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أقربــاء ناشــطين علــى  أو  364 حالــة مــن معتقليــن  إجبــار قرابــة  أواًل: 
إلمــالءات  وفقــًا  والتحــدث  الحكومــي  اإلعــالم  شاشــة  علــى  الظهــور 

األمنيــة: األجهــزة 

 النظــام الســوري بعمليــات االعتقــال التعســفي والتعذيــب الوحشــي بحــق المعارضيــن سياســيًا علــى 
ِ

لــم يكتــف
خلفيــة الحــراك الشــعبي، بــل إنــه قــد أجبرهــم تحــت التعذيــب والترهيــب علــى الظهــور علــى شاشــة اإلعــالم الحكومــي 
أو الموالــي للنظــام الســوري واإلدالء بتصريحــات وفقــًا لمــا تمليــه عليهــم األجهــزة األمنيــة، بمــا تشــمل نفــي قيــام 
النظــام الســوري بأيــة عمليــات قصــف أو اعتقــال أو قتــل، واتهــام اإلرهابييــن بذلــك، وفــي كثيــر مــن األحيــان لجــأ النظام 
الســوري فــي مناطــق ســيطرته إلــى أهالــي المعتقليــن أو نشــطاء سياســيين خــارج ســوريا، وأجبرهــم علــى الظهــور 
علــى وســائل اإلعــالم والتبــرؤ مــن أوالدهــم واتهامهــم بالعمالــة للغــرب ودعــم اإلرهــاب وغيــر ذلــك مــن االتهامــات 
المعلبــة التــي يرددهــا النظــام الســوري والتابعــون لــه، وقــد ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقل عن 
364 حالــة ظهــور إعالمــي لمعتقليــن لــدى النظــام الســوري، أو ألهالــي نشــطاء سياســيين ُأجبــروا علــى الحديــث عبــر 
وســائل اإلعــالم الحكوميــة أو المواليــة للنظــام الســوري بمــا فيهــا وســائل إعــالم تابعــة لحــزب هللا وإيــران وروســيا، 
لنا أنَّ قرابــة 300 منهــم قــد تحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا، وســجلنا وفــاة بعضهــم بســبب التعذيــب، ومــن  وقــد ســجَّ

ــور. أبرزهــا حالــة الناشــط السياســي البــارز علــي عثمــان، وســارة العــاو، ومؤخــرًا الطبيبــة أمانــي بلُّ

ثانيــاً: إجبــار والــد طبيبــة ســورية بــارزة علــى تشــويه ســمعتها بســبب 
مواقفها المناهضة النتهاكات النظام الســوري بحقِّ الشــعب الســوري:

يبــذل النظــام الســوري بمســاعدة حليفيــه الروســي واإليرانــي جهــودًا ومبالــغ ماليــة ضخمــة تهــدف إلــى تبرئــة النظــام 
الســوري مــن الجرائــم وبالتالــي طمــس وتشــويه الحقيقــة، وعمــد النظــام الســوري والموالــون لــه إلــى تأســيس 
ــد مــن المواقــع والمنظمــات، وإخــراج مسلســالت وأفــالم وثائقيــة تصــبُّ فــي خدمــة تغييــر ســردية األحــداث  العدي
ك فــي صحــة وقوعهــا، وإن كان النظــام الســوري يعلــم تمامــًا صعوبــة تحقيــق ذلــك، لكنــه يســعى مــن خــالل  وُتشــكِّ
الــة أوجــه أمــام الــرأي العــام المحلــي والدولــي غيــر المتابــع بدقــة  كل ذلــك علــى األقــل إلــى جعــل الصــورة ضبابيــة وحمَّ
لتقاريــر لجــان التحقيــق األمميــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة والمحليــة، التــي اتهمــت النظــام الســوري مئــات 

المــرات بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب بشــكل واضــح ومباشــر.

خدمــًة لســردية النظــام الســوري كانــت قنــاة اإلخباريــة الســورية1 قــد عرضــت فــي 20/ نيســان/ 2021 فيلمــًا وثائقيــًا 
حمــل عنــوان “مــن النفــق إلــى النــور” يهــدف بشــكل رئيــس إلــى إيصــال رســالة بــأنَّ النظام الســوري لم يُقم باســتخدام 
أســلحة كيميائيــة علــى منطقــة الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق، واســتجلبت األجهــزة األمنيــة عــددًا مــن 
العامليــن فــي المشــافي الميدانيــة فــي الغوطــة الشــرقية والذيــن بقــوا بعــد أن ســيطر النظــام الســوري عليهــا، وقــد 

أمرتهــم األجهــزة األمنيــة بتأديــة هــذه األدوار مقابــل عــدم تشــريدهم قســريًا أو اعتقالهــم وتعذيبهــم.

ــذان عمــال علــى إســعاف  ــور والطبيــب ســليم نمــور، الل ــي بلُّ ــة أمان ــى تشــويه صــورة الطبيب ــم إل كمــا عمــَد هــذا الفيل
ــى مــدى ســنوات  ــة عل ــة واألســلحة التقليدي الجرحــى والمصابيــن مــن قصــف النظــام الســوري باألســلحة الكيميائي
ــذي بقــي فــي  ــور ال ــي بلُّ ــة أمان ــد الطبيب ــة، وخدمــة لهــذا الهــدف المنحــط، قــام النظــام الســوري باســتدعاء وال طويل
الغوطــة الشــرقية ولــم يتشــرد منهــا، وطلــب منــه الظهــور فــي الفيلــم والتحــدث لصالــح روايــة النظــام الســوري فــي 

نفــي الهجمــات الكيميائيــة والقــول بأنهــا هجمــات مصطنعــة ومفبركــة مــن قبــل اإلرهابييــن.

1  إحدى قنوات اإلعالم الرسمي وتعتبر المنبر اإلخباري األساسي للنظام السوري، تأسست عام 2010.

https://sn4hr.org/arabic/?p=6675
https://sn4hr.org/arabic/?p=11115
https://www.youtube.com/watch?v=ut0DuECJLjs
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ــد اإلســاءة وتشــويه صــورة الطبيبــة أمانــي بلــور؛ نظــرًا للــدور الكبيــر الــذي لعبتــه  ويبــدو أن النظــام الســوري قــد تعمَّ
خــالل وجودهــا فــي مشــفى الكهــف، وبعــد تشــرديها قســريًا مــن الغوطــة الشــرقية عقــَب ســيطرة النظــام الســوري 

عليهــا بعــد هجومــه الكيميائــي علــى مدينــة دومــا فــي 7/ نيســان/ 2018. 

وأبرز إنجازات الطبيبة الناشطة أماني محمد بلُّور، التي جعلت النظام السوري يستهدفها وعائلتها هي:

واحــد: طبيبــة ســورية تخرجــت مــن كليــة الطــب فــي جامعــة دمشــق نهايــة عــام 2012، وعملــت كطبيبــة فــي مشــفى 
ميدانــي تحــت األرض ســمي “مشــفى الكهــف” وبقيــت كذلــك حتــى عــام 2016 حيــن اســتلمت إداراتــه منــذ ذلــك 
الوقــت حتــى قصــف النظــام الســوري مدينــة دومــا باألســلحة الكيميائيــة فــي 7/ نيســان/ 2018 ممــا دفــع األهالــي إلــى 

االستســالم والتشــرد منهــا قســريًا.

اثنــان: لعبــت دور البطولــة فــي الفيلــم الوثائقــي الشــهير 
ُض مشــاهَد 

ِ
“الكهــف” والــذي صــدر فــي عــام 2019، ويعر

زمالئهــا  مــن  عــدد  مــع  أمانــي  الطبيبــة  عايشــته  ممــا 
وزميالتهــا خــالل عملهــم فــي المشــفى الميدانــي تحــت 
ــح الفيلــم لألوســكار لعــام 2020، كمــا  األرض، وقــد ترشَّ

حصــد عــدة جوائــز دوليــة.

ثاثــة: فــي 15/ كانــون الثانــي/ 2020 حصلــت أمانــي علــى 
جائــزة “راوول وولنبيــرغ” لألعمــال اإلنســانية االســتثنائية 
وجرأتهــا  لشــجاعتها  تقديــرًا  أوروبــا  مجلــس  مــن 
وحرصهــا علــى إنقــاذ حيــاة مئــات الجرحــى فــي الغوطــة 

الشــرقية.

الطبيبــة  شــاركت   2021 المنصــرم  آذار   /29 فــي  أربعــة: 
الخارجيــة األمريكيــة، فــي  ــور، بدعــوة مــن وزارة  بلُّ أمانــي 
جلســة خاصــة لمجلــس األمــن، عــن الوضــع اإلنســاني 
 ممــا عايشــته كطبيبــة 

ٍ
ثــت عــن بعــض فــي ســوريا، وتحدَّ

ومديرة لمشفى تحت األرض كان ُيعنى باستقبال وعالج 
وحلفائــه،  الســوري  النظــام  هجمــات  جــراء  المصابيــن 
الســوري للمنشــآت  النظــام  ثــت عــن اســتهداف  وتحدَّ
الطبيــة وتجربتهــا خــالل الحصار الذي فــرض على الغوطة 
بشــهادتها  وأدلــت  و2018،   2012 أعــوام  بيــن  الشــرقية 
عــن هجــوم النظــام الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى 

غوطتــي دمشــق فــي 21/ آب/ 2013.

https://sn4hr.org/arabic/?p=9686
https://sn4hr.org/arabic/?p=9686
https://www.faselhd.pro/movies/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-cave-2019
https://www.coe.int/en/web/portal/-/syrian-doctor-who-ran-underground-children-s-hospital-receives-wallenberg-prize?fbclid=IwAR1VYOPwLXwBQwYpPUJf4AP-Sp5CKy-qPsxI41BNvp4uQI7PxgA0ZriHbxI
http://webtv.un.org/Microsoft.XMLDOM/watch/middle-east-syria-humanitarian-situation-security-council-open-vtc/6245250053001/?term=&lan=original&fbclid=IwAR3qZcO56If7pY3GuIp1N95tMQWo6Ye54sEpoT-TvzhYdGQ6_BktMTKEg-0
http://webtv.un.org/Microsoft.XMLDOM/watch/middle-east-syria-humanitarian-situation-security-council-open-vtc/6245250053001/?term=&lan=original&fbclid=IwAR3qZcO56If7pY3GuIp1N95tMQWo6Ye54sEpoT-TvzhYdGQ6_BktMTKEg-0
http://webtv.un.org/Microsoft.XMLDOM/watch/middle-east-syria-humanitarian-situation-security-council-open-vtc/6245250053001/?term=&lan=original&fbclid=IwAR3qZcO56If7pY3GuIp1N95tMQWo6Ye54sEpoT-TvzhYdGQ6_BktMTKEg-0
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 قســريًا؛ نظــرًا 
ٍ

ثالثــًا: قرابــة 20 ألــف مواطــن ســوري معتقــل أو مختــف
لصــالت قرابــة تربطهــم مــع معارضييــن سياســيين:

عاقــب النظــام الســوري المعارضيــن السياســيين لــه بشــتى األســاليب، ولعــل اســتهداف العائلــة واألصدقــاء 
واألقربــاء كان مــن أشــدِّ األســاليب وحشــية، وُيشــير إلــى أننــا لســنا أمــام نظــام سياســي دكتاتــوري فحســب، بــل هــذه 
ــع فــي اعتقــال وإخفــاء  التصرفــات الهجميــة عــادة مــا تلجــأ إليهــا المافيــا، وقــد الحظنــا أن النظــام الســوري قــد توسَّ
عائــالت أو أصدقــاء المعارضيــن السياســيين حتــى وإن لــم يكــن لهــم أي نشــاط سياســي أو إغاثــي، بــل لمجــرد االنتقــام 
مــن المعارضيــن السياســيين، وتوليــد األحقــاد بيــن أبنــاء العائلــة الواحــدة، وقــد اســتعرضنا فــي تقريــر ســابق عمليــات 
اعتقــال واختفــاء قســري قــام عبرهــا النظــام الســوري باســتهداف األشــخاص؛ نظــرًا لصــالت قرابــة تربطهــم مــع 
مســاهمين فــي الحــراك السياســي ضــد النظــام الســوري. وفــي بعــض الحــاالت ســجلنا قيــام المعــارض السياســي 
بالرضــوخ للضغــط وتســليم نفســه لقــوات النظــام، مقابــل اإلفــراج عــن والــده أو والدتــه أو إخوتــه، لكــن النظــام 

ق فــي بعــض األحيــان علــى المافيــات. الســوري لــم يفــرج عــن أحــد منهــم، ويبــدو أنــه بذلــك قــد تفــوَّ
ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ مــا ال يقــل عــن 20847 شــخصًا بينهــم 13 طفــاًل و27  ُتظهــر قاعــدة بيان
ســيدة ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري علــى خلفيــة صــالت القربــى 
ــار/ 2021.  ــى 21/ أي ــذ آذار/ 2011 حت ــن للنظــام الســوري من ــي تربطهــم بنشــطاء فــي الحــراك الشــعبي أو معارضي الت
ويشــكلون قرابــة 16 % مــن حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا لــدى قــوات النظــام الســوري، ومــن بيــن حــاالت 
االعتقــال مــا ال يقــل عــن 137 شــخصًا تجــاوزت أعمارهــم الســبعين عامــًا. بينمــا بلغــت حصيلــة مــن تعرضــوا لالعتقــال 
علــى خلفيــة صــالت قربــى تربطهــم بمطلوبيــن للنظــام وأفــرج عنهــم الحقــًا مــا ال يقــل عــن 7929 شــخصًا بينهــم 147 

طفــاًل و180 ســيدة.

مــن أبــرز حــاالت اســتهداف النظــام الســوري لمعارضيــن لــه، والتــي أفــرَج عنهــا مؤخــرًا وأصبــح باإلمــكان الحديــث عنهــا 
بعــد أن تمــت صفقــة التبــادل، هــي اعتقــال النظــام الســوري زوجــة العقيــد المنشــق بســام الســنبكي وأوالده األطفــال 
محمــد وشــيفان فــي آب/ 2013، وهــم مــن أبنــاء حــي ركــن الديــن بمدينــة دمشــق، وقــد تعرضــوا للعديــد مــن أســاليب 
التعذيــب، وتــم إطــالق ســراحهم يــوم األربعــاء 12/ أيــار/ 2021 ضمــن صفقــة تبــادل لألســرى مــع قوات الجيــش الوطني، 
بإشــراف منظمــة الهــالل األحمــر العربــي الســوري، حيــث ســلمت قــوات الجيــش الوطنــي خمســة عناصــر وجثــة لقــوات 
النظــام الســوري، مقابــل اإلفــراج عــن عائلــة الضابــط المنشــق وهــم زوجتــه واثنــان مــن أبنائــه، الســيدة نســرين محــي 

الديــن وانلــي، ونجليهــا محمــد وشــيفان بســام الســنبكي.

صورة تظهر نسرين محي الدين وانلي، وزوجها العقيد بسام السنبكي ونجليهما محمد 
وشيفان بعد اإلفراج عنهم.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12971
https://drive.google.com/file/d/1o-KAWNsfrHq6hAEDozEArdP3wEp2Tje6/view
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رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

أجبــر النظــام الســوري أقربــاء النشــطاء السياســيين الموجوديــن فــي مناطــق ســيطرته علــى الظهــور علــى 	 
وســائل اإلعــالم المواليــة لــه، والحديــث وفقــًا لمــا تمليــه عليهــم األجهــزة األمنيــة بمــا فــي ذلــك إدانــة أقربائهــم، 

ــرؤ منهــم. والتب
رها لنفــي االنتهــاكات التــي 	  اســتولى النظــام الســوري بالمطلــق علــى جميــع وســائل اإلعــالم الحكوميــة وســخَّ

مارســها ولصقهــا باإلرهابييــن.
اتبــع النظــام الســوري أســاليب المافيــا عبــر تهديــد المعارضين السياســيين بقتــل واغتصاب واعتقــال عائالتهم، 	 

ولــم يســلم مــن ذلــك النســاء واألطفال.
يعلــم النظــام الســوري أنــه ال يمكــن لعاقــل أن يصــدق روايتــه فــي مقابــل تقاريــر أمميــة ودوليــة ومحليــة، مثبتــة 	 

وفــق أعلــى معاييــر التوثيــق، لكنــه يســعى إلــى خلــق حالــة مــن الضبابيــة والجــدل والتشــكيك.
اتبــع النظــام الســوري تكتيــك اعتقــال وإخفــاء وتعذيــب أهالــي األشــخاص الناشــطين فــي الحــراك الشــعبي 	 

بشــكل واســع ومــدروس، مــن أجــل ردعهــم ومعاقبتهــم علــى نشــاطهم ضــده، وإلرهــاب شــرائح أخــرى مــن 
ــى ذويهــم. ــة خشــية عل المجتمــع مــن اتخــاذ خطــوات مماثل

 قســريًا علــى خلفيــة صــالت قربــى مــع معارضيــن 	 
ٍ

ال يــزال هنــاك قرابــة 20 ألــف مواطــن ســوري معتقــل أو مختــف
سياســيين أو عســكريين، وُيشــكل اختفــاء هــذا العــدد الهائــل مــن المواطنيــن الســوريين جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، 
كمــا أنَّ لدينــا دالئــل تؤكــد تعــرض المعتقليــن إلــى أســاليب تعذيــب وحشــية، وُيشــكل التعذيــب المنهجــي 
المــادة الســابعة مــن ميثــاق  النظــام الســوري جرائــم ضــد اإلنســانية كذلــك بحســب  الممــارس مــن قبــل 

ــة. ــة الدولي المحكمــة الجنائي

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

إدانــة اتبــاع النظــام الســوري أســاليب المافيــا مــع المواطنيــن الســوريين، والتنديــد الواضــح بإجبــار والــد أمانــي 	 
ــور  علــى المشــاركة فــي الفيلــم المؤيــد للنظــام الســوري وبشــكل خــاص بعــد شــهادتها أمــام مجلــس األمــن  بلُّ

الدولــي.
ــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات 2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، و2043 الصــادر بتاريــخ 21/ نيســان/ 	  ال ب

ــخ 22/ شــباط/ 2014، والقاضــي بوضــع حــدٍّ لالختفــاء القســري. 2012، و2139 الصــادر بتاري
المطالبــة باإلفــراج الفــوري عــن قرابــة 21 ألــف مواطــن ســوري معتقلــون أو مختفــون قســريًا بســبب مشــاركة 	 

أقربــاء لهــم فــي الحــراك الشــعبي ضــد النظــام الســوري.
اإلســراع فــي تطبيــق االنتقــال السياســي نحــو حكــم ديمقراطــي يحتــرم حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، ألن كل تأخيــر 	 

ل وتوحــش األجهــزة األمنيــة والنظــام الســوري علــى أبســط حقــوق المواطــن الســوري. يعنــي مزيــدًا مــن تغــوُّ

إلى النظام الروسي:

ــور بحضــور منــدوب روســيا فــي مجلــس األمــن، ومــع ذلــك فقــد قــام النظــام الســوري بإهانــة 	  شــاركت أمانــي بلُّ
أهلهــا وتهديدهــم ويحــب علــى روســيا تحمــل مســؤولية ردع النظــام الســوري عــن الممارســات المافيويــة.

مطالبــة حليفــه النظــام الســوري بإطــالق ســراح الـــ 21 ألــف مواطــن ســوري، والتَّوقــف عــن تهديــد ومالحقــة ذوي 	 
النشطاء.

التوقــف عــن دعــم النظــام الفئــوي فــي ســوريا؛ نظــرًا لفقدانــه أيــة مصداقيــة لــدى الشــعب الســوري والمجتمــع 	 
الدولــي وهــو نحــو مزيــد مــن االنحــدار واحتقــار حقــوق اإلنســان بشــكل ال يمكــن تصــوره فــي هــذا العصــر.
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إلى النظام السوري:
ج لها.	  الكفُّ عن استغالل عائالت المعارضين واستخدامهم ضمن البروباغندا اإلعالمية التي يروِّ
التَّوقــف عــن اســتخدام مؤسســات الدولــة بمــا فيهــا اإلعــالم الحكومــي لصالــح تبرئــة النظــام الســوري مــن 	 

االنتهــاكات الفظيعــة التــي مارســها.
االعتــراف بحقيقــة الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب التــي مارســها هــي أول خطــوة نحــو رأب الصــدع فــي 	 

المجتمــع الســوري والتوقــف عــن محــاوالت تغييــر الســردية فــال يمكــن لعاقــل أن يصــدق روايــة األجهــزة األمنيــة 
المتوحشــة.

 قســريًا، واإلفــراج الفــوري عــن عشــرات آالف المعتقليــن تعســفيًا 	 
ٍ

الكشــف عــن مصيــر قرابــة 102 ألــف مختــف
والموقوفيــن والذيــن انتهــت محكومياتهــم، ونشــر ســجل يتضمــن بيانــات المحتجزيــن مــع أســباب االحتجــاز 

وأماكنهــا واألحــكام الصــادرة.

تضامن

ــور وجميــع النشــطاء السياســيين  تتضامــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الطبيبــة الناشــطة أمانــي بلُّ
والعســكريين الذيــن يســعى النظــام الســوري لتهديــد عوائلهــم وتؤكــد أن هــذا التقريــر يأتــي ضمــن إطــار حفــظ 

الحقــوق والســردية وفضــح ممارســات النظــام الســوري.
.
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