مقسماً إىل ثالثة أجزاء ،وكان أحد هذه
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األجزاء تخصصاً لالستجوا  ..حيتجز فيه ماال يقل عن  50سجيناً ..ومل يكن هنا موضع للنوم يف الزنزاانت،

وأرغم السجناء على اجللوس بوضع القرفصاء على األرض ..وكان من عادة احلرس أن أيتوا كل مساء بعد

العشاء لع ةد السجناء أثناء قيامهم بذلك.

بعد انتهاء االستجوا  ،ينقل املعتقلون عادة من مركز االستجوا إىل أحد السجون على الرغم من بقاء

بعضهم حمتجزين يف مراكز االستجوا لشهور عدة أو حىت ألكثر من عام واحد يف بعض احلاالت .وحىت بعد
نقل املعتقلني إىل سجن مدين أو عسكري ،تظل أجهزة األمن حمتهظة بسلطتها على قضاايهم بشكل عام ،وعلى
الرغم من أن موظهي هذه السجون مسؤولون بصورة مباشرة عن ظروف االحتجاز وعن معاملة السجناء يبدو
أاهم ال ميلكون أية سلطة على املعتقلني السياسيني يف عهدهتم إال فيما يتعلق أبمور السجن االعتيادية ،مثل توفري
الطعام ،ومرافق التمرين ،والعالج الطيب العادي .أما اختاذ القرارات املتعلقة ابلزايرات العافلية واملراسالت
والعالج الطيب خارج نطاق السجن وطوال فرتة االحتجاز ،وإطالق سراح املعتقلني ،فيبقى حقاً مقصوراً على
املعتقلني عند وصوهلم إىل السجن الذي ينقلون إليه ،وتعرف املعاملة اليت

أجهزة األمن.ويشيع أيضاً تعذي
يتلقواها عند وصوهلم بـ "حهلة االستقبال" وختتلف طبيعتها من سجن آلخر ،فهي ترتاوح عادة ما بني اإلهاانت
الشافعة والرفس واللكم ،وبني أسالي أخرى أشد قساوة .وتشري التقارير اليت تلقتها منظمة العهو الدولية على
مدى سنوات عدة إىل أن أكثر "حهالت االستقبال" وحشية كانت تلك املقامة يف سجن تدمر العسكري ،وقد
ادعي أن بعض املعتقلني ماتوا نتيجة اإلصاابت اليت حلقت هبم أثناء العمليات املذكورة ،ويعتقد أن كثريين من
املعتقلني يف هذا السجن هم من املشتبه ابرتباطهم مجماعة اإلخوان املسلمني ،ونورد فيما يلي شهادات منهصلة
أدىل هبا ملنظمة العهو الدولية ما بني عام  1984وعام  1987ثالثة معتقلني سابقني اهتموا ابرتباطهم مجماعة
اإلخوان املسلمني وتتضمن هذه الشهادات وصهاً لـ "حهالت االستقبال" يف سجن تدمر ،وهي خري أمثلة
للعديد من الشهادات املتنوعة اليت تلقتها املنظمة هبذا الصدد:
الشهادة ( أ ):
وصل بنا الباص إىل سجن تدمر حيث كان رجال الشرطة العسكرية ابستقبالنا ،وكان السجانون ميسكوننا
حىت نستطيع النزول من السيارة ،وكان اجلميع حيملون السياط أبيديهم وينهالون علينا ابلضر بكل قسوة

ووحشية ،حىت نزلنا اميعاً من الباص ،وقاموا بهك القيود والغمامات املوضوعة على أعيننا ،مث مت إدخالنا إىل
ساحة املكات يف السجن ،وقاموا بتسجيل أمسافنا ويف هذه األثناء كانت السياط تنهال علينا من كل جان ،
وبعد ذلك قاموا بنقلنا عرب اب

حديدي ،حيث وصلنا إىل ما يعرف بباحة التعذي

حيث قام رجال الشرطة

العسكرية خبلع اميع ثيابنا وتهتيشها طبعاً ،وجاؤوا بنا فرداً فرداً إىل الدوال  ،حيث ضر كل شخص حوايل
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 200إىل  400سوط على قدميه ،وأما ابقي الشرطة فقد كانوا مشغولني بضر بقية السجناء على ظهورهم
وبقية أحناء اجلسم حىت انتهى اجلميع من الضر  .وبعد ذلك وضعنا يف طابور صغري وأمسكنا بثيا

بعضنا

البعض ورؤوسنا منحنية إىل األسهل وأعيننا مغمضة ،وسران إىل داخل السجن ،مث وصلنا إىل الباحة الرابعة
وبعدها مت فتح إحدى الزنزاانت حيث أدخلنا فيها ،طبعاً طوال هذه املدة كانت السياط تنهال علينا من كل
جان

حىت أغلق اب الزنزانة ،وكان اجلميع حبالة سياة ،األرجل مدماة وفيها الكثري من اجلروح ،وكذلك اميع

أحناء اجلسم .اآلالم شديدة وال يستطيع أحد من السجناء الوقوف ،وإذا وقف فإن أرجله ال تساعده على ذلك
من شدة األمل ،وإذا حاول النوم فإ نه ال يستطيع أن ينام إال على جنبه ،حيث إن الظهور كانت ملياة ابجلراح
وقد قتل بعض السجناء يف حهلة االستقبال.
الشهادة (

):
أربع

كان حهل االستقبال الذي أقيم لنا فور وصولنا رهيباً دامياً .لقد استمر ذلك االستقبال الرهي
ساعات متوالية ضرابً ابلكرابيج على األرجل بعد الوضع يف الدوال و ( )100كرابج ،وقد ضربوين على
وساعدي وساقي ال أقل من ( )50كرابجاً اهشت اجللد هنا وهنا  ،وتورمت قدماي ..كما ظهر
ظهري ورأسي
ة

االزرقاق على اجللد مع االمحرار والتورم يف كثري من أحناء جسمي ،ومتزقت شهيت ،وسال الدم من أنهي وكذلك

عيين اليسرى أحاط هبا السواد والورم ،وضربت بعصا على ظهري ضربة قاصمة وقعت على إثرها بني املوت
واحلياة ،وكانت العصي بطول ( )1.5م وقطرها ( )7سم تقريباً ،وكذلك انل اميع اإلخوة عذاابً شديداً .ساقوان

رتالً أحادايً منكسي الرؤوس منحين الظهور ميسك كل واحد بظهر اآلخر وهم يضربوننا ابلكرابيج (والكرابج

قطعة من كاوتشو بطول ( )80سم ومسك ( )3سم).
الشهادة ( ج ):

"ولدى وصولنا إىل سجن تدمر فوجانا هنا أببشع ما ميكن أن يتصوره بشر من سوء معاملة ،هجم علينا
عساكر السجن وأخذوا يلكموننا ويضربوننا بوحشية ،ومن مث أجربوان على إغماض أعيننا ومنعوان من النظر إىل
أي شيء حولنا ،مث نظمت لنا حهلة عذا صاخبة رهيبة ،استمرت أربع ساعات متوالية ،انل كل منةا فيها من

العذا ماال يوصف ،فجلد كل واحد منا حوايل  200كرابج على يديه ورجليه عدا الضرابت العشوافية على
ظهره ورأسه واميع جسمه ،وحنن عراة األجسام ال يسرت أجسامنا شيء وال نلبس إال اللباس الداخلي ،فتمزقت

وتورمت رؤوسنا ووجوهنا ،وضربنا بعصا غليظة ضرابت رهيبة أدت إىل إصابة
أرجلنا وأيدينا وانسخلت ظهوران ة

كثري منا بكسور شديدة ،وكان الصراخ واالستغااثت خالل ذلك متأل جو املكان وتهطر األكباد ،كنا نصرخ

ونستجري ابهلل فال ي ردون علينا إال مبزيد من العذا والسبا املقذع والزجر والتهديد .مث ساقوان بعد ذلك يف
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صف أحادي ميسك بعضنا بظهور بعض ورؤوسنا منكسة إىل األسهل وأعيننا مغمضة ال نبصر طريقنا".
يظل كثري من املعتقلني خيضعون للمعاملة السياة طوال مدة احتجازهم الالحقة ،وتشري التقارير إىل أن
املعاملة السياة متارس بصورة منتظمة ومتكررة يف سجن تدمر ،وهي ترمي إىل ختويف املعتقلني وإذالهلم ،وقد ذكر
معتقلون سابقون ملنظمة العهو الدولية أاهم تعرضوا للضر واجللد وغريمها من أسالي

املعاملة السياة طوال

مدة احتجازهم يف السجن املذكور ،وا ةدعوا أن السجناء كانوا يتعرضون للضر بشكل دافم عند دخوهلم
الزنزاانت وخروجهم منها ،وهم عراة يف بعض األحيان ،وعند تقدمي وجبات الطعام (ثالث مرات يف اليوم)
يتعرضون يف الوقت ذاته للجلد والرفس واللكم والصهع وإطهاء السجافر يف مناطق حساسة من أجسادهم،
السيما األعضاء التناسلية ،ويرافق ذلك عادة توجيه اإلهاانت أو التهديدات إليهم .ويتعرض السجناء أيضاً
بشكل مستمر للمعاملة السياة أثناء فرتة التمارين اليومية اليت تستمر نصف ساعة تقريباً ،إذ يقتادون إىل ابحات
السجن املكشوفة ويرغمون على اجلري حهاة األقدام بينما يقوم حراس السجن املشرفون على التمارين مجلدهم
على ظهورهم أو سيقااهم ،كما يرغمون على الزحف على بطواهم ومرافقهم على األرض وأيديهم فوق آذااهم
ورؤوسهم حمنية ،وعلى االستلقاء أرضاً ورفع أرجلهم يف اهلواء ،اليت ينهال الضر عليها حىت تسيل الدماء منها

يف بعض األحيان ،أو يقوم احلراس بدالً عن ذلك إبرغامهم على االنبطاح على بطواهم مث يدوسون على رؤوسهم
أو رقاهبم أو ظهورهم أو يقومون مجلدهم أما السجناء الذين يرفضون االنصياع لألوامر املوجهة إليهم أثناء فرتة

التمارين ،فإاهم يعاقبون بضرو أخرى من املعاملة السياة مثل الدوال

(انظر القسم  4 - 3أدانه) كما

يتعرضون للمعاملة السياة عندما حتلق وجوههم كل ثالثة أو أربعة أسابيع تقريباً .فباإلضافة إىل ضرهبم أثناء
انتظار دورهم للحالقة ،تشرط وجوههم ،والسيما شهاههم وآذااهم وأنوفهم ،أبمواس احلالقة وشهراهتا ،وتشمل
أسالي

املعاملة السياة حرمان املعتقلني من النوم وإرغامهم على الوقوف يف زنزاانهتم ورؤوسهم وأذرعهم

مرفوعة ،ويقوم احلراس مبراقبتهم من خالل فتحتني يف سقف الزنزاانت تستخدم أيضاً لص

املاء البارد عليهم

يف الشتاء.

ونتيجة إلساءة معاملة السجناء بشكل مستمر ،يقال إن معظمهم يف سجن تدمر يعانون بشكل متكرر من
تورم األيدي واألقدام والعيون والوجوه ،ومن تسلةخ اجللد (وال سيما جلد الظهر) ومن تكسر األسنان ونوابت
اإلغماء ويقال إن حالتهم النهسية متدهورة جداً نتيجة تعرضهم ملثل هذه املعاملة ،وبسب
أثناء تعرضهم للمعاملة السياة ،أو مساع صراخهم.

مشاهدة اآلخرين

وعالوة على تعذي السجناء السياسيني وإساءة معاملتهم بشكل دافم ،فإاهم يعذبون أيضاً هبدف إرغامهم

على التوقيع على بياانت يتنكرون فيها النتماءاهتم السياسية ويعلنون أتييدهم لنظام احلكم ،وتوقيع مثل هذه
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البياانت أصبح فعلياً شرطاً مسبقاً إلطالق سراح السجناء السياسيني ،أما الذين يرفضون التوقيع ،فإاهم يظلون
يف السجن مثل احملامي ثراي عبد الكرمي من محاة البالغ من العمر  52عاماً واحملتجز حالياً يف سجن عدرا املدين

يف دمشق ،وورد أنه رفض يف تشرين األول /أكتوبر  1986التوقيع على مثل هذا البيان وهو واحد من جمموعة
من احملامني مازالوا حمتجزين من دون توجيه هتم إليهم أو حماكمتهم منذ نيسان /أبريل  1980،عق

اشرتاكهم

يف إضرا يوم واحد يف  31آذار /مارس من ذلك العام ،قامت بتنظيمه نقاابت املهندسني واألطباء واحملامني،
ومشلت مطال

املضربني إاهاء حالة الطوارئ ،وإلغاء حماكم أمن الدولة ،وإطالق سراح اميع السجناء الذين مل

يقدموا للمحاكمة.
وتعرض للتعذي معتقلون آخرون كعقوبة هلم بسب رفضهم التنكر النتماءاهتم السياسية ،وقد لقي أحدهم
حتهه أثناء االحتجاز بسب هذا الرفض (انظر القسم  3 - 3أدانه) ويف نيسان /أبريل  1986انشدت منظمة
العهو الدولية السلطات من أجل ثالثة معتقلني آخرين بعد أن تلقت تقارير تشري إىل أاهم خضعوا لضغوط
مماثلة ،وأحد هؤالء مهيد معماري ،مدرس يف الرابعة واألربعني من عمره من قرية دير عطية يف حمافظة دمشق ،ال
يزال معتقالً من دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته منذ إلقاء القبض عليه يف آذار /مارس  ،1980وقد نقل يف

مطلع شباط /فرباير  1986من سجن كهر سوسة إىل أحد املعتقالت يف دمشق حيث جرى استجوابه على
أيدي رجال األمن السياسي ،وتشري التقارير إىل أنه احتجز رهن احلبس االنهرادي هبدف إقناعه ابلتنكر النتمافه
إىل احلز الشيوعي السوري  -املكت

السياسي ،وبعد شهرين كان ال يزال قيد احلبس االنهرادي ،وال يعرف

مكان وجوده حالياً.
ومتارس أيضاً ضغوط على أسر املعتقلني هبدف دفعهم إىل إرغام أقارهبم على التوقيع على البياانت املذكورة

فقد ألقي القبض على والدي سجني سياسي كانت منظمة العهو الدولية قد تبنةته كسجني رأي وأطلق سراحه
عام  ،1985وه ةددا ابلتعذي حبضوره وذلك إلرغامه على توقيع أحد البياانت.
وأدىل سجني سياسي سابق آخر يف شهادته بوصف ملثل هذه املعاملة:

"هنا أشكال ال حصر هلا للضغط على السجناء السياسيني ،مثالً ،كل فرتة ستة أشهر تقريباً حيضرون
السجناء ملساومتهم على تر العمل السياسي وتقدمي الوالء للنظام مقابل الوعد ابإلفراج عنهم .طبعاً يسبق

ذلك جمموعة ضغوطات كمنع الزايرات (إذا كان هنا زايرات) مث ميارسون ضغوطاً على األهل كنن يقنعوهم
أبن يضغطوا على ابنهم ابلتوقيع ،لقاء وعد بتسهيل الزايرات أو اخلروج ،أو مثالً ،هتديد العافلة بعدم توظيف
أحد من أبنافها إن مل يتنازل السجني ،وهنا اإلزعاج املستمر يف مسنلة الزايرات :مثالً جيعلون األهل ينتظرون
ساعات منذ الصباح الباكر على أمل رؤية سجينهم مث يقولون هلم إن الزايرات ممنوعة".
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وتعرض املعتقلون للتعذي

أو املعاملة السياة أيضاً بسب

احتجاجهم على ظروف احتجازهم ،أو على

استمرار احتجازهم من دون تقدمي للمحاكمة ،وأحد األمثلة على ذلك قضية غسان جنار من حل  ،وهو
مهندس ميكانيكي يف الثامنة واألربعني من عمره ال يزال حمتجزاً من دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته منذ إلقاء
القبض عليه يف نيسان /إبريل  1980على أيدي رجال األمن السياسي .كان غسان جنار عضواً سابقاً يف نقابة

املهندسني السوريني ،وقد ألقي القبض عليه بعد اشرتاكه يف اإلضرا الذي استمر يوماً واحداً يف  31آذار/
مارس  .1980ويف حزيران /يونيو  1984بدأ إضراابً عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه من دون
تقدميه للمحاكمة ،ويقال إنه تعرض للضر عل ى أيدي حراس السجن إلرغامه على التخلي عن إضرابه ،مث نقل
جراء الضر  ،ويف اهاية عام 1985
بعد ذلك إىل مستشهى املواساة يف دمشق ملعاجلة اإلصاابت اليت حلقت به ة
عندما كان يف سجن عدرا املدين ،شار يف إضرا آخر عن الطعام احتجاجاً على أوضاع السجن.

ويف تشرين األول /أكتوبر  1986قيل إنه كان يعاين من إصابة يف عموده الهقري ،وتلف يف إحدى

عضالت القل
العلل.

(احتشاء عضلة القل ) ،ونزيف وقرحة يف املعدة ،إال أنه مل يكن يتلقى عالجاً طبياً كافياً هلذه

أنواع التعذي واملعاملة السياة املبلةغ عنها ملنظمة العهو الدولية:

نورد فيما يلي تهاصيل االدعاءات املتعلقة ابلتعذي واملعاملة السياة اليت أدىل هبا على مدى سنوات عدة

معتقلون سابقون إىل منظمة العهو الدولية ،واجلدير ابملالحظة أنه ال يشيع استخدام اميع األسالي

املذكورة

أدانه يف سوراي ،إذ يقال إن بعضها يقتصر استخدامه على سجون ومراكز احتجاز (استجوا ) معينة ،وتشمل
هذه األسالي ما يلي:
 - 1الضر على اميع أحناء اجلسد ،مبا يف ذلك اللكم والصهع أو الرفس ،أو كالمها ،ابستخدام قبضات
األيدي واألقدام واألحزمة اجللدية والعصي والسياط واملطارق واألسال الهوالذية.
مدىل ،وضربه ابلعصي أو اهلراوات أو األسال أو
 - 2الدوال  :تعليق الضحية من إطار مطاطي ة

السياط.

 - 3الهلقة :الضر على ابطن القدمني.
 - 4بساط الريح :ربط الضحية إىل قطعة خش على شكل جسم اإلنسان ،وضرهبا أو توجيه الصدمات
الكهرابفية إىل اميع أجزاء اجلسد.
 - 5الشبح :ربط ذراعي الضحية خلف ظهرها وتعليقها من الذراعني أو من القدمني .ويف كلتا احلالتني قد
تتعرض الضحية للضر أو توجيه الصدمات الكهرابفية.
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 - 6العبد األسود :ربط الضحية إىل آلة تدفع ،عند تشغيلها ،بسلك معدين ساخن إىل داخل الشرج.
 - 7الكرسي األملاين :كرسي معدين ذو أجزاء متحركة تربط فيه الضحية من ذراعيها وساقيها ومييل املسند
اخللهي للكرسي إىل الوراء مسبباً توتراً مهرطاً للعمود الهقري وضغطاً شديداً على رقبة الضحية وأطرافها ،ويقال

تكسر العمود الهقري يف
إن هذا األسلو يؤدي إىل صعوبة يف التنهس يقار االختناق ،وفقدان الوعي ،وحىت ة

بعض احلاالت .ويوجد نوع آخر من هذه اآللة يطلق عليه اسم الكرسي السوري ،تثبت فيه شهرات معدنية

ابلقوافم األمامية للكرسي عند موضع ربط قدمي الضحية ،تسب نزيهاً حاداً يف كاحلي القدمني عند تركيز
الضغط عليها ،وقد يستخدم كال النوعني ،مع ضر الضحية أو جلدها يف الوقت نهسه.
 - 8الغسالة :أسطوانة دوارة جموفة تشبه أسطوانة الغسالة املنزلية ،ترغم الضحية على إدخال الذراعني
فيها ،مما يؤدي إىل سحقهما أو سحق األصابع ،أو كليهما.
 - 9استخدام األدوات املنزلية حلرق أجزاء من اجلسد ،مثل الصدر والظهر واألعضاء التناسلية،
واألرداف والقدمني .وتشمل هذه األدوات خزاانت املاء الساخن اليت يوضع جسد الضحية عليها ،ومواقد
الغاز املغطاة بقطعة معدنية ترغم الضحية على اجللوس عليها ،واملكاوي الكهرابفية ومكافن اللحام الكهرابفية.
 - 10وضع قطعة من القطن منقوعة ابلبنزين على أجزاء تختلهة من اجلسد وإشعال النار فيها ،وص
البنزين على قدمي الضحية وإشعاهلما.
 - 11إطهاء السجافر يف أجزاء حساسة من اجلسم ،واستخدام قداحات الغاز حلرق حلية الضحية أو
شارهبا أو أجزاء أخرى من اجلسد مغطاة ابلشعر.
 - 12ثق ظهر الضحية أو صدرها بقضي معدين حاد وساخن.
 - 13تسليط تيار كهرابفي على أجزاء حساسة من اجلسم ،مثل األذنني ،واألنف ،واللسان ،والعنق،
واليدين ،واألعضاء التناسلية ،والشرج ،والقدمني.
 - 14وضع األمالح واملواد الكاوية (احملاليل احلمضية والقلوية) على جروح الضحية وحروقها.
 - 15تشريط وجه الضحية -الشهاه واآلذان واألنف -أبمواس وشهرات احلالقة.
 - 16إرغام الضحية على الوقوف حافية القدمني متكاة على حافط مع ربط الذراعني فوق الرأس ،مث
تسحق قدما الضحية وأصابعه بكع احلذاء حبركة دافرية.
 - 17توجيه الضرابت إىل املناطق نهسها من جسم الضحية (مبا يف ذلك منطقة الرأس) لهرتات طويلة
بواسطة قضي رفيع طويل توجد يف اهايته كرة معدنية.
 - 18ربط الضحية من اليدين والقدمني أبعمدة السرير أو تعليقها من القدمني بسلةم وضرهبا أو جلدها.
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الهروج :ربط الضحية بقضي خشيب دوار يشبه سيخ الشواء ،وضرهبا ابلعصي.
 - 19ة
 - 20تعليق الضحية لهرتات طويلة من العنق بشكل ال يؤدي إىل ليةه.
 - 21تعليق الضحية مبروحة دافرة يف السقف ،وضرهبا أثناء دورااها.

 - 22إرغام الضحية على االستلقاء بكامل مالبسها يف حوض محام مملوء ابملاء لهرتات طويلة (طوال
الليل أحياانً) وقد يص املاء على الضحية يف الوقت ذاته.

 - 23سك املاء احلار مث البارد ابلتناو على الضحية أو ر ةشها هبما.
 - 24نتف شعر الرأس أو شعر اجللد بواسطة كماشة أو ملقط.
 - 25اقتالع أظافر اليدين والقدمني.
 - 26االنتها أو االعتداء اجلنسي.
 - 27إرغام الضحية على اجللوس على زجاجة مكسورة ،أو إدخال الزجاجات أو العصي يف الشرج.
 - 28إرغام الضحية على الوقوف لهرتات طويلة على ساق واحدة ،أو اجلري مع محل أوزان ثقيلة.
 - 29العزل التام يف زنزانة مظلمة صغرية من دون رؤية أي كافن آخر إطالقاً ألايم عدة.

 - 30إشعال النار أثناء نوم الضحية أو إبقاء نور ساطع مشتعالً لهرتات قصرية أو طويلة ليالً أو اهاراً،
ورمبا لعدة أايم.
 - 31استخدام مكربات الصوت لبث الضجيج املرتهع مثل أصوات املوسيقى الصاخبة ،أو صرخات
األشخاص الذين يتعرضون للتعذي .
 - 32إخضاع الضحية لعمليات إعدام صورية بوضع رأس الضحية حتت املاء حىت نقطة االختناق تقريباً.
 - 33املقصلة :إرغام الضحية على االستلقاء على الظهر حتت شهرة مقصلة ،وهنا يف اآللة جهاز
يضمن توقف الشهرة قبل مالمستها عنق الضحية مباشرة.
معرضون مثالً للتعذي  ،واالنتها اجلنسي ،واالعتداء،
 - 34هتديد الضحية أبن أقارهبا أو أصدقافها ة
واخلطف ،وبرت األطراف ،واإلعدام.
 - 35تعذي سجناء آخرين أمام الضحية.
 - 36تعذي أقار الضحية أو االعتداء عليهم جنسياً بوجود الضحية.

 - 37إذالل الضحية ابستخدام اللغة البذياة أو اإلهاانت ،أو إرغامها على خلع مالبسها أمام حراس من
اجلنس اآلخر.
 - 38حرمان الضحية من النوم ،أو الطعام ،أو املاء ،أو اهلواء الطلق ،أو الذها
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إىل املغسلة ،أو

املرحاض ،أو من زايرة األقار  ،أو تلقي العالج الطيب.

العالج الطيب:
حيرم املعتقلون يف عهدة أجهزة األمن بشكل دافم من حق اخلضوع لهحص طيب فور إلقاء القبض عليهم،
وغالباً ما ترفض طلبات رؤية أحد األطباء أو اخلضوع لهحص طيب بعد ذلك ،وهذا يش ةكل انتهاكاً ألحكام
املادة  6من مدونة األمم املتحدة اخلاصة بقواعد سلو املوظهني املكلهني بتنهيذ القوانني اليت تنص على ما يلي:

"يسهر املوظهون املكلهون إبنهاذ القوانني على محاية صحة األشخاص احملتجزين يف عهدهتم ،بصورة اتمة،
وعليهم ،بوجه خاص ،اختاذ التدابري الهورية لتوفري العناية الطبية هلم كلما لزم ذلك".
تشري التقارير إ ىل أن التسهيالت الطبية ال يتوفر منها إال احلد األدىن يف معظم السجون السورية ،ويف بعض
السجون ،ال تهي ابحلاجة إطالقاً ،فهنا عادة طبي واحد يف كل سجن ،يقال إن زايراته للمعتقلني غري متكررة

إىل السجن سوى مرة أو مرتني يف األسبوع ،ويقال إن

وغري منتظمة ،ويف بعض السجون ،قد ال حيضر الطبي

أطباء السجون بصورة عامة ال ميلكون املعدات الطبية الالزمة اليت مت ةكنهم من معاجلة معتقلني تتطل

إصاابهتم

أو األمراض اليت يعانون منها عناية طبية متخصصة أو عالجاً يف املستشهيات ،والوصهات الطبية والعقاقري من
أجل املعتقلني يف سجون مثل سج ن املزة العسكري أو سجن عدرا املدين ،يتوج

احلصول عليها من خارج

السجن وجلبها إىل داخله بواسطة األقار الزافرين .أما طلبات السجناء السياسيني للحصول على عالج طيب
خارجي فيج املوافقة عليها من قبل فرع جهاز األمن املسؤول عن احتجازهم .ويف السجون املدنية ،يتم تقدمي
هذه الطلبات إىل مدير السجن الذي يقوم إبحالتها إىل الهرع املعين يف جهاز األمن للحصول على موافقته،
ذلك ألن املدير ال يتمتع أبية سلطة قضافية على األمور املتعلقة ابلسجناء السياسيني ،أو أن هذا املدير يقوم
ببساطة إبحالة األمر إىل طبي

السجن .ويف الواقع ،قد يستغرق النظر يف هذه الطلبات عدة أشهر أو أكثر،

وتقابل ابلرفض على الدوام ،وحس

علم منظمة العهو الدولية ،ال ينقل املعتقلون السياسيون إىل املستشهيات

بصورة عامة إال عندما تتدهور حالتهم الصحية تدهوراً خطرياً ويتطلبون عالجاً طبياً عاجالً ،بعد تعرضهم
للتعذي  ،ويف هذه احلاالت ،جيري تسجيلهم يف سجالت املستشهيات أبمساء مستعارة مما جيعل من الصع
على أقرابفهم العثور عليهم.
يقال إن العناية الطبية الرمسية معدومة فعلياً يف سجن تدمر العسكري ،وتشري التقارير إىل أن املعتقلني الذين

يتطلبون عالجاً طبياً ،مبن يف ذلك املصابون مجراح بسب
طبي

تعرضهم للتعذي  ،ال خيضعون لهحص طيب على يد

لعدة أشهر يف كل مرة .أما اجلروح اليت يصابون هبا أثناء "حهلة االستقبال" عند وصوهلم إىل السجن أو
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اإلمهال لهرتة طويلة ،ويف

بسب إساءة معاملتهم بشكل مستمر بعد ذلك ،فتتعرض لاللتها والتقيةح بسب
غيا العناية الطبية الكافية ،تزداد اإلصاابت والعلل تعقيداً ،وتشري التقارير إىل أنه ،نتيجة هلذا الوضع ،يعاجل
املعتقلون على أيدي زمالفهم املؤهلني طبياً .وقد ذكر أحد األطباء يف شهادته أنه جرت معاجلة اجلروح املتقيحة

ابخلل املستخرج من التهاح أو العن املتخمر ،وكذلك مبستحضر مصنوع من دواء الترتاسايكلني .أما اإلصاابت
األخرى الناامة عن التعذي اليت حاول املعتقلون معاجلتها فيقال إاها مشلت احلروق البالغة واملتقيحة ،واألطراف
والضلوع املكسورة بسب الضر آبالت حديدية ،أو اخلدوش والكدمات الشديدة وآالم الظهر احلادة الناامة

عن قيام احلراس برفس املعتقلني والقهز على ظهورهم ،وشلل اجلسم اجلزفي وتصلة مهاصل األطراف ،والتها
املهاصل املزمن ،والتها

العظام ،وإصاابت أخرى انامة عن الضر املوجه إىل الرأس والوجه ،مبا يف ذلك

ومتزق طبلة األذن (املؤدي إىل الصمم اجلزفي أو الكلي) وإصاابت
تكسر األسنان ،والتها األذن الوسطى ،ة
ة
العيون وأمراضها (املؤدية إىل العمى اجلزفي أو الكلي).
ال تتوفر لدى منظمة العهو الدولية معلومات مهصلة عن املرافق الطبية يف مراكز االحتجاز واالستجوا ،
إال أ ةن التقارير تشري إىل وجود طبيبني وماال يقل عن ممرض واحد يف فرع التحقيق العسكري يف دمشق ،ويقوم
هؤالء بهحص املعتقلني كل يوم أو يومني ،ويزعم أن الطبيبني املذكورين حياوالن خالل زايراهتما إقناع املعتقلني
ابلتعاون مع احملققني من أجل إنقاذ حياهتم .وقد وصف دور الطبيبني الرفيسي أبنه يتمثل يف معاجلة جروح
جراء التعذي الذي يتعرضون له يف كل جلسة من جلسات االستجوا ،
املعتقلني واإلصاابت الالحقة هبم من ة
والسيما أولاك الذين صدرت تعليمات إىل مستجوبيهم إببقافهم على قيد احلياة ،ويقال إن ممرضاً يقوم بزايرة
احملتجزين يف فرع فلسطني كل مساء .وقد أفاد معتقل سابق أن العقاقري الوحيدة اليت ميكن للمعتقلني احلصول

عل يها من املمرض هي حبو األسربو أو األمبيسيلني املضاد للحيوايت ،بغض النظر عن حالتهم املرضية ،وزعم
معتقل سابق كان حمتجزاً من قبل الضابطة الهدافية ،أن احلالة الصحية ملعتقل متهم ابالنتماء إىل منظمة فتح،
تدهورت تدهوراً شديداً وحرم من تلقي العالج الطيب ألكثر من سبعة أشهر.
ويقال أيضاً إن املعتقلني يف سجون سوراي ومعتقالهتا يعانون من جمموعة كبرية من األمراض ،غالباً ما تنجم

والتعرض للمعاملة السياة
عن عوامل جمتمعة كرداءة الطعام ،وفظاعة أوضاع السجن ،وعدم كهاية العالج الطيب ،ة

بصورة منتظمة ،وتؤدي هذه الظروف أيضاً إىل تدهور صحة املعتقلني الذين كانوا يعانون من أمراض الروماتيزم،
والسكري ،وأمراض الرفة ،قبل إلقاء القبض عليهم ،ويقال إن القمل واجلر منتشران يف السجون واملعتقالت
بسب القذارة واألوساخ يف الزنزاانت املكتظة ابملعتقلني ،وتشمل الشكاوى الشافعة األخرى اإلصابة ابإلسهال

املزمن بسب

امللوث ،وفقر الدم الناجم عن سوء التغذية لهرتات طويلة ،وقرحة املعدة اليت يسببها
الطعام ة
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اإلجهاد ويهاقمها سوء التغذية .وقد أصي بنزيف معوي عدد من الذين يعانون من قرحة يف املعدة .ويف سجن
تدمر العسكري املشهور برداءة أوضاعه ،يقال إن املعتقلني يعانون من تختلف األمراض األخرى ،مبا يف ذلك
أمراض املعدة واألمعاء مثل التيهوفيد والكولريا والزحار (اإلسهال) واألمراض الصدرية مثل السل الرفوي،
وأمراض القل  ،وتختلف األمراض اجللدية واملشاكل املتعلقة ابإلجهاد مثل القرحة وسقوط الشعر (الصلع)
ويقال إن االضطراابت العقلية اخلطرية اليت يعاين منها املعتقلون تشمل انهصام الشخصية والكآبة.
على مر السنني ،بعثت منظمة العهو الدولية ابلعديد من طلبات املناشدة إىل السلطات السورية من أجل
معتقلني ورد أن حالتهم الصحية متدهورة ،وأاهم حمرومون من العناية الطبية الكافية ،وأحد هؤالء هو روافي من
الرقة يدعى حممد هيثم اخلوجة ،قامت منظمة العهو الدولية بتبنيه كسجني رأي ،وتويف يف اهاية حزيران /يونيو
 1987عن عمر يناهز اخلامسة والثالثني ،وكان قد اعتقل يف تشرين األول /أكتوبر  1980بسب انتمافه إىل
احلز الشيوعي السوري  -املكت

السياسي ،واحتجز دون حماكمة يف سجن حل

املركزي ،وبعثت منظمة

العهو الدولية برسافل مناشدة عاجلة من أجله يف متوز /يوليو  1985وبرسافل أخرى يف نيسان /أبريل 1986
بعد أن تلقت تقارير تشري إىل أنه كان يعاين من التها مزمن يف الكليتني ،ومن الرتاخوما يف العينني ومن مرض
البهق ،ومل تستج

السلطات السورية ملناشدات املنظمة بتوفري العالج الطيب الالزم له .وقد أطلق سراحه يف

أوافل حزيران /يونيو وهو يف حالة صحية متدهورة حيث أدخل إىل أحد مستشهيات حل

يف  21حزيران/

يونيو حيث تويف بعد ذلك بثالثة أايم.
وندرج فيما يلي أمساء معتقلني آخرين انشدت منظمة العهو الدولية السلطات من أجل توفري العالج الطيب
هلم ،ومعظم هؤالء احتجز من دون حماكمة منذ إلقاء القبض عليهم ،وقد تبنتهم منظمة العهو الدولية كسجناء
رأي.
منيف ملحم :ولد يف محص عام  .1950ألقي القبض عليه يف آ  /أغسطس  1981واحتجز يف سجن
تدمر العسكري من دون توجيه هتمة إليه أو تقدميه إىل احملاكمة .ويف آ /أغسطس  1984ذكرت التقارير أنه
كان يعاين من ورم خبيث يف األعضاء التناسلية.
جهان محصي :ولد عام  1959يف محاة .ألقي القبض عليه يف نيسان /أبريل  ،1980واحتجز يف سجن
تدمر العسكري من دون توجيه أي هتمة إليه أو حماكمته .ويف حزيران /يونيو  1985ذكرت التقارير أنه كان
يعاين من التها يف الكليتني.
هند قهوجي :ولدت عام  1956يف تل النيل .ألقي القبض عليها يف آذار /مارس  ،1984واحتجزت يف
سجن قطنا للنساء من دون توجيه هتمة إليها أو حماكمتها .ويف حزيران /يونيو  1985ذكرت التقارير أاها كانت
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تعاين من مرض الربو.
وافل سواح :ولد عام  1955يف محص .ألقي القبض عليه يف آ  /أغسطس  ،1981واحتجز يف سجن
تدمر العسكري من دون توجيه أي هتمة إليه أو حماكمته .ويف حزيران /يونيو ذكرت التقارير أنه كان يعاين من
مرض رفوي.
هيثم كامل مصطهى :ولد عام  .1966ألقي القبض عليه يف أاير /مايو  ،1980عندما كان يف الرابعة
عشرة من عمره ،واحتجز يف سجن كهر سوسة يف دمشق من دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته .ويف تشرين
األول /أكتوبر  1985ذكرت التقارير أنه كان يعاين من صداع متواصل ،ومن فقر الدم ،وعجز الكليتني،
واخنهاض كبري يف الوزن ،وتساقط األسنان .وأطلق سراحه يف أاير /مايو .1986
عبد اجمليد منجونة :ولد عام  1938يف حل  .ألقي القبض عليه يف نيسان /أبريل  ،1980واحتجز يف
سجن عدرا املدين يف دمشق من دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته .ويف كانون األول /ديسمرب  1985ذكرت
التقارير أنه كان يعاين من روماتيزم العمود الهق ري ومن انزالق يف الهقرات يف املنطقة القطنية من الظهر ،ومن
داء السكري ،والتها الكليتني.
حسني ظاهر زيدان :ولد حوايل عام  1954يف إدل  .ألقي القبض عليه يف أاير /مايو  ،1970وال يزال
رهن االحتجاز يف سجن املزة العسكري منذ انتهاء مدة احلكم الصادر حبقه ابلسجن ملدة  15عاماً ،يف أاير/
مايو  .1985ويف شباط /فرباير  1986ذكرت التقارير أن حالته الصحية متدهورة وأنه يعاين من داء السكري.
حممود حممد الهياض :ولد حوايل عام  1931يف درعا .ألقي القبض عليه يف أاير /مايو  ،1970وال يزال
رهن االحتجاز يف سجن املزة العسكري منذ انتهاء مدة احلكم الصادر حبقه ابلسجن ملدة  15عاماً ،يف أاير/
مايو  1985ويف شباط /فرباير  1986ذكرت التقارير أنه كان يعاين من عدد من العلل مبا يف ذلك قرحة يف
املعدة والتها يف املريء.
جالل الدين مصطهى مرهج :ولد حوايل عام  1934يف القنيطرة .ألقي القبض عليه يف أاير/مايو ،1970
وال يزال رهن االحتجاز يف سجن املزة العسكري منذ انتهاء مدة احلكم الصادر حبقه ابلسجن ملدة  15عاماً ،يف

أاير /مايو  .1985ويف شباط /فرباير  1986ذكرت التقارير أنه كان يعاين من حصى يف الكليتني وكان حباجة
إىل عالج طيب يف املستشهى.
حممود جلبوط :فلسطيين .ولد عام  .1954ألقي القبض عليه يف تشرين األول /أكتوبر  ،1980واحتجز
يف سجن عدرا املدين من دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته .ويف آذار /مارس  1986ذكرت التقارير أنه كان
يعاين من نزيف يف املعدة ،وأن حالته الصحية خطرة.
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عباس عباس :ولد عام  1938يف مصياف مبحافظة محاة .ألقي القبض عليه يف كانون الثاين /يناير
 ، 1982واحتجز يف سجن تدمر العسكري من دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته .ويف حزيران /يونيو 1985
الصهاق (التها الغشاء املصلي الشهاف املبطن للتجويف البطين).
ذكرت التقارير أنه كان يعاين من التها
ة

صهوان عكاش :ولد عام  1953يف محاة .ألقي القبض عليه يف شباط /فرباير  ،1983واحتجز يف سجن

الشيخ حسن يف دمشق من دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته .ويف حزيران /يونيو  1985ذكرت التقارير أنه كان
يعاين من عجز يف الكليتني.
حسام علوش :ولد عام  1952يف محاة .ألقي القبض عليه يف نيسان /أبريل  ،1980واحتجز يف سجن
تدمر العسكري من دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته .ويف حزيران /يونيو  1985ذكرت التقارير أنه كان يعاين
من التها يف العمود الهقري وانزالق الهقرات".

اثلثاً :القبض على عافالت املعتقلني كرهافن

من املظاهر اخلطرية لالعتقال دون حماكمة يف سورية ،انتها قاعدة أساسية يف قوانني العقوابت يف العامل

أامع وهي قاعدة فردية العقوبة واملالحقة وال جيوز مالحقة أو اعتقال أي شخص بدالً عن غريه.

إال أن أجهزة األمن السورية درجت على اعتقال أقار وعافالت من آابء وأبناء املعارضني حني يتع ةذر

اعتقاهلم.

وقد أوردت منظمة العهو الدولية وقافع حمددة يف تقريرها الصادر يف تشرين الثاين  ،1983فقد احتجز
حممود كسحة وهو اتجر من أهايل حل

يف شهر أاير (مايو)  1980وظل معتقالً يف سجن حريب حبل

71

يوماً .بينما كانت قوات األمن تبحث عن أخيه ،وحدث أيضاً يف منتصف شهر تشرين األول (أكتوبر) 1980

أن اعتقلت ا لسيدة (أمساء الهيصل) زوجة رايض الرت السكرتري األول للحز الشيوعي  -املكت

السياسي

احملظور ،وهي أم لطهلني ،وذلك عندما بدأت قوات األمن السياسي يف سورية يف اعتقال أعضاء ذلك احلز
البارزين ،وظلت رهينة حىت اعتقل زوجها يف  28تشرين الثاين .1980
وكثرياً ما حيدث أ نه عندما يكون املشتبه فيه قد غادر سورية فعندفذ يعتقل واحد أو اثنان من أقرابفه
املقربني ،وذلك إلرغام املشتبه فيه على العودة إىل سورية ،فهي كانون األول (ديسمرب)  1974حدث أن (محود
قباين) الذي كان وزيراً للتخطيط من أيلول (سبتمرب)  1967حىت تشرين األول (أكتوبر  )1968ووزيراً
لإلعالم من حزيران (يونيو)  1969حىت انقال تشرين الثاين (نوفمرب)  1970والذي اعتقل يف شهر حزيران
(يونيو)  1971لرفضه التعاون مع احلكومة اجلديدة ،حدث أنه هر من املستشهى العسكري امللحق بسجن
وفر إىل العراق ،فبعد هذا مباشرة قبض على سبعة أفراد من أقرابفه هم (رايض  -زهري  -أنيس
املزة بدمشق ،ة
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 كمال  -جهاد  -فرحان  -عادل قباين) ،وظلوا يف احلبس االنهرادي طيلة بضعة شهور يف سجن املزة ،وعلىالرغم من إنكارهم ألي اشرتا يف هر محود قباين ،فقد استمر األربعة األول حمبوسني بدون حماكمة حىت
تشرين األول (أكتوبر)  ،1975والثالثة الباقون حىت عام .1980
فر إىل العراق يدعى
ويف شهر حزيران (يونيو)  1980بينما كانت املخابرات العسكرية تبحث عن شخص ة

(عبد اجلليل) اعتقلت قوات األمن إخوته األربعة وهم :عبد العزيز وقاسم وعبد اجمليد وصالح ،وحىت إعداد
هذا التقرير كانوا ما يزالون بدون حماكمة ،لكنهم نقلوا من سجن القلعة بدمشق ،وال يعرف مكان وجودهم.
وقد تلقت منظمة العهو الدولية من أقرابء املعتقلني شكاوى ما يدعى (العقوابت اجلماعية) وهي تعرض
أفراد عافالت املعتقلني املشتبه فيهم للتوقيف واالحتجاز بدون حماكمة ،والتعذي ولإلعدام يف بعض األحيان.

رابعاً :اختهاء املعتقلني

ذكرت منظمة العهو الدولية يف تقريرها املرسل إىل احلكومة السورية عن اختهاء املعتقلني بعنوان:

"اختهاء" الضحااي أو قتلهم على أيدي قوات األمن:
"من بني األسالي اليت تستخدمها قوات األمن منذ عام  1980يف تعق اجملاهدين من اإلخوان املسلمني
ومعرفة أماكن األسلحة املخبنة حماصرة مناطق كبرية من املدن ،مث تهتيش البيوت بيتاً بيتاً واعتقال أعداد كبرية
من السكان ،ونقل احملتجزين منهم يف شاحنات (لورايت) إىل أماكن جمهولة.

وطبقاً إلجراءات األمن املعمول هبا يف احتجاز املوقوفني يكون للضابط املشرف اخليار يف إعطاء معلومات

لعافلة املوقوف أو إخهافها عنهم ،ويرتت على هذا يف أغل األحوال أن عافلته تظل أسابيع أو شهوراً أو
سنوات ال تعرف عنه شيااً ،ويصبحون اهباً للقلق واملخاوف ،ال يعرفون إذا كان قد نقل إىل جهة أخرى من
البالد ،أو خيضع لتعذي أو معاملة قاسية ،ال إنسانية أو عقوبة مهينة ،أو إذا كان ال يزال على قيد احلياة.

وإذا حاول احملامون أو األقرابء معرفة مكان وجود شخص حديث االعتقال ،كانت حماوالهتم تبوء ابلهشل
عندما يكون هذا الشخص حمبوساً حبساً انهرادايً ملدة طويلة ،أو عندما يقال هلم إنه غري حمتجز لديهم ،أو
بسب تكرار نقل احملتجزين من جهة إىل أخرى سواء كان ذلك حتت قوة األمن ذاهتا أو حتت قوة أمن أخرى.
وعندما يكون للشخص احملتجز أقرابء من كبار موظهي احلكومة أو قوات األمن أو من ذوي الثراء فإنه يستطيع
أن يستعيد حريته املهقودة أو يرسل معلومات حول مكان تواجده إىل عافلته .أما احملتجزون ممن ال حول وال قوة
هلم فإاهم يظلون يف املعتقالت دون أية حماكمة".
( أ ) "االختهاءات"
"وقد أدى تكرار ممارسة تلك اإلجراءات إىل اخلشية من أن بعض احملتجزين يف سوراي "خيتهون" وعندما يعلم
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أقرابء الشخص أو حماموه يف شيء من التنكيد أن جهة حكومية أو أفراداً يعملون لصاحل احلكومة قد ألقوا
القبض عليه ،كان املسؤولون ينكرون ذلك ويرفضون التحقيق يف تخاوفهم أو يطلعونه على أي معلومات
يتمخض عنها التحقيق.
وهنا  38شاابً سوراي "اختهوا" منذ سنة ونصف تقريباً بعد نقلهم من سجن يف مدينة (دير الزور) بشرق

سورية إىل جهة جمهولة ،كانوا قد اعتقلوا يف  15آذار (مارس)  1980على أثر تظاهرة يف دير الزور أدت إىل
اشتباكات بني املتظاهرين وقوات األمن ،وإىل حرق مكت

حز البعث يف تلك املدينة ،مث نقل هؤالء الشبان

من دير الزور بعد ثالثة شهور ،ويف  11تشرين األول (أكتوبر)  1980وجه آابؤهم رسالة مهتوحة إىل الرفيس
حافظ األسد آملني يف احلصول على معلومات عن أبنافهم ،ولكنهم مل يتلقوا أي رد ،ويف شهر أكتوبر 1981
بدأت منظمة العهو الدولية التحقيق يف تلك "االختهاءات" لكنها مل تتلق أية إجابة من السلطات السورية.
وهؤالء الشبان هم:
حممد وليد اجلاسم العبود ،أمحد صا حل العبد هللا ،حممد عكا  ،أمحد طال

شها  ،نوري العاصي ،خالد

إبراهيم القاسم ،أمحد النبكي ،ماهر نوجيي ،اثفر نوجيي ،مصطهى جالل طعمة ،سيهان امال خرابه ،ماهر سطام،
حسان صاحل داي  ،أمحد حسن الهالح ،بسام دلف ،حممد احلمدوش ،علي زغري ،إبراهيم الرتكي ،أمين بشعان،
شك ري حممود خويلدي ،أمحد العلي ،حسن طه زمزم ،عبد الهتاح اهلبا  ،محيد األمسر ،أمحد رشيد اهلبة ،لؤي
أمحد بشعان ،قصي أمحد بشعان ،امال زكور احلامد ،عامر مالود ،عايش طباش ،مهيدي صاحل العبيد ،مروان
اللجي ،حممد املصالوي ،حممد يونس الكمور ،صبحي عبد املنعم ،أمحد صاحل الشطيطة ،هيثم خضر البطاح،
منري جدعان.
كما تقوم منظمة العهو الدولية ابلتحقيق يف أمر "اختهاء" توفيق دراق السباعي وهو طبي
األمراض العصبية عمره  36عاماً وأ
مكت

أخصافي يف

خلمسة أطهال .يف شهر أاير (مايو)  1980استدعي هذا الطبي

إىل

مدير إدارة السجون مبدينة محص على أثر وقوع رسالة مرسلة إليه من أقرابفه ابململكة العربية السعودية

يف أيدي موظهي الرقابة السورية ،وبعد أسبوع من اعتقاله ،يف  2حزيران (يونيو) نقل إىل جهة جمهولة ،وأنكرت
إدارة السجن يف محص معرفة أي شيء عنه عندما قامت عافلته ابالستهسار عنه .مث قدمت منظمة العهو الدولية
تهاصيل عن حالته إىل جلنة األمم املتحدة للبحث يف حاالت االختهاء اجلربي أو الالإرادي.
تقول الهقرة  125من تقرير هذه اللجنة املؤرخ  21كانون الثاين (يناير) :1983
"تلقت اللجنة منذ جتديد صالحياهتا معلومات عن حاالت اختهاء جربي أو ال إرادي يف اجلمهورية العربية
السورية قدمتها منظمة غري حكومية ذات صهة استشارية مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي وأحد أقرابء
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الشخص املختهي ،وقامت اللجنة يف حزيران (يونيو)  1983إبحاطة احلكومة السورية أاها تلقت عدداً من
املكاتبات اخلاصة ابالختهاء اجلربي أو الالإرادي يف سوراي ،وأكدت اجلان اإلنساين اخلالص يف رسالتها،
وعربت عن أملها يف التوصل إىل حل سريع بشنن تلك األمور املتعلقة حبقوق اإلنسان.
وهذه املخالهات السابقة تشكل اعتداء على القانون السوري ،وخاصة املواد اآلتية من دستور البالد:
املادة  )1( 25احلرية حق مقدس ،وتكهل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم
وأمتهم.
املادة  )2( 28ال جيوز حتري أحد أو توقيهه إال وفقاً للقانون.

املادة  357من قانون العقوابت :كل موظف أوقف أو حبس شخصاً يف غري احلاالت اليت ينص عليها

القانون يعاق ابألشغال الشاقة املؤقتة.

املادة  358من نهس القانون :إن مديري وحراس السجون أو املعاهد التنديبية أو اإلصالحيات وكل من
اضطلع بصالحياهتم من املوظهني ،إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضافية أو قرار قضافي أو استبقوه إىل أبعد من
األجل احملدد يعاقبون ابحلبس من سنة إىل ثالث سنوات.

كما تشكل هذه املخالهات اعتداء على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (املادة :)9
"ال جيوز القبض على أحد أو توقيهه أو إبعاده بشكل تعسهي".
وكذلك على املادة  )1( 9من االتهاقية الدولية بشنن احلقوق املدنية والسياسية:
"لكل فرد احلق يف احلرية والسالمة الشخصية ،وال جيوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسهي ،كما ال
جيوز حرمان أحد من حريته إال على أساس من القانون وتنهيذاً لإلجراءات املقررة فيه".

ويف نيسان /أبريل  1985نشرت منظمة العهو الدولية تقريراً بعنوان سورية القمع واحلصانة من العقا :

الضحااي املنسيون جاء فيه:

ظل جمهوالً مصري ومكان عشرات السجناء الذين قُبض عليهم يف السنوات السابقة ،وختشى منظمة العهو

الدولية أن يكون بعضهم قد قضى حنبه يف ظروف غامضة أو أُعدموا سراً .وقد اعتقلوا اميعاً ألسبا سياسية
على أيدي أجهزة األمن املختلهة ،دون أوامر قضافية ودون إخطار ذويهم ابلقبض عليهم.

واميع حاالت "االختهاء" تتبع منطاً متشاهباً وبسيطاً :إذ يُلقي القبض على الضحااي أحد فروع قوات
األمن ،مث خيتهون عن األنظار ،وتنقطع أخبارهم بعدها ،وال تقر احلكومة أباهم حمتجزون أو تنكر معرفتها مبكان
وجودهم ،وتواصل أسرهم وأقرابؤهم السعي ملعرفة ما حدث هلم .وفيما يلي أمثلة هلذه احلاالت:
 - 1داين منصورايت (انظر الصورة رقم  :)14وهو مواطن لبناين يف حنو اخلامسة والثالثني من عمره،
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"اختهى" من ميدان عرنوس يف منطقة الشعالن بدمشق يوم  9أو  10مايو /أاير  ،1992وكان يرك

سيارة

يقودها أخوه عندما الحقتهما سيارة -فيما ورد من أنباء -وأدركت سيارهتما وس ةدت الطريق عليها ،وتقدم
منهما ثالثة رجال يلبسون املالبس املدنية ،وطلبوا من قافد السيارة أن ينصرف ،مث نقلوا داين منصورايت إىل
سيارهتم وانطلقوا به ،واستولوا كذلك على سيارته ،ووردت أنباء غري مؤكدة تهيد أبنه قد يكون اقتيد إىل املقر
الرفيسي الستخبارات القوات اجلوية يف دمشق ،وإن كان مصريه ومكان وجوده ما يزاالن جمهولني ،وزعمت
بعض األنباء أنه تويف حتت وطنة التعذي

يف مطلع  ،1994بينما أفادت أنباء أخرى أبنه قد يكون قد أُعدم،

ومع ذلك ،فقد أخربت احلكومة السورية "املقر اخلاص لألمم املتحدة املعين حباالت اإلعدام بغري حماكمة أو
اإلعدام إبجراءات موجزة أو اإلعدام التعسهي" يف يوليو /متوز  1994أن ذلك السجني قد حوكم لالشتباه يف
وحكم عليه ابإلعدام .ومنذ زايرته إىل دمشق مل تره أسرته وانقطعت أخباره عنها ،ومل تتلق أي
قيامه ابلتجسس ُ
إيضاحات من احلكومة السورية بشنن مصريه ومكان وجوده.

 - 2مضر اجلندي (انظر الصورة رقم  :)15وهو مهندس يف الرابعة والثالثني من عمره ،ورد أنه قبض عليه
أو اختطف على أيدي عناصر من "األمن العسكري" يف مساء يوم  20سبتمرب /أيلول  1987يف شارع بغداد
مبدينة دمشق ،وذلك لالشتباه يف عضويته يف "حز العمل الشيوعي" وكانت السلطات تسعى للقبض عليه
لصلته هبذا احلز منذ  1984ويبدو أنه اقتيد إىل معتقل "فرع فلسطني" يف دمشق ،مث انقطعت أخباره ومل يره
أحد منذ ذلك احلني ،ومل تعرتف السلطات ابعتقاله.
 - 3وفاء فهمي علي عبيدات (انظر الصورة رقم  :)16وهي طالبة ابلصف الرابع يف كلية ط األسنان
مجامعة دمشق ،من مواليد ديسمرب /كانون األول  ،1958وقد "اختهت" يف نوفمرب /تشرين الثاين ،1986
وكانت آنذا تقيم يف بيت الطالبات التابع جلامعة دمشق ،ومل تكن مشرتكة يف أي منظمات سياسية أو تقوم
أبي نشاط سياسي ،ورمبا كان السب األوحد العتقاهلا هو أخوها هاين فهمي علي عبيدات (انظر الصورة رقم
 )17الذي قُبض عليه ،فيما ورد ،قبل القبض عليها بشهر بسب عضويته يف "فتح/اجمللس الثوري" وهو فصيل

من فصافل احلركة الهلسطينية يرأسه أبو نضال ،وقيل إن القبض عليه قد وقع يف سوراي أو يف لبنان ،إما على

أيدي قوات األمن السورية أو أعضاء املنظمة اليت ينتمي إليها ،وما زالت أسرهتما جتهل مصريمها ومكان
وجودمها.
ووقعت حاالت "اختهاء" أخرى عدة للهلسطينيني واألردنيني الذين تورط أقارهبم يف الصراعات السياسية
اليت شهدهتا الثمانينيات فيما بني الهصافل املختلهة للحركة الهلسطينية وشىت دول الشرق األوسط إذ أُلقي
القبض مثالً على أسامة حسن بتاينا (انظر الصورة رقم  )18يف درعا يوم  10سبتمرب /أيلول  1986وهو يف
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طريقه من األردن إىل سوراي ،وهو من مواليد عام  1968وكان وقت القبض عليه طالباً يف املدرسة الثانوية وال

يعرف أحد أسبا القبض عليه ،وكان فيما يبدو قد زار العراق قبل ذهابه إىل سوراي بثالثة أشهر ،وكان جواز

سهره تختوماً ابخلامت العراقي ،وتظن أسرته أن ذلك قد يكون السب وراء "اختهافه".

ويف يوم  3سبتمرب/أيلول " 1985اختهت" ميسر اميل عبد العيسوي (انظر الصورة رقم  )19وهي من

مواليد عام  ،1958وخترجت يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية .وكانت قد غادرت منزهلا يف دمشق يف ذلك
اليوم لزايرة زوجها يف السجن ،لكنها مل تعد ،وورد أن زوجها قد اعتقل لصلته حبوادث تهجري القنابل يف دمشق،
وأفرج عنه بعد ذلك.
ومن الهلسطينيني واألردنيني اآلخرين الذين "اختهوا" زايد حممد عبد هللا مصطهى  ،وهو طال

سابق يف

جامعة حل  ،وأسامة فخري حممد البزور (انظر الصورة رقم  ،)20وحممود صباح صايف (انظر الصورة رقم
 ) 21وكالمها طالبان سابقان يف جامعة الالذقية ،وعماد إبراهيم عبد اهلادي محد (انظر الصورة رقم  ، )22وهو
أحد خرجيي كلية احلقوق مجامعة حل  .وقد "اختهوا" اميعاً يف عامي .1988 -1987

ومنذ "اختهاء" هؤالء مل ترهم عافالهتم وانقطعت أخبارهم عنها  ،ومع ذلك فقد تلقت بعض هذه العافالت

يف عام 1986و  1987مكاملات هاتهية من جمهولني حيثواها على العمل من أجل إطالق سراح جمموعة من
املعتقلني البعثيني يف األردن ،ويعرضون عليها اإلفراج عن أقارهبا يف سوراي مقابل ذلك .وطبقاً ملا ذكرته هذه
العافالت ،فإن مصدر املخابرات اهلاتهية كان يف سوراي نهسها كما قال املتحدثون إاهم يعرفون مكان اعتقال
األقار دون أن يهصحوا عنه.
مايكل سعدي (انظر الصورة رقم  :)23وهو طبي من مواليد عام  ،1944ورد أنه قُبض عليه أو
اختطف يف أحد شوارع دمشق على أيدي شخصني يركبان سيارة جي  .وقد أجرت أسرته استهسارات عدة
عنه دون أن تتلقى أي إجابة رمسية .وطبقاً لألنباء اليت تلقتها منظمة العهو الدولية ،يبدو أنه شوهد يف مستشهى

تدمر العسكري يف عام  1984تقريباً.
أما املعتقلون الذين ُخيشى أن يكونوا قد أعدموا فقد شاهدهم أصدقاؤهم وذووهم أو اتصلوا هبم ،بصهة
عامة ،بعد القبض عليهم ،ومن بينهم:
 - 1حممود بن أمحد (انظر الصورة رقم  :)24وهو مهندس مدين ولد عام  ،1930وهو متزوج وله مخسة
أبناء .وقد قبض عليه يوم  14أغسطس/آ

 1980يف حل  ،على أيدي رجال الوحدات اخلاصة ابجليش.

وكان قد احتجز أول األمر يف سجن السراين حيث مسح ألسرته بزايرته مرتني .مث نقل إىل سجن آخر ،وظل
مصريه ومكانه جمهولني بعد ذلك .ومثة أنباء غري مؤكدة توحي أبنه قد يكون قد أعدم يف عام 1983.
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 - 2حامت عبد هللا الزريقات (انظر الصورة رقم  :)25وهو معلم أردين من مواليد عام  ،1938و هو
متزوج وله ولدان ،وقد قبض عليه يف مارس/آذار  1981يف محص ،وكان ذلك فيما ورد لالشتباه يف أن تكون
ومسح ألسرته بزايرته مرة واحدة عام  1983يف سجن تدمر العسكري ،ومنذ ذلك احلني مل
له صالت ابلعراقُ .
يره أهله وانقطعت أخباره عنهم .وقد تلقت منظمة العهو الدولية أنباء متضاربة عن مصريه ومكان وجوده،
ويوحي بعض هذه األنباء أبنه نقل من سجن تدمر العسكري إىل سجن آخر يف دمشق .ويوحي غريها أبنه رمبا
أُعدم عام  1983يف سجن تدمر العسكري.
ويف اميع هذه احلاالت ،تعيش عافالت السجناء يف هم وغم شديدين بسب

جهلها مبصري أحبافها .فقد

قالت أم "اختهى" ابنها منذ تسع سنوات ملنظمة العهو الدولية" :ال أستطيع منذ تسع سنوات أن آكل أو أانم
كما ينبغي" ،وقالت أم أخرى للمنظمة" :أريد أن أعرف مصري ابين ،هل مات أم ما زال حياً يرزق ...فإذا كان

حياً فإنين أريد أن أعرف مكانه ،وأن يسمح يل بزايرته ..وإذا كان قد ارتك

جرمية ما فعليهم أن خيربوين هبا

ويسمحوا يل بزايرته ..وإذا كان قد مات فال بد أن أعرف حىت أستطيع أن أبكيه كما ينبغي".

وجي على احلكومة أن تعاجل هذه االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ابختاذ اإلجراءات الالزمة فوراً
إليضاح مصري هؤالء السجناء ومكااهم ألسرهم ،والسماح هلا بزايرهتم .أما يف احلاالت اخلالفية اليت تنكر فيها
السلطات أن تعرف أي شيء عن هؤالء السجناء ،فعلى احلكومة الشروع يف حتقيق مستقل وحمايد يف الظروف
اليت أحاطت "ابختهافهم" .وجي

إجراء مثل ذلك التحقيق كذلك فيما يتعلق مبن فارق احلياة منهم ،وإعادة

جثثهم إىل ذويهم لدفنها.
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الهصل الثاين
احلرايت السياسية والنقابية
أوالً  -احلرايت السياسية

واقع احلرايت السياسية يف سورية من منظور حقوق اإلنسان

لقد نصت املادة ( )21من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما يلي:
 - 1لكل فرد احلق يف االشرتا يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون
اختياراً حراً.
 - 2لكل شخص نهس احلق الذي لغريه يف تقلد الوظافف العامة يف البالد.
 - 3إن إرادة الشع هي مصدر سلطة احلكومة ويعرب عن هذه اإلرادة ابنتخاابت نزيهة دورية جترى على
أساس االقرتاع السري وعلى قدم املساواة بني اجلميع ،أو حس أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
وقد جاء يف املادة ( ) 25من املعاهدة الدولية املتعلقة ابحلقوق املدنية والسياسية ،لكل مواطن احلق
والهرصة دون متييز مما ورد يف املادة ( )12ودون قيود غري معقولة يف:
أ  -أن يشار يف سري احلياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلني خيتارون حبرية اتمة.
يف انتخاابت دورية أصيلة وعامة وعلى أساس من املساواة على أن تتم

 أن ينتخ أو يُنتخاالنتخاابت بطريق االقرتاع السري ،وأن تتضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني.

ج  -أن يكون له احلق يف احلصول على اخلدمة العامة يف بالده على أسس عامة من املساواة.
ونصت الهقرة ( ) 2من نهس املادة على أنه إذا كانت التدابري التشريعية ال تكهل تنهيذ احلقوق املعرتف هبا
يف هذا العهد ،فإن كل دولة طرف فيه تتعهد أبن تتخذ طبقاً إلجراءاهتا الدستورية ما يكون ضرورايً لذلك.

وقضت املادة ( ) 3من هذه املادة بتعهد كل دولة طرف يف العهد بكهالة سبل فعالة للتظلم ألي شخص

انتهكت حقوقه أو حرايته املعرتف هبا فيه.
وخالصة التزامات احلكومة السورية مبوج

هذه املادة أن تعدل التشريع الذي ال يتهق مع نصوص هذا

العهد ،وإننا من اب التوثيق املوضوعي نورد حرفياً ما قاله املندو السوري أمام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

يف جنيف يف اجللسة رقم ( )158اتريخ  1979/8/2الوثيقة رقم ( )158الهقرة(.)3

"أضاف السيد الهتال أبن العهد املوقع واملعلن من بالده متوافق مع النظام الدستوري وأصبح جزءاً من

القانون السوري الداخلي ،وهذا يستتبع أن كل مواطن سوري يستطيع أن يثري أحكامه أمام السلطات القضافية
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واإلدارية" ويقول املندو السوري يف الهقرة ( )16من نهس حمضر اجللسة (إن سورية ال ميكن هلا أن توقع
العهد الدويل ما مل تقدر أبنه ليس هنا تعارض بني دستورها ونصوص العهد ألن للدستور قيمة أمسى واميع
الواثفق واملعاهدات الدولية اليت تنضم إليها سورية جي أن تتوافق مع الدستور).
ولبيان مدى تطابق تصرحيات مندو احلكومة األستاذ فتال والواقع الهعلي للحرايت السياسية يف سورية
البد لنا من حبث ما يلي:
أ  -قراءة يف الدستور السوري النافذ.
 -قراءة يف بعض القوانني السورية املتعلقة ابحلرايت السياسية.

أ  -الدستور السوري:

إن الدستور السوري هو القانون األساس للبالد وجي

أن تكون القوانني كافة منسجمة مع أحكامه وأال

تكون ابطلة أو قابلة لإلبطال لعدم دستوريتها.
ومن الرجوع إىل املادة ( )8من الدستور السوري نرى نصها ما يلي:
(إ ن حز البعث العريب االشرتاكي هو احلز القافد يف اجملتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل
على توحيد طاقات اماهري الشع ووضعها يف خدمة أهداف األمة).
فالدستور السوري الذي هو القانون األساسي يف البالد يهرض على الشع السوري حزابً معيناً يعتربه حزابً
قافداً يف الدولة واجملتمع دون أن يكون للشع السوري أي إرادة أو رأي يف هذا احلز  .هذا احلز الذي
استوىل على السلطة ابنقال

عسكري وفرض نهسه على الشع

السوري ،كما أن اجمللس الذي وضع هذا
رأي يف تعيينهم وكان من

الدستور هو جملس عُني أعضاؤه تعييناً من قبل حز البعث دون أن يكون للشع
املهرتض أن ينتخبوا انتخاابً حراً ليكونوا ممثلني عن الشع  ،وإن كان قد جرى فيما بعد استهتاء على الدستور

انل موافقة  %99من األصوات ،فإن اميع العاملني يف وسافل اإلعالم يعلمون أن االستهتاء على الدستور كان
استهتاء صورايً مزوراً ،وملا قام الشع
ً
بقسوة.

السوري ابنتهاضة شعبية اعرتاضاً على هذا الدستور قمعت االنتهاضة

فني إرادة للشع يف اختيار ممثليه ،وأي إرادة هلذا املمثل إذا كان حز البعث مهروضاً عليه حبكم
الدستور كقافد يف الدولة واجملتمع؟!!

 -القوانني األخرى:

 - 1إن القوانني السورية ال تسمح ألي فرد من أفراد الشع وال جملموعة منه بتشكيل حز سياسي.
 - 2هنالك ما يسمى أبحزا

اجلبهة التقدمية اليت نص الدستور السوري على أن الذي يقود هذه
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األحزا هو حز البعث العريب االشرتاكي ومن هذا النص يظهر أنه ليس هلذه األحزا رأي مستقل ،وليس
هلا صحف ،وال مكات  ،وال حيق هلا معارضة احلز القافد يف اجملتمع والدولة .إن أي نشرة سياسية حىت ولو
كانت توزع داخل حزهبا وخاصة بصهها ،جي أن يوافق عليها سلهاً حز البعث احلاكم.

 - 3لقد كان املرسوم ( )26اتريخ  1973/4/14الناظم لعملية االنتخاابت يلزم احلكومة إبعالن جداول

أبمساء الناخبني وأصول االعرتاض على هذه اجلداول قبل فرتة حمددة من موعد االنتخا  ،وعدد الناخبني يف كل
مركز انتخايب.
وملا جرت انتخاابت عام  1977مل تتجاوز نسبة املقرتعني  %5أي أن نسبة الذين قاطعوا االنتخاابت
 %95من الناخبني وأمام هذه الهضيحة وخوفاً من وقوع أمثاهلا يف املستقبل صدر املرسوم  24اتريخ
 1981/10/3ونص على إلغاء املواد  11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6من املرسوم رقم  26اتريخ
 1973/4/14الناظم لعمليات االنتخا

يف سورية ،واملواد امللغاة تتعلق مجداول الناخبني وأصول إعالاها

واالعرتاض عليها وبيان عدد الناخبني يف كل مركز ،ومل يعد هنا حاجة لبيان نسبة املقرتعني لزوال املعيار املبين
على أساسها.
وهذا اإللغاء ينم عن جتاهل متعمد لدور املواطن يف االنتخاابت بعد املقاطعة الشعبية لالنتخاابت ،وهذه
السابقة التشريعية الهريدة ال جتد هلا مثيالً يف العامل أامع.

واملعلوم أن نسبة املقرتعني يف أي انتخاابت يف العامل تشكل أساس ثقة املواطنني ابلنظام احلاكم ،فإن

انعدمت هذه الثقة زال مربر وجود النظام أصالً.
ونذكر أخرياً ابلهقرة ( )3من املادة ( )21من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن إرادة
الشع هي مصدر سلطة احلكومة ويعرب عنها ابنتخاابت حرة نزيهة.

 - 1الواقع املؤسسايت والدستوري حلرية األحزا السياسية يف سورية
إن حرية األحزا

السياسية يف سورية حمكومة مبيثاق دعي (ميثاق اجلبهة الوطنية التقدمية يف اجلمهورية

العربية السورية) صدر بتاريخ  1982/3/7ويتنلف هذا امليثاق من مقدمة و 10مبادئ حول السياسة الداخلية
و 6مبادئ حول السياسة العربية و 5مبادئ حول السياسة الدولية.
واعتربت نصوص هذا امليثاق جزءاً من الدستور السوري الدافم الصادر بعد سنة من إصدار امليثاق أي يف

 1983/3/13حيث نصت املادة  8من الدستور على "أن (احلز ) يقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على
توحيد طاقات اماهري الشع ".
واألحزا

املنضمة إىل هذه اجلبهة ابإلضافة حلز السلطة هي احلز الشيوعي (جناح خالد بكداش)
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االحتاد االشرتاكي العريب ،الوحدويون االشرتاكيون ،االشرتاكيون العر .
وإن قراءة متننية لنصوص امليثاق املذكور تبني لنا ما يلي:
أ  -أن حرية األحزا

السياسية يف سورية تنحصر ضمن إطار النظام احلاكم ووفق ميثاق اجلبهة أي أنه

الوجود حلرية األحزا خارج النظام وبتعبري آخر فإن حق املعارضة والتعددية السياسية غري معرتف به سواء يف
الدستور أو ميثاق اجلبهة.
 الواقع العملي للحياة السياسية يف سورية منذ إصدار ميثاق اجلبهة أثبت أن السلطة مل تكتف مبنعنشاط األحزا السياسية غري املشاركة يف اجلبهة وإمنا الحقت قواعد هذه األحزا وقياداهتا واعتقلتهم كاحلز
الشيوعي (املكت

السياسي) واالحتاد االشرتاكي ،ووصل األمر ابلسلطة إىل إصدار القانون رقم  49لعام

 1980الذي يعاق ابإلعدام على جمرد االنتماء إىل اماعة اإلخوان املسلمني.
ج  -إن حز السلطة هو املخول بقيادة اجلبهة وتتجسد هذه القيادة كما جاء يف مقدمة امليثاق ،بتمثيله
ابألكثرية يف مؤسسات اجلبهة اميعها وأبن يكون منهاج احلز ومقررات مؤمتراته موجهاً أساسياً هلا يف رسم
سياستها العامة وتنهيذ خططها.
د  -مل يسمح ميثاق اجلبهة لألحزا املشاركة فيها ابلنشاط العلين السياسي أو الهكري فلم جيز هلا بهتح
مكات

أو مقرات ،كما مل يسمح هلا إبصدار صحف أو نشرات مرخصة تنطق ابمسها مما يعين أن نشاط هذه

األحزا شكلي.
هـ  -نصت املادة  8من مبادئ امليثاق اخلاصة ابلسياسة الداخلية على أن الطال جي أن ينتهي التنافس
عليهم ،وأن أطراف اجلبهة (من غري حز السلطة) تتعهد أبن تعمل على وقف نشاطاهتا التنظيمية والتوجيهية
يف هذا القطاع ،ابدفة إبيقاف امتدادها والتنسي هلا..
وإذا كان هنا من مربر قد يكون مقبوالً ابلنسبة لعدم إقحام اجليش يف التيارات السياسية ،فليست هنا

أية مربرات تسوغ احتكار السلطة للنشاط بني الطال

إال خوفها من ممارسة الطلبة حلرايهتم الدميقراطية مما

يكشف عجز السلطة عن االنتشار بني اماهري الطلبة إذا وجد مناخ دميقراطي.
واخلالصة أن ميثاق اجلبهة والدستور السوري ال يضمنان أي حق من حقوق املعارضة أو التعددية السياسية
وإمنا يشكالن صيغة النتها مؤسسايت ومنهجي مقنن يف الدستور النتها حقوق اإلنسان.
أما على نطاق املمارسة العملية هلذه اجلبهة فيمكن مالحظة ما يلي:
 - 1أن اجلبهة تهتقد أية فاعلية يف السياسة السورية الرمسية وال يسمع املواطن بقراراهتا إال عندما يرغ
النظام بتحميلها مسؤولية املوافقة على إجراء هام اختذه ونذكر على سبيل املثال أن هذه اجلبهة قد استقدمت
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مرتني للموافقة على إجراءات النظام .األوىل :عندما وافقت على وقف إطالق النار بعد حر تشرين 1973،
والثانية عند املوافقة على التدخل السوري يف لبنان عام 1976.
 - 2إن أحزا

اجلبهة ال متثل يف الواقع اماهري سياسية فاعلة وابستثناء احلز الشيوعي التابع خلالد

بكداش والذي يشار يف اجلبهة تنهيذاً ألمر من االحتاد السوفيايت فإن ابقي األحزا من وحدويني اشرتاكيني أو

اشرتاكيني عر أو االحتاد االشرتاكي فهي ال متلك قاعدة حزبية شعبية وإمنا تعمل قيادهتا على استغالل هذه
ليس إال .ونتيجة لذلك فقد انشقت عن هذه األحزا

تنظيمات (قواعد وقيادات)

اجلبهة لتستلم مناص

معارضة للنظام السوري تعرضت حلمالت اعتقال كاحلز الشيوعي  -املكت

السياسي ،الذي اعتقل أمينه

العام رايض الرت منذ عام  1980واالحتاد االشرتاكي واالشرتاكيني العر .

ممارسة املواطنني السوريني حلقهم يف املشاركة يف احلياة العامة

تقضي املادة  25من االتهاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية مبمارسة املواطنني حلقهم يف املشاركة يف
احلياة العامة -دون أي متييز -ابالنتخاابت والرتشيح.
وقد قسمنا هذه املمارسة إىل جزء خاص مبجلس الشع وآخر خاص ابنتخا رفيس اجلمهورية.

حق املواطنني السوريني ابالنتخا والرتشيح إىل جملس الشع

إن ممارسة املواطنني السوريني حلقهم ابالنتخا والرتشيح إىل جملس الشع  ،قد خضعت لنهس القيود اليت
وضعت على حرية األحزا

السياسية حتت إطار (ميثاق اجلبهة الوطنية) الذي تناولناه ابلبحث يف الصهحات

السابقة ،حبيث أصبح الرتشيح مقتصراً على مرشحي هذه اجلبهة السلطوية.
وعرب الشع

عن عدم رضافه عن هذه الصيغة املزورة إلرادته فقاطع االنتخاابت اليت جرت عام 1977

فلم تتجاوز نسبة املقرتعني  %5من املسجلني يف اجلداول االنتخابية.
لذلك عمدت السلطة إىل إدخال تعديالت جوهرية على القانون املنظم النتخاابت جملس الشع الصادر
ابملرسوم التشريعي رقم  26اتريخ .1973/3/14
فقد صدر املرسوم التشريعي رقم  24اتريخ  1981/10/3الذي ألغى اجلداول االنتخابية للناخبني وألغى
النصا املطلو للناخبني أي  %51واعتبار فرتة االنتخاابت يومني حكماً.
وأجيز للناخ االقرتاع يف أي مركز من مراكز االنتخاابت يف حمل قيده أو إقامته أو عمله.
وهذه التعديالت تستهدف مبجملها تغطية مقاطعة الشع لالنتخاابت وإفساح اجملال أمام عناصر السلطة
للتدخل فيها.
فإن إلغاء اجلداول االنتخابية يزيل إمكانية إحصاء نسبة الناخبني الهعليني من أصل املسجلني يف اجلداول،
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وهذا ما أدى إىل إلغاء النصا املطلو ومتديد االنتخاابت إىل يومني دون حاجة لبيان نسبة املقرتعني.
أما إجازة ممارسة االنتخاابت يف حمل القيد أو اإلقامة أو العمل فتتيح للسلطة كي تدفع بعناصرها حىت
ينتخبوا أكثر من مرة بغيا جداول للناخبني لتزوير إرادة الشع وتغطية مقاطعته لالنتخاابت.
 - 3إن نسبة توزيع مقاعد جملس الشع على األحزا املشاركة يف اجلبهة الوطنية ،كما جاء يف بيان وزير
الداخلية هي:
 %66أي  129مقعداً حلز السلطة.
 %4أي  8مقاعد للوحدويني االشرتاكيني.
 %5أي  9مقاعد لالحتاد االشرتاكي.
 %2أي  5مقاعد لالشرتاكيني العر .
 %5أي  9مقاعد للحز الشيوعي (اماعة خالد بكداش).
 %18أي  25مقعداً للمستقلني.

وهذه املعلومات تكهي حبد ذاهتا إلعطاء صورة واقعية عن ممارسة املواطنني السوريني حلقوقهم الدميقراطية

اليت ال تتعدى الشكل دون احملتوى ألن نتافج االنتخاابت معروفة وجمهزة مسبقاً من السلطة احلاكمة ضمن
مؤسسات أوجدهتا السلطة مبثابة واجهة للتحكم واجلدير ابلذكر أن جملس الشع هذا مل يناقش يف اترخيه
ممارسات القمع اليت ارتكبت يف سورية وخاصة جمزرة محاة عام .1982

فرض املرشح لرائسة اجلمهورية

من املهروض أن ميارس الشع حقه يف انتخا رفيس اجلمهورية سواء مباشرة يف األنظمة الرائسية أو عرب
الربملان يف األنظمة الربملانية .فقد نصت املادة  84من الدستور على أن الرتشيح ملنص رائسة اجلمهورية يصدر
عن جملس الشع بناء على اقرتاح القيادة القطرية ويعرض الرتشيح على املواطنني الستهتافهم فيه.
ومبقتضى هذا النص ال خيار للشع

يف انتخا رفيس اجلمهورية وإمنا مهمته املصادقة على اقرتاح حز

السلطة عرب جملس الشع .

حرية التعبري والنشر يف سورية  -املادة  19من االتهاقية الدولية:
من املعلوم أن الصحافة السورية أبامعها سلطوية وال متلك األحزا املشاركة مجبهة السلطة إصدار صحف

أو منشورات علنية وهذا طبيعي ضمن زوال التعددية السياسية والهكرية ،لذلك فإن حرية الصحافة مصادرة.
أما حرية التعبري والنشر فإن ممارساهتا خاضعة لرقابة صارمة من األجهزة املختصة وال يسمح بدخول
الصحف واجملالت اليت تكت خالفاً لنهج النظام.
161

ومل تتحمل السلطة نقدها من اجملالت العربية املهاجرة فعمدت إىل تهجري سيارة ملغومة أمام جملة الوطن
العريب يف ابريس بتاريخ  21نيسان .1982
كما اغتال النظام الصحافيني واملهكرين الذين كتبوا ضده ونذكر منهم األستاذ صالح الدين البيطار،
والسيد سليم اللوزي ،ورايض طه.

اثنياً :احلرايت النقابية يف سورية

بعد تهاقم القمع من قبل السلطة يف سورية حتت ستار حالة الطوارئ وخاصة يف النصف الثاين من

السبعينيات ،تداعى احملامون السوريون لدراسة املمارسات القمعية ،واجتمعت اهلياة العامة لهرع نقابة حمامي
دمشق وأصدرت القرار رقم  1اتريخ  1987/6/22الذي تضمن عشر فقرات وهي:
 - 1املطالبة برفع حالة الطوارئ املعلنة ابألمر العسكري رقم  2اتريخ  1963/8/3فوراً.
 - 2السعي لتعديل قانون الطوارئ حبيث يقيد إعالن تلك احلالة أبضيق احلدود والقيود على أن تقصر
مدهتا بثالثة أشهر قابلة للتمديد إىل مدة مماثلة بعد استهتاء الشع مباشرة.
 - 3اعتبار األوامر العرفية الصادرة خالفاً ألحكام قانون الطوارئ واليت أضحت شبه مؤسسة تشريعية

سرية ،معدومة انعداماً مطلقاً ،والطل إىل األساتذة احملامني والقضاة إمهاهلا وعدم التقيد مبضمواها وعدم املرافعة
استناداً إليها ومقاطعتها مقاطعة اتمة.
 - 4اعتبار أي حمام وخاصة حمامي الدوافر الرمسية واملؤسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشري

على تلك اجلهات ابلعمل والسعي الستصدار أوامر عرفية مبصادرة أموال املواطنني واالستيالء عليها وحجز
حريتهم وجتاوز األحكام القضافية ،بل وجتاوز القضاء برمته ،إمنا يرتك

زلة مسلكية جي

مساءلته عليها أمام

جملس التندي .
 - 5السعي إللغاء احملاكم االستثنافية حتت أية تسمية كانت وإحالة القضااي املعروضة عليها إىل املراجع
املختصة يف القضاء العادي.
 - 6حترمي اميع صور الكبت ،والقهر ،والقمع ،والتعذي

اجلسدي والنهسي ،املنافية للكرامة اإلنسانية

والوطنية وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاء العادي ومتكينه من أداء واجبه حبرية ،وإاهاء حاالت
االعتقال الكيهي ،وإطالق سراح املعتقلني بسب

الرأي أو الهكر أو العقيدة ،أو إحالتهم على القضاء العادي

حملاكمتهم حماكمة عادلة وعلنية ،يؤمن هلم فيها حق الدفاع وحترتم فيها حقوقهم األساسية.
 - 7التصدي جلميع أنواع االعتقال واالمتهان ،وفرض العقوبة اليت متارسها جهات غري قضافية ال ختضع
إجراءاهتا ألية رقابة قانونية أو قضافية.
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 - 8اعتبار مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الدستور األساسي للمواطن ،وتقدمي أحكامه على أي
نص تشريعي حملي مهما كان نوعه يف حال تعارض أحكامهما.
 - 9أتليف جلنة خاصة يف فرع نقابة دمشق تكون مهمتها تنهيذ هذا القرار وذلك برصد اميع األعمال
اليت تشكل جتاوزاً على حقوق املواطن وحريته.

وتقدمت نقابة احملامني مبذكرة إىل سلطات النظام يف سورية بتاريخ  1978/8/17تضمنت املطال الواردة

يف القرار املشار إليه.
مث انعقد املؤمتر العام لنقابة احملامني حبل

بتاريخ  1978/12/1وأكد القرار رقم  1الصادر عن فرع

النقابة بدمشق.
وتضام نت نقابتا األطباء واملهندسني مع نقابة احملامني يف مطالبها املشروعة ،واستخدمت السلطة تختلف
وسافل املماطلة لدراسة هذه املطال اليت أكدهتا نقابة احملامني انطالقاً من التزام احلكومة السورية ابالتهاقية
الدولية للحقوق املدنية والسياسية اليت تعترب نصوصها جزءاً من التشريع السوري.

وإن مطال النقاابت العلمية ليس إال إاثرة ملواد هذه االتهاقية أمام السلطات القضافية واإلدارية ،كما هو

صريح املادة الثانية من االتهاقية الدولية.
وبعد أن استنهدت نقابة احملامني كافة الوسافل قررت اهلياة العامة إعالن اإلضرا
املطال وحدد يوم  1980/3/31موعداً هلذا اإلضرا .

وعندما طعن بعض احملامني بقرار اهلياة العامة إبعالن اإلضرا

العام لتنهيذ هذه

قررت حمكمة النقض تصديقه من حيث

مطالبة النقابة إبطالق احلرايت العامة ألن الدفاع عن حقوق اإلنسان يقع ضمن مهام النقابة ،إال أاها نقضته
جزفياً جلهة إلزام ا حملامني ابلتوقف عن العمل ،ألن احملاماة مهنة حرة (قرار حمكمة النقض رقم  431اتريخ
.)1980/3/25
ومع ذلك فقد نهذ اإلضرا يف معظم احملافظات مع العلم أن نقابيت األطباء واملهندسني تضامنتا مع نقابة
احملامني يف مطالبها وأصدرت كل منها قرارات مستقلة تؤكد على هذه املطال .
عندفذ عمدت السلطة بتاريخ  1980/4/8إىل إصدار مرسوم تشريعي جييز لرفيس جملس الوزراء حل
نقاابت احملامني واألطباء واملهندسني ،وبنهس اليوم صدر مرسوم حل هذه النقاابت ومت اعتقال أعضافها.
وعندما انعقد املؤمتر الرابع عشر للمحامني العر يف الرابط بني  26 /24حزيران  1980رفض املكت
الدافم الحتاد احملامني العر قبول النقابة املسماة من السلطة وقرر املؤمتر اعتبار حل نقابة احملامني يف سورية
ابطالً.
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إال أن السلطة مل تكرتث -ابلطبع -بقرار مؤمتر احملامني العر وأصدرت جمموعة قوانني هدفها الظاهري
تنظيم ممارسة املهن العلمية وابطنها ربط نقاابت هذه املهن ابلسلطة ربطاً تبعياً.
فقد أصدرت القانون رقم  26اتريخ  1981/7/22اخلاص بتنظيم مهنة اهلندسة والقانون رقم  31اتريخ
 1981/8/16املتعلق ابلتنظيم القانوين لألطباء البشريني ،والقانون رقم  39اتريخ  1981/8/21اخلاص
بتنظيم مهنة احملاماة.
والطابع العام هلذه القوانني هو ربط النقاابت العلمية حبز السلطة ،مثالً ال تعترب اجتماعات املؤمتر العام

قانونية إال بدعوة ممثل عن املكت املختص يف القيادة القطرية (املادة ( )37الهقرة أ).

وال جتوز الدعوة الجتماعات املؤمتر العام االستثنافية إال بعد احلصول على إذن مسبق من نهس املرجع
(املادة  27الهقرة ).
كما أجازت هذه القوانني جمللس الوزراء حل النقاابت ( ،)35واستبعد قانون تنظيم مهنة احملاماة ،الدفاع
مهمات النقابة كما حصرت هذه املهنة ابلدفاع عن حقوق املوكلني فقط.
عن حقوق اإلنسان من بني ة

ومل يعد من اختصاصها الدفاع عن حقوق األفراد والوطن واألمة واإلنسانية كما كان احلال يف القانون

السابق.
وعندما اجتمع املكت الدافم الحتاد احملامني العر يف بغداد للهرتة ما بني  7 - 3تشرين  1981تقدمت
جمموعة من احملامني السوريني املعارضني بدراسة عن قانون تنظيم احملاماة اجلديد يف سورية وتخالهته الستقالل
وكرامة مهنة احملاماة.
فقرر املكت

الدافم اعتبار هذا القانون ماساً ابستقاللية وكرامة احملاماة ،وشكل جلنة برائسة األمني العام

لزايرة دمشق والطل من السلطات السورية تعديل النصوص املخالهة الستقالل املهنة ،إال أن السلطة رفضت
استقبال اللجنة.
وقد أكد املكت الدافم قراره هذا ابجتماعه املنعقد يف اجلزافر يف كانون الثاين  ،1983مث أصدرت اللجنة
املشكلة من املكت الدافم الحتاد احملامني العر تقريرها الذي جاء فيه ما يلي:
تعليق على قانون احملاماة رقم ( )39الصادر بتاريخ 1981/8/21
يف شنن تنظيم مهنة احملاماة يف اجلمهورية العربية السورية
"ولكن القانون مع ذلك ضم عدداً من النصوص تهقد النقابة استقالهلا وهذا االستقالل هو األصل يف

العمل النقايب بعامة ويف نقابة احملامني خباصة.

وقراءة املواد التالية توضح مدى اخلطورة اليت جاء هبا ذلك القانون ابلنسبة الستقالل املهنة واستقالل
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النقابة:
 املادة الثالثة وهي من املواد األصولية احلاكمة تلزم النقابة ابلعمل وفق مبادئ احلز احلاكم بل وأكثرمن ذلك كما ورد يف اهاية املادة وفق "توجيهاته".
املختص يف القيادة القطرية

 املادة الرابعة تنص صراحة على أن النقابة تعمل ابلتنسيق "مع املكتللحز احلاكم" على حتقيق أهدافها.

ووضع هاتني املادتني على هذا النحو حييل النقابة عملياً إىل جهاز من أجهزة احلز مما يهقد النقابة كل
استقالل يف القضااي العامة.
 وتنص املادة السابعة من القانون على أنه لوزارة العدل حق الرقابة والتهتيش على نقابة احملامني وفروعها.وإذا كانت املاداتن الثالثة والرابعة أخضعتا نقابة احملامني للحز فقد جاءت هذه املادة لتخضع النقابة
كامالً (الرقابة واإلشراف) لوزارة العدل.

جاءت املادة  37من القانون تنص على أن اجلمعية العمومية أو ما أمساه القانون املؤمتر العام ،ال يكون

انعقاده صحيحاً ،إال إذا حضره ممثل عن املكت املختص يف القيادة القطرية للحز  ،ونصت املادة أيضاً على
أنه ال جيوز دعوة املؤمتر إىل اجتماع استثنافي إال بناء على إذن مسبق من املكت

املختص يف القيادة القطرية

للحز .
ويف هذا النص إهدار كامل لذاتية النقابة واستقالليتها.
جاءت املادة  74من القانون حبكم غري

يهدد مضمون املهنة وموضوعها هتديداً خطرياً وذلك إذ نصت

على أنه "ميتنع على احملامي زايرة السجناء يف أماكن التوقيف إال بناء على طل خطي من املوقوف أو من ذويه،
أو إذا كان مكلهاً ابلدفاع عنه قانوانً كل ذلك بعد االستحصال على إذن من رفيس جملس الهرع أو من ينيبه

بذلك.

هذا النص ميكن أن يؤدي عملياً إىل تعطيل اتصال احملامي ابملتهم ويهدد ضمانة أساسية من ضماانت
الدفاع مما جيعل هذا النص تخالهاً ألبسط مبادئ حقوق اإلنسان.

املادة  78إذ وضعت بعض الضماانت ابلنسبة لتوقيف احملامي أو تهتيش مكتبه ،استبعدت هذه الضماانت

وجه للمحامي يدخل ضمن جرافم أمن الدولة ،وملا كانت جرافم الرأي يف أغل أجزاء
على بساطتها إذا كان ما ة
الوطن العريب ويف سورية ابلذات تدخل ضمن هذه اجلرافم ،وملا كان األغل

األعم ال يوجه للمحامني إال ما

اتصل هبذه اجلرافم فمعىن ذلك إهدار هذه الضماانت يف حق احملامني ذوي الرأي وإبقاؤها للمحامي الذي
يزور أو خيتلس ماالً ملوكله ،وذلك أن هؤالء يف نظر مشرع القانون السوري أوىل
خيالف أصول املهنة كنن ة
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ابلرعاية من احملامني الذين خيالهون السلطة يف رأيها ،وهذا بالء عظيم.
 -املادة  79تنص على أنه ميتنع على احملامي ترشيح نهسه أو قبول أي منص

أو عضوية مكت

أو

االستمرار فيها يف أي منظمة أو احتاد للمحامني واحلقوقيني عربياً أو دولياً إال بعد احلصول على موافقة خطية

من النقابة تصدر بقرار من جملسها.

وإذا كان شنن النقابة يف اخلضوع للحز والسلطة هو ما بيةـنةا فإن معىن ذلك وفقاً هلذا النص أنه لن يرشح

ألي من املواقع املشار إليها ولن يستمر يف عمله إال من كان حمل رضى احلز والسلطة ويف هذا مصادرة
ألبسط أنواع احلرايت النقابية بل وحجر على العمل العريب والدويل ممن ال ميلكون مثل هذا األمر".
وعندما عقد املؤمتر اخلامس عشر للمحامني العر يف مدينة سوسة التونسية بني  5 - 2تشرين الثاين
 .1984أكد املؤمتر قراراته السابقة حول استقاللية مهنة احملاماة ،وأصدر قراراً خاصاً حول احملامني السوريني
املعتقلني منذ نيسان  1980جاء فيه ما يلي:

يقرر املؤمتر تكليف األمني العام لالحتاد ببذل مساعيه ابالشرتا والتعاون مع نقابة احملامني يف سورية
لالتصال ابلسلطات السورية من أجل اإلفراج عن احملامني املعتقلني على أن يقدم تقريراً عن نتافج مهمته إىل
املكت الدافم القادم.
وعندما عقد املكت

الدافم دورته يف القاهرة بني  24 - 21شباط  1985تقدم األمني العام الحتاد

احملامني العر ب تقريره عن الهرتة ما بني انعقاد املؤمتر العام يف سوسة بتونس وانعقاد املكت

الدافم يف دورته

األوىل يف القاهرة ،ومما جاء يف التقرير حول القرار اخلاص الذي اختذه املؤمتر العام اخلامس عشر بتكليف األمني
العام ببذل مساعيه لدى السلطات احلاكمة يف سورية ابلتعاون مع نقابة احملامني يف سورية لضمان إطالق سراح
احملامني جاء يف تقريره ما يلي:
 بشنن تنهيذ القرار اخلاص ابلسعي لدى السلطات السورية لإلفراج عن احملامني املعتقلني" :توجه األمنيالعام إىل دمشق والتقى ابلنقي نور الدين حبال وعدد من الزمالء أعضاء املكت الدافم وأعضاء جملس النقابة
واألستاذ زهري امليداين األمني العام املساعد واألستاذ إحسان الكيايل للتشاور حول املهمة اليت حضر من أجلها
األمني العام ابإلضافة إىل حث الزمالء من نقابة دمشق على عدم مقاطعة اجتماع املكت الدافم ابلقاهرة.
وقد التقى األمني العام بتوفيق صاحلة مسؤول النقاابت املهنية ابلقيادة القطرية حلز السلطة وعبد احلليم
خدام انف

رفيس النظام يف سورية ،وقد وعد االثنان بتبين مطل

احتاد احملامني العر ابإلفراج عن احملامني

املعتقلني بعد االنتهاء من االستهتاء على رائسة حافظ أسد".
ويتضح من تقرير األمني العام لالحتاد اعرتاف املسؤولني يف النظام احلاكم يف سورية ابعتقال احملامني
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السوريني وغريهم من قادة النقاابت العلمية واستمرار اعتقاهلم التعسهي بغري مسوغ قانوين وبدون هتمة وبدون
حماكمة كغريهم من ألوف املواطنني األبرايء الذين يقبعون يف السجون واملعتقالت العديدة املنتشرة يف اميع
حمافظات سورية.
ومتر األايم وجيري االستهتاء الصوري على التجديد الثالث حلافظ أسد وتعلن النتافج بنسبة  97و%99
وينتظر املواطنون ما مسي بـ "العهو" وإطالق سراح املعتقلني ومنهم احملامون وينتظر األمني العام الحتاد احملامني
نتافج وعود عبد احلليم خدام وتوفيق صاحلة إبطالق سراح احملامني املعتقلني وإذا بـ "العهو" يتم ةخض عن
مسرحية هزيلة وإخراج رديء ويطلق سراح عدد من اجملرمني واهلاربني من اخلدمة العسكرية والقتلة وختهض
األحكام عن عدد آخر ويستثىن من قانون "العهو" األسدي املعتقلون السياسيون واحملامون منهم ،وتذه وعود
مسؤويل النظام أدراج الرايح وتبقى احلقيقة الساطعة وهي أن مثل هذا النظام ال ميلك حق "العهو" عن املواطنني
الشرفاء بل هو نهسه حيتاج إىل عهو الشع عنه ،ألنه ٍ
معاد ألبسط حقوق اإلنسان يف احلياة واحلرية والسالمة
الشخصية.
لقد جدد املكت

الدافم لالحتاد يف دورة اجتماعه األوىل أتكيد قراراته وتوصياته السابقة وكذلك قرارات

وتوصيات املؤمترات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلرايت العامة ،واستقاللية مهنة احملاماة ويف ضوء تقرير
األمني العام لالحتاد أعاد املكت

الدافم القرار بتكليف األمانة العامة ملتابعة موضوع احملامني السوريني املعتقلني

واالستمرار ببذل املساعي لدى السلطات احلاكمة يف سورية لإلفراج عنهم ابلتعاون مع نقابة احملامني يف سورية،
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن نقابة احملامني املعينة قد قاطعت اجتماعات املكت

الدافم رغم طل

األمني العام

لالحتاد وهذا يؤكد ضعف موقف النقابة وإذعااها لتوجيهات وأوامر السلطة بعد أن فقدت شرعيتها واستقالليتها
وحريتها.

واثفق

نتافج أعمال جلنة دراسة قانون احملاماة السوري
نشرت جملة (احلق) الصادرة عن احتاد احملامني العر يف الصهحة  267من العدد األول لعام  1982ما

يلي:
"أعدت جلنة دراسة قانون احملاماة السوري تعليقها على قانون احملاماة رقم ( )39الصادر بتاريخ
 1981/8/21يف شنن تنظيم مهنة احملاماة يف اجلمهورية العربية السورية.
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وكانت اللجنة قد اجتمعت يف القاهرة مبقر األمانة العامة يف الهرتة ما بني  25 - 23فرباير ،1982
وذلك تنهيذاً للقرار رقم ( )5الصادر عن املكت

الدافم يف بغداد ،والقاضي بتشكيل جلنة من األستاذ األمني

العام ،واألساتذة نقباء احملامني يف السودان ،والبحرين ،وتونس ،والدار البيضاء ،واألردن ،وفلسطني ،واألستاذ

الدكتور حيىي اجلمل.
ومل يتغي

عن أعمال اللجنة سوى األستاذين نقييب حمامي فلسطني والبحرين وانتهت اللجنة بعد دراسة

القانون املذكور يف ضوء اميع املالحظات الواردة على مواده إىل التعليق التايل:
تعليق على قانون احملاماة رقم ( )39الصادر بتاريخ 1981/8/21
يف شنن تنظيم مهنة احملاماة يف اجلمهورية العربية السورية
لعل القانون املشار إليه إذ أعطى أمهية لتشجيع العمل يف مهنة احملاماة على أساس تعاوين يكون قد سبق
غريه من القوانني العربية املنظمة ملهنة احملاماة يف هذا الصدد ،وهذه حسنة تذكر للقانون املذكور.
ولكن القانون مع ذلك ضم عدداً من النصوص تهقد النقابة استقالهلا وهذا االستقالل هو األصل يف
العمل النقايب بعامة ،ويف نقابة احملامني خباصة.
وقراءة املواد التالية توضح مدى اخلطورة اليت جاء هبا ذلك القانون ابلنسبة الستقالل املهنة واستقالل
النقابة.
 املادة الثالثة وهي من املواد األصولية احلاكمة تلزم النقابة ابلعمل وفق مبادئ احلز احلاكم بل وأكثرمن ذلك كما ورد يف اهاية املادة وفق "توجيهاته".
 -املادة الرابعة تنص صراحة على أن النقابة تعمل ابلتنسيق مع "املكت

املختص يف القيادة القطرية

للحز احلاكم" على حتقيق أهدافها.
ووضع هاتني املادتني على هذا النحو حييل النقابة عمالً إىل جهاز من أجهزة احلز مما يهقد النقابة كل
استقالل يف القضااي العامة.
 وتنص املادة السابعة من القانون على أنه لوزارة العدل حق الرقابة والتهتيش على نقابة احملامني وفروعها.وإذا كانت املاداتن الثالثة والرابعة أخضعتا نقابة احملامني للحز فقد جاءت هذه املادة لتخضع النقابة
إخضاعاً كامالً (الرقابة واإلشراف) لوزارة العدل.

جاءت املادة  37من القانون تنص على أن اجلمعية العمومية للمحامني أو ما أمساه القانون املؤمتر العام ،ال

يكون انعقاده صحيحاً ،إال إذا حضره ممثل عن املكت املختص يف القيادة القطرية للحز  ،ونصت املادة أيضاً
على أنه ال جيوز دعوة املؤمتر إىل اجتماع استثنافي إال بناء على إذن مسبق من املكت املختص يف القيادة
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القطرية للحز .
ويف هذا النص إهدار كامل لذاتية النقابة واستقالهلا.
جاءت املادة  74من القانون حبكم غري

يهدد مضمون املهنة وموضوعها هتديداً خطرياً وذلك إذ نصت

على أنه "ميتنع على احملامي زايرة السجناء يف أماكن التوقيف إال بناء على طل خطي من املوقوف أو من ذويه،
أو إذا كان مكلهاً ابلدفاع عنه قانوانً كل ذلك بعد االستحصال على إذن من رفيس جملس الهرع أو من ينيبه

بذلك.

هذا النص ميكن أن يؤدي عمالً إىل تعطيل اتصال احملامي ابملتهم ويهدد ضمانة أساسية من ضماانت
الدفاع مما جيعل هذا النص تخالهاً ألبسط مبادئ حقوق اإلنسان.

املادة  78إذ وضعت بعض الضماانت ابلنسبة لتوقيف احملامي أو تهتيش مكتبه ،استبعدت هذه الضماانت

وجه للمحامي يدخل ضمن جرافم أمن الدولة ،وملا كانت جرافم الرأي يف أغل أجزاء
على بساطتها إذا كان ما ة
الوطن العريب ويف سوراي ابلذا ت تدخل ضمن هذه اجلرافم وملا كان األغل

األعم أن ال يوجه للمحامني إال ما

اتصل هبذه اجلرافم فمعىن ذلك إهدار هذه الضماانت يف حق احملامني ذوي الرأي وإبقاؤها للمحامي الذي
خيالف أصول املهنة كنن يزور أو خيتلس ماالً ملوكله ،ذلك أن هؤالء يف نظر مشرع القانون السوري أوىل ابلرعاية
من احملامني الذين خيالهون السلطة يف رأيها ،وهذا بالء عظيم.

 -املادة  79تنص على أنه ميتنع على احملامي ترشيح نهسه أو قبول أي منص

أو عضوية مكت

أو

االستمرار فيها يف أي منظمة أو احتاد للمحامني واحلقوقيني عربياً أو دولياً إال بعد احلصول على موافقة خطية

من النقابة تصدر بقرار من جملسها.

وإذا كان شنن النقابة يف اخلضوع للحز والسلطة هو ما بينا فإن معىن ذلك وفقاً هلذا النص أنه لن يرشح

ألي من املواقع املشار إليها ولن يستمر يف عمله إال من كان حمل رضى احلز والسلطة ،ويف هذا مصادرة
ألبسط أنواع احلرايت النقابية بل وحجر على العمل العريب والدويل ممن ال ميلكون مثل هذا األمر".
مشروع النظام الداخلي الحتاد احملامني العر كما نشر يف الصهحة  250من جملة احلق العدد األول لعام
.1982
مادة ( ) 1
لكل نقابة أو منظمة أو امعية حمامني منتخبة يف البالد العربية غري عضو يف االحتاد حق طل االنضمام إليه
بشرط أن ال تتعارض أهدافها ونشاطاهتا مع أهداف احتاد احملامني العر .
مادة ( ) 2
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يشرتط الستمرار عضوية النقابة أو املنظمة أو اجلمعية يف االحتاد أال تتعارض أهدافها ونشاطاهتا مع أهداف
االحتاد ،وأن يستمر تكوينها مستقبالً ومنتخباً دميقراطياً من امعيتها العمومية ،وأن يضمن هلا قانواها استقالهلا
الكامل وإال جاز للمكت الدافم أن يقرر جتميد عضويتها أو فصلها.
نشرت جملة املنرب يف عددها األول أيلول  1980الصهحة :28
حل نقابة احملامني يف سورية
مؤمتر احملامني العر يدين ة
ويرفض النقابة املعينة من السلطة السورية

أدان املؤمتر الرابع عشر الحتاد احملامني العر الذي عقد يف الرابط بني  30 - 26حزيران - 1980يف
قرار خاص -حل نقابة احملامني يف القطر العريب السوري ،وإليكم نص القرار:
(يستنكر املؤمتر ويدين بشدة قرار السلطات السورية حبل نقابة احملامني ،واملؤمتر العام وجمالس الهروع.
ويعترب ذلك اعتداء على حرية العمل النقايب ومهنة احملاماة ،ويطال

احلكومة السورية ابلرجوع عن قرارها

ومتكني النقابة من ممارسة أعماهلا.
ويستنكر ويدين اعتقال نقي

احملامني يف سورية وبقية زمالفه من احملامني ويطال

ويهوض املؤمتر األمانة العامة مالحقة تنهيذ هذا القرار واختاذ ما تراه مناسباً هبذا الشنن.
ويشج

املؤمتر عمليات القتل والتصهيات اجلسدية والتخري

اليت ترتك

إبطالق سراحهم فوراً،

ضد الزمالء احملامني بسوراي

وغريهم من املواطنني).
وكان املكت

الدافم الحتاد احملامني العر قد قرر عدم االعرتاف بشرعية نقابة احملامني املعينة من قبل

السلطة السورية ،ومل يسمح ملمثليها ابملشاركة يف أعمال املكت الدافم هبذه الصهة.
وكان احملامون السوريون قد تقدموا مبذكرة إىل املكت الدافم طلبوا فيها:
 - 1اعتبار حل نقابة احملامني يف سورية غري قانوين وغري منتج آلاثره القانونية السيما جلهة القرارات اليت
تصدرها النقابة املسماة بعد حل النقابة الشرعية.
 - 2عدم قبول ممثلي النقابة املسمني من قبل السلطة السورية بعضوية املكت

الدافم ومؤمتر احملامني

العر بصهتهم هذه.
 - 3تعليق عضوية سورية يف احتاد احملامني العر

حىت إطالق سراح احملامني املعتقلني وعودة النقابة

الشرعية ملمارسة صالحياهتا".
كما نشرت يف عددها الثالث كانون الثاين :1981
النقابة املعينة تعرتف بطردها من مؤمتر احملامني العر  ،وممثل سورية يف جلنة حقوق اإلنسان ينهي ذلك
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ويتهجم على احملامني العر ويعترب أن حمامياً إسرافيلياً أفضل منهم.

يبدو أن مسلسل نقابة احملامني يف سورية املعينة من السلطة وطردها من مؤمتر احملامني العر مل ينته بعد إذ

أن مندو سورية الدافم لدى األمم املتحدة يف جنيف قال يف اجللسة رقم  873اتريخ  1980/8/29أمام
اللجنة الهرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات ما يلي:
"أبنه دهش م ن الرتابط بني أقوال مندو اللجنة الدولية للحقوقيني ومندوبة احتاد احملامني العر  ،وهذه
األخرية قالت أبن سورية مل تكن ممثلة يف مؤمتر الرابط ،ولكن أمينه العام قد أكد يل شخصياً أبن سورية كانت

ممثلة طيلة فرتة املؤمتر؟!!".

ومن انحية أخرى يقول ممثل النظام السوري أبن مؤمتر احملامني العر مل خيصص سوى ثالثة أسطر ملسنلة
االحتالل الصهيوين لهلسطني واجلوالن وسيناء وأوضاع املهنة القانونية يف هذه البلدان ويبدو أن حمامياً إسرافيلياً
حيسن الدفاع عن القضية العربية أكثر من احتاد احملامني العر .
(املنرب):
يبدو أن سهري النظام ا لسوري ال يعلم أبن بني جلان مؤمتر احملامني العر جلنة خاصة بهلسطني وقد انطوت
قرارات املؤمتر األخرية على أكثر من عشر صهحات حول القضية الهلسطينية.
كما أن حقد النظام السوري على احملامني العر دفعه إىل أن يهضل عليه حمامياً إسرافيلياً واحداً.
وهذا ما يؤكد صداقة السلطة السورية للعدو اإلسرافيلي..
ولن خنتم هذا التعليق قبل أن نذكر أبن نقابة احملامني السوريني املعينة أصدرت قراراً بتاريخ 1980/9/28

أقرت يف الهقرة التاسعة منه بعدم مشاركتها يف مؤمتر احملامني العر يف الرابط وشجبت املؤمتر واستنكرت موقف
املكت الدافم الحتاد احملامني العر ..
ونضيف إىل معلومات القارئ أبن مؤمتر احلقوقيني الدميقراطيني الذي عقد يف مالطا يف أيلول  1980رفض
قبول أعضاء نقابة احملامني املعينة بصهتهم النقابية ،وهذا املوقف يشكل صهعة جديدة على املستوى الدويل
للنظام السوري ونقابته املعينة.
ومن آخر األنباء والنشرة يف املطبعة :أن اللجنة الدافمة للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف
الوطن العريب اليت اجتمعت بني  23 - 21كانون الثاين  1981يف تونس ،أدانت حل نقاابت احملامني واألطباء
واملهندسني يف سورية.
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الهصل الثالث
املساواة وعدم التمييز بني املواطنني
التمييز العنصري يف سورية
لقد نصت املادة ( )2من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:
(لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلرايت الواردة يف هذا اإلعالن دون متييز ،كالتمييز بسب
العنصر ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي ،أو األصل الوطين ،أو االجتماعي).
ومبوج

املادة الثانية من املعاهدة الدولية للحقوق املدنية والسياسية تعهدت كل دولة طرف يف االتهاقية

املذكورة ،ابحرتام وأتمني احلقوق املقررة يف هذه االتهاقية لكل األفراد ضمن إقليمها واخلاضعني لواليتها دون
متييز من أي نوع سواء أكان ذلك بسب العنصر أو اللون أو األصل القومي أو االجتماعي.
وقد جاء يف إعالن األمم املتحدة اخلاص ابلقضاء على التمييز العنصري بكل أشكاله الذي صدر يف
 1963/11/20أن التمييز بني البشر على أساس العنصر أو الدين أو األصل اإلثين هو جرمية يف حق الكرامة
اإلنسانية ومشجو على أساس أنه إهدار ملبادئ وميثاق األمم املتحدة وانتها للحرايت األساسية اليت ينادي
هبا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وأكدت االتهاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكل أشكاله اليت
أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  1965أن الدول األطراف يف االتهاقية تتعهد حبظر التمييز العنصري
والقضاء عليه بكل أشكاله ،وبضمان حق كل إنسان يف املساواة أمام القانون فيما يتعلق ابحلقوق اإلنسانية
واحلرايت األساسية.
إن سياسة التمييز تطبق يف سورية منذ شباط  1966عندما قام الضباط الذين ينتمون إىل الطافهة العلوية
يف اجليش السوري ابنقالهبم العسكري وإبعاد كافة القيادات غري العلوية من املراكز احلساسة يف اجليش والقوات
املسلحة ،واألجهزة األمنية ،وطبقوا سياسة التمييز الديين والطافهي يف اجملتمع السوري ،وما زالت هذه السياسة
مستمرة ابطراد معتمدة على حالة الطوارئ املعلنة منذ أكثر من ثالثني عاماً يف سورية ،بواسطة قانون الطوارئ
انتهكت احلقوق السياسية واملدنية ،ومت كبت احلرايت العامة يف البالد.

وإذا كانت سياسة التمييز العنصري متارس عادة من قبل أكثرية السكان حبق األقلية الدينية أو العرقية فإن
ما جيري يف سورية على العكس من ذلك ،إذ أن األقلية العلوية اليت ال يتجاوز عددها ابلنسبة إىل سكان سورية
 %10تتحكم مبصري األكثرية وتسيطر على مقدرات البالد ،ومتارس التهرقة العنصرية على ابقي سكان سورية،
وهذه احلالة ال مثيل هلا يف العامل ،وقد كانت مطبقة يف روديسيا وجنو أفريقية حني كانت السلطة بيد األقلية
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البيضاء ،إال أن تعاون املؤسسات الدولية ضد هذه الظاهرة م ةكن من القضاء عليها.
 - 1التعددية الطافهية والعنصرية يف سورية
إن أسبا

التعددية الطافهية والعنصرية يف سورية كثرية أمهها التسامح الديين الذي أظهره املسلمون جتاه

األداين السماوية األخرى ،وإن هذا التسامح حافظ على استمرار الدايانت األخرى ،وأدى دوراً يف بقاء
اجلماعات الدينية والعنصرية وحدة اجتماعية سياسية مميزة ،وقد استمرت هذه الوحدة االجتماعية والسياسية
حىت بعد الغزو الثقايف الغريب لسورية.
وقد حاولت احلكومات السورية اليت تتابعت على حكم سورية بعد االستقالل أن تزيل االرتباطات الطافهية
واإلقليمية والعنصرية أبن حتل حملها الوحدة الوطنية ،واالنتماء إىل الوطن ،فقامت إبزالة الهوارق بني املواطنني
من حيث الدين أو العنصر أو املذه

الديين ،ونتيجة لذلك فقد وصل أبناء األقليات الدينية واملذهبية إىل

مناص رفيعة يف الدولة فاألستاذ فارس اخلوري الذي ينتمي إىل األقلية املسيحية وصل إىل منص ممثل سورية
يف جملس األمن مث رائسة جملس الوزراء السوري.
وتبعاً هلذه املساواة بني املواطنني أصبحت الوظافف احلكومية مهتوحة على مصراعيها أمام اميع املواطنني
دون النظر إىل أصلهم العرقي أو االنتماء الديين والطافهي ،ومن بينها االنتسا إىل أجهزة األمن والقوات
املسلحة.
وقد عززت هذه السياسة الوحدة الوطنية ،وجعلت الرابطة الوطنية مقدمة على االرتباطات العنصرية
والطافهية بني املواطنني السوريني.
وبعد انقال  8من آذار  1963متكن العلويون من احتالل مواقع عسكرية قيادية (حافظ أسد آمر القوة
املدرع املتمركز
اجلوية ،صالح جديد رفيس أركان اجليش والقوات املسلحة ،حممد عمران آمر اللواء السبعني ة
جنو دمشق) وخالل أشهر متكنوا من إبعاد خصومهم العسكريني البارزين.
وملا حاولت القيادة القومية حلز البعث العريب االشرتاكي احلاكم احلد من التوجه الطافهي داخل اجليش،
قام العلويون ابنقال

 23من شباط  1966على القيادة القومية للحز

واعتقاهلا ،وبذلك متت سيطرة

العلويني على احلز واجليش ومت إبعاد كافة القيادات غري العلوية من املراكز احلساسة يف اجليش ،ومت تعيني
حافظ أسد وزيراً للدفاع.

ويف  1970/11/16قام حافظ أسد ابالنقال

األخري ،ويف  1971/2/22أصبح حافظ أسد أول

رفيس امهورية علوي يف اتريخ سورية ،وبطريق غري دستوري وغري دميقراطي.
فهي تشرين األول  1970انعقد املؤمتر القومي العاشر حلز البعث العريب االشرتاكي وظهر ملياً أن أنصار
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صالح جديد يتهوقون بكثافة على العسكريني الذين يدعمون حافظ أسد الذي قام يف األايم التالية بنقل
سبعني ضابطاً كبرياً واجتاح دمشق مبيليشيات علوية أنشنها أخوه رفعت أسد وحاصر خصومهم وسجنهم وخلع

وعني نهسه أميناً عاماً
القيادة القطرية وأنشن يف  1970/11/31قيادة قطرية مؤقتة للحز من  14عضواً ة
على هذه القيادة ،وقررت هذه القيادة تعيينه رفيساً للجمهورية.
وابستالم حافظ أسد رائسة اجلمهورية يف سورية بدأت سياسة التمييز العنصري ابالتساع والشمول وأول ما

قام به تسريح الضباط السنيني من اجليش والقوات املسلحة واألجهزة األمنية وتسليم املراكز احلساسة فيها
للعلويني الذين قام ح افظ أسد بتعيينهم مكان الضباط املسلمني الذين قام بتسرحيهم فور وصوله إىل سدة
احلكم ،ومن هؤالء الضباط:
 - 1املقدم رفعت أسد :قافد سرااي الدفاع.
 - 2النقي عدانن أسد :قافد سرااي الصراع.
 - 3علي حيدر :قافد القوات اخلاصة.
 - 4العميد حممد اخلويل :رفيس أمن القوى اجلوية ومستشار أمين حلافظ أسد ،ومبعوث خاص له ومدير
ملكتبه ومسؤول عن أمن القصر.
 - 5اللواء عبد الغين إبراهيم :رفيس اللجنة العليا لألمن.
 - 6املقدم حممد انصيف :رفيس فرع املخابرات الداخلية.
 - 7العقيد علي دواب :رفيس فرع املخابرات العسكرية.
 - 8املقدم انصيف خري بك :رفيس فرع األمن الداخلي.
 - 9العقيد عدانن كامل بركات :قافد كتيبة املدفعية يف سرااي الدفاع (كتيبة  404لواء) وهو قافد جمموعة
اغتيال السيد مضر بدران رفيس وزراء األردن يف حينها.
 - 10النقي فؤاد سلطان :قافد شرطة جسر الشغور.
 - 11الرافد رشاد خضرو :رفيس تخابرات جسر الشغور.
 - 12العميد عبد هللا العبد هللا :رفيس تخابرات الالذقية.
 - 13النقي حممد أسد :ضابط أمن يف سرااي الدفاع.
 - 14العقيد أمحد شعبان :رفيس تخابرات الالذقية.
 - 15العقيد حممد غامن :رفيس استخبارات الردع يف لبنان.
 - 16النقي عدانن عاصي :رفيس املخابرات العسكرية يف إدل .
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 - 17الرافد غازي اجلهين :قافد الشرطة عسكرية دمشق.
 - 18املق ةدم فؤاد انصيف :تخابرات عامة  -الكمبيوتر.
 - 19املقدم طاهر العبد :ضابط أمن سرااي الدفاع.

 - 20املقدم حممد نبهان :رفيس تخابرات أمن الدولة يف إدل .
 - 21اللواء علي محاد :رفيس شعبة التنظيم واإلدارة يف هياة األركان العامة.
 - 22العميد علي عمران :قافد لواء وعضو اللجنة العليا لألمن.
 - 23العميد أمحد سعيد صاحل :مسؤول سجن الشيخ حسن يف دمشق.
 - 24العميد عزيز وجيه نضوة :مدير دافرة اإلشارة.
 - 25املقدم نزار حلو :رفيس فرع تخابرات العدوي يف دمشق.
 - 26الرافد نصر شوكت :معاون رفيس فرع تخابرات العدوي يف دمشق.
 - 27العميد علي سلطان :عضو اللجنة العليا لألمن.
 - 28العميد إبراهيم الصايف :عضو اللجنة العليا لألمن :قافد فرقة.
 - 29النقي أمحد شوكت :رفيس فرع املخابرات يف املزة.
 - 30املقدم معني انصيف :رفيس تخابرات سرااي الدفاع  +عضو اللجنة العليا لألمن.
 - 31املقدم هبجت سليمان :ضابط تخابرات سرااي الدفاع  +عضو اللجنة العليا لألمن.
 - 32املقدم حممد علوش :تخابرات أمن الدولة  +عضو اللجنة العليا لألمن.
 - 33املقدم توفيق فرقة :تخابرات أمن الدولة  +عضو اللجنة العليا لألمن.
 - 34العقيد أركان حر ندمي عمران :ملحق عسكري يف السهارة السورية يف ابريس وهو من فرع
االستخبارات العسكرية وهو الذي احتل اإلذاعة أثناء (احلركة التصحيحية) عام 1970.
 - 35املقدم أمحد عبود :أحد أقرابء علي دواب  -رفيس قسم التحقيق يف فرع االستخبارات العسكرية
بدمشق.
 - 36املقدم عدانن تخلوف :قافد احلرس اجلمهوري.
 - 37الرافد غيث الزبييب :السكرتري الثاين يف سهارة سورية يف عمان ،وقد خطط الغتيال الشهيد عبد
الوها البكري يف  1980/7/30وهو معارض سوري مت اغتياله يف عمان.
 - 38املقدم خليل هبلول :رفيس مؤسسة اإلسكان العسكري حبل .
 - 39العميد حسن مريشة :قافد فرقة عسكرية.
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 - 40املقدم علي سليمان :سالح الصواريخ سرااي الدفاع.
 - 41العميد علي جحجاح :قافد الهرقة الثالثة.
 - 42الرافد معن هواش :تخابرات عسكرية وهو قافد عملية االعتداء على املساجد يف دمشق يف حزيران
عام 1980.
 - 43الرافد اثبت سلطان :تخابرات عسكرية.
 - 44العقيد حممد اخلري :قافد فرقة عسكرية.
 - 45العميد إبراهيم دليلة :قافد مدرسة املشاة حبل .
 - 46العقيد حسن إبراهيم يوسف :قافد لواء مظلي.
 - 47اللواء شهيق فياض :قافد الهرقة الثالثة.
 - 48العميد عساف عيسى :مدير مدرسة املدفعية حبل .
 - 49العميد علي الصاحل :قافد سالح الدفاع اجلوي.
 - 50العقيد حممد مسعود :رفيس فرع تخابرات فلسطني.
 - 51العقيد غازي كنعان :رفيس تخابرات محص ،مث املسؤول األمين يف لبنان.
 - 52العقيد حممد معال :قافد لواء يف القوات اخلاصة.
 - 53العقيد أمحد كامل سليمان :قافد الشرطة العسكرية.
 - 54العقيد علي خليل :معاون قافد الهرع  211للمخابرات العامة.
 - 55املقدم أليف وةزة :معاون رفيس تخابرات أمن الدولة حبل .

 - 56النقي عدانن خري بك :مسؤول الدورايت يف املخابرات العسكرية يف دمشق.
 - 57العقيد حسن خلوف :معاون رفيس فرع املخابرات العسكري حبل .
 - 58النقي يوسف صاحل يونس :رفيس قسم يف املخابرات الداخلية.
 - 59النقي حممد الشعار .رفيس فرع التحقيق يف تخابرات محص.
 - 60الرافد جرب وسوف رفيس جلنة الهرز احلزيب التابعة للمخابرات العامة.
 - 61النقي نور قداح :رفيس الدورايت يف املخابرات العامة حبل .
 - 62املالزم األول يوسف دواب :املخابرات الداخلية بدمشق.
 - 63اللواء علي أصالن :رفيس األركان العامة.
 - 64اللواء إبراهيم الصايف :قافد فرقة.
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وهنا ماات الضباط ،وآالف من ضباط الصف ،الذين جيء هبم من املدارس ومن الوظافف املدنية،
وأُعطوا رتباً عسكرية ،وهم غري مؤهلني جسمياً ،ورمبا كانت إمكاانهتم العقلية واإلدارية والعلمية حمدودة
وحمدودة جداً.
إىل جان

تركيز املراكز احلساسة يف اجليش وأجهزة األمن يف أيدي العلويني ،فقد جلن القادة إىل تسريح

الضباط املسلمني بذرافع تختلهة أكثرها ملهق ،فهي شهر أاير من عام  1980مت تسريح  900ضابط وضابط
صف من اجليش وأجهزة األمن اميعهم من املسلمني وأحالوا جمموعة مثلهم إىل وظافف مدنيةة .ويف نيسان
 1981مت تسريح جمموعة من ضباط البحرية بينهم اللواء مصطهى طيارة قافد القوى البحرية اميعهم من
املسلمني السنة ،وسلمت مراكزهم إىل العلويني ،ويف أاير  1981مت إعدام  20ضابطاً منهم العميد أمحد غنوم
والعقيد فيصل سريجية ،بتهمة تخالهتهما ألهداف الثورة وسرح  70ضابطاً آخر من بينهم العميد الركن (عمار)

قافد اللواء  51والنقي الطيار زعيم (دحام) والرافد مرعي حسن واميعهم من املسلمني السنيني.

مزقوا حلمة الوحدة الوطنية،
إن الذين قاموا ابنقال الثامن من آذار  1963ويف طليعتهم حافظ أسد ،ة
كل من ليس
وساروا بسورية حنو اهلاوية ،ابنتهاجهم السياسة الطافهية اليت ح ةكمت األقليةة ابألكثرية ،واضطهدت َّ
علوايً موالياً هلا ،وجعلت من األقلية العلوية حتكم سورية حكماً مطلقاً متجاوزة حقوق أكثرية املواطنني السياسية
واملدنية والثقافية واالجتماعية ،وبذلك وقع الشرخ الكبري يف الوحدة الوطنية يف سورية.
إن حافظ أسد هو:
احلاكم الهعلي لسورية اليوم ،ومنه تصدر التعليمات لألجهزة املختلهة اليت تسيطر عليها الطافهة العلوية:
إن الدستور الس وري وضع كل السلطات التنهيذية والتشريعية وحىت القضافية بيد رفيس اجلمهورية ،فهو
رفيس السلطة التنهيذية ،وهو رفيس السلطة القضافية وهو الذي يعني الوزراء ويقيلهم ،وإن جملس الوزراء ال
خيضع للحصول على الثقة من الربملان وهو غري ملزم بتقدمي بيان وزاري له.
كما أن رفي س اجلمهورية هو الذي يعلن احلر والسلم وهو الذي يعلن حالة الطوارئ وهو قافد اجليش
والقوات املسلحة ،يعني ويسرح وينقل وهذا املنص
الدستور حق الرتشيح هلذا املنص

ال ميكن ألي مواطن أن يرشح نهسه له ،وقد حصر

بيد القيادة القطرية حلز البعث والقيادة القطرية حلز البعث خاضعة

لسيطرة األجهزة األمنية ،واألجهزة األمنية هي بيد الطافهة العلوية لذلك فمنذ سيطر العلويون على سورية صار
املرشح الوحيد هلذا املنص

هو حافظ أسد ورغم املهام والصالحيات الواسعة فهو غري مسؤول عن األعمال

اليت يقوم هبا يف مباشرة مهامه إال يف حالة اخليانة العظمى.
 - 2إن أزمة احلكم يف سورية جمموعة يف أيدي رجال األمن وضباط القوات املسلحة ،ألن سورية حتكم
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بقانون الطوارئ منذ عام .1963
واملعلوم أنه يف حالة الطوارئ تكون السيادة للقانون االستثنافي وليس للقانون العام ،والقانون االستثنافي
وضع السلطات بيد رجال األمن والقوات املسلحة ،وإن القوات املسلحة وأجهزة األمن هي دوافر مغلقة على
الطافهة العلوية ،وإن  %80من ضباط األمن والقوات املسلحة من العلويني وإن  %20موزعة على اميع أبناء
الشع  ،وإن غري العلويني داخل اجليش السوري ال يسلمون سوى األعمال الكتابية واخلدمات وبعض املناص
االستعراضية.
 - 3انتها حقوق اإلنسان يف سورية نتيجة طبيعية لسياسة التمييز العنصري.
إن التمييز الطافهي يشكل -وفقاً التهاقات حقوق اإلنسان -شكالً من أشكال التمييز العنصري ،وإن
املواطن العلوي أصبح ينظر إىل وطنه عرب طافهته ال إىل طافهته عرب وطنه ،وإن اميع املؤسسات اليت نص عليها
الدستور واليت تشكل ضمانة حلقوق اإلنسان أصبحت مبوج

حالة الطوارئ شكالً دون حمتوى إذ أن احلكم

الطافهي يف سورية ال حيتمل وجود معارضني له حىت ابلنوااي ويتبع سياسة منهجية يف اإلرها السلطوي وانتها
حقوق اإلنسان وميارس التضليل اإلعالمي لقل

احلقافق رأساً على عق  ،وابسم الوحدة الوطنية ميارس أبشع

أشكال التمييز العنصري ،ويثري الطوافف ضد بعضها وحيض املواطنني على قتل بعضهم البعض ويكافئ القتلة،
وإن صحيهة تشرين الناطقة ابسم النظام احلاكم يف سورية قد ذكرت يف عددها املؤرخ يف " 1980 /8/29أن
أي جندي أو مواطن سوري يقتل أحد عناصر اإلخوان املسلمني سيحصل على مكافنة" وهذه احلالة وضعت
املواطن السوري بني خيارين :إما اهلجرة أو التسلح اتقاء أي هجوم من عناصر السلطة ،وهذا ما يشعل الهتنة
يف البالد ،وتلك هي غاية النظام.
إن سياسة التمييز العنصري مطبقة يف سورية على أسس معتمدة ومقررة وهي:

األساس األول للتمييز بني الناس :األساس (الطافهي)

وملا كان النظام السوري يعتمد كبنية حتتية له أقلية طافهية ،تتمثل يف األقلية /العلوية /اليت ال تتجاوز يف

نسبتها العامة أكثر من  % 8من جمموع السكان ،فإن رفع أبناء الطافهة املوالني للنظام فوق رقا الناس أصبح
منذ تهرد الطافهة يف السلطة يف شباط  1965حقيقة واقعة ..حيث يتمتع أبناء الطافهة املوالون للنظام حبقوق
إضافية مادية ،ومعنوية جتعل واقعها يهوق واقع طبقة النبالء يف الغر  ،يف القرون الوسطى.
 - 1يتمتع أبناء الطافهة (دافماً جي

أن نذكر املوالني للنظام السوري ،حيث جرى انشقاق يف صهوف

الطافهة منذ  1970حني قام حافظ أسد ابنقال على صديقه صالح جديد وألقى أنصاره خارج الدافرة ،وإن
كانوا مازالوا يتمتعون مبعاملة أقل سوءاً من املعاملة اليت تلقاها سافر املواطنني) أبولوية مطلقة يف احتالل املواقع
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اإلدارية والسياسية والدبلوماسية يف أجهزة الدولة ،وبنسبة تهوق أضعافاً مضاعهة ،نسبتهم العددية يف القطر،
وإن أي نظرة إحصافية النتماءات أعضاء السلك الدبلوماسي ،أو تركيبة الوزارات العامة ،يؤكد دقة ما نقول.
مثة ملحوظة جي

أن نؤكدها يف هذا اإلطار ..وهي أن (االنتماء الطافهي) يعطي املرؤوس يف أي دافرة من

دوافر احلكم ،حق الرقابة ،والتوجيه ،واإلشراف على رفيسه ..فحني يكون السهري يف رأس سهارة خارجية من
غري أبناء الطافهة ،فإن موظهاً طافهياً ،سواءٌ أكان ملحقاً أمنياً ،أو ثقافياً ،من أبناء الطافهة يكون هو السهري
احلقيقي يف تلك السهارة ،بينما يكون األول جمرد موظف بروتوكويل ،وكذا يكون احلال داخل القطر يف اميع
مؤسسات الدولة ،ويطرد هذا الوضع يف املؤسسة العسكرية بشكل خاص ،حيث يكون أمر ضابط طافهي صغري
من الضباط األعوان انفذاً على رفيسه غري الطافهي ،وإن كان من الضباط القادة!..

 - 2يستنثر أبناء الطا فهة ،ومن مث أعضاء احلز  ،على النسبة العظمى من مقاعد البعثات العلمية ،رغم

عدم توفر الكهاءات العلمية اليت تؤهلهم لذلك ،بينما حيرم من ذلك املواطنون املؤهلون أصحا
العلمية ،وملا كان هذا املوقف ميس بشكل مباشر طبقة الشبا

الكهاءات

املقبل على احلياة بتطلعات مثالية ،فإن هذا

األسلو من التمييز خيلق حالة من انعدام التوازن النهسي لدى جمموعة من الشبان املتهوقني ..وتهتح أمام
انظريهم آفاق املقاومة بكل األسالي !!!
 - 3تسيطر الرتكيبة الطافهية بشكل مطلق ،على املؤسسة العسكرية ،كما يشكل أبناء الطافهة السواد
األعظم من منتسيب الكليات العسكرية ،يف حني يكاد يكون هذا اجملال حمظوراً متاماً على بقية املواطنني.
لقد كانت نسبة طال

الضباط املنتمني للطافهة يف مدرسة املدفعية يف حل

سنة  ،1979وغداة تنهيذ

املذحبة الشهرية هنا تعادل  %90من جمموع املنتسبني.
كما يسيطر األفراد أصحا االنتماء الطافهي على املواقع احلساسة يف املؤسسة العسكرية ،بينما ال يتعدى
دور بقية األفراد الدور اإلداري أو املكتيب احملض.
 - 4ميسك أبناء الطافهة إبحكام مبهاصل األجهزة األمنية وميارسون من خالل هذه املواقع األنشطة التالية:
أ  -التسلط العام على املواطنني ،وال سيما على املعارضني ومالحقتهم وكتم أي نشاط هلم مهما كان
بسيطاً.

 -اعتقال املواطنني ألعذار واهية ،وحتت مظلة قانون الطوارئ ودون أن تكون هنا أي جهة عليا

قادرة على مساءلة أي منهم.
ج  -ممارسة أشكال من التعذي الالإنساين ،وقد أفردان له فصالً خاصاً.
د  -ابتزاز املواطنني ،وآابء وأمهات املعتقلني ،بشىت أسالي االبتزاز االقتصادي واملعنوي.
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 - 5يسيطر أبناء الطافهة على الدافرة العليا من احلياة العامة ،االقتصادية ،واإلدارية ،فهم يوظهون نهوذهم
السياسي يف سبيل احلصول على العقود والعطاءات والصهقات الداخلية واخلارجية ،ويهرضون أنهسهم على بقية
املواطنني حيث يشاركواهم مثرة جهودهم مقابل فرض مظلة محاية على املشروعات الكربى ،أو تسهيل
اإلجراءات الروتينية يف عامل من الهساد املايل واإلداري.

األساس الثاين للتمييز بني الناس األساس احلزيب
يعتمد النظام السوري كغطاء لواقعه الطافهي ،نظام احلز الواحد ،ويعترب حز البعث العريب االشرتاكي،

وهو حز مشويل هو اإلطار الذي اختاره النظام قاعدة حلكمه ومع أن النظام قد يصهي خالل عقود من الزمان
كثرياً من القيادات التارخيية هلذا احلز  ..إال أن املة من املنتهعني ما تزال تشكل إطاراً هلذا احلز لقاء بعض

املميزات اليت حيصل عليها الهرد احلزيب دون بقية املواطنني:

 - 1يشار أعضاء احلز  ،أبناء الطافهة ،يف كل ما قدمناه سابقاً ،ولكن كمواطنني من الدرجة الثانية بعد

أبناء الطافهة.

 - 2تهرض القيادة القطرية وصاية مطلقة على سافر املواطنني ،حيث أعطيت احلق األول ،برتشيح من تراه
مناسباً لرائسة اجلمهورية ،هذا الرتشيح الذي ينبغي على سافر الدوافر الرمسية الشعبية األخرى أن تؤيده..

 - 3إدارة الوحدات الرمسية مهما كانت صغرية ،حىت على مستوى مدرسة ابتدافية ،هي حق خاص

للحزبني فقط ،وقلما جند يف القطر مدرسة ابتدافية ،أو انحية إدارية تدار من قبل شخص غري حزيب بعثي.
 - 4يسيطر احلزبيون يف اميع احملافظات على جمالس النقاابت ،وذلك بعد حل اميع النقاابت املنتخبة
بشكل شرعي سنة  1980وإبعاد اميع املعارضني إما ابالعتقال أو التهجري أو اإلرها .
 - 5يتمتع احلزبيون املهنيون حبقوق متقدمة للحصول على املواد األولية ومشروعات العمل الصغرية بينما
يستبعد سافر املواطنني وحيرمون من حقوقهم.
 - 6يستنثر حز البعث حبق إصدار الصحف ،وتشكيل املنظمات الشبابية وتوجيهها ووضع براجمها،
وكذا سافر أنشطة اجملتمع املدين..

األساس الثالث للتمييز بني الناس :األساس العرقي  -اإلثين

يعترب حز البعث العريب االشرتاكي نهسه حزابً قومياً ابملعىن الضيق ملههوم القومية ،ومن هذا املنطلق
ميارس النظام أشكاالً من التمييز العنصري ،ضد اماعات متعددة من املواطنني من ذوي األصول العرقية -
اإلثنية املختلهة.

يعامل األكراد وال سيما أكراد اجلزيرة  -املنطقة الواقعة بني دجلة والهرات ،معاملة قاسية وغري منصهة.
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فقد هجروا من مواطنهم ،وأجلوا عنها إىل مواقع اختارها النظام هلم ،ونزعت منهم بطاقات االنتماء إىل
موطنهم األساسي سورية حيث يعتربون حبق عنصراً إجيابياً شار يف بناء حضارة الوطن على مر العصور ،ومنحوا

بطاقات خاصة تصههم أباهم الجاون يف أوطااهم ،كما حيرم األكراد ،والرتكمان ،والشركس كنقليات إثنية من
حقوقهم يف ممارسة أي نشاط سياسي ،أو ثقايف ،أو اجتماعي حيافظ على هويتهم ويشعرهم ابالعتداد بذواهتم.

األساس الرابع للتمييز بني الناس األساس الطبقي

قام حز البعث العريب االشرتاكي ،يف األربعينيات من هذا القرن ،على خلهية فلسهية ماركسية حمضة،
واعتمد املاركسية العلمية اللينينية منهجاً يف الهكر والسياسة واالقتصاد ،نستطيع أن نزعم أن حز البعث
العريب االشرتاكي هو حز شيوعي ماركسي ولكنه قومي  -غري أممي  -وعلى هذا األساس كان ملههوم
الطبقات االجتماعية أو االقتصادية مكانته يف بنية احلكم لدى النظام السوري من هذا املنطلق.
منح ما عرف ابسم (العمال) و (الهالحني) نسبة حمددة (كوتة) يف جملس الشع

 %51عمال

وفالحون ..وهذا التمييز ابلهعل أيخذ مداه يف رؤية القافمني على احلكم ..حيث يعترب االنتماء إىل هاتني
الطبقتني نقطة إجيابية يف بطاقة أي مواطن متنحه درجة متيزه عن سافر املواطنني ولو نظرايً..

األساس اخلامس للتمييز بني الناس :األساس اإلقليمي

حتظى املناطق اليت تسكنها األقلية الطافهية ،مبشروعات التطوير ،وتقدم اخلدمات العامة بنسبة أكرب كثرياً
مما حتظى هبا بقية مناطق القطر ..فالكهرابء واملدارس والطرق املعبدة ،واملتنزهات واألبنية احلديثة والسلع
االقتصادية ،ومشروعات التطوير قد مشلت مناطق الساحل السوري حيث تقطن األقلية الطافهية بينما ال تزال
مناطق الشمال ،والشمال الشرقي حمرومة من كل أشكال التطوير والتحديث واخلدمات!!
ونكتهي هبذا القدر ،على أن تكون لنا متابعاتنا يف قابل ،واحلمد هلل أوالً وأخرياً.
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املقدمة
البا األول :حق احلياة
الهصل األول :اجملازر اجلماعية
الهصل الثاين :اإلعدامات مبوج قوانني قمعية وحماكمات صورية
الهصل الثالث :القتل واالغتياالت الهردية داخل سورية وخارجها
الهصل الرابع :املوت يف املعتقالت حتت التعذي أو ابنتشار األمراض وفقدان العناية الصحية
البا الثاين:
متهيد :وقافع انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية خالل عشرين عاماً .1999-1979
الهصل األول :احلرية الشخصية

الهصل الثاين :احلرايت السياسية والنقابية
واثفق :نتافج أعمال جلنة دراسة قانون احملاماة السوري
الهصل الثالث :املساواة وعدم التمييز بني املواطنني.
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هذا الكتا
مهتم هبذه
هذا الكتا
سجل حافل لقضااي حقوق اإلنسان يف سورية ،ال يستغين عنه ُّ
ٌّ
أي ابحث أو ة
ضر أشواطاً بعيدة يف قضااي حقوق اإلنسان ،بينما
القضااي اخلطرية يف بداية األلهية الثالثة ،فقد قطع العامل املتح ة
ال تزال سوراي تعيش يف ظلمات االنتهاكات اخلطرية ،حىت ألبسط حقوق اإلنسان وأخطرها.

عما سواه ،وإن
وهذا الكتا مرجع ُّ
مهم وموثةق ،فيه من الدراسات والواثفق ما ميكن أن يستغين الباحث ة
كانت املستج ةدات يف هذه الشؤون ،تكاد تطغى على حوادث املاضي البعيد والقري  ،يف ٍ
عهد عُ ِّرف ابنتهاكاته
املستمرة حلقوق اإلنسان السوري ،حىت صارت له اهجاً.
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