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 مقدمة -1

شيج الػضع اإلنداني في سػرية ىحا العام تجىػرًا لع يدبق لو مثيل مشح أواخخ عقج الثسانيشات 
س الساضي مغ القخن السشرخم ، في الػقت الحؼ عاشت فيو سػرية في الثامغ مغ آذار/مار 

الحكخػ األربعيغ إلعالن حالة الصػارغ التي حخمت الدػرييغ مغ التستع بحقػقيع وعصمت 
 الجستػر ومشحت أجيدة األمغ سمصات مصمقة. 

 
وتخاجع رئيذ الجسيػرية في خصابو أمام مجمذ الذعب الججيج في آذار/مارس الساضي عغ 

أمام  0222شيخ تسػز/يػليػ عام  وعػده اإلصالحية التي أشمقيا في خصاب تأدية القدع في
 مجمذ الذعب، والتي ضمت حبخًا عمى ورق. 

 
وخالل ىحا العام كثفت األشخاف الدػرية غيخ السذاركة في الجبية التقجمية الرػرية نذاشيا 
داخل البالد وخارجيا، وتعخض كثيخ مشيع داخل سػرية لمزغط واالستجػاب والتػقيف، في 

أمغ الجولة العميا غيخ الجستػرية مغ إصجار أحكاميا الجائخة عمى  الػقت الحؼ فخغت فيو محكسة
مغ نذصاء مشتجيات الحػار والسجتسع السجني  0222بقية العذخة الحيغ اعتقمػا في صيف عام 

 وأعزاء مجمذ الذعب السصالبيغ بسشح الذعب السديج مغ الحخيات. 
 

مغ عقج مؤتسخ وششي في لشجن أما السعارضة في السشفى فقج أفمحت في آب/أغدصذ الساضي 
بسبادرة مغ اإلخػان السدمسيغ ضع مسثميغ عغ معطع الصيف الدياسي واإلثشي والجيشي في سػرية 

 وأقخ السجتسعػن وثيقة إندانية وسياسية متقجمة لمشيػض بدػرية. 
 

 حرية التعبير : -2

 أواًل: الرحافة واإلعالم : خطوات خجمى وقمع كبير
إلى تذجيج  0222ية إثخ صجور قانػن السصبػعات في أيمػل/سبتسبخ اتجيت الدمصات الدػر 

 الخقابة عمى رجال الرحافة واإلعالم وخرػصًا الحيغ ال يختبصػن بأعساليع بيا مباشخة. 
 

ال تدال الرحافة ووسائل اإلعالم في سػرية مؤمسة ومسمػكة لمجولة وال يدسح بالتعبيخ مغ خالليا 
ػرؼ في الذئػن العامة واالقترادية واالجتساعية والثقافية، لكغ إال عغ وجية نطخ الشطام الد

الدمصات قامت بخصػات خجمى خالل العام السشرخم وذلظ بالتخخيز لبعس السجالت التي ال 
 تتحجث في الذأن العام وإلذاعة إعالنية محمية. 
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لخاصة ، وفي خصػة ارتجادية عمقت الحكػمة الدػرية صجور صحيفة "الجومخؼ" األسبػعية ا

وتعخض رئيذ تحخيخىا ومالكيا عمي فخزات لحسمة شجيجة مغ السزايقات وتذػيو الدسعة مغ 
 الرحافة الخسسية عمى خمفية مداولتو عسمو كرحفي ورسام كاريكاتػرؼ. 

 
وتعخض العجيج مغ مخاسمي الرحف والسحصات الفزائية ووكاالت األنباء السشتجبيغ في سػرية 

اريخىع عمى وجية الشطخ الحكػمية، وتمكأت الدمصات في مشح لمزغط مغ أجل اقترار تق
بعزيع تخاخيز مداولة السيشة في سػرية ، وىحا ما حرل مع الخاحميغ ثائخ سمػم مخاسل جخيجة 
الدمان المشجنية وعمي جابخ مخاسل جخيجة الدياسة الكػيتية، في حيغ استسخت في حخمان آخخيغ 

غب في الترخيح بسا يجخؼ معو عمى أمل أن يحرل عمى مغ ىحه التخاخيز، وكثيخ مشيع ال يخ 
 ترخيح الحقًا وحتى ال يقع تحت شائمة اإلجخاءات العقابية أو االنتقامية. 

 
واعتقل صحفيػن عمى خمفية أداء عسميع السيشي، فقج اعتقمت الذقيقتان شيخيغ وعديدة سبيشي لسجة 

ساضي بعج حكع جائخ أصجرتو محكسة عام ولع يفخج عشيسا إال في أواخخ شيخ نيدان/إبخيل ال
 أمغ الجولة العميا بدجشيسا لسجة ثسانية أشيخ. 

 
وألقي القبس عمى إبخاىيع حسيجؼ مخاسل جخيجة الحياة المشجنية في دمذق إثخ نذخه تقخيخا في 
مشترف شيخ كانػن األول/ديدسبخ الساضي عغ استعجادات الحكػمة الدػرية عمى الحجود 

أمخيكا بحخبيا عمى العخاق، وقج أفخج عشو مؤخخًا في أواخخ أيار/مايػ بكفالة العخاقية حال قيام 
 مالية بانتطار صجور حكع محكسة أمغ الجولة عميو الحقًا. 

 
وضمت القيػد السفخوضة عمى استخجام شبكة االتراالت العالسية )االنتخنت( صارمة، والسػاقع 

لتشاقز. فمقج أقجمت الدمصات الدػرية عمى السدسػح مذاىجتيا داخل البالد محجودة وفي شػر ا
حجب السديج مغ السػاقع السيتسة بالذأن الدػرؼ مثل مػقع أخبار الذخق الحؼ حجب في كانػن 
األول/ديدسبخ الساضي ومػقعي إيالف ومكتػب في نيدان/إبخيل ، بيشسا تدتسخ الحكػمة في 

اإلندانية العالسية عغ السذاىجيغ حجب مػقع المجشة الدػرية لحقػق اإلندان ومػاقع السشطسات 
في سػرية مشح سشػات. ويعتقج أن عبج الخحسغ الذاغػرؼ اعتقل مغ قخية بيخ عجع في الجػالن 

 الستخجامو شبكة اإلنتخنت العالسية وما يدال معتقاًل حتى لحطة إعجاد ىحا التقخيخ. 
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 ثانيا: حرية التجمع وتذكيل األحزاب: الحق المنقوص 
ل الحدبي والشقابي خارج إشار أحداب الجبية الػششية التقجمية محطػرًا تحت شائمة ال يدال العس

السداءلة. وبالخغع مغ غس الجيات الحكػمية واألمشية الصخف عغ بعس األنذصة التي تقػم 
بيا بعس األشخاف، مثل ما تقػم بو أحداب التجسع الػششي الجيسقخاشي السعارض السحطػرة فإن 

جيجة والسخاقبة مدتسخة . ولقج غزت الدمصات الصخف عغ لجان نرخة العخاق القيػد ما تدال ش
وفمدصيغ التي شكمتيا جيات معارضة في السحافطات الدػرية، لكغ القيػد عادت بعج انتياء 
الحخب عمى العخاق إلى تذجدىا الدابق. وكانت الدمصات خففت قيػدىا عمى الحدب الدػرؼ 

ػر اجتساع لمجبية الػششية التقجمية برفة مخاقب في خصػة القػمي االجتساعي وسسحت لو بحز
القاضي بعقػبة  2982لعام  99قج تؤدؼ إلى رفع الحطخ عشو، لكشيا ما تدال تعسل بالقانػن 

اإلعجام عمى مجخد االنتداب الفكخؼ لجساعة اإلخػان السدمسيغ السحطػرة. ومغ الججيخ بالحكخ 
خد كػنيع يختكدون في تفكيخىع عمى خمفيات ديشية في أن عجة فئات اعتقمت بكامل أفخادىا لسج

الفتخة األخيخة. وال تدال البالد تعاني مغ آثار تصبيقات السادة الثامشة مغ الجستػر التي تشز عمى 
 أن حدب البعث ىػ الحدب القائج في الجولة والسجتسع. 

 
ييغ غيخ حدبييغ في ولقج وردت تقاريخ عجيجة لمجشة الدػرية لحقػق اإلندان عغ إخفاق نقاب

الشجاح ألن القػانيغ الشقابية تمدم الحدبييغ بانتخاب مخشح الحدب ، عمى الخغع مغ السالحطات 
بحقو أو فذمو الدابق في عسمو. ىحا مع التأكيج عمى أن الشقابات كميا أصبحت ممكًا لمحكػمة 

ات السيشية السدتقمة والحدب، وال يسكغ لخأؼ مدتقل أن يذق شخيقو مغ خالليا. فبعج حل الشقاب
وتعييغ نقابات مػالية لمحكػمة عسجت إلى تغييخ القػانيغ  2982في آذار/مارس ونيدان/إبخيل 

التي يتع بسػجبيا انتخاب الشقابات بحيث يزسغ استيالء حدب البعث والسػاليغ لمحكػمة عمى 
 ىحه الشقابات. 

 
 حركة المجتمع المدني ومنتديات الحوار:  -3

مشتجيات الحػار في ضل القيػد السجحفة والذخوط التعجيدية التي فخضتيا الحكػمة تخاجعت حخكة 
عمى مشتجيات الحػار التي انتعذت في العام األول مغ استالم الخئيذ بذار األسج زمام الحكع، 
ولع يبق إال قمة قميمة مغ السشتجيات غيخ السخخرة التي تغس الدمصات الصخف عشيا وتسارس 

خذى اإلغالق في أؼ وقت، وإن كان يمدميا الحرػل عمى إذن بكل فعالية تقػم نذاشيا لكشيا ت
 بيا مدبقًا مع اإلعالم عغ ىحه الفعالية ومزسػنيا . 
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وكانت محكسة أمغ الجولة العميا قج أصجرت أحكاميا في أواخخ الريف الساضي عمى الجفعة 
، فرجر حكع  0222صيف العام األخيخة مغ معتقمي "ربيع دمذق" الحيغ ألقي القبس عمييع في 

مجحف بالدجغ عذخ سشػات بحق السدتذار االقترادؼ الجكتػر عارف دليمة، وحكسيغ غيخ 
مشرفيغ بالدجغ خسذ سشػات عمى كل مغ الجكتػر وليج البشي والسحامي حبيب عيدى، مع 
تجخيج الجسيع مغ حقػقيع السجنية. وصجر في أواخخ العام الساضي عفػ خاص مغ رئيذ 

 –عامًا( األميغ العام لمحدب الذيػعي الدػرؼ  77سيػرية بحق السحامي رياض التخك )الج
 السكتب الدياسي، وتعتقج المجشة بأن ىحا العفػ صجر تحت وشأة ضغػط دولية كبيخة. 

 
ويقزي التدعة فتخات سجشيع في سجغ عجرا شسالي مجيشة دمذق. وكانت محكسة أمغ الجولة 

 7وقت الحق مغ العام الساضي عمى كل مغ: حبيب صالح )العميا أصجرت أحكاميا في 
سشػات( وحدغ الدعجون )سشتان( بيشسا  5سشػات( وكسال المبػاني ) 5سشػات( وفػاز تممػ )

حكست محكسة الجشايات عمى الشائبيغ دمحم مأمػن حسري ورياض سيف بالدجغ لسجة خسذ 
ث عغ السداس بالجستػر، والتذجيع سشػات لكل مشيسا. واشتسمت األحكام عمى جسٍل مبيسة تتحج

عمى تغييخه، أو تمفيق ونذخ أخبار تػىغ نفدية األمة، أو العريان السدمح، ولع تثبت السحكسة 
التي مشعت ذوؼ السػقػفيغ أو الرحافة مغ الحزػر أيًا مغ ىحه التيع، كسا لع تدسح لسػكمييع 

لرالح مػكميو ومشعتو مغ مداولة بالسخافعة عشيع بل شخدت السحامي أنػر البشي مغ السخافعة 
 السيشة إثخ ذلظ. 

 
 المدافعون عن حقوق اإلندان:  -4

وتعخضت جسعيات حقػق اإلندان العاممة داخل سػرية والتي تخفس الحكػمة الدػرية تخخيريا 
إلى ضغػط شجيجة إلعاقتيا عغ أداء عسميا اإلنداني، فقج تعخض أعزاء في "لجان الجفاع عغ 

ي سػرية" التي يخأسيا السحامي أكثع نعيدة إلى مزايقات عجيجة واستجعاءات حقػق اإلندان ف
 أمشية متكخرة، وال سيسا أعزاءىا العامميغ في محافطة حساة. 

 
وتعخض ناشصػن في "جسعية حقػق اإلندان في سػرية" لمسزايقات واالستجعاءات إلى أجيدة 

سعية في نقابة السحاميغ لسجة ثالثة األمغ، فقج جسجت عزػية السحامي ىيثع السالح رئيذ الج
أشيخ، واستجعي لمسثػل أمام قاضي الفخد العدكخؼ ومشع مؤخخًا مغ الدفخ خارج البالد. 
وتعخضت سكختيخة الجسعية رزان زيتػني لسزايقات أمشية ومشعت مغ الدفخ خارج البالد، بيشسا 
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زيع ونقل مجمة "تيارات" قجم أعزاء آخخون أمام قاضي الفخد العدكخؼ عمى خمفية شباعة وتػ 
 التابعة لمجسعية. 

 
وتعخض السحامي أنػر البشي لمسشع مغ مداولة ميشتو أمام القزاء لسجة ثالث سشػات وشخد مغ 
قاعة السحكسة عمى خمفية دفاعو عغ مػكميو عارف دليمة ودمحم مأمػن حسري، وتمقى تححيخات 

 وتيجيجات شجيجة مغ جيات أمشية سػرية. 
 

مي عبج السجيج مشجػنة وىػ قيادؼ في حدب االتحاد االشتخاكي السعارض السحطػر وعػقب السحا
بتجسيج عزػيتو في نقابة السحاميغ بحمب بدبب دفاعو عغ معتقمي "ربيع دمذق" ومشع مؤخخًا 
مغ الدفخ خارج البالد بعج مذاركتو في نجوة عقجت في باريذ عغ الحكخػ األربعيغ إلعالن 

 . حالة الصػارغ في سػرية
 

وتعخضت أسخة الشاشط في حقػق اإلندان ندار نيػف لمسزايقة والحرار عمى أيجؼ الدمصات 
األمشية والحدبية في مشصقة الداحل الدػرؼ. فقج فرل والجه وأخػتو الثالثة مغ أعساليع الحكػمية 

مة وشمب مشيع التبخؤ مغ ندار وترخيحاتو ونعتو بأوصاف غيخ مشاسبة، لكغ التداميع بقيع العائ
 جعميع ضحية سمدمة مغ اإلجخاءات العقابية مغ قبل أجيدة األمغ والحدب الحاكع في السشصقة. 

 

 ممفات االعتقال التعدفي:  -5

يتعخض السػاششػن الدػريػن بدبب غياب سيادة القانػن واستبجالو بحالة الصػارغ وكثخة األجيدة 
وفي كل وقت. وال يقترخ ىحا االعتقال  األمشية إلى شبح االعتقال الحؼ يتخاءػ ليع في كل زاوية

عمى السػاششيغ السقيسيغ في البمج بل يتجاوزىع إلى الدائخيغ والسغتخبيغ، ويصػل الدػرييغ وغيخىع. 
ولقج كان ىحا العام حافال بأعجاد ىائمة مغ السعتقميغ الحيغ تعخضػا لمسعاممة الديئة بذقييا البجني 

 والشفدي. 
 معتقمون والمفقودون أواًل : الممف العالق: ال

معتقل سياسي  27222استصاعت المجشة الدػرية لحقػق اإلندان أن تحري أسساء أكثخ مغ 
ألقي القبس عمييع في أواخخ الدبعيشات وأوائل الثسانيشات مغ القخن العذخيغ معطسيع مغ 

عثخ السشتسيغ إلى جساعة اإلخػان السدمسيغ أو الستعاشفيغ معيع ، ولع يفخج عغ ىؤالء أو ت
المجشة عمى أثخ ليع في الدجػن الدػرية مغ خالل تحخياتيا العجيجة والسعمػمات التي جسعتيا، 
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وتعتقج المجشة الدػرية لحقػق اإلندان أن كثيخًا مغ ىؤالء قتل في السجازر الجساعية التي شيجتيا 
بق رفعت الدجػن الدػرية مثل مجدرة سجغ تجمخ الذييخة التي نفحتيا قػات نائب الخئيذ الدا

األسج وذىب ضحيتيا قخابة ألف معتقل مغ أعزاء جساعة اإلخػان السدمسيغ، ودفعات اإلعجام 
الجساعية األسبػعية التي نفحتيا قػات األمغ في سجغ تجمخ الديئ الدسعة عمى مجار عذخ 
سشػات ، حيث كان يتخاوح عجد السعتقميغ في كل دفعة بيغ العذخيغ والخسديغ. ولحلظ لع تجج 

في خخيف عام -الحؼ انتذخت سسعتو الخديئة -مصات األمشية بجًا مغ إغالق سجغ تجمخ الد
بأمخ مغ رئيذ الجسيػرية في محاولة لصسذ ما كان يجخؼ في زواياه مغ مجازر وقتل  0222

وتعحيب. وفي الػقت الحؼ لع تخد فيو أخبار عغ إفخاجات ججيجة ىحا العام ، فقج ورد تقخيخ يحسل 
عغ إعادة اعتقال ثالثة ضباط شياريغ كانت محكسة أمغ الجولة حكست عمييع أخبارًا سيئة 

، وبعجما قزػا فتخة حكسيع كاممة بالدجغ وأعمستيع إدارة سجغ  2980بالدجغ عذخيغ عامًا في 
صيجنايا بإشالق سخاحيع جاءت مفخزة مغ مخابخات القػػ الجػية فاعتقمتيع مغ ججيج ونقمتيع إلى 

الجػية، ولقج وردت أخبار عغ تعخضيع لمتعحيب وسػء السعاممة الذجيجة سجغ مخابخات القػػ 
 . دمحم رفيق عسخ الحسامي، ومحسػد أحسج حسجو كيكي، ودمحم بذار العذيوىع 

 
ومغ الججيخ بالحكخ أن الحكػمة الدػرية لع تقع بأؼ خصػة مغ شأنيا الكذف عغ مريخ 

لجساعية والفخدية أو ماتػا في السعتقالت أو السفقػديغ الحيغ قزػا في السجازر أو اإلعجامات ا
بدبب التعحيب أو األمخاض أو سػء التغحية أو حتف أنفديع، وما تدال تخفس وتقسع كل شمب 
يتقجم بو بعس ذوؼ السعتقميغ والسفقػديغ، ولع تقع بأؼ خصػة إلعالم ذوييع عغ مرائخىع ومكان 

ال السجنية وتدػية األوضاع السجنية دفشيع وتدجيميع في سجالت الػفيات لجػ دوائخ األحػ 
 الستختبة عمى وفاتيع. 

 
مغ جية أخخػ استصاعت المجشة الدػرية لحقػق اإلندان أن تحري وتػثق أسساء حػالي ستسائة 
معتقل في سجغ صيجنايا قخب دمذق، أكثخىع مغ السحدػبيغ عمى جساعة اإلخػان السدمسيغ، 

بي )القيادة القػمية( وحدب التحخيخ وبعس السشتسيغ باإلضافة إلى معتقميغ مغ حدب البعث العخ 
 إلى األحداب والتيارات الذيػعية واليدارية. 

 
وكانت الدمصات الدػرية قج أفخجت في أوائل شيخ آب/أغدصذ الساضي عغ ىيثع نعال الحؼ 

 عامًا عمى خمفية انتسائو لمسشطسة الذيػعية العخبية.  07قزى في الدجػن الدػرية 
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 مف حديث: اعتقاالت بالجممة: ثانيًا: م

عمست المجشة الدػرية لحقػق اإلندان عغ عسميات اعتقال واسعة الشصاق نفحتيا الدمصات األمشية 
شالت معارضيغ أو لسجخد االشتباه بيع مسا أدػ إلى تخدؼ األحػال في البالد إلى درجة لع 

عسميات اعتقاالت وتسذيط السجن تبمغيا سػرية مشح عقج الثسانيشات عشجما نفحت األجيدة األمشية 
 وارتكبت مجازر ىشا وىشاك. 

 
معتقاًل مغ مشصقة الدبجاني  09فمقج كذفت المجشة في شيخ نيدان/إبخيل الساضي عغ أسساء 

بخيف دمذق، كانػا اعتقمػا مشح حػالي سشتيغ ونرف ولع يكذف عشيع الشقاب إال مؤخخًا، ولقج تع 
قيق العدكخؼ" بجمذق حيث تعخضػا لمتعحيب الذجيج التحفع عمييع في "فخع فمدصيغ لمتح

ومػرست عمييع ضغػط بجنية ونفدية ىائمة، ثع وردت أخبار عغ نقميع إلى جية غيخ معمػمة، 
يعتقج أنيا سجغ صيجنايا، والسعتقمػن ىع: دمحم الخصيب وسسيخ العطسة وإحدان العطسة وأحسج 

ل الحباالتي وحدغ االغا وخالج الفػاز ودمحم كشعان وعبج الدالم الجاالتي وأحسج عبج هللا وباس
خخيصة وعبج المصيف السػيل وعبج الخؤوف السػيل وحدام السػيل وبالل الجاالتي وصالح الجيغ 
الجاالتي ةقاسع دمحم الجاالتي ودمحم الجاالتي ودمحم عبج الخحيع الجاالتي وحدام شبخ ديب وىذام 

ائج التيشاوؼ وحدام التيشاوؼ. ولع يعخف أحج التيع حخان وجسيل أبػ حسج وعمي أحسج التيشاوؼ ور 
 السػجية إلييع بالزبط وإن كانت األنباء الػاردة تقػل بأن اعتقاليع جاء عمى أرضية ديشية. 

 
شخرًا مغ  75ووردت تقاريخ إلى المجشة الدػرية لحقػق اإلندان تتحجث عغ اعتقال أكثخ مغ 

يع، وىع محتجدون بسعدل كامل عغ العالع محافطة حمب ال يعخف  شيء عغ أسباب اعتقال
الخارجي، ويتػقع أنيع تعخضػا لمتعحيب وسػء السعاممة، وزعست تقاريخ وردت إلى المجشة الدػرية 
بأن محققيغ غيخ سػرييغ شاركػا في استجػابيع. ولقج تعخفت المجشة عمى أسساء بعزيع وىع: 

جر وعبج الغشي السحسج وعبج القادر دمحم حدام دبر وأحسج إدلبي وجسيل سمػ ودمحم بكخؼ حي
أرمشازؼ وعبج الػىاب دعاس وشخيف ضالم وأحسج أبػ عالم وعبج الخحسغ الحرخؼ ودمحم أبػ دقة 
وحديغ خمػ وحدام كخبػج ومرصفى صقال وعبج الخزاق حاج أحسج وعبج المصيف إسحق وبجر 

خؼ حيجر ومعاوية صادقممي زويغ وأحسج حاج سميسان ودمحم خالج حسيجو ومازن تخمانيشي ودمحم بك
 وخالج سميسان ومحسػد العسخ. 

 
واعتقل مؤخخًا أكثخ مغ عذخيغ شخرا مغ مشاشق بخيف دمذق قيل أنيع مغ شالب الذيخ 
جػدت سعيج، وذكخ أحج التقاريخ الحؼ استمستو المجشة الدػرية لحقػق اإلندان بأنو ألقي القبس 
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رية الذػربجي وأسامة الذػربجي ويحيى الذػربجي عمى دمحم أسامة نرار وعبج الكخيع الدقا وسا
وشارق الذػربجي ودمحم قخيصع وأحسج قخيصع وىيثع الحسػؼ ودمحم عمي خػالني وأكخم خػالني 
وحدغ الكخدؼ وبذار معزساني ومعتد مخاد وسميسان شحادة ودمحم شحادة، ولع تخد معمػمات 

 عغ مكان احتجازىع أو مرائخىع. 
 

 ن قدريًا ثالثًا: ممف المرحمي

ال تدال الدمصات األمشية تعتقل ماىخ عخار الحؼ يحسل الجشدية الكشجية أيزا، وكانت سمصات 
اليجخة األمخيكية رحمتو قدخًا إلى سػرية لجػ عبػره مغ إحجػ صاالت التخانديت عائجًا إلى كشجا، 

الذجيج  وكانت المجشة الدػرية لحقػق اإلندان قج تمقت تقاريخ مؤكجة عغ تعخضو لمتعحيب
 واالستجػاب السكثف بتيسة التعاون مع تشطيع القاعجة. 

 
واعتقمت الدمصات األمشية الدػرية العجيج مغ الدػرييغ الحيغ أبعجتيع الباكدتان قدخًا عغ أراضييا 
وسمستيع إلى سػرية ، ومشيع الصالب بخاء أسعج عبج المصيف الحؼ رحمتو الدمصات الباكدتانية في 

، وذكخت السعمػمات الػاردة إلى المجشة عغ تعخضو لمتعحيب وإساءة  صيف العام الساضي
 السعاممة بقرج الحرػل عمى معمػمات عغ أصجقائو ومعارفو. 

وألقي القبس في مصار دمذق في أواخخ تذخيغ الثاني/نػفسبخ الساضي عمى دمحم سعيج الرخخؼ 
اإليصالية شمبو بالمجػء  )مغ جساعة اإلخػان السدمسيغ( وأسختو بعجما رفزت سمصات اليجخة

إلييا ورحمتو إلى سػرية قدخًا بعج أيام مغ وصػلو إلييا. ولقج تعخض الرخخؼ لمتعحيب الذجيج 
بيشسا تحجثت تقاريخ أخخػ عغ احتسال وفاتو تحت التعحيب، لكغ الدمصات األمشية أخمت سبيل 

 ع الخارجي. زوجتو وأوالده األربعة بعج بزع أسابيع مغ احتجازىع بسعدل عغ العال
 

ووردت تقاريخ إلى المجشة الدػرية لحقػق اإلندان عغ اعتقال الدمصات األمشية الدػرية لسػاششيغ 
سػرييغ وفمدصيشييغ رحمتيع الدمصات اإليخانية قدخًا إلى سػرية بذبية أنيع كانػا في أفغاندتان، 

مازن ندال وجياد وورد إلى المجشة أسساء مغ بيشيا أحسج حسدة وأيسغ يحيى وفخاس غشام و 
مرصفى ودمحم خيخ نجار ، ولقج تعخضػا جسيعًا حدب اعتقاد المجشة لمتعحيب الذجيج وسػء 

 السعاممة. 
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 رابعًا : ممف الدوريين المقيمين في العراق 
يقيع في العخاق مئات العائالت الدػرية التي فخت مغ سػرية في الدتيشات والدبعيشات والثسانيشات 

بدبب االضصياد وانعجام الحخيات في البالد. ويذسل السقيسػن في العخاق مغ القخن الساضي 
العجيج مغ الذخائح الدياسية في سػرية ، فيشاك جشاح حدب البعث )القيادة القػمية( ويزع القيادة 

. وتذسل مئات مغ 2972التاريخية لمحدب التي أشاح بيا حافع األسج برػرة نيائية عام 
غ الحيغ فخوا في الثسانيشات إلى الجول السجاورة ووججوا فييا مأوػ لمحياة عائالت اإلخػان السدمسي

السدمط عمى رقابيع والحؼ يحكع باإلعجام عمى  99والعسل واإلبقاء عمى حياتيع مغ سيف القانػن 
كل مشتدب لجساعة اإلخػان السدمسيغ. وىشاك حدب االتحاد االشتخاكي بدعامة دمحم الجخاح وفئات 

 ة أخخػ أقامت في العخاق. يدارية ووششي
وعمى إثخ الحخب األمخيكية عمى العخاق وانتذار الفػضى وقمة األمغ في العخاق، حاولت عائالت 
مغ السقيسيغ ىشاك العػدة إلى سػرية، لكغ الدمصات األمشية حالت دون ذلظ، ولع تدسح إال 

تػجو الخئيذ الدػرؼ  ألفخاد وأسخ قميمة بعبػر الحجود، وكانت التقاريخ الرحفية تحجثت عغ
عائمة إلى الحجود مع سػرية، وشمبػا حق العػدة لكغ  722األسبق دمحم أميغ الحافع بخفقة 

الدمصات الدػرية رفزت الدساح لو وعاد الخئيذ الحافع واألسخ السخافقة بعجما يئدػا مغ 
يػل الحؼ قج يكػن الدساح ليع إلى أماكغ إقامتيع في بغجاد والسجن العخاقية األخخػ بانتطار السج

 قاتسًا أماميع. 
وبيشسا سسحت الدمصات الدػرية لبعس الشداء واألشفال بالعػدة إلى سػرية، اقتشرت ىحه 
الفخصة لمتشكيل بالسعارضيغ وأسخىع. اعتقمت القػات األمشية في أوائل شيخ نيدان/إبخيل الساضي 

بأن بإمكانو العػدة اآلمشة إلى البمج. دمحم جسال الػفائي الحؼ استجرجتو عبخ زوجتو بعجما خجعػىا 
ولقج اختفى الػفائي بعج اعتقالو مباشخة وال يعخف عشو شئ. واعتقل الذقيقان عسخ ورضػان 
دروير وفايدة عمي شياب وميا أحسج قخة قاش وميادة دمحم غدان بشقدمي وفتحية رجب دامػر 

ة رجب دامػر مغ القائسة اآلنفة ودمحم أحسج قاشػش ، ولع تخد تقاريخ عغ إخالء سبيل سػػ فتحي
 الحكخ، عمى الخغع مغ تأكيج رئيذ الجسيػرية بأنو لع يتع التعخض لألسخ.  

 
وتعخض كثيخ مغ الحيغ قجمػا السداعجة اإلندانية والسادية واألدبية أو سافخوا إلى العخاق أثشاء 

تعحيب لجػ عػدتيع، الحخب األمخيكية لمسزايقات والتحقيقات األمشية واعتقل بعزيع وأخزع لم
 عمى الخغع مغ تذجيع الحكػمة ليع وغزيا الصخف عشيع بادغ األمخ. 
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 خامدا: اعتقاالت تدوية األوضاع 

ترخ الحكػمة الدػرية عمى تدػية أوضاع بعس السعارضيغ ليا وال سيسا أعزاء جساعة 
الطخوف الذخرية اإلخػان السدمسيغ مغ البػابة األمشية التي ال يؤمغ عػاقبيا. ولقج اضصخت 

والعامة كثيخًا مغ األشخاص السقيسيغ خارج البالد بالتقجم بصمبات لتدػية أوضاعيع لجػ الحكػمة 
الدػرية، وبعج االنتطار والصمب إلييع بكتابة التقاريخ التي تؤذؼ معارفيع ومػاششيغ آخخيغ ، وبعج 

لسؤقت أو السؤبج . ولقج وثقت ابتداز بعزيع ماديًا ، وججوا أنفديع لجػ عػدتيع قيج االعتقال ا
المجشة الدػرية لحقػق اإلندان في األعػام الساضية ومغ خالل تقاريخىا السختمفة الكثيخ مغ ىحه 

 الحاالت التي نكمت فييا الدمصات الدػرية عغ قػليا وشعشت في مرجاقيتيا. 
 

في مصار  اعتقل في صيف العام الساضي أرود البػشي )مغ دمذق ويحسل الجشدية الكشجية(
دمذق الجولي لجػ عػدتو مغ مجيشة ججة إثخ وفاة والجتو، ومع أنو سػػ وضعو لجػ القشرمية 

 الدػرية في ججة لكشو ال يدال معتقال ، وال تػجج معمػمات كثيخة عشو. 
 

واعتقل السجرس مػسى الديغ )مغ حػران( الحؼ كان يعسل مجرسًا في السسمكة العخبية الدعػدية 
ومع أنو تقجم بصمب خصي إلى وزارة شئػن رئاسة الجسيػرية وجاءه الجػاب  لسجة ربع قخن،

الخصي أن ال شيء بحقو ويسكشو العػدة إلى البالد متى شاء دون أن يعتخضو أحج، لكشو ألقي 
القبس عميو لجػ وصػلو الحجود البخية الدػرية، ومكث أكثخ مغ ثالثة شيػر في الدجغ تعخض 

 مى الخغع مغ إصابتو بأمخاض الدكخؼ والخومايتدم. خالليا لمسعاممة الديئة ع
 

واعتقل وما يدال معتقاًل كل مغ أحسج مجلج الحؼ راجع الدفارة الدػرية في األردن ، وعبج الحسيج 
 إدريذ لجػ عػدتو مغ العخاق. 

وأفخج سخاح السػاشغ صفػح القج مغ حسز بعج اعتقال دام سشتان ، وكان قج سػػ وضعو لجػ 
وحتى  0222ػرية ولع يعتقل في أول زيارة، وفي الديارة الثانية اعتقل مشح أوائل العام الدمصة الد

22/6/0227  . 
واعتقل لجػ وصػلو مصار دمذق في األسبػع األول مغ شيخ حديخان/يػنيػ الجارؼ السػاشغ 

عامًا ، وكان  87السدغ عبج الخزاق شاكخ ُشاّلر )أبػ شاكخ( )مغ حسز( البالغ مغ العسخ 
صخ لسغادرة البالد إثخ مالحقة القػات األمشية لكل أفخاد أسختو في أوائل الثسانيشات واعتقال اض

سشة، والسعتقل السحكػر ال عالقة لو بأؼ نذاط سياسي،  25زوجتو لفتخة استسخت أكثخ مغ 
 ويعاني مغ مخض الذيخػخة وأمخاض جدجية أخخػ. 
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 عب سادسًا: اعتقاالت عمى خمفية انتخابات مجمس الذ

ما تدال سػرية تعاني مغ عجم الدساح بحخية التعبيخ عغ الخأؼ وتذكيل األحداب والجعاية 
االنتخابية ليا. فعمى خمفية انتخابات مجمذ الذعب التي حجثت في شيخ آذار/مارس الساضي 
اعتقل الصالب الجامعي أسامة عمي والسجرس بدام يػنذ بدبب اتياميسا بتػزيع بيان لمتجسع 

لجيسقخاشي السعارض السحطػر قبيل االنتخابات. ووردت تقاريخ مؤكجة تتحجث عغ الػششي ا
 تعخضيسا لمسعاممة الديئة مسا أصاب أسامة عمي بتجىػر في حالتو الرحية. 

 
 سابعًا: اعتقاالت بين األكراد

أشمقت الدمصات الدػرية سخاح السعارض الكخدؼ حديغ داود في كانػن األول/ديدسبخ الساضي 
ا اعتقمتو لسجة سشتيغ بعج تخحيمو قدخيًا مغ ألسانية التي رفزت مشحو حق المجػء، لكغ بعجم

األجيدة األمشية اعتقمت عذخات الشاشصيغ األكخاد السصالبيغ بحقػقيع الثقافية السحطػرة وبسديج مغ 
 الحخيات لألقمية اإلثشية الكخدية ، فاعتقل في صيف العام الساضي الدياسي الكخدؼ مدمع شيخ
حدغ لعجة أشيخ. واعتقل قياديان حدبيان بارزان في حدب يكيتي الكخدؼ وىسا مخوان عثسان 
وحدغ صالح بدبب مطاىخة سمسية قاداىا أمام مجمذ الذعب لمسصالبة بسديج مغ الحقػق لألكخاد 
في سػرية، ووردت تقاريخ عغ إساءة معاممتيسا وتعحيبيسا وحخمان ذوييسا مغ زياراتيسا، وىسا 

ان أن تبت محكسة أمغ الجولة العميا بأمخىسا بعجما وجو اإلدعاء ليسا تيسة التآمخ لفرل يشتطخ 
جدء مغ سػرية. وال يدال إبخاىيع نعدان في السعتقل مشح عام ونرف بدبب تخويجو لسػاد ثقافية 
كخدية. وعمست المجشة الدػرية لحقػق اإلندان مؤخخًا باعتقال الصالبيغ في جامعة حمب: سخىارد 

ديغ وأنػر إبخاىيع لالشتباه برمتيسا بحدب يكيتي، بيشسا ألقت األجيدة األمشية القبس عمى ح
فخحات عبج الخحسغ عمي وأحسج قاسع ونػح أحسج بتيع مساثمة ، وورد المجشة الدػرية مؤخخًا تقخيخ 

 يخبخ باإلفخاج عغ الصالبيغ سخىارد حديغ وأنػر إبخاىيع. 
 

 ثامنًا: معتقمون رهائن 

لػسائل التي يدتخجميا الشطام الدػرؼ أخح رىائغ لمزغط عمى أقارب السعارضيغ مغ ا 
الدياسييغ لتدميع أنفديع أو لمحرػل عمى فائجة أخخػ بالسقابل. وقج عمست المجشة الدػرية 

عاما( اعتقل عاميغ لجػ زيارة عادية قام  00لحقػق اإلندان بأن الذاب بخاء بغ بجيع خمبػص )
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شة عغ والجه الحؼ قيل أنو عزػ في جساعة اإلخػان السدمسيغ ويقيع خارج بيا إلى سػرية رىي
 البالد. 

 
عاما( مغ مشدل أسختو في األردن قبل ثالث سشػات،  28واختفى الفتى دمحم عبج الحميع عبػش )

واكتذف مؤخخًا مغ تقاريخ وردت لمجشة الدػرية لحقػق اإلندان أنو معتقل في أحج الدجػن 
مع إن كان عسالء السخابخات الدػرية اختصفػه رىيشة عغ أسختو التي تقيع في الدػرية. وال يع

، مع أن الفتى دمحم عبػش حدب مرادر أسختو ليذ لو تػجو فكخؼ أو 2980األردن مشح عام 
 سياسي وكان قج غادر سػرية مع أسختو ولع يكغ لو مغ العسخ إال بزع شيػر. 

 
 تاسعًا: واعتقاالت أخرى... 

خخًا الدمصات األمشية الصبيب دمحم مشحر كخاد مغ حمب ثع أفخجت عشو بعج احتجازه واعتقمت مؤ 
لفتخة مغ التحقيق واالستجػاب ، ووردت تقاريخ عغ اعتقال حديغ حسػؼ في أواخخ شيخ 
آذار/مارس الساضي وتعخضو إلى السعاممة الديئة مسا أثخ عمى حالتو الرحية. وفي شيخ 

اعتقمت الدمصات الدػرية السػاششة الدػرية األمخيكية سػريا قصان تذخيغ األول/ أكتػبخ الساضي 
تذخيغ األول/أكتػبخ اعتقمت السػاششة إسخاء  72واحتجدتيا لفتخة بجون أؼ تيسة تػجو إلييا . وفي 

الصاش في فخع فمدصيغ بجمذق، لجػ عػدتيا مغ األردن حيث تدكغ مع زوجيا مشح ثالث 
شة السحكػرة ال يػجج ليا أؼ نذاط سياسي أو سػاه، ولكغ تبيغ سشػات ، وذكخ التقخيخ أن السػاش

أنو كان يقرج مغ اعتقاليا الحرػل عمى معمػمات عغ عسيا أحسج الصاش التي ذكخت التقاريخ 
 أنو مختبط بجساعة اإلخػان السدمسيغ، ولع تدتصع المجشة الدػرية تأكيج ذلظ.   

  
  ثرالحقوق المدنية : حقوق ضائعة ومحرومون ك -6

حخم آالف مغ السعتقميغ الدياسييغ ومعتقمي الخأؼ الحيغ أفخج عشيع مغ حقػقيع السجنية، وال 
يدالػن يعانػن مغ تبعات ىحا الحخمان، فكثيخ مشيع ال يدتصيعػن الدفخ خارج البالد ، 
ومحخومػن مغ فخص العسل في القصاعات الحكػمية ، بل وإنذاء أعساليع الخاصة بيع. 

جشة الدػرية لحقػق اإلندان أن تػثق حاالت كثيخة مغ السعاناة الشاشئة عغ التجخيج واستصاعت الم
مغ الحقػق السجنية، ولقج روػ لشا تاجخ أفخج عشو مشح أكثخ مغ عذخ سشػات وال يدال محخوما 
مغ حقػقو السجنية كيف أن شخكتو مدجمة باسع شخكاء آخخيغ ، ويتعخض أحيانًا لحػادث 

دتصيع السصالبة بحقو ، وحجثشا كيف تآمخ عشاصخ مغ السخابخات العدكخية اختالس وسخقة وال ي
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مع أحج شخكائو لدخقة سيارتو الخاصة ولع يدتصع رفع دعػػ ضجىع ألنو ال يحق لو أن يدجل 
 سيارة باسسو مادام محخوما مغ حقػقو السجنية. 

 
داوة، فال يدال عذخات اآلالف أما فئة السيجخيغ والسشفييغ قدخًا عغ البالد فسدألتيا في مشتيى الق

مغ الدػرييغ الحيغ اضصخوا لسغادرة سػرية ألسباب متشػعة في فتخات مختمفة، وال سيسا فتخة 
الثسانيشات مغ القخن الساضي، ال يدالػن مجخديغ مغ كافة حقػق السػاششة لثالثة أجيال متػالية 

دجيل الػالدات الججيجة أو الػفيات اآلباء واألبشاء واألحفاد. ويرعب عمييع إثبات شخريتيع أو ت
بدبب حخمانيع مغ وثائق إثبات الذخرية ومغ وثائق الدفخ. ولقج شكل حخمانيع مغ وثائق 
الدفخ معزمة أخخػ ليع في بمجان إقامتيع وفي أعساليع واضصخ كثيخ مشيع إلى الدفخ إلى بالد 

ات أفخاد أسخىع بعيجة شمبًا لألمان مغ جية، ومغ أجل ضسان إثبات شخريتيع وشخري
 522واالعتخاف بيا مغ جية أخخػ. ولقج وثقت المجشة الدػرية لحقػق اإلندان ىجخة أكثخ مغ 

شخز إلى كشجا. وفي الػقت 2221شخز ىحا العام إلى أوروبة الغخبية بيشسا وثقت ىجخة حػالي 
ف مغ الحؼ تحخم فيو الدمصات الدػرية ىؤالء السػاششيغ مغ حقػقيع السجنية فيي ال تتػق

مزايقتيع عبخ مغ يدتجيب ليا مغ بعس السػضفيغ في دوائخ الجول السجاورة، الحيغ يترل بيع 
عادة مدئػلػ األمغ في الدفارات الدػرية ويؤلبػنيع ضج مػاششي بمجىع ويقجمػن ليع الخشاوػ 
وتدييالت الدياحة السجانية في سػرية. وفي العام الساضي عسج بعس كبار السدئػليغ إلى نعت 
بعس ىؤالء السيجخيغ باإلرىابييغ في محاولة الستفداز الجول التي يقيسػن فييا، لكغ لع يمتفت 
أحج إلى ىحه االستفدازات باعتبارىا استيالكا مكذػفا، فمقج ورد عبارات مغ ىحا الشػع عمى لدان 
رئيذ الجسيػرية ووزيخ الخارجية ووزيخ اإلعالم ورئيذ مجمذ الذعب وغيخىع. ولقج دونت 

لمجشة الدػرية في سجالتيا العجيج مغ قرز السعانة نتيجة حخمان السػاششيغ مغ حقػقيع ا
السجنية، األمخ الحؼ كان لو عػاقب وخيسة عمى أسخ بكامميا... بيشسا يمسذ السخاقب السحايج أن 
الدمصات الدػرية تتعسج األساليب والػسائل إليقاع أكبخ قجر مسكغ مغ الزخر بزحاياىا. ولقج 

أسخة تخافقو  722الدمصات الدػرية الخئيذ الدػرؼ األسبق دمحم أميغ الحافع وما يقجر بـ مشعت
مغ حقيع في العػدة إلى بمجىع إثخ الحخب األمخيكية عمى العخاق. ويمجأ قدع مغ ىؤالء السجخديغ 
مغ حقػق السػاششة إلى استخجام وثائق سفخ غيخ صادرة مغ الجيات الخسسية الدػرية في 

ائدة لالستسخار وتأميغ الحجود اإلندانية الجنيا ألوالدىع، ولقج تدبب ذلظ في إشكاالت محاولة ي
 كبيخة ليع في بعس األحيان. 

الفئة الثالثة مغ السجخديغ مغ حقػقيع السجنية ىع األكخاد. فاألكخاد ىع االثشية الثانية في سػرية 
% 2% ويتقاسع الـ92لعخب % مغ عجد الدكان بيشسا يذكل ا9بعج العخب إذ يذكمػن ندبة 

التخكسان والذخكذ واآلشػريػن وغيخىع . وفي الػقت الحؼ تدسح الدمصات الدػرية لباقي 
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اإلثشيات بسسارسة حقػقيا الثقافية ولغاتيا الخاصة بيا، فإنيا تحطخ عمى األكخاد استخجام المغة 
ضي مع الذاعخ والكاتب الكخدية واقتشاء أؼ مػاد ثقافية بيحه المغة وىحا ما حرل العام السا

الكخدؼ إبخاىيع نعدان حيث اعتقل عمى خمفية التخويج لسصبػعات ثقافية بالمغة الكخدية، وتحخميع 
أيزًا حق االحتفال بأعيادىع ومسارسة عاداتيع وتقاليجىع القػمية. وفي ضل سياسات التعخيب 

رالية لع تكغ مػجػدة القدخية في السشاشق الكخدية احتقغ الجػ ، وأدػ أن نذػء دعػات انف
أصاًل . وكان رد فعل الدمصات عمى التطاىخات الدمسية التي جخت في حمب خالل العام ، 
ومؤخخًا أمام مجمذ الذعب في دمذق اعتقال رمػز السشطسيغ ليحه التطاىخات وزجيع في 

ة قج الدجػن ، وتقجيسيع أمام محكسة أمغ الجولة العميا بتيسة فرل جدء مغ البالد، وىحه تيس
تػصل صاحبيا إلى الدجغ السؤبج وىحا ما حرل مؤخخًا مع مخوان عثسان وحدغ صالح. وال 
يدال قخابة ربع مميػن كخدؼ سػرؼ يعانػن مغ تجخيجىع مغ الجشدية الدػرية بدبب اإلحراء 

وتبشتو حكػمة البعث ذات الصابع التعخيبي القدخؼ مع  2960الدكاني الستحيد الحؼ جخػ عام 
ءىع مغ مػاليج سػرية ، وتعير ىحه الفئة في سػرية مجخدة مغ حقيا في التعميع أنيع وآبا

والتػضيف وإثبات الذخرية وبقية الحقػق السجنية األخخػ، ويصمق عمى ىحه الصبقة في دول 
 أخخػ فئة البجون، لكشيا في سػرية أشج معاناة.    

  
جية في القصعات العدكخية والسذاركة وصجر مؤخخًا قخار يسشع العدكخييغ مغ أداء الذعائخ التعب

في مشتجيات الحػار في محاولة لسشع ىحه الفئة مغ بعس حقػقيا في السػاششة، وأمثال ىحه 
 القخارات التي تحطخ مسارسة حقػق مجنية وشبيعية أمخ متكخر في سػرية. 

 
والدجشاء  ولقج لجأت الدمصات الدػرية إلى حجد األمػال السشقػلة وغيخ السشقػلة لمسعارضيغ

الدياسييغ ، وخرػصًا العقارات. ولحلظ ال يدتصيع ذوو السعارض أو الدجيغ الترخف 
بالعقارات، عمى األقل دون استيالء الحكػمة عمى حرة السعارض أو الدجيغ. ولقج استػلى 
بعس ضباط األمغ عمى عقارات استخجمػىا لمدكغ أو باعػىا ، ولقج أوردت المجشة الدػرية 

 06ان في تقخيخىا حػل ميذيل سعجؼ الحؼ اعتقل في ضخوف غامزة مشح حػالي لحقػق اإلند
عامًا ثع استػلى أحج ضباط السخابخات عمى البيت الحؼ كانت تدكشو األسخة. وتحتفع المجشة 
الدػرية لحقػق اإلندان بعذخات الخوايات والتقاريخ حػل استيالء الدمصات وال سيسا ضباط األمغ 

واستخجاميا لمدكغ أو بيعيا والترخف بثسشيا لمسرمحة الخاصة. وتقجر عمى مشازل معارضيغ 
العقارات السحجػزة في سػرية باآلالف. وإن كانت المجشة الدػرية ليذ لجييا إحراء دقيق لكشيا 

 تتمقى معمػمات وتقاريخ كثيخة حػل ىحا السػضػع. 
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 ترفية حدابات إقميمية وعقدية المعتقمون العرب: -7

ت والدجػن الدػرية معتقمػن مغ جشديات عخبية عجيجة وخرػصا مغ الجول في السعتقال 
السجاورة ، وتعتقج المجشة الدػرية لحقػق اإلندان أن ىشاك لبشانييغ وأردنييغ وفمدصيشييغ وعخاقييغ 

 برػرة رئيدة باإلضافة إلى معتقميغ آخخيغ مغ جشديات أخخػ. 
 

جشة في العام الساضي وقابمػا وزيخ الجاخمية الدػرؼ في شكل ذوو السعتقميغ والسفقػديغ المبشانييغ ل
الحؼ وعجىع بالخد عمى استفداراتيع بذأن ذوييع السعتقميغ لجػ الحكػمة الدػرية  00/7/0220

خالل ثالثة شيػر، لكشو امتشع عغ مقابمتيع بعج انقزاء السػعج السحكػر ، ولع يقجم ليع 
معتقاًل ومفقػدًا في  270ويعتقج أنو يػجج أكثخ مغ السعمػمات التي وعجىع بتقجيسيا في حيشو. 

 سػرية حدب القػائع التي قجميا ذوو السعتقميغ. 
 

معتقاًل ولقج  202وتقجر مرادر أردنية عجد السعتقميغ األردنييغ في الدجػن الدػرية يشاىد 
لذخقاوؼ شالب رئيذ الػزراء األردني عمي أبػ الخاغب ورئيذ لجشة السعتقميغ األردنييغ عساد ا

الحكػمة الدػرية بإشالق سخاح السعتقميغ الدياسييغ األردنييغ في سػرية، وخررت بعس 
 األسساء مثل الصالبيغ ىاني ووفاء عبيجات والتاجخ عساد الكشاني.

 
وتػجج أعجاد كبيخة مغ الفمدصيشييغ السعتقميغ في سػرية ترل حدب السرادر الفمدصيشيية إلى  

خمفية العجاء التاريخي بيغ الشطام الدػرؼ ومشطسة التحخيخ الفمدصيشية، معتقاًل ، وذلظ عمى  622
ويقيع بعس السعتقميغ الفمدصيشييغ في الدجػن الدػرية مشح أكثخ مغ ربع قخن أؼ مغ عقج 

عشجما جخػ  0222الدبعيشات أو الحخب األىمية في لبشان. ولقج تحخك ىحا السمف في العام 
إلى العاصسة الدػرية، لكشو سخعان ما وضع عمى الخف مخة حجيث عغ زيارة مختقبة لعخفات 

أخخػ بعجما استبعجت الفكخة. ومغ الججيخ بالحكخ أن الفمدصيشييغ السعتقميغ يتعخضػن أكثخ مغ 
غيخىع مغ السعتقميغ العخب لدػء السعاممة والتعحيب عمى يج عشاصخ األمغ الدػرية، بحدب 

ياضي العخاقي ىالل عبج الخزاق عمي لمجشة الدػرية ترخيحات شيػد عيان، وال سيسا شيادة الخ 
 لحقػق اإلندان أثشاء احتجازه في فخع فمدصيغ.

 
أما العخاقيػن فتػجج أعجاد كبيخة مغ السشتسيغ إلى حدب البعث السشاوغ لحدب البعث الحاكع في  

خاقيػن دمذق وآخخون مغ أنرار الخئيذ العخاقي الدابق في السعتقالت الدػرية. ولقج اعتقل ع
عجيجون نتيجة تقاريخ لفقتيا السعارضة العخاقية الدابقة التي كانت تقيع في دمذق ضجىع وألقي 
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القبس عمييع لجػ زيارتيع إلى سػرية. ولقج روػ أحج الشاجيغ العخاقييغ لمجشة الدػرية لحقػق 
ألف  25شيخًا في فخع فمدصيغ ثع دفع فجاء روحو مبمغ  29اإلندان عغ محشتو التي استسخت 

 دوالر أمخيكي حتى سسح لو بسغادرة السعتقل وخخج مغ سػرية. 
 

ولقج لعبت الدمصات الدػرية دورًا ميسا في اعتقال كثيخ مغ العخب الحيغ تذتبو بػجػد صالت 
ليع أو تعاشف مع تشطيع القاعجة عمى اعتبارىا أنيا كانت تديل سفخىع مغ قبل وكانت محصة 

عبخ إيخان، وحققت معيع بقدػة بالغة، وقجمت جانبًا مغ نتائج  عبػر لمسدافخيغ إلى أفغاندتان
تحقيقاتيا لإلدارة األمخيكية، وندقت جيػدىا في ذلظ مع بعس أجيدة األمغ وال سيسا في 
الباكدتان وإيخان والسخابخات السخكدية األمخيكية. ولقج ذىب ضحايا أبخياء عجيجون نتيجة ليحه 

 م الدػرؼ بدبب عجائو التاريخي لمجساعات الجيشية اإلسالمية. األعسال السشبعثة مغ جانب الشطا
  
 التعذيب وسوء المعاممة: أساليب قمعية لتأديب المعارضين -8

وردت تقاريخ وأخبار عجيجة حجيثة تؤكج أن إساءة معاممة السعتقميغ أمخ ال يدال شائعًا في كل 
عدكخؼ. فقج تحجثت التقاريخ عغ مخاكد التحقيق والدجػن، وال سيسا فخع فمدصيغ لمتحقيق ال

تعخض دمحم جسال الػفائي لمتعحيب الذجيج ، وتعخض أسامة عمي لمتعحيب حتى ساءت صحتو، 
وتعخض لمتعحيب الذجيج أرود البػشي ومػسى الديغ ومخوان عثسان وحدغ صالح وسػاىع . 

دمحم سعيج وذكخت بعس التقاريخ التي وردت إلى المجشة الدػرية لحقػق اإلندان إلى تعخض 
، لكغ المجشة لع  0220الرخخؼ لمتعحيب الذجيج بحيث أفزى ذلظ إلى وفاتو في أواخخ العام 

 تدتصع تأكيج مػت الرخخؼ مغ مرجر آخخ. 
 

وتعتبخ مسارسة التعحيب ومسارسة الزغط الشفدي والجدجؼ مغ السحطػرات بشز العيج السجني 
حؼ يقػل في الفقخة الثالثة مغ السادة الثامشة الحؼ صادقت عميو سػرية، وبشز الجستػر الدػرؼ ال

والعذخيغ " ال يجػز تعحيب أحج جدجيا أو معشػيًا أو معاممتو معاممة مييشة ويحجد القانػن عقاب 
مغ يفعل ذلظ" ، لكغ الحيغ يسارسػن التعحيب يعخفػن أن ىشاك قػانيغ استحجاث إدارة أمغ الجولة 

 تحسييع مغ تبعات ترخفاتيع. 
 

 جسال أشيخ أساليب التعحيب في سػرية حاليًا بالتالي: ويسكغ إ
في جسيع أنحاء الجدع وبكل وسيمة مسكشة مغ الرفع والخكل واستخجام أحدمة الزخب:  -2

 .وعري )كابالت( وأسالك
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ثشي جدع السعتقل بحيث يػضع رأسو وقجماه في اإلشار في وضع مقػس ويزخب الجوالب:  -0
 حتى تديل مشو الجماء. ك أو الدياطباألسال وسائخ جدجه عمى رجميو

كخسي معجني بأجداء متحخكة تخبط بيا يجا السعتقل ورجاله، وبثشي بقية الكخسي األلساني:  -7
الكخسي إلى الخمف يحجث ضغط كبيخ عمى الخقبة واألوصال. وتدبب ىحه الصخيقة صعػبة في 

سي يدسى "الكخسي الدػرؼ" التشفذ قج ترل إلى حج اإلصابة بإغساء. ويػجج نػع مغ ىحا الكخ 
تكػن األجداء السعجنية فيو مثبتة عشج األرجل األمامية لمكخسي حيث تخبط رجال السعتقل، بحيث 

 .يؤدؼ الذج السحكػر إلى جخح الكاحميغ، وتدتخجم ىحه الصخيقة عسػمًا بسراحبة الزخب والجمج
وفي كمتا الحالتيغ يدتخجم ، ربط يجؼ السعتقل خمف ضيخه وتعميقو مشيسا أو مغ قجميوالذبح:  -9

 .الزخب أو الرجمات الكيخبائية
تػجيو صعقات كيخبائية عغ شخيق وصل األسالك بأجداء حداسة مغ استخجام الكيخباء:  -5

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

 قج تدتغخق شيػرًا.
 عوُيزاف إلى ذلظ مطاىخ سػء السعاممة والتحصيع الشفدي، مثل اإلىانة باأللفاظ الشابية، والسش

وكحلظ مغ قزاء الحاجة أو وسائل الشطافة مغ الساء ، واليػاء الشقيمغ الشػم أو الصعام والساء 
 األقارب والحخمان مغ العالج الصبي. ةزيار  وغيخه، إضافة إلى مشع

  

 الدجون والمعتقالت ومراكز التحقيق: األكثر انتذارا واألكثر رهبة ...   -9

ال تدال الدجػن ومخاكد التحقيق كثيخة وتجار بصخيقة ال مخكدية، إذ يذخف كل جياز أمغ عمى 
خات العدكخية في سجغ صيجنايا إدارة السعتقالت التابعة لو، حتى أن الدجشاء التابعيغ لمسخاب

يخزعػن لسفخزة خاصة، حيث تختمف في تعامميا مع الدجشاء مع أولئظ التابعيغ إلدارة أمغ 
 الجولة. 

 
فخع اعتقال  26سجشًا و 29يػجج حدب تقخيخ سابق لمجشة الدػرية لحقػق اإلندان أكثخ مغ 

سجغ قصشا وسجغ كفخ وتحقيق في دمذق وحمب لعل مغ أشيخىا سجغ صيجنايا وسجغ عجرا و 
سػسة ومخكد فخع فمدصيغ وفخع الجسارك وفخع مخابخات القػػ الجػية واألركان في دمذق، وفخع 

 السخابخات العدكخية وأمغ الجولة والذعبة الدياسية في حمب. 
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وتتزسغ ىحه الدجػن والفخوع مخافق سيئة برػرة متعسجة لإلمعان في معاقبة السعتقميغ، مسا 
 ذار األمخاض والعجوػ بيشيع. يداعج عمى انت

 
 األجهزة األمنية  -10

في سػرية أجيدة أمشية عجيجة، أخصخىا السخابخات العدكخية التي يخأسيا حاليًا حدغ خميل، وإدارة 
السخابخات العامة التي يخأسيا ىذام بختيار، واألمغ الدياسي الحؼ يخأسو غازؼ كشعان. باإلضافة 

دة مثل مخابخات القػػ الجػية والحخس الجسيػرؼ وغيخىا التي إلى ذلظ تػجج العجيج مغ األجي
جيازًا أمشيًا مغ اختراصيع تػقيف أؼ مػاشغ حتى غجا الذعب الدػرؼ  27يتجاوز عجدىا 

 رىيشة سيمة ألؼ جياز مغ ىحه األجيدة بجون تسييد. 
 

ة األمشية، ومغ خالل القرز الكثيخة والذيادات العجيجة السػثقة فقج شاع الفداد في األجيد 
وخرػصًا في اآلونة األخيخة حيث ال يػجج عسل فعمي ليحه األجيدة، فعسج بعس الزباط إلى 
اعتقال السػاششيغ الدػرييغ ثع السصالبة بفجية كبيخة مقابل إشالق سخاحيع. وفي غياب القانػن 

دج والسحاسبة يسكغ ألؼ ضابط ومحقق أن يمرق مغ التيع ما يذاء ، وأؼ تيسة كفيمة بأن ت
 براحبيا في الدجغ مجػ الحياة إن لع تقس عميو بالسػت.  
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