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حصيلـة الضحايا في سوريا.
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الصالح لمجرد إبداء رأيه ضمن برنامج االتجاه المعاكس 

على قناة الجزيرة

أواًل: اعتقــال أقربــاء وتعذيبهــم لمجــرد إبــداء رأي سياســي معــارض 
الســوري: للنظــام 

علمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن خــال تواصلهــا مــع الناشــط عبــد الرحمــن الصالــح أنــه 

وعلــى خلفيــة مشــاركته برأيــه فــي إحــدى حلقات برنامج االتجــاه المعاكس الذي عرض على قنــاة الجزيرة 

فــي 8/ كانــون األول/ 2020، وبعــد يوميــن فقــط مــن تلــك المشــاركة، قامــت قــوات مــن فــرع األمــن 

السياســي فــي مدينــة الاذقيــة بالتحري عنه، وفــي 11/ كانــون األول/ 2020 قامت قوات النظام الســوري1  

ــه من مــكان إقامتهم  باعتقــال شــقيقه المقيــم فــي مدينــة دمشــق، إضافــة إلــى اثنتيــن مــن عماتــه، وعمِّ

فــي مدينــة طرطــوس، وكان عبــد الرحمــن الصالــح قــد انتقــد فــي مشــاركته تدهــور األوضــاع المعيشــية 

له مسؤولية هذا التدهور على اعتباره المتحكم  في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وحمَّ

والمســيطر علــى تلــك المناطــق ومواردهــا، واتهمــه بالفســاد وإنفاق مقــدرات الدولة الســورية للحفاظ 

علــى حكــم عائلــة األســد مهمــا ســبَّب ذلــك مــن معانــاة للمواطنين الســوريين.

لــم تتــم عمليــة االعتقــال وفقــاً لمذكــرة قضائيــة، وهــذه قاعــدة عامــة فــي الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت 

االعتقــال التــي تقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة ونقــاط التفتيــش التابعــة لجيــش النظــام الســوري، لــم يعلــم 

األشــخاص الذيــن تــم اعتقالهــم مــا هــي التهمــة الموجهــة إليهــم، ومنعــوا مــن التواصــل مــع أي أحــد 

مــن ذويهــم، وبعــد التحقيــق مــع إحــدى عمــات عبــد الرحمــن عــدة ســاعات، أفــرج عنهــا، وبعــد يوميــن 

مــن اعتقــال عمتــه الثانيــة أفــرج عنهــا فــي 13/ كانــون األول/ 2020، ونعتقــد أن إطــاق ســراح عماتــه كان 

ألنهما من خلفية ومنطقة مؤيدة للنظام الســوري، أما في حال االشــتباه بمعارضة النظام الســوري 

أو كونهــم مــن منطقــة اشــتهر عنهــا ذلــك، فغالبــاً مــا يكــون مصيرهــم اعتقــااًل ألشــهر أو ربمــا ســنوات، 

ودائمــاً يترافــق االعتقــال فــي مراكــز احتجــاز النظــام الســوري مــع شــكل أو أكثــر مــن أشــكال التعذيــب.

تــم اإلفــراج عــن أخيــه وعمــه فــي 22/ كانــون األول/ 2020، ولــم نتمكــن مــن الحصــول على معلومــات حول 

ظــروف احتجازهــم بســبب الحظــر المفــروض علــى عملنــا وعــدم إتاحــة النظــام الســوري أليــة إجــراءات 

يمكــن اتخاذهــا لــدى وقــوع حادثــة اعتقــال تعســفي وبعدهــا ومــن شــبه المســتحيل أن يكــون للقضــاء 

أي دور فــي عمليــات االعتقــال والتعذيــب التــي تقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة، فهــي أهــم مــن القضــاء وأعلــى 

ســلطة مــن كافــة الــوزارات بمــا فيهــا وزارتــي العــدل والداخليــة.

1  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــاً عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم 

علــى مجموعــة محــدودة جــداً مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهزة األمنية بشــكل رئيس، فيما يلعــب الوزراء بمن فيهم رئيــس الــوزراء ووزير الداخليــة دورًا 

شــكلياً ومحــدوداً للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقة، وليس لهــم أي قــرار أو دور فاعل، حيث يقتصــر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط، 

فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكم في ســوريا هو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقيــة، وإنما هيكلية واجهة 

فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيس 

فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكم ســوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقاً في السياق السوري.
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أخبــر عبــد الرحمــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــن تعرضــه ســابقاً للماحقــة األمنيــة فــي عــام 

2012، وذلــك بعــد انشــقاقه عــن قــوات النظــام، حيــث اضطــرَّ إلــى أن يبقــى متخفيــاً فــي مدينــة الاذقيــة 

لمــدة عــام كامــل قبــل أن يتمكــن مــن الخــروج مــن المدينــة باتجــاه ريــف الاذقيــة الخــارج عــن ســيطرة 

قــوات النظــام الســوري، وأبلغنــا أن والدتــه قــد تعرضــت لمضايقــات أمنيــة متكــررة بســبب انشــقاقه 

إلــى أن تمكنــت مــن الخــروج مــن مدينــة الاذقيــة أيضــاً واللحــاق بــه إلــى ريفهــا بعــد دفعهــا مبالــغ ماليــة 

ضخمــة لمســؤولين عــن نقــاط تفتيــش تابعــة للنظــام الســوري، وفــي آب/ 2013 تعــرض عبــد الرحمــن 

إلصابة بليغة إثَر قصف قوات النظام الســوري بلدة ســلمى بريف محافظة الاذقية بقذائف الدبابات، 

وال يــزال حتــى اليــوم يخضــع للعــاج مــن آثارهــا.

ــد الرحمــن  ــة إذاعــة البحــث الخاصــة بعب ــق ُتظهــر عملي ــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وثائ ل

الصــادرة عــن وزارة الدفــاع التابعــة للنظــام الســوري، كمــا أن لدينــا صــوراً أخــرى تظهــر اإلصابــة واألذى 

الجســدي الــذي تعــرض لــه جــراء القصــف.

وعبــد الرحمــن أحمــد ديــب الصالــح، مــن مواليــد عــام 1991، أقام معظم حياته في مدينة الاذقيــة، من أب 

دمشــقي ذو أصــول تونســية وأم مــن أبنــاء مدينــة الاذقيــة، عضــو فــي الكتلــة الوطنيــة الســورية، ناشــط 

سياســي، كان برتبــة رقيــب مجنــد فــي الجيــش عنــد انشــقاقه عن قــوات النظام الســوري، وهــو الجئ في 

دولــة ألمانيــا منذ عــام 2014.

والتعذيــب  القســري  االختفــاء  أو  التعســفي  االعتقــال  ثانيــًا: حصيلــة 
ــى، فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام  ــة القرب علــى خلفيــة صل

الســوري، وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:

الحظنــا مــن خــال متابعتنــا اليوميــة لحــاالت االعتقــال التي اســتهدفت مدنيين على خلفية صــات قربى 

تربطهــم مــع المســاهمين فــي الحــراك الشــعبي2  المطلوبيــن لقوات النظام الســوري، الحظنــا أنه في 

معظــم األحيــان تلجــأ قــوات النظــام الســوري إلــى مداهمــة منــزل عائلــة الناشــط/ المعارض/ المنشــق، 

وتقــوم باعتقــال الفئــة األضعــف التــي تجدهــا مــن بيــن أفــراد العائلــة، كالنســاء أو األطفــال أو الكهــول، أو 

عنــد مــرور الشــخص علــى نقطــة تفتيــش وعلــم عناصــر التفتيــش أن كنيــة الشــخص وبعــض بياناتــه 

الشــخصية توافــق بيانــات الناشــط أو المعــارض المطلــوب لهــا فتقوم باعتقالــه وغالباً ال يتــم االعتقال 

النتــزاع معلومــات بــل لانتقام والضغط على المطلوبين لتســليم أنفســهم. وفي العديد مــن الحاالت 

ســجلنا قيــام الشــخص المطلــوب بالرضــوخ للضغــط وتســليم نفســه لقــوات النظــام الســوري، ولــم 

تفرج قوات النظام الســوري -في معظم الحاالت- عنه أو عن أقربائه أو أفراد عائلته وتحولوا جميعهم 

إلــى مختفيــن قســرياً، وفــي حــاالت أخــرى ســجلنا اإلفــراج عــن عــدد منهــم ضمــن صفقــات التبــادل.

2  نقصــد بالمســاهمين فــي الحــراك الشــعبي -فــي هــذا التقريــر-: النشــطاء فــي كافــة مجــاالت الحــراك المدنــي، كالحقوقــي واإلعامــي واإلنســاني وجميــع مــن شــارك فــي 

األنشــطة المناهضــة للنظــام الســوري، إضافــة إلــى األشــخاص الذيــن انخرطــوا فــي األعمــال العســكرية أو انشــقوا عــن قــوات النظــام الســوري.
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ألف: حصيلة االعتقال أو االختفاء القسري:

تظهــر قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن مــا ال يقــل عــن 20842 شــخصاً بينهــم 13 

طفــًا و27 ســيدة ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري علــى خلفية 

صــات القربــى التــي تربطهــم بنشــطاء فــي الحــراك الشــعبي أو معارضيــن للنظــام الســوري منــذ آذار/ 

2011 حتــى 21/ كانــون األول/ 2020. ويشــكلون قرابــة 15 % مــن حصيلــة المعتقليــن أو المختفين قســريًا 

لــدى قــوات النظــام الســوري. ومــن بيــن حــاالت االعتقــال مــا ال يقــل عــن 137 شــخصاً تجــاوزت أعمارهــم 

الســبعين عامــاً. بينمــا بلغــت حصيلــة مــن تعرضــوا لاعتقــال وأفــرج عنهــم الحقــاً مــا ال يقــل عــن 7926 

شــخصاً بينهــم 147 طفــًا و 179 ســيدة.

وقد توزعت حصيلة المعتقلين أو المختفين قسريًا لدى قوات النظام السوري على خلفية صالت 

قربى تربطهم بمساهمين في الحراك الشعبي، بحسب المحافظات السورية على النحو التالي:

https://drive.google.com/file/d/1P7ClitF9th43imNmGCPGphifDrRKSvju/view
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ــي أنَّ عــام 2012 شــهَد أعلــى موجــة مــن حصيلــة االعتقــاالت التــي اســتهدفت  يظهــر المخطــط البيان

المدنييــن علــى خلفيــة قرابتهــم للنشــطاء والمعارضيــن، يليــه عــام 2013 ثــم 2011. 

توزع المعتقلين أو المختفين قسريًا لدى قوات النظام السوري على خلفية صالت قربى تربطهم 

بمساهمين في الحراك الشعبي بحسب الفئات العمرية:

وتوزعــت حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســرياً لــدى قــوات النظــام الســوري علــى خلفيــة صــالت 

قربــى تربطهــم بمســاهمين فــي الحــراك الشــعبي، بحســب األعــوام منــذ آذار/ 2011 حتــى 21/ كانــون 

األول/ 2020 علــى النحــو التالــي:

https://drive.google.com/file/d/1P7ClitF9th43imNmGCPGphifDrRKSvju/view
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ُيظهر المخطط البياني السابق تنوع الفئات العمرية لألشخاص الذين استهدفوا بعمليات االعتقال 

أو االختفــاء القســري علــى خلفيــة وجــود صــات قربــى مــع نشــطاء فــي الحــراك الشــعبي أو معارضيــن 

للنظــام الســوري أو منشــقين عنــه، ولــم تســتثني قــوات النظــام الســوري مــن هــذه العمليــات األطفال 

ــدت اعتقالهــم لتحقيــق أكبــر ضــرر ممكــن لــذوي األشــخاص  واليافعيــن والمســنين والكهــول، بــل تعمَّ

المطلوبين.

بينمــا توزعــت حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا لــدى قــوات النظــام الســوري علــى خلفيــة 

صــالت قربــى تربطهــم بمســاهمين فــي الحــراك الشــعبي بحســب طبيعــة النشــاط المدنــي أو 

العســكري للمطلــوب، علــى النحــو التالــي:

وناحــظ مــن المخطــط البيانــي الســابق أنَّ قرابــة 50 % مــن حصيلــة حــاالت االعتقــال علــى خلفيــة وجــود 

صات قربى مع المطلوب لقوات النظام الســوري اســتهدفت أقرباء وذوي النشــطاء المدنيين بينما 

قرابــة 44 % اســتهدفت أقربــاء وذوي األشــخاص الذيــن انشــقوا عــن قــوات النظام الســوري.

أبرز حاالت االعتقال أو االختفاء القسري لدى قوات النظام السوري:

الطفــل بــال حســون، مــن أبنــاء مدينــة بنــش بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، اعتقلتــه قــوات النظــام 

الســوري يــوم الثاثــاء 9/ آب/ 2011 فــي مدينــة بنــش؛ للضغــط علــى والــده لتســليم نفســه، واقتادتــه إلــى 

جهــة مجهولة.

الطفــل أيمــن أســامة الباقونــي، مــن أبنــاء مدينــة عربيــن شــمال شــرق محافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه 

قــوات النظــام الســوري يــوم الجمعــة 12/ آب/ 2011 فــي مدينــة عربيــن؛ للضغــط علــى والــده لتســليم 

نفســه، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
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الطفــل خلــدون عمــر الدبيبــي، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلب الجنوبي، يبلــغ من العمر حين 

اعتقالــه 10 أعــوام، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنيــن 29/ آب/ 2011 فــي مدينــة معرة النعمان؛ 

للضغــط علــى والده لتســليم نفســه، واقتادته إلــى جهة مجهولة.

وائــل صالــح الزيــن، مــن أبنــاء قريــة معراتــة فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب، يبلــغ مــن العمــر 20 

عــام، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 4/ كانــون األول/ 2011 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط 

التفتيش التابعة لها في القرية، للضغط على أحد أقاربه لتســليم نفســه، واقتادته إلى جهة مجهولة.

عــواد جاســم صبيــح العبــاس، مــن أبنــاء مدينــة الضميــر شــرق محافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات 

النظام الســوري يوم الســبت 14/ أيار/ 2011 في مدينة الضمير؛ للضغط على شــقيقه لتســليم نفســه، 

واقتادتــه إلــى جهــة مجهولة.

الســيدة ســارة فراس قاســم، من أبناء بلدة الديماس بمحافظة ريف دمشــق، اعتقلتها قوات النظام 

الســوري يــوم الثاثــاء 24/ كانــون األول/ 2013 فــي قريــة األســد بمنطقــة الديماس، للضغط على والدها 

لتسليم نفسه، واقتادتها إلى جهة مجهولة.

ياســين توفيــق عميــرة، مــن أبنــاء حــي جوبــر شــرق مدينــة دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 

األربعــاء 16/ أيــار/ 2012 إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي جوبــر، للضغــط علــى ابنــه المجنــد المنشــق عــن قوات 

النظــام الســوري لتســليم نفســه، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولة.

حاالت أفرج عنها:

محــي الديــن حجيراتــي، مــن أبنــاء قريــة حتيتــة التركمــان بمحافظــة 

ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 91 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام 

الســوري يــوم األحــد 26/ شــباط/ 2012 فــي قريــة حتيتــة التركمــان؛ 

للضغــط علــى ابنــه عمــر لتســليم نفســه، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه 

يــوم الخميــس 1/ آذار/ 2012.

محي الدين حجيراتي

https://drive.google.com/file/d/1oNh8_DNVuB1UDX4zui_XsqCVa0NzCqd9/view
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جواهــر محمــد ديــب التونســي، مــن أبنــاء مدينــة جرمانــا بمحافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1965، 

اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 14/ أيلــول/ 2014 مــع طفليهــا التــوأم عبــد الرحمــن وعبــد 

الرحيــم أحمــد القــداح البالغــان مــن العمــر 10 أعــوام، للضغــط علــى ابنهــا لتســليم نفســه، ثــم ســجلنا 

اإلفــراج عنهــا يــوم الثاثــاء 12/ شــباط/ 2019 ضمــن صفقــة تبــادل جــرت بيــن الجيــش الوطنــي وقــوات 

النظــام الســوري، تمــت عمليــة التبــادل فــي منطقــة معبر أبــو الزندين قــرب مدينة البــاب بريف محافظة 

حلــب الشــرقي، حيــث تــم تســليم 20 محتجــز لــدى الجيــش الوطنــي للنظــام الســوري مقابــل عشــرين 

معتقــل لــدى النظــام الســوري للجيــش الوطنــي.

األربعــاء 12/ آب/ 2020 أفرجــت قــوات النظــام الســوري عــن ســتة نســاء وطفلــة -كــنَّ قــد اعتقلــن فــي 

عــام 2015 بعضهــن اعتقلــن علــى خلفيــة صــات قربــى تربطهــن بمســاهمين فــي الحــراك الشــعبي- 

ضمــن صفقــة تبــادل أجرتهــا مــع هيئة تحرير الشــام في منطقة معارة النعســان بريف محافظــة إدلب 

الشــمالي، مقابل تســليم هيئة تحرير الشــام ثاثة عناصر من قوات النظام الســوري تم أســرهم ســابقًا 

بينهــم ضابــط برتبــة نقيــب. ونحتفــظ فــي أرشــيفنا بالمعلومــات عنهن وعــن ظــروف اعتقالهن.

تواصلنا مع الســيدة أ.ل3 وهي إحدى الســيدات اللواتي أطلَق ســراحهن في صفقة التبادل، وأخبرتنا عن 

اعتقالهــا لــدى مرورهــا علــى نقطــة تفتيــش تابعــة للنظــام الســوري فــي مدينــة حمــص فــي عــام 2015، 

تقــول: “اقتادونــي مــن الحاجــز إلــى فــرع األمــن العســكري، وهنــاك بقيــت 20 يــوم فــي زنزانــة منفــردة 

مــن دون أن يتكلــم أحــد معــي، وكنــت أســمع أصــوات التعذيــب بشــكل يومــي وأبكــي، وفــي إحــدى 

المــرات قرعــت البــاب بقــوة وصرخــت أن يكفوا عن ضرب شــاب كانوا يعذبونه أمــام زنزانتي، فدخل 

عنصــر وضربنــي بالعصــا وقــال: )ســأضعك بجانبــه إذا أصــدرت صوتــاً مجــدداً(، فــي اليــوم التالــي 

أخرجونــي للتحقيــق وعلمــت أننــي معتقلــة بســبب والــدي الــذي يعمــل فــي إدلــب وقمــت بزيارته في 

الســنوات الســابقة عــدة مــرات هنــاك، بشــكل ســري، وأخبرنــي المحقــق أنني لن أخرج من الســجن 

وســأعَدم، ثــم أعادنــي إلــى الزنزانــة وبقيــت فيهــا خمســة أشــهر، كانــوا في تلك المــدة يودعون معي 

فــي الزنزانــة نســاء معتقــالت ثــم ينقلــَن إلــى أماكــن ال أعرفهــا، إلــى أن تــم نقلــي إلــى دمشــق ثــم إلــى 

ســجن عــدرا المركــزي، وكانــت محكمتــي ميدانيــة وبقيــت فــي الســجن إلــى أن أفــرَج عنــي ضمــن 

صفقــة التبــادل، ولــم أعلــم حتــى اآلن مــا هــو الحكــم الــذي احتجــزت بموجبــه، ألننــي لــم أمثــل أمــام أية 

محكمــة” أبلغتنــا الســيدة أ.ل أنهــا ُنقلــت قبــل عشــرة أيــام مــن اإلفــراج عنهــا إلــى فــرع أمــن الدولــة مــع 

ــرَن مــن أفــرع أمنيــة أخــرى.
ِ

نســاء أخريــات بعضهــَن كــنَّ معهــا فــي ســجن عــدرا وبعضهــن أُحض

3  عبر الهاتف في 6/ أيلول/ 2020
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باء: حصيلة ضحايا الموت بسبب التعذيب:

وثق فريق الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان وفاة ما ال يقل عن 13 شــخصاً بســبب التعذيب وإهمال 

الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعة لقوات النظام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتى 21/كانــون األول/ 

2020، ممــن تــمَّ اعتقالهــم علــى خلفيــة وجــود صات قربى تربطهم مع نشــطاء في الحراك لشــعبي أو 

معارضيــن للنظــام الســوري. لــم تســلم جثاميــن الضحايــا لذويهــم ووفقــاً لذلــك فإنهم يبقون فــي عداد 

المختفين قسرياً.

ضحايا بسبب التعذيب:

عمار عمر الصوصو، من أبناء مدينة دير عطية شــمال محافظة 

ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس 

20/ حزيــران/ 2013، للضغــط علــى شــقيقه المجنــد المنشــق عــن 

قــوات النظــام الســوري لتســليم نفســه، الســبت 7/ أيلــول/ 2013 

أبلغــت قــوات النظــام الســوري ذويــه بوفاتــه، وتســلموا بطاقتــه 

وأوراقــه الشــخصية.

صالــح القــاب، عنصــر فــي األمــن الجنائــي، منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء بلــدة زمريــن 

بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2012 بعــد تســليم نفســه؛ إثــر 

ضغطهــم عليــه عبــر اعتقــال والدتــه، وتــم تعذيبــه حتــى المــوت داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات 

النظــام الســوري فــي مدينــة درعــا، وتــم تســليم جثمانــه لذويــه يــوم الثاثــاء 3/ نيســان/ 2012 وعليــه آثــار 

تعذيب.

ل مطلــق لألجهــزة  ثالثــًا: انعــدام لحريــة الــرأي والتعبيــر فــي ظــلِّ تغــوُّ
األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري علــى تفاصيــل حيــاة المجتمــع:

ــر بــكل ســلمية عــن رأيــه بمــا يجــري فــي بلــده، حالــه  لــم يقــم عبــد الرحمــن الصالــح بــأي جــرم ســوى أنــه عبَّ

كحال مئات اآلالف من المواطنين السوريين الذين تظاهروا وانتقدوا توحش األجهزة األمنية والفساد 

وسيطرة عائلة واحدة على الحكم في سوريا منذ عام 1971، فهم عملياً لم يرتكبوا أية مخالفة للقانون 

الدولــي لحقــوق اإلنســان، بــل إنهــم قــد مارســوا حقوقــاً بســيطة وأساســية يكفلهــا لهــم، ومنصــوص 

عليهــا فــي العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، وســوريا هــي دولــة طــرف فيــه، فعليهــا أن 

تصونــه وتعلــي مــن شــأنه، لكــن بــداًل مــن ذلــك الحظنــا علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة )ينطبــق 

قســم كبيــر مــن ذلــك علــى ممارســات النظــام الســوري قبــل عــام 2011(، الحظنــا وضع النظام الســوري 

عمار عمر الصوصو

https://drive.google.com/file/d/1WV6mgxhV9GpJF94qwUm6ScWAXX0wAOnM/view
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قوانيــن )األدق أنهــا نصــوص أمنيــة ألنهــا تخالــف روح القانــون( بنــى اســتناداً عليهــا محاكــم اســتثنائية/ 

أمنيــة/ سياســية تهــدف إلــى تصفيــة الخصــوم السياســيين، وذلك عبر اســتخدام تعابير مبهمــة وقابلة 

لمختلــف أنــواع التأويــات، بحيــث ال ينجــو منهــا أحــد إذا أرادت أجهزة األمن والقضاء التابع لها محاســبته، 

علــى ســبيل المثــال تعابيــر مثل:

“المــس بكرامــة الدولــة، الوحــدة الوطنيــة، معنويــات الجيــش والقــوات المســلحة، إقــاق الراحــة العامة، 

تهديد وحدة المجتمع، التحريض على الفتنة الطائفية” وغير ذلك من التعابير شديدة العومية، ودون 

أن يقــوم ضمــن النصــوص التــي يضعهــا )عبــر ســيطرته المطلقــة طــوال حقبــة حكمــه علــى مجلــس 

الشــعب عبــر حــزب البعــث( بتعريــف أيٍّ مــن هــذه المصطلحــات الفضفاضــة، وإن هــذه المصطلحــات 

مقصــودة مــن أجــل أن تمنــح الســلطة التنفيذيــة ســلطة تقديريــة غيــر محــدودة، وبالتالــي فــرض تقييــد 

شــامل لحريــة الــرأي والتعبيــر، ومختلــف الحريــات السياســية، فمــن الممكــن اتهــام صاحــب أي مقــال أو 

مداخلــة إعاميــة أو منشــور علــى صفحــات التواصــل االجتماعي، انتقد النظام الســوري بواحــدة من هذه 

التُّهــم العريضة.

إن الغالبيــة العظمــى مــن القوانيــن )النصــوص األمنيــة( التــي ُيصدرهــا النظــام الســوري )مراســيم، أو 

عــن طريــق مجلــس الشــعب باعتبــاره خاضــع بالمطلــق لــه( ُتعــارض بشــكل صريــح القانــون الدولــي 

ــد بشــكل مخيــف حريــة الــرأي والتعبيــر، مــن ذلــك قانــون التظاهــر رقــم 54 الصــادر  لحقــوق اإلنســان، وُتقيِّ

فــي نيســان/ 2011، حيــث يطلــب مــن الجهــة التــي ترغــب بتنظيــم مظاهــرة، إخبــار الســلطات بأهدافهــا، 

ومكانهــا، وشــعاراتها، وكذلــك القانــون األمنــي بإحــداث محكمــة اإلرهــاب فــي عــام 2012، إلــى جانــب بقــاء 

محكمــة الميــدان العســكرية وهــي أســوأ بمراحــل مــن محكمة اإلرهــاب البربرية، بــل إن النظام الســوري 

مــا زال حتــى اآلن يعمــل بقانــون أقــل مــا يقــال عنــه إنــه قانــون متوحش، وهو قانــون حماية الثــورة الصادر 

فــي كانــون الثانــي/ 1965، والقاضــي بإعــدام مرتكبــي األفعــال التــي تخالــف النظــام االشــتراكي فــي الدولــة، 

ســواء كانت تلك األفعال قول أو كتابة، وباألشــغال الشــاقة المؤبدة على القيام بمظاهرات أو الدعوة 

لهــا بالقــول، ولــم يصــدر عنــه مــا يلغــي العمــل بهــذا القانــون الرجعــي المتخلــف حتــى اآلن.

 أمــا عــن الدســتور الــذي أصــدره النظــام الســوري منفــرداً فــي عــام 2012، ففيه نصــوص يعارض بعضها 

البعــض، وعلــى الرغــم مــن النــص فيــه بــأن الدولــة تكفــل حريــة الصحافــة والطباعــة ووســائل اإلعــام 

واســتقالها، نجد أنه ال يوجد في ســوريا أية وســيلة إعام تلفزيونية أو صحفية مســتقلة، وذلك ألن ما 

يطبق عملياً هو قوانين بربرية )المحكمة الدســتورية العليا هي مجرد أداة بيد الســلطة التنفيذية ولم 

تعــارض أي قانــون طــوال حكــم البعــث فــي ســوريا( وأبــرز هــذه القوانيــن هــي:

https://sn4hr.org/arabic/?p=12765
https://sn4hr.org/arabic/?p=12765
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قانــون اإلعــام رقــم 108 لعــام 2012، الــذي يحظــر تنــاول القضايــا التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً، “مــس . 1

الوحــدة الوطنيــة، إثــارة النعــرات الطائفيــة، ومــا إلــى ذلــك مــن تعابيــر غيــر محدودة يمكن محاكمــة أي 

شــخص وفقــاً لهــا”.

قانــون الجرائــم اإللكترونيــة 17 لعــام 2012، الــذي يعاقــب مــزودي خدمــة اإلنترنــت فــي حــال مخالفــة . 2

النظــام الســوري، وتغلــظ العقوبــة فــي حــال “المــس بأمــن الدولــة، واألمــن العــام”، وقــد تــم تعديلــه 

فــي آذار/ 2018 وفــق المرســوم الرئاســي رقــم 9، حيــث تــم إنشــاء محكمــة خاصــة لمحاكمــة الجرائــم 

اإللكترونيــة، ُيشــار إلــى أنَّ موقــع الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن المواقــع المحظــورة فــي 

ســوريا مــن قبــل النظــام الســوري، وقيــام مــزودي اإلنترنــت بالســماح بكســر هــذا الحظــر هــو جريمــة.

قانون حماية الثورة، وقوانين المحاكم االستثنائية.. 3

إضافــة إلــى كل ذلــك، فإننــا نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنَّ االختفــاء القســري هــو 

النَّمــط الســائد فــي ســوريا، وأنَّ أقــل مــن ثلــث المعتقليــن تتــم إحالتهــم إلــى المحاكــم االســتثنائية بعــد 

ســنوات مــن االعتقــال دون توجيــه أيــة تهمــة، كمــا تحدثنــا عــن ذلــك بالتفصيــل فــي تقريرنــا عــن محكمــة 

اإلرهــاب/ األمنيــة/ السياســية.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

تعتقد الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان أنَّ النظام الســوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من 	 

المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا، وُنشــير علــى وجــه التَّحديــد إلــى العهــد الدولــي 

ــه أخــلَّ بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري نفســه،  الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أنَّ

فقــد اســتمرَّ توقيــف مئــات آالف المعتقليــن دوَن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة، ودون توجيــه 

ل 65.08 % مــن إجمالــي المعتقليــن إلــى   والزيــارات العائليــة، وتحــوَّ
ٍ

ُتهــم، وحظــر عليهــم توكيــل محــام

مختفيــن قســرياً ولــم يتــم إبــاغ عائاتهــم بأماكــن وجودهــم، وفــي حــال ســؤال العائلــة ُتنكــر األفــرع 

األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا، وربمــا يتعــرَّض مــن يقــوم بالســؤال لخطــر االعتقــال.

انتهــك النظــام الســوري بشــكل صــارخ الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبير المنصــوص عليه فــي المادة 	 

19 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، والمــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.

انتهــك النظــام الســوري العديــد مــن حقــوق المواطنيــن الســوريين المبدأيــة واألساســية، ومــن 	 

أبرزهــا حريــة الــرأي والتعبيــر، وفــرض عقوبــات عنيفــة جــداً وتســلطية مــن أجــل القضــاء علــى حريــة 

الــرأي والتعبيــر، الــذي اعتبــره حقــاً يفضــح ممارســاته أمــام الشــعب ويهــدد ســلطانه، وقــد اعتقــل 

أقربــاء عبــد الرحمــن الصالــح لمجــرد إبــداء رأيــه عبــر قنــاة الجزيــرة.
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ال معنى ألية نصوص دستورية أو قانونية في ظلِّ النظام الدكتاتوري واألجهزة األمنية المتوحشة 	 

في سوريا، والتي تعتبر بمثابة مافيات خارج القانون وتتلقى أوامرها مباشرة من رئاسة الجمهورية، 

وهي متورطة منذ عام 2011 بآالف االنتهاكات بحق الشعب السوري.

اتبــع النظــام الســوري تكتيــك اعتقــال وإخفــاء وتعذيــب أهالــي األشــخاص الناشــطين فــي الحــراك 	 

الشــعبي بشــكل واســع ومــدروس، مــن أجــل ردعهــم ومعاقبتهــم علــى نشــاطهم ضــده، وإلرهاب 

شــرائح أخــرى مــن المجتمــع مــن اتخــاذ خطــوات مماثلــة خشــية علــى ذويهــم.

التوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:

ال بــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات 2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، و2043 الصــادر بتاريــخ 21/ 	 

نيســان/ 2012، و2139 الصــادر بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، والقاضــي بوضــع حــدٍّ لاختفــاء القســري.

المطالبة باإلفراج الفوري عن قرابة 21 ألف مواطن ســوري معتقلون أو مختفون قســرياً بســبب 	 

مشــاركة أقرباء لهم في الحراك الشــعبي ضد النظام الســوري.

اإلســراع فــي تطبيــق االنتقــال السياســي نحــو حكــم ديمقراطــي يحتــرم حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، 	 

ألن كل تأخير يعني مزيداً من تغول وتوحش األجهزة األمنية والنظام الســوري على أبســط حقوق 

المواطن الســوري.

إلى النظام الروسي:

مطالبــة حليفــه النظــام الســوري بإطــاق ســراح الـــ 21 ألــف مواطــن ســوري، والتَّوقــف عــن تهديــد 	 

وماحقــة ذوي النشــطاء.

التوقــف عــن دعــم النظــام الفئــوي فــي ســوريا؛ نظــراً لفقدانــه أيــة مصداقيــة لــدى الشــعب الســوري 	 

والمجتمــع الدولــي وهــو نحــو مزيــد من االنحدار واحتقار حقوق اإلنســان بشــكل ال يمكــن تصوره في 

هــذا العصر.

إلى النظام السوري:

اإلفــراج عــن ذوي المواطــن عبــد الرحمــن الصالــح وعــن 21 ألــف مواطــن ســوري آخريــن معتقليــن أو 	 

مختفين قســرياً لمجــرد نشــاط أقربائهم.

إلغــاء كافــة القوانيــن البربريــة والعبــارات المطاطــة التــي يمكن تفســيرها بــا حدود مــن أجل اعتقال 	 

وتعذيــب أي معارض سياســي.

 قســرياً، واإلفــراج الفــوري عــن عشــرات آالف المعتقلين 	 
ٍ

الكشــف عــن مصيــر قرابــة 99 ألــف مختــف

تعســفياً والموقوفين والذين انتهت محكومياتهم.
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الصالح لمجرد إبداء رأيه ضمن برنامج االتجاه المعاكس 

على قناة الجزيرة

نشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب االحتجاز وأماكنها واألحكام الصادرة.	 

ــا اإلرهــاب وإلغاؤهــا 	  إيقــاف األحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية الميدانيــة ومحاكــم قضاي

ــة والدوليــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة. لمخالفتهــا التشــريعات المحليَّ

شكر
تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر لــكل مــن أرســل أخبــار ومعلومــات وبشــكل 

خــاص الضحايــا الناجيــن وشــهود العيــان والنشــطاء المحليون، الذين ســاهمت معلوماتهم في تعزيز 

البيانــات واألدلــة فــي مختلــف الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقريــر.
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