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�ســـــوريــا

عرفت �سوريا خالل اأكرث من اأربعة عقود من حكم الراحل حافظ الأ�سد ثم ابنه ب�سار الأ�سد، 

يكن  مل  الإن�سان، رمبا  النطاق حلقوق  وا�سعة  وانتهاكات  العامة،  للحريات  كاملة  م�سادرة 

العراق  الطاغية �سدام ح�سني يف  نظام  �سوى  العربي  العامل  مناف�س يف  فيها  ال�سوري  للنظام 

ومعمر القذايف يف ليبيا. اقرتن تتويج ب�سار الأ�سد رئي�سًا خلفًا لوالده بتوقعات بقدر من النفراج 

والنفتاح ال�سيا�سي، غري اأن هذه التوقعات خابت �رسيعًا، وحافظ الأ�سد البن على مرتكزات 

الدولة البولي�سية من خالل ا�ستمرار حالة الطوارئ املعلنة منذ عام 1963، التي متنح �سلطات 

مزيدًا  اأ�سفى  كما  املنازل.  ومداهمة  التع�سفي  العتقال  يف  هائلة  ا�ستثنائية  �سالحيات  الأمن 

من احل�سانة على اأجهزة الأمن والأجهزة ال�ستخباراتية واجلي�س، للحيلولة دون م�ساءلتهم 

تناميًا  عرفت  الأ�سد  ب�سار  حكم  �سنوات  اأن  ومع  جرائم.  اأو  انتهاكات  من  يقرتفونه  ما  على 

من  باملزيد  ذلك  واجه  الأ�سد  اأن  اإل  والدميقراطية،  الإ�سالح  اأجل  من  احلراك  يف  ملحوظًا 

القمع، وتزايد الإحالت اإىل حماكم اأمن الدولة واملحاكم الع�سكرية التي كانت ت�سدر اأحكامًا 

قا�سية بحق املنخرطني يف هذا احلراك من ن�سطاء حقوقيني اأو �سيا�سيني م�ستقلني اأو حم�سوبني 

على اأحزاب �سيا�سية. حافظت البنية الد�ستورية والقانونية على هيمنة احلزب »القائد تاريخيًا« 

وهو حزب البعث، بينما هم�ست متاما الأحزاب الأخرى رغم متتعها برتخي�س قانوين. ظلت 
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القتامة، خا�سة يف  بالغ  ب�سجل حقوقي  اأبيه حتتفظ  كانت يف عهد  مثلما  ب�سار  �سوريا يف عهد 

ممار�سة التعذيب املنهجي والختفاء وامل�سادرة الكاملة حلريات التنظيم، والعداء امل�ستحكم �سد 

منظمات حقوق الإن�سان واملدافعني عنها. والتمييز املنهجى واملوؤ�س�سي بحق الأقلية الكردية.

 خالل عام 2011 تعامل النظام احلاكم بطريقة وح�سية مع النتفا�سة ال�سلمية التي انطلقت 

يف مار�س مطالبة بالتغيري، وارتكبت اأجهزة الأمن وقوات اجلي�س وامليلي�سيات التي يرعاها 

حرب  جرائم  ي�سكل  لأن  يرقى  ما  النتفا�سة  قمع  خالل  اجلرائم  من  اجلي�س  وقوات  النظام 

تفاقمت   ،2012 عام  وخالل  الإن�ساين.  الدويل  القانون  مبقت�سى  الإن�سانية  �سد  وجرائم 

و�سعية حقوق الإن�سان ب�سورة هائلة، حيث �سهد هذا العام حتوًل نوعيًا من حالة قمع حكومي 

بني  املواجهة  فيه  الذي جتري  الداخلي  امل�سلح  ال�رساع  حالة  اإىل  �سلمية،  متوا�سل لنتفا�سة 

وما  جهة،  من   - ال�سبيحة  با�سم  -املعروفة  للنظام  التابعة  وامليلي�سيات  واجلي�س  الأمن  قوات 

عرف با�ضم »اجلي�ش ال�ضوري احلر« )الذي �ضم �ضباط وجنودًا متردوا على النظام ورف�ضوا 

الن�سياع لأوامره(– وبع�س ف�سائل املعار�سة التي جلاأت ب�سكل تدريجي اإىل ا�ستخدام العنف 

امل�ضلح )ملواجهة القمع احلكومي الوح�ضي واالنتقام للعدد املتزايد من ال�ضحايا الذين يت�ضاقطون 

ب�سورة يومية، والدمار الهائل يف املمتلكات(.

يف اإطار حماولته ل�سحق املقاومة امل�سلحة، �سّعد النظام من اأعمال القمع الوح�سية، وارتكب 

اجلي�ش من اجلرائم واالنتهاكات اجل�ضيمة ما ي�ضعه يف م�ضاف جيو�ش االحتالل؛ اإذ ي�ضتخدم 

للممتلكات  والنهب  ال�سلب  باأعمال  ويقوم  ال�سكنية،  املناطق  ق�سف  الثقيلة يف  الأ�سلحة  اجلي�س 

واإ�رسام النار فيها، والقتل التع�سفي والإعدام خارج نطاق الق�ساء. ول تنح�رس اأعمال القمع 

الوح�سي بالبلدات والقرى التي تعترب مواقع للمعار�سة امل�سلحة اأو للجي�س ال�سوري احلر. بل 

مل تفلت من هذه الأعمال الوح�سية املواقع التي ظلت فيها النتفا�سة متم�سكة بطابعها ال�سلمي. 

وقد طالت اأعمال الق�سف الوح�سي العديد من امل�ست�سفيات، وا�ستخدم بع�سها كمراكز لالعتقال 

اأطباء  املنهجي  والتعذيب  التع�سفي  العتقال  ممار�سات  طالت  كما  حماكمة.  دون  ولالإعدام 

وم�سعفني ومنخرطني يف اأعمال الإغاثة الإن�سانية.

 من ال�سعوبة مبكان التو�سل اإىل اأرقام دقيقة حول عدد ال�سحايا املدنيني الذين �سقطوا نتيجة 

القمع الدموي لالحتجاجات ال�سعبية وملجمل ال�سكان عمومًا، اأو ب�سبب امل�سادمات امل�سلحة بني 

القوات املوالية للنظام واجلماعات امل�سلحة املناوئة له. وترجح تقارير الأمم املتحدة1 اأن عدد 

القتلى منذ اندلع النتفا�سة يف مار�س 2011 وحتى نهاية العام 2012 قد يزيد على 60 األفًا. 

 1- حتليل البيانات ي�سري اإىل اأن اأكرث من 000 60 �سخ�س ُقتلوا يف نزاع �سوريا، مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية 

حلقوق الإن�سان، 2 يناير 2013. 

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPageAR=true&LangID=A
و للمزيد من التفا�سيل انظر:

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/PreliminaryStatAnalysisKillingsInSyria.pdf
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املدنيني خالل عام 2012 وحده  ال�سحايا  الإن�سان عدد  ال�سورية حلقوق  ال�سبكة  قدرت  فيما 

باأكرث من 36 األفا2. وهو ما يكاد يتطابق مع تقديرات املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان الذي 

ر�ضد �ضقوط نحو 40 األف قتيل خالل 2012، 90% منهم مدنيون3، وترجح تقارير دولية 

القمع والتدمري والرتويع. يف  اأعمال  نزوح ما يقرب من مليون �سخ�س من ديارهم ب�سبب 

حني متكن 350 األف �سخ�س من احل�سول على �سفة لجئ يف دول اجلوار.4 ويتجاوز عدد 

النازحني امل�سجلني لدى مفو�سية الأمم املتحدة ل�سئون الالجئني يف لبنان اأكرث من 170 األف 

نازح.5 

وقد مور�س العتقال التع�سفي والتعذيب على نطاق وا�سع، اإىل احلد الذي اأف�سى اإىل وفاة 

املعتقلني يف عداد املختفني ق�رسيًا، لي�س فقط  عدد كبري من ال�سحايا. كما بات عدد كبري من 

ب�سبب رف�س ال�سلطات الإف�ساح عن اأماكن اعتقالهم، بل اأي�سا اإنكار وجود بع�سهم بحوزتها. 

وطال العتقال والختفاء الق�رسي عددا كبريا من املدافعني عن حقوق الإن�سان، كما طالت 

من  عددا  لتطال  البدنية  والعتداءات  القتل  اأعمال  وامتدت  منهم.  اآخر  عددا  القتل  اأعمال 

العاملني يف امل�ساعدات الإن�سانية والطبية وال�سحفيني والإعالميني والفنانني.

من املثري لل�سخرية، اأنه يف ظل هذا القمع الدموي جرى ال�ستفتاء على د�ستور جديد للبالد 

ال�سلطة،  ن�سيج هيكلية  يغري  الد�ستور اجلديد مل  لكن  و�سط مقاطعة وا�سعة يف فرباير 2012! 

با�ستثناء تخفي�س مكانة حزب البعث من قائد للدولة واملجتمع اإىل حزب بني اأحزاب اأخرى. 

اأن احلزب قد ت�ساءل دوره وتاأثريه  اإىل  وهو تغيري اعتربه املراقبون غري ذي قيمة بالنظر 

اأ�س�ستها  التي  امل�سالح  املحدودة و�سبكات  الرئا�سية غري  ال�سلطات  مبنية حول  ل�سالح منظومة 

والأجهزة الأمنية املتغلغلة يف كل املواقع.6 ويف مطلع مايو اأجريت انتخابات برملانية، بزعم 

متكني ال�سعب ال�سوري من اإدارة �سئون بالده عرب انتخابات حرة نزيهة! 

 2- بيان ال�سبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان حول ح�سيلة عام 2012 موثقة بال�سم والتاريخ وال�سور والفيديو: مقتل 

36332 مواطنا �سوريا مبعدل 101 مواطن كل يوم مبعدل 4 مواطنني كل �ساعة، ال�سبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان، 

http://www.syrianhr.org/reports/syrian-network-for-human-rights-report-02-01-2013.pdf
 3-  40األف قتيل و170 األف نازح يف 2012م، املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، 1 يناير 2013 ،

http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=2014&Itemid=2&task=display
news#.UOlCo-Q3u-k

 4- اأوروبا: حتركوا الآن مل�ساعدة الالجئني الفارين يف �سوريا، منظمة العفو الدولية، 25 اأكتوبر 2012 

https ://www.amnesty.org /ar /news /europe-act-now-help-re fugees-fleeing-

syria-2012-10-24
 5-  40 األف قتيل و170 األف نازح يف 2012م، املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، مرجع �سبق ذكره.

 6- ال�رساع وحتولته يف �سوريا، جمموعة الأزمات الدولية، اأغ�سط�س 2012 

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20
Africa/Egypt%20Syria%20Lebanon/Syria/128-syrias-mutating-conflict.aspx
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يف  ف�سفا�سة  تعبريات  ا�ستخدمت  الإرهاب،  مكافحة  بدعوى  قوانني  ثالثة  �سدرت  كما 

تعريف اجلرمية الإرهابية، مبا ي�سمح باإ�سفاء م�رسوعية قانونية على العتقالت التع�سفية �سد 

باأن  التعريف  هذا  وي�سمح  الإعدام.  حد  اإىل  ت�سل  م�سددة  عقوبات  اإنزال  ويف  املعار�سني، 

التحري�س عليه.  اأو  لالإرهاب  الرتويج  بدعوى  ُكّتابا و�سحفيني ومدونني،  العقوبات  تطال 

وت�سل العقوبة اإىل الأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة يف حالة توزيع مطبوعات، ميكن اأن ت�سكل ترويجًا 

اأ�سخا�سا يتهمون مبعاونة الإرهابيني، ملجرد  اأي�سا  اأن تطال العقوبات  لالإرهاب. كما ميكن 

تقدميهم م�ساعدات اإن�سانية. وتلزم هذه القوانني بالف�سل من اخلدمة لأي موظف حكومي اأدين 

ق�سائيًا مبوجبها، ف�ساًل عن حرمانه من راتبه التقاعدي. 7

ويلقي مزيدا من القتامة على امل�سهد الدموي يف �سوريا، قيام بع�س كتائب اجلي�س ال�سوري 

القانون  نطاق  كالقتل خارج  ة  انتهاكات  بارتكاب  للنظام  املناوئة  امل�سلحة  احلر واملجموعات 

امليلي�سيات  اأو  القوات  اأفراد  من  اأ�رسهم  يف  يقع  من  بع�س  وتعذيب  حماكمة  دون  والإعدام 

املوالية للنظام احلاكم. 

جمازر مروعة فى �سياق حماولة �سحق االنتفا�سة واملقاومة امل�سلحة :

اإىل  ترقى  ج�سيمة  انتهاكات  وقوع  اإىل  امل�سلحة  واملقاومة  النتفا�سة  �سحق  حماولت  اأدت 

جرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية، جرت ممار�ستها ب�سورة روتينية يف عدد من املدن 

والبلدات والقرى التي تعد معقاًل للمعار�ضة، وبدت الكثري من هذه اجلرائم ت�ضتهدف ترويع 

ال�سكان والعقاب اجلماعي لهم على منا�رستهم للمعار�سة.

وقد �سهدت مدينة »اإدلب« والبلدات التابعة لها اأعمال قتل متعمدة وا�سعة النطاق، على اأيدي 

اأبريل. ويف بع�س احلالت كان يجري  الفرتة من 10 مار�س حتى 16  امل�سلحة يف  القوات 

اقتياد الرجال من منازلهم وتقييد اأيديهم، و�سفهم يف مواجهة حائط قبل اإطالق النار عليهم. 

فور  بالر�سا�س  رميًا  اإدلب  قرى  اإحدى  »�رسمني«  يف  �سخ�سًا   16 قتل  التقارير  و�سجلت 

القب�س عليهم. ويف قرية »تفتناز« قتل اأكرث من 20 �سخ�سًا من عائله واحدة بالطريقة ذاتها. 

كما وقعت اأعمال قتل مماثلة يف »جبل الزاوية« و«اجلبل الو�سطاين« يف جنوب »اإدلب«، ثم 

قام اجلنود بعدها باإحراق جثث ال�سحايا. وقد اأدى الق�سف املدفعي ملنطقة »جبل الزاوية« اإىل 

7- الأ�سد ي�سدر ثالثة قوانني ملكافحة الإرهاب وت�رسيح العامل بالدولة يف حال ارتكابه عمال اإرهابيا ومعاقبة من 

يقوم باخلطف بالأ�سغال ال�ساقة، وكاله الأنباء ال�سورية،2 يوليو 2012 

http://www.sana.sy/ara/2/2012/07/03/428811.htm
- على �سوريا الإفراج عن الن�سطاء وال�سحفيني وعمال الإغاثة مبوجب قرار العقو، هيومان رايت�س ووت�س، 

28 اأكتوبر 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/25
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اإحداث دمار كلي اأو جزئي باأكرث من 1500 منزل، واإحراق م�ساجد وم�ست�سفيات ميدانيه يف 

»اإدلب«. 8                                                                                                                                                                                                  

يف 25 مايو �سهدت بلدة »احلولة« –القريبة من مدينة »حم�س«- مذبحة مروعة خلفت نحو 

108 قتيل بينهم 49 طفاًل و34 امراأة. �سقط عدد منهم نتيجة ا�ستخدام املدفعية الثقيلة والدبابات 

يف ق�سف القرية، بينما جرى اإعدام معظم ال�سحايا بدم بارد من قبل عنا�رس يرجح اأنها من 

ميلي�سيات النظام.9 بعد جمزرة احلولة اجتهت قوات اجلي�س �سمال واقتحمت مدينة “حماة”، 

وقامت بالق�سف العنيف بالأ�سلحة الثقيلة ملناطق متفرقة منها، الأمر الذي اأ�سفر عن مقتل 33 

�سخ�سا بينهم 7 اأطفال و5 ن�ساء واأكرث من 90 جريًحا. عندما حاول الأهايل الفرار من مواقع 

الق�سف ا�ستهدفتهم قنا�سة الأمن، مما اأدى لوقوع عدد كبري من اجلرحى منهم اأطفال ون�ساء، 

وبع�سهم اإ�سابتهم خطرية10.

يف 13 يونيو ويف انتهاك �سارخ للقانون الدويل الإن�ساين، قامت امليلي�سيات امل�سلحة املوالية 

التابعة  با�ضتخدام �ضيارات االإ�ضعاف  “الالذقية”  للنظام مدعومة من قوات الأمن يف حمافظة 

للهالل الأحمر لقتحام مدينة “احلفة”، التي كانت هدفًا حل�سار متوا�سل وق�سف عنيف بجميع 

اأنواع الأ�سلحة الثقيلة. واختطفت امليلي�سيات اجلرحى وبع�س جثث ال�سحايا ونقلتهم اإىل جهة 

جمهولة. وقد ارتفع عدد ال�سحايا الذين لقوا حتفهم ب�سبب الإجهاز عليهم وهم جرحى، وذلك 

يف �سياق اعتداء ممنهج وم�ستمر بحق اجلرحى والطواقم الطبية التي تقدم الرعاية للجرحى 

يف امل�ست�سفيات امليدانية. 11فقد تعر�ش عدد من امل�ضت�ضفيات للق�ضف واال�ضتهداف املبا�رش، مما 

اأدى اإىل مقتل عدد من املدنيني وامل�سابني املوجودين فيها. مثلما حدث يف بداية اأبريل، حيث 

قام اجلي�س بق�سف امل�ست�سفى الوطني مبدينة »حم�س« مما اأدى اإىل تدمريها، وقتل اأكرث من 

 8- النتقام املميت، منظمة العفو الدولية، اأبريل 2012 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE24/041/2012/en/8aaa38de-6a19-4137-a169-

96ce2b3a86cb/mde240412012ar.pdf
ال�سوري، مركز  النظام  يدينون جمازر  اأمه: 36 منظمة و�سخ�سية حقوقية  الطفل يف ح�سن  يذبح   9- عندما 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 30 مايو 2012

http://www.cihrs.org/?p=2303 

- يجب اأن حتقق بعثة الأمم املتحدة ب�سوريا يف عمليات قتل احلولة، هيومان رايت�س ووت�س،29 مايو 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/28-0
- »النتقام املميت« منظمة العفو الدولية، مرجع �سبق ذكره. 

10- “عندما يذبح الطفل يف ح�سن اأمه: 36 منظمة و�سخ�سية حقوقية يدينون جمازر النظام ال�سوري”، مركز 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، مرجع �سبق ذكره.

ال�سوري خلطف اجلرحى وال�سحايا يف مدينة  الأحمر  الهالل  �سيارات  ت�ستخدم  للنظام  املوالية  امليلي�سيات   -11

احلفة املحا�رسة، الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان،13 يونيو 2012 

http://www.anhri.net/?p=54948
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11 مواطنًا.12 ويف اأغ�سط�س تعر�س م�ست�سفى الطوارئ الرئي�سي للق�سف يف منطقة ت�سيطر 

عليها املعار�سة يف مدينة »حلب«، مما ت�سبب يف مقتل عدد من املدنيني، ويف حدوث تلفيات 

كبرية.13 كما اأفادت تقارير اأن امل�ست�سفى احلكومي بحم�س حتول اإىل مركز حتقيق واإعدام، 

وان اجلنود داأبوا على اإحراق اجلثث ل�ضمان اأال تعرف هوياتها. 14

يف 12 يوليو قتل اأكرث من 200 �سخ�س يف جمزرة بقرية »الرتمي�سة« بعد اأن �سنت قوات 

اجلي�س هجوما مكثفا م�ستخدمة املروحيات واملدفعية والدبابات، ثم تعر�ست للنهب على اأيدي 

ميلي�سيات »ال�سبيحة« غري النظامية. 15 بح�سب اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان، وقعت جمزرة 

مروعة يف 25 اأغ�سط�س يف �ساحية »داريا« بريف دم�سق، راح �سحيتها 242 �سخ�سًا. وقد 

عرث على اأغلبية جثثهم يف م�سجد املدينة، حيث اأعدموا رميا بالر�سا�س، منهم 13 جثة تخ�س 

ن�ساء16 وكانت قد وقعت مذبحة مماثلة يف بلدة »املع�سمية« بريف دم�سق، راح �سحيتها 86 

املروحيات  ق�سف  ومت  املنازل،  على  »لل�سبيحة«  وهجمات  اجلوي  الق�سف  نتيجة  �سخ�سًا، 

وفرق  النظام  قوات  ارتكبت  دي�سمرب   29 ويف   17 �سحاياهم.  لدفن  خرجوا  الذين  للم�سيعني 

 220 من  اأكرث  فيها  قتل  بحم�س،  بعلبة«  »دير  حي  يف  مروعة  جمزرة  له  املوالية  ال�سبيحة 

12- ال�سلطة م�ستمرة يف قتل املواطنني واعتقالهم، اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان، 7 اأبريل 2012، 

http://shrc.org/data/aspx/d17/4687.aspx 

13 - الطائرات ال�سورية ت�رسب م�ست�سفى يف حلب، هيومان رايت�س ووت�س، 15 اأغ�سط�س 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/15-0
 14- ال�رساع وحتولته يف �سوريا، جمموعة الأزمات الدولية، اأغ�سط�س 2012 

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20
Africa/Egypt%20Syria%20Lebanon/Syria/128-syrias-mutating-conflict.aspx

 15-  60قتيال يف مذبحة مروعة ترتكبها القوات ال�سورية وامليل�سيات امل�سلحة املنا�رسة للنظام يف قرية الرتمي�سة، 

الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان، 14 يوليو 2012 

http://www.anhri.net/?p=56615
 هل ميكن اأن يزداد الو�سع �سوءًا يف �سوريا؟ لقد ازداد بالفعل، جيفري وايت، معهد وا�سنطن لدرا�سات ال�رسق 

الأدنى، 13 يوليو 2012 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/can-it-get-worse-in-syria-it-just-did
 16-عاجل:جمزرة رهيبة يف داريا وال�سحايا 208 مدنيني، اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان، 25 اأغ�سط�س 2012 

http://www.shrc.org/data/aspx/d13/4753.aspx
- جمزرة يف �ساحية »داريا« قرب دم�سق، �سكاي نيوز، 26 اأغ�سط�س 2012

h t t p : / / w w w . s k y n e w s a r a b i a . c o m / w e b / a r t i c l e / 4 1 4 2 8 / % D 9 % 8 5 % D 8 % A C % D
8 % B 2 % D 8 % B 1 % D 8 % A 9 - % D 8 % B 6 % D 8 % A 7 % D 8 % A D % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 -

% D 8 % A F % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 -% D 9 % 8 2 % D 8 % B 1 % D 8 % A 8 -

%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
 17- جمزرة همجية يف املع�سمية، اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان، 21 اأغ�سط�س 2012 

http://www.shrc.org/data/aspx/d11/4741.aspx
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مدنيا، واأعدمت خاللها اأ�رس باأكملها بينهم اأطفال ون�ساء وم�سنون18 

على  تربهن  اأدلة  حقوقية  منظمات  وثقت  فقد  الثقيلة،  الأ�سلحة  با�ستخدام  اجلي�س  يكتفي  ل 

ا�ستخدامه لأ�سلحة حمرمة دوليًا وعلى الأخ�س القنابل العنقودية.19 كما ا�ستخدم قنابل حارقة 

ملقاة جوًا على عدد من املواقع املاأهولة بال�سكان. 20

ب�سفة عامة ميكن القول اإن املناطق التي متكن اجلي�س من ال�سيطرة عليها خ�سعت يف الغالب 

الأعم لعمليات نهب وا�سعة النطاق، اإىل احلد الذي كانت فيه عربات اجلي�س تتوىل عملية نقل 

باأعمال  اأي�سًا  اتبعت الأجهزة الأمنية وال�سبيحة الأ�سلوب ذاته. وقد قام اجلنود  الغنائم، كما 

التخريب وا�سعة النطاق، كاإحراق املنازل وتدمري املمتلكات اخلا�سة. وهو ما اعتربه مراقبو 

الأمم املتحدة �سلوكًا يعك�س النزوع لفر�س العقاب اجلماعي، وحتميل ال�سكان ثمنًا باهظًا على 

م�ساندتهم املعار�سة.21

اجلرائم املرتكبة من قبل اجلماعات امل�سلحة املناه�سة للحكومة:

احلرب  قواعد  تنايف  ج�سيمة  انتهاكات  للحكومة  املناه�سة  امل�سلحة  اجلماعات  اأي�سًا  ارتكبت 

والقانون الدويل الإن�ساين، واإن كانت ل ميكن اأن تقارن من حيث الت�ساع باجلرائم املرتكبة 

من جانب القوات احلكومية وميلي�سياتها.

اتهمت احلكومة – يف مذكرات تقدمت بها لالأمم املتحدة – »اجلي�س ال�سوري احلر« بارتكاب 

جرائم اخلطف والقتل والت�سويه والختفاء الق�رسي بحق مواطنني �سوريني، مبن فيهم ن�ساء 

واأطفال وعنا�رس من قوات اجلي�س وقوات الأمن.22 واأفادت تقارير اأن ثمة دلئل على قيام 

 18- جمزرة مروعة يف دير بعلبة بحم�س، اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان، 29 دي�سمرب 2012 

http://www.shrc.org/data/aspx/d13/4973.aspx
- 406قتلى يف �سوريا ن�سفهم يف جمزرة دير بعلبة بحم�س، اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان، 29 دي�سمرب 2012 

http://www.shrc.org/data/aspx/d14/4974.aspx
 19- �سوريا توا�سل الهجمات بالقنابل العنقودية مع اإنكار ا�ستخدامها، هيومان رايت�س ووت�س، 23 اأكتوبر 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/23-3
 - يجب عزل مزودي �سوريا بال�سالح، هيومان رايت�س ووت�س، 3 يونيو 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/06/03-0
20- �سورياـ  ا�ستخدام الأ�سلحة احلارقة يف مناطق ماأهولة بال�سكان، هيومان رايت�س ووت�س، 12 دي�سمرب 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/12-1
 21- ال�رساع وحتولته يف �سوريا، جمموعة الأزمات الدولية، مرجع �سبق ذكره.

 22- تقرير جلنه التحقيق الدولية امل�ستقلة عن اجلمهورية العربية ال�سورية، جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته الـ 

19، ال�سادر حتت البند 4 من جدول الأعمال، 22 فرباير 2012 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.

HRC.19.69_ar.pdf
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اأنهم من »ال�سبيحة«. كما  اأفراد يف حم�س، ي�ستبه يف  اجلي�س ال�سوري احلر بتعذيب واإعدام 

اأفادت بوقوع حالت لالحتجاز كرهائن لل�سغط من اأجل الإفراج عن معتقلني لدى ال�سلطات 

احلكومية.23 كما اأوردت تقارير حقوقية يف مار�س اأن كتائب مت�سددة داخل اجلي�س ال�سوري 

�سملت  خطرية.  انتهاكات  ارتكبت  الفار�سي–  �سلمان  وكتيبه  والفاروق  النور  احلر-ككتيبة 

عمليات اختطاف واحتجاز وتعذيب لعنا�رش من قوات االأمن وموؤيدين للحكومة واأ�ضخا�ش 

تعذيب  ويجري  »ال�سبيحة«.  للحكومة  املوالية  امليلي�سيات  اأع�ساء  من  اأنهم  على  اإليهم  ُينظر 

اأثناء املراحل الأوىل من العتقال. كما ر�سدت  املعتقلني يف مراكز اعتقال تابعة للمعار�سة 

عمليات اإعدام فردية وجماعية بحق عنا�رس من قوات الأمن ومدنيني، بلغت نحو 12 عملية 

اإعدام باإجراءات موجزة وخارج نطاق الق�ساء.24

وثقت تقارير الأمم املتحدة حالت عديدة لقيام القوات املناوئة للحكومة بقتل عنا�رس تنتمي 

للقوات احلكومية وميلي�سيات “ال�سبيحة” بعد وقوعهم يف اأ�رسها، وقام بعدد كبري من اأعمال 

القتل اجلي�س ال�سوري احلر. وجرى اإعدام بع�س الأ�رسى يف يونيو بعد اإدانتهم من قبل جلنة 

واأعدم  “حم�س”.  مبحافظة  “الق�سري”  بلدة  يف  احلر  ال�سوري  اجلي�س  �سكلها  ق�سائية  حتقيق 

جنديان علويان اآخران بالقرب من “تلي�سة” مبحافظة “حم�س”. كما قتل 20 من ال�سبيحة يف 

يونيو على يد مقاتلني مناه�سني للحكومة مبحافظة “حلب”. وبررت عنا�رس من اجلي�س احلر 

اأعمال القتل بالقول “اإما اأن يقوموا بت�سفيتنا اأو نقوم نحن بت�سفيتهم”. 25 كما اأ�سارت التقارير 

ا�ستخدامهم  تنتهك حقوق الأطفال، مبا يف ذلك  للحكومة  املناه�سة  امل�سلحة  اأن اجلماعات  اإىل 

تقرير  ال�سعبية(  للمعار�سة  وقمع  ممنهج  تعذيب   – االإن�ضانية  �ضد  )جرائم  ال�ضورية  العربية   23-اجلمهورية 

مقدم للجنة مناه�سه التعذيب يف اإطار ال�ستعرا�س اخلا�س جلمهوريه �سوريا العربية، منظمة الكرامة حلقوق 

الإن�سان، 20 اأبريل 2012.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/Alkarama_Syria_CAT48_ar.pdf
 24- �سوريا: جماعات املعار�سة امل�سلحة ترتكب انتهاكات، هيومان رايت�س ووت�س، 20 مار�س 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/20
ووت�س،17  رايت�س  هيومان  التعذيب،  وممار�سات  الإعدام  عمليات  عن  ال�سورية  املعار�سة  تكف  اأن  -يجب 

�سبتمرب 2012 

http://www.hrw.org/ar/node/110173
- انظر اأي�سا :

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9534242/Rebels-accused-  -

of-massacre-of-20-Syrian-soldiers-in-their-worst-atrocity-so-far.html
25 -Report of Commission of Inquiry on Syria )A/HRC/21/50(،  Human Rights Council،16 
august 2012 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-

HRC-21-50_en.pdf
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كجنود مقاتلني.26 اأو يف نقل الأ�سلحة والإمدادات واأعمال املراقبة27.

يف نوفمرب نفذت جماعة م�سلحة – مل يف�سح عن هويتها – مذبحة جماعية لرجال حمتجزين 

لديها يف حمافظة اإدلب. واأظهرت م�ساهد بالفيديو اأن نحو 10 رجال يعتقد اأنهم تابعون لقوات 

الأمن مت اأ�رسهم، تعر�سوا لل�رسب والركل قبل اأن يطلق اأفراد اجلماعة امل�سلحة النار عليهم. 

ورجحت التقارير اأن العدد النهائي ل�سحايا هذه املذبحة ل يقل عن 18 �سخ�سًا. 28

ويقوم اجلي�ش ال�ضوري احلر وبع�ش جماعات املعار�ضة امل�ضلحة باختطاف مدنيني ينتمون 

بحكم جن�سياتهم اإىل بلدان داعمة للنظام ال�سوري، باعتبارهم اأهدافًا م�رسوعة 29. وقد اختطف 

11 �سيعيًا لبنانيًا من حافلة للحج مبحافظة حلب يف 22 مايو، ظل 9 منهم حتى انتهاء العام يف 

اأ�رس اإحدى اجلماعات. كما اختطف عدد من املدنيني الإيرانيني. واختطفت اإحدى اجلماعات 

�سحفية اأوكرانية، تدعى اأنهار كوت�سينفا، بتهمة التعاون مع وتاأييد اجلي�س ال�سوري والنظام. 

هذا  اإعداد  حتى  مب�سريها  يحيط  الغمو�س  وظل  باإعدامها30  دي�سمرب  يف  خاطفوها  هدد  وقد 

التقرير. �سهد العام 2012 وقوع عدد من التفجريات اأدى بع�سها اإىل م�رسع الع�رسات من 

املدنيني. ونفذت هذه العمليات من خالل عنا�رس انتحارية اأو عرب �سيارات مفخخة. ومل تك�سف 

التحقيقات عن هوية منفذي تلك التفجريات. كان اأخطر هذه التفجريات، النفجار الذي وقع 

يف 10 مايو بالقرب من اأحد فروع املخابرات الع�سكرية بدم�سق، واأ�سفر عن مقتل 55 �سخ�سًا 

يف العا�رس من مايو، كما اأدى انفجار اآخر يف 30 اأبريل بالقرب من جممع حكومي يف مدينة 

ن�سان يف اجلمهورية العربية ال�سورية: تنفيذ قرار جمل�س حقوق الإن�سان 19/22 “تقرير   26-  حالة حقوق الإ

الأمني العام” اأمام جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة يف دورته الـ21 ، 25 �سبتمرب 2012 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/172/57/PDF/G1217257.

pdf?OpenElement
 27- املعار�سة ال�سورية امل�سلحة ت�ستخدم الأطفال يف النزاع، هيومان رايت�س ووت�س، 29 نوفمرب 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/29
 28- �سوريا: جماعة م�سلحة تنفذ عمليات قتل ميدانية لأفراد من قوات الأمن يف اإدلب، 2 نوفمرب 2012 

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/syria-armed-group-carries-out-

summary-killing-security-forces-idlib-2012-11
29-Haitham Almaleh statement about kidnapping civilians on 18 December 2012 
on Russia today TV 

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/602840/

 30- �ضوريا - ر�ضالة قوية من االئتالف الوطني ال�ضوري �ضد ا�ضتهداف املدنيني، هيومان رايت�ش ووت�ش، 22 

دي�سمرب 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/22-0
-�ضورية: يتعني اأن يكون االإفراج عن ال�ضحفية املحتجزة مبثابة االختبار االأول الئتالف املعار�ضة، منظمة العفو 

الدولية، 14 دي�سمرب 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/syria-journalists-release-first-test-opposition-

coalition-2012-12-13
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»اإدلب« اإىل م�رسع 20 �ضخ�ضًا. وا�ضتهدف تفجري يف 18 يوليو مقر الأمن القومي ال�سورى، 

وقتل خالله وزير الدفاع وعدد من امل�سئولني الأمنيني.31

حمالت االعتقال التع�سفي والتعذيب املنهجي :

طال االعتقال التع�ضفي دون تهمة اأو حماكمة اآالف االأ�ضخا�ش، بلغ عددهم منذ بدء االنتفا�ضة 

وحتى اأكتوبر اأكرث من 32 األفا، بينهم عدد كبري ممن �ساركوا يف احتجاجات �سلمية اأو اأعلنوا 

دعمهم لها، عالوة على عدد كبري من مدافعي حقوق الإن�سان وال�سحفيني والأطباء، وممن 

قدموا م�ساعدات اإن�سانية لل�سحايا.32 وطال العتقال اأفرادا اأو اأ�رسا باأكملها لإجبار ذويهن على 

ت�سليم اأنف�سهم اأو الإدلء مبعلومات ت�ساعد يف القب�س عليهم اأو تدينهم.33 كما امتد منط اعتقال 

االأ�ضخا�ش كرهائن، ليطال عائالت اأفراد من قوات االأمن انتقلوا اإىل �ضفوف املعار�ضة.34

اأحمد  والداعية  ال�سيخ  اعتقال  ذلك  ومن  الدين،  رجال  العتقال  حمالت  من  ي�سلم  ومل 

معاذ اخلطيب -اإمام �سابق للم�سجد الأموي- عدة مرات، كان اأخرها يف اأوائل مايو، حيث 

الثورة  لقوى  الوطني  لالئتالف  »رئي�ضا  الحقًا  اختياره  ومت  عنه،  االإفراج  بعد  البالد  غادر 

واملعار�سة«.35

اآخرها  رغم اأن الرئي�س ال�سوري ا�سدر منذ اندلع النتفا�سة �ستة قرارات بالعفو، كان 

مبنا�سبة عيد الأ�سحى، ت�سمنت اإلغاء اأو تخفيف اأحكام ال�سجن ال�سادرة بحق مرتكبي عدد من 

اجلرائم، اإال اأن اآالف الن�ضطاء ال�ضلميني وال�ضحفيني واحلقوقيني ومقدمي امل�ضاعدات االإن�ضانية 

احتجازهم  اإليهم رغم  تهم  توجيه  يتم  بب�ساطة مل  العفو، لأنه  ي�ستفيدوا من هذا  لن  املحتجزين 

31 -Report of Commission of Inquiry on Syria )A/HRC/21/50(، Human Rights Council ، 16 august 2012 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-

HRC-21-50_en.pdf
رايت�س  هيومان  العفو،  قرار  مبوجب  الإغاثة  وعمال  وال�سحفيني  الن�سطاء  عن  الإفراج  �سوريا  على   -32 

ووت�س، مرجع �سبق ذكره.

 33- احلكومة ت�ضتهدف اأتباع املعار�ضني، منظمة العفو الدولية، 25 يونيو 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/syrian-government-targeting-dissenter-s-

followers-2012-06-25
 34- �سوريا : اأطلقوا �رساح جميع �سجناء الراأي عقب �سدور العفو، منظمة العفو الدولية، 25 اأكتوبر 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/syria-free-al l-prisoners-conscience-after-

amnesty-2012-10-25
مايو 2012،   8 الإن�سان،  ال�سورية حلقوق  اللجنة  وكويف عنان �سامت،  م�ستمر…  التع�سفي  العتقال   -35 

http://www.shrc.org/data/aspx/d10/4700.aspx
- »االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة« ينتخب الداعية اأحمد معاذ اخلطيب رئي�ضا له، فران�ش 24، 11 

f24.my/Q0Rfmr، 2012 نوفمرب
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لفرتات طويلة36. جدير بالذكر اأن ال�ضلطات ال�ضورية تعتقل االآالف من االأ�ضخا�ش تع�ضفيًا، 

حتت مظلة املر�سوم الت�رسيعي رقم 55 ل�سنة 2011، وقانون مكافحة الإرهاب ال�سادر يف 

فاإن عددًا  ذلك  ق�سائية. ومع  يومًا دون مراجعة  ملدة 60  العتقال  يجيز  2012، وكالهما 

كبري ظل رهن العتقال رغم م�سي اأكرث من 60 يومًا على اعتقالهم.37 وقد �سار عدد كبري 

من املعتقلني يف عداد املختفني ق�رسيًا نتيجة احتجازهم مبعزل عن العامل اخلارجي، ورف�س 

املركز  مدير  دروي�س  مازن  هوؤلء  بني  ومن  احتجازهم.  اأماكن  عن  الإف�ساح  ال�سلطات 

اأخبارهم، ومل  ال�سوري لالإعالم وحرية التعبري وعدد من العاملني باملركز، حيث انقطعت 

يعرف مكان احتجازهم منذ مداهمة املخابرات اجلوية ملقر املركز واعتقالها 16 �سخ�سًا بينهم 

6 ن�ساء. 38

ل�سهادة حمتجزين  –وفقا  لتعذيب وح�سي، ي�سمل  اأن املحتجزين يخ�سعون  التقارير  وتوؤكد 

التنا�سلية وغريها  الأع�ساء  الغت�ساب، و�سعق  ذلك  اجلن�سي مبا يف  العتداء  اأفرج عنهم- 

والهراوات واحلرق، وجتريد  والكوابل  بالع�سى  وال�رسب  بالكهرباء،  اجل�سم  اأع�ساء  من 

يتم  حيث  ال�سغار،  ال�سبية  التعذيب  ممار�سات  وت�سمل   39 عنوة.  مالب�سهم  من  املحتجزين 

اأطرافهم،  من  معلقني  لل�سقف  ورفعهم  وتقييدهم  موؤملة،  اأو�ساع  يف  اجللو�س  على  اإجبارهم 

مبا يف ذلك اأع�ساوؤهم التنا�سلية. وتو�سع األواح ثقيلة من اخلر�سانة الرطبة فوق رءو�سهم.40

وال�ستخبارات  ال�سيا�سي  والأمن  الدولة  اأمن  اأجهزة  اأيدي  على  اجلرائم  هذه  وترتكب   

ومراكز  الأمن  اأجهزة  مباين  يف  التعذيب  ويجري  اجلوية.  القوات  وا�ستخبارات  الع�سكرية 

يتم  التي  واملدار�س،  الريا�سية  واملالعب  العامة  ال�ساحات  يف  واأي�سًا  وال�سجون،  العتقال 

والإعدام،  لالعتقال  مراكز  اإىل  امل�ست�سفيات  حتولت  كما  موؤقتة.  اعتقال  كمراكز  ا�ستخدامها 

يف  جثثهم  تلقى  ثم  اإعدامهم،  اأو  لتعذيبهم  وامل�سابني  للجرحى  كم�سائد  ا�ستخدامها  يتم  حيث 

اأبرز  اأي�سًا. ومن  الطبية  الأطباء والطواقم  والقتل  التعذيب  ال�سوارع.41 وت�سمل ممار�سات 

هذه احلالت ما تعر�س له ثالثة اأطباء يف حلب، األقت املخابرات اجلوية القب�س عليهم يف 17 

يونيو، ثم عرث على جثثهم يف �سيارة حمرتقة بعد اأ�سبوع من اعتقالهم. وقد تعر�سوا لتعذيب 

وح�سي، ولوحظ اأن جثة اأحدهم يداه موثقتان خلف ظهره، واإحدى �ساقيه مك�سورة واأظافره 

 36- املرجع ال�سابق.

37- على �سوريا الإفراج عن الن�سطاء وال�سحفيني وعمال الإغاثة مبوجب قرار العفو، هيومان رايت�س ووت�س، 

مرجع �سبق ذكره.

 38- املرجع ال�سابق.

 39- �سوريا : اأطلقوا �رساح جميع �سجناء الراأي عقب �سدور العفو، منظمة العفو الدولية، مرجع �سبق ذكره.

تقرير  ال�سعبية(  للمعار�سة  وقمع  ممنهج  تعذيب  االإن�ضانية–  �ضد  جرائم   ( ال�ضورية  العربية  40-اجلمهورية 

مقدم للجنة مناه�سة التعذيب يف اإطار ال�ستعرا�س اخلا�س جلمهورية �سوريا العربية، منظمة الكرامة حلقوق 

الإن�سان، مرجع �سبق ذكره. 

 41-املرجع ال�سابق.
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منزوعة.42

 يف ظل التعتيم الر�سمي على اأو�ساع املعتقلني واأماكن احتجازهم وحرمانهم من الزيارات، 

ي�سعب تقدير عدد ال�سحايا الذين فقدوا حياتهم ب�سبب التعذيب، اأو قتلوا عمدًا بعد القب�س عليهم. 

لكن احد التقارير يرجح وقوع اأكرث من 585 حالة وفاة جراء التعذيب حتى نهاية اأبريل. 43

مدافعو حقوق االإن�سان هدف لالعتقال واالختفاء والقتل:

منهم  كبري  عدد  وتعر�س  والتنكيل  البط�س  اأعمال  من  الإن�سان  حقوق  مدافعو  ي�سلم  مل 

اندلع النتفا�سة. يف 16 فرباير 2012  الق�رسي والتعذيب والقتل منذ  لالعتقال والختفاء 

دم�سق، واعتقلت  الإعالم« يف  ال�سوري حلرية  »املركز  مقر  اجلو  �سالح  داهمت خمابرات 

مديره مازن دروي�س و15 اآخرين، بينهم اأحد الزائرين وهو �سادي يزبك الذي اأطلق �رساحه 

يف 12 مار�س. وكان قد اأطلق �رساح �سبع ن�ساء بعد 48 �ساعة من مداهمة املركز، �رسيطة 

احتجز مازن  اعتقالهم،  فور  التحقيق.  العتقال ل�ستكمال  اأحد مراكز  لدى  اليومي  مثولهم 

دروي�س وثمانية رجال اآخرين يف احلب�س النفرادي باأحد مراكز الحتجاز التابعة للمخابرات 

اجلوية، وتعذر على حماميهم واأ�رسهم وزمالئهم زيارتهم اأو الت�سال بهم. بح�سب م�سادر 

ال�سلطات  تف�سح  معه، ومل  التحقيق  للتعذيب خالل  حينها  تعر�س دروي�س يف  بها،  موثوق 

الوقت،44  ذلك  منذ  اأخباره  انقطعت  وقد  املحتجزين.  زمالئه  اإىل  اأو  اإليه  املوجهة  التهم  عن 

واأ�سحى م�سريه جمهول حتى اإعداد هذا التقرير. كما انقطعت املعلومات عن عدد من زمالئه 

املحتجزين، وهم عبد الرحمن حمادة وح�سني غرير ومن�سور حميد العمري وهاين زيناين. 

بتهمة حيازة مواد  املركز  �سبعة من موظفي وموظفات  الع�سكرية  املحاكمة  اإىل  اأحيل  ولحقًا 

اجلوية  ال�ستخبارات  اإبالغ  عدم  بعد  حماكمتهم  جل�سة  تاأجلت  وقد  ن�رسها.  بق�سد  حمظورة 

املحكمة باإمكانية ح�سور مازن دروي�س ك�ساهد فيها. ي�سمل التهام يف الق�سية املدونني ب�سام 

الأحمد وجوان فار�س واأيهم غزول ويارا بدر ورزان غزاوي وميادة اخلليل و�سناء زيتاين 

 42- �سوريا : مهنيون طبيون معتقلون يتعر�سون للتعذيب والقتل يف حملة حلب القمعية، منظمة الغفو الدولية، 

27 يونيو 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/syria-detained-medics-killed-brutal-bid-silence-

dissent-2012-06-26
 43- اإعدام معتقل بعد تعذيبه بوح�سية، الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان، 30 اأبريل 2012،

http://www.anhri.net/?p=52545 

 44- يجب على ال�سلطات ال�سورية الك�سف عن م�سري مازن دروي�س وموظفي املركز ال�سوري لالإعالم وحرية 

التعبري، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 14 مار�س 2012.

http://www.cihrs.org/?p=1838



التقرير ال�سنوي 2012

211

وهنادي زحلوط. 45 هناك ن�سطاء حقوقيون اآخرون ظلوا يف عداد املختفني منذ اعتقالهم يف 

2011، بينهم براء بكرياتي، واأن�س ال�سغري ويحيى ال�رسبجي اأحد دعاة الالعنف. 46

يف 16 يونيو تعر�س ر�سيد عمر حممد ع�سو »املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان 

جمهولني  م�سلحني  من  “املالكية”  مدينة  يف  لهجوم   ) DAD  ( �ضوريا«  يف  العامة  واحلريات 

ملثمني، انهالوا عليه بال�رسب املربح بالق�سبان احلديدية، مما اأحلق به اأذى كبريا.47 يف 3 

يونيو  قام م�سلحون باإطالق النار على عدنان وهبة ع�سو “املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف 

التن�سيق الوطنية لقوى التغيري الوطني الدميقراطي  “هيئة  لـ  التنفيذي  وع�سو املكتب  �سوريا” 

يف �سوريا”، مما اأدى اإىل مقتله. وقد وقع الهجوم عليه داخل عيادته مبدينة “دوما” بريف 

دم�سق .48

اأثناء  جمهولة  جهة  اإىل  قباين، واقتادته  �سليم  النا�سط  الأمن  اأجهزة  اعتقلت  يوليو   14 يف 

اأكتوبر  اإغاثية للمدنيني يف حم�س.49 يف 2  وجوده يف مدينة دم�سق يف مهمة جللب معونات 

 45- املرجع ال�سابق.

- �سوريا: دعوة اإىل اإطالق �رساح املدافعني عن حرية التعبري املحتجزين مبعزل عن العامل اخلارجي، مركز 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ، 17 يونيو 2012 

http://www.cihrs.org/?p=3022  -Authorities urged to reveal the fate of Mazen Darwish and 
SCM staff، Reporters Without Borders )RSF( ،14 march 2012 
http://www.ifex.org/syria/2012/03/14/darwish_life_in_danger/

 46- �سوريا: دعوة اإىل اإطالق �رساح املدافعني عن حرية التعبري املحتجزين مبعزل عن العامل اخلارجي، مركز 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ، مرجع �سبق ذكره.

 -Authorities urged to reveal the fate of Mazen Darwish and SCM staff، Reporters Without 
Borders )RSF( ،14 march 2012 
http://www.ifex.org/syria/2012/03/14/darwish_life_in_danger/

حياته،  على  واالعتداء  لل�رشب  يتعر�ش  حممد  عمر  ر�ضيد  الدكتور  الزميل  املعروف  احلقوقي  النا�ضط   -47 

املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف �سوريا.) DAD ( ، 16 يونيو 2012.

http://denge-derike.com/index.php?view=article&catid=78%3A2012-05-25-19-12-

25&id=214%3A2012-06-20-06-52-59&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
 48- عمليات الغتيال الآثمة تطال حياة الزميل الدكتور عدنان وهبة ع�سو املنظمة الوطنية حلقوق الإن�سان قي 

�سوريا، املنظمة العربية حلقوق الإن�سان قي �سوريا، 3 يونيو 2012 

http://www.nohr-s.org/new/2012/06/04/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%
B3%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7/

ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان،16  البارز �سليم قباين، الرابطة  النا�سط  ال�سورية تعتقل   49- املخابرات 

يوليو 2012 

http://www.anhri.net/?p=56724
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جرى اختطاف احلقوقي واملحامي املعروف خليل معتوق املدير التنفيذي »للمركز ال�ضوري 

القانونية« وقد جرى اختطافه بينما كان يقود �سيارته اإىل مكتبه، وهو  للدرا�سات والأبحاث 

معتوق  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  بالعا�سمة.50  ال�سيا�سي  لالأمن  التابعة  املقار  اأحد  يف  حمتجز 

القانوين  متثيله  ب�سبب  اختطافه؛  قبيل  مرات  عدة  الأمن  اأجهزة  قبل  من  لال�ستدعاء  تعر�س 

لن�سطاء حمتجزين، وب�سبب رحالته اخلارجية لتلقي العالج الطبي حيث يعاين من م�سكالت 

يف الرئة. 51

حمنة حريات الراأي والتعبري:

تخ�سع حرية التعبري والإعالم لقيود �سارمة، وت�ستخدم احلكومة ب�سورة منهجية الرقابة 

ويتعر�س  الإعالم.  و�سائل  على  لل�سيطرة  الإعالمية  الرتاخي�س  من  التع�سفي  واحلرمان 

اأو  للم�سايقات  م�ستقلة  اأو  معار�سة  نظر  وجهات  عن  يعربون  الذين  واملدونون  ال�سحفيون 

اأو العتقال والحتجاز التع�سفيني.52 وقد باتت �سوريا واحدة  للطرد من وظائفهم احلكومية 

م�سادر  وتقدر  والإعالم.  ال�سحافة  حقل  يف  للعاملني  بالن�سبة  العامل  يف  الأماكن  اأخطر  من 

حقوقية اأن اأكرث من 150 ممن يعملون ب�سورة ر�سمية اأو غري ر�سمية يف ال�سحافة وو�سائط 

الإعالم املختلفة قد طالتهم اإجراءات الحتجاز اأو ال�سجن منذ بدء النتفا�سة املناه�سة للنظام.53 

العام. وقتل ما ل يقل عن 60 من  ال�سجون حتى نهاية  وقد ظل ما ل يقل عن 36 منهم يف 

ال�سحفيني والإعالميني والنا�سطني الإلكرتونيني واملتعاونني مع �سحف و�سبكات اإخبارية54، 

ب�سبب  اجل�سدية،  العتداءات  اأو  التعذيب  اأو  العتقال  اأو  بالقتل  اآخرين  احلكومة  وا�ستهدفت 

رايت�س  هيومان  العفو،  قرار  مبوجب  الإغاثة  وعمال  وال�سحفيني  الن�سطاء  عن  الإفراج  �سوريا  على   -  50

ووت�س، مرجع �سبق ذكره.

 51- �ضوريا: اختطاف حمامي حقوقي بارز، هيومان رايت�ش ووت�ش، 4 اكتوبر 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/04
- خماوف ب�ضان احتمال القب�ش على حمام �ضوري معني بحقوق االإن�ضان، منظمة العفو الدولية، 4 اأكتوبر 2012.

http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE24/080/2012/ar
52 - تقرير جلنه التحقيق الدولية امل�ستقلة عن اجلمهورية العربية ال�سورية، جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته الـ 

19،ال�سادر حتت البند 4 من جدول الأعمال، 22 فرباير 2012 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.

HRC.19.69_ar.pdf
 53- على �سوريا الإفراج عن الن�سطاء وال�سحفيني وعمال الإغاثة مبوجب قرار العفو، هيومان رايت�س 

ووت�س، مرجع �سبق ذكره.

 54- اأكرث من 60 قتيال: مرا�سلون بال حدود تدين الغتيالت �سد ال�سحفيني امل�ستهدفني والعرتافات با�ستعمال 

القوة، مرا�سلون بال حدود، 4 دي�سمرب 2012 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121204_syrie_ar.odt_-_neooffice_writer.pdf
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اآرائهم املناه�سة للحكومة اأو الداعمة للحريات الدميقراطية. 55

يف اأوائل اأبريل �سمل العتقال التع�سفي ال�سحفية ماري ا�سكندر التي عرفت بكتاباتها الناقدة 

للقمع يف عدد من ال�سحف العربية، وعلي حممد عثمان مدير املركز الإعالمي يف حي بابا 

الفل�سطيني  الأردين  ال�سحفي  اجلوية  املخابرات  اعتقلت  اأبريل،   24 يف   56 بحم�س.  عمرو 

الأ�سل �سالمة كيلة بعد مداهمة �سقته يف دم�سق. حيث تعر�س لالإهانة وال�رسب بالفلقة، ثم 

نقل اإىل م�ست�سفى ع�سكري يف “املزة” للعالج من التعذيب. واأجرب على الرقاد مع اثنني من 

املر�سى على �رسير واحد، اأياديهم واأرجلهم مقيدة ووجوههم مغطاة باأغطية، واأجربوا على 

العينني  مع�سوب  كان  بينما  متكرر  مرّبح  ل�رسب  كما تعر�س  الأ�رّسة.  والتبّول يف  الترّبز 

وموثقًا اإىل ال�رسير. ويف منت�سف مايو جرى اإبعاده اإىل الأردن57.

يف 18 مايو، حكم على الإعالمي حممد عبد املوىل احلريري بالإعدام بتهمة “اخليانة العظمى 

توؤكد  الع�سكري. ومل ترد معلومات  �سجن �سيدنايا  اإىل  وُنقل  اأجنبية”،  والتعامل مع جهات 

تنفيذ احلكم حتى نهاية العام. وكان احلريري قد اعُتقل يف 16 اأبريل بعد مداخلة تلفزيونية مع 

قناة “اجلزيرة” الإخبارية، حتدث فيها عن الو�سع املتاأزم اإن�سانيًا واأمنيًا يف حمافظة “درعا”. 

وتعّر�س لتعذيب وح�سي اأدى اإىل ك�سور بالظهر، لكن اأجهزة الأمن تابعت التحقيق معه وهو 

يف حالة �سلل ن�سفي، وامتنعت عن تقدمي امل�ساعدة الطبية الالزمة له .58 

ويف 26 مايو اعتقلت قوات الأمن الروائي خالد خليفة اأثناء م�ساركته يف جنازة ال�ساب ربيع 

لعتداء  خليفة  تعر�س  عنه.  تفرج  اأن  قبل  �ساعات  لعدة  واحتجزته  دم�سق،  و�سط  الغزي 

اعتداءات  وقعت  كما  راأ�سه.  يف  وكدمات  باليد  بك�رس  اإ�سابته  يف  ت�سبب  العنيف،  بال�رسب 

مماثلة على الناقد املعروف ح�ضان عبا�ش الذي كان برفقة خليفة يف ت�ضييع اجلنازة .59 يف11 

برفقة  دم�سق  يف  منزله  من  كورديلو  زكي  امل�رسحي  الفنان  الأمن  اأجهزة  اعتقلت  اأغ�سط�س 

55 - تقرير جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة عن اجلمهورية العربية ال�سورية، جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته الـ 

19، ال�سادر حتت البند 4 من جدول الأعمال مرجع �سبق ذكره.

56 - ال�سلطات ال�سورية حتتجز �سحفيني وتفرج عن �سحفيني اآخرين، جلنة حماية ال�سحفيني،14 مايو 2012 

 http://cpj.org/ar/2012/05/019365.php
 57- �سوريا: �سحفي فل�سطيني مبعد يتحدث عن التعذيب اأثناء الحتجاز، منظمة العفو الدولية، 20 مايو 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/syria-deported-palestinian-journalist-speaks-out-about-

torture-custody-2012-05-17
58- ”�سكايز” يدين احلكم الق�سائي ال�سوري باإعدام النا�سط الإعالمي حممد احلريري، �سكايز، 19 مايو 2012 

http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1548
59 - قوات الأمن ال�سورية تعتقل الروائي خالد خليفة يف دم�سق وتعتدي بال�رسب على الباحث والناقد ح�سان 

عّبا�س، �سكايز، 28 مايو 2012،

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/1608
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اأغ�سط�س   24 ال�سخ�سية.60ويف  حوا�سبهم  م�سادرة  بعد  معلومة  غري  جهة  اإىل  واقتيدا  ابنه، 

اعتقل املمثل والكاتب التلفزيوين حممد عمر اأو�سو مع اأفراد عائلته من منزله يف دم�سق، وهو 

م�سارك ن�سط يف التظاهرات املوؤيدة للثورة.61 ويف 23 اأغ�سط�س اعتقلت ال�سلطات يف مطار 

اأثناء  النريبة-  املعروف موفق  املعار�ش  النريبة -ابن  ال�ضينمائي عروة  املنتج  الدويل  دم�ضق 

توجهه لل�سفر للقاهرة. 62

اآدم  الرتكيان  ال�سحفيان  اختفى  فقد  اجانب.  �سحفيني  اأي�سًا  الختفاء  اأعمال  طالت  وقد 

رهن  فيها  كانا  �ضهرين  قرابة  اأخبارهما  وانقطعت  مار�ش،  يف  كو�ضكوف  وحامد  اأوزكوز 

الحتجاز، واأطلق �رساحهما يف مايو مبوجب و�ساطة اإيرانية بناء على طلب من تركيا. 63

الأمن يف 21  ال�سحفيني، تربز واقعة مداهمة قوات  ا�ستهدفت  التي  القتل  من بني حالت 

�سبتمرب منزل ال�سحفي وامل�سور عبد الكرمي العقدة الذي التقط مئات املقاطع امل�سورة لأعمال 

القمع اليومية. وقد قتل امل�سور وثالثة من اأ�سدقائه يف هذا الهجوم ثم احرتق املنزل. ورجحت 

بع�س امل�سادر اأن حرق املنزل مت عمدًا. 64 

»ت�رسين«  �سحيفة  يف  ال�سحفي  الله  العودة  �سعيد  حممد  م�سعب  قتل  اأغ�سط�س   22 ويف 

احلكومية، اإثر اقتحام اجلي�س ملنزله، وذلك على خلفية عالقته مع املعار�سة، وانتقاده للقمع 

تغطيتهما  قتل �سحفيان عراقيان خالل  قد  م�ستعار.65 وكان  با�سم  ين�رسها  عرب مقالت كان 

اأثناء  طه،  فالح  وهو  اأحدهما،  م�رسع  التقارير  رجحت  وبينما  يوليو.   18 يف  لالأحداث 

امل�سادمات بدم�سق، فاإن الثاين، على جبوري الكعبي، من املحتمل اأنه قتل يف �ساحية جرمانة 

بدم�سق على اأيدي جمموعة من امل�سلحني املجهولني.66

 60-اعتقال الفنان امل�رسحي ال�سوري زكي كورديلو من منزله يف دم�سق، �سكايز، 13 اأغ�سط�س 2012 ،

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/1976
 61- ال�سلطات ال�سورية تعتقل املمثل حممد عمر اأو�سو، �سكايز، 24 اأغ�سط�س 2012،

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/2035
 62- اأمن مطار دم�سق يعتقل املنتج ال�سينمائي عروه النريبة، �سكايز، 23 اأغ�سط�س 2012 

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/2025
�سبق  ال�سحفيني، مرجع  اآخرين، جلنه حماية  ال�سورية حتتجز �سحفيني وتفرج عن �سحفيني  ال�سلطات   - 63

ذكره.

 64- مقتل �سحفي �سوري مبدينة حماة، جلنة حماية ال�سحفيني، 21 �سبتمرب 2012 ،

http://cpj.org/ar/2012/09/020431.php
 65- اغتيال ال�سحفي م�سعب حممد �سعيد العودة الله يف دم�سق، �سكايز، 22 اأغ�سط�س 2012

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/2014
 66- مقتل �سحفيني عراقيني يف �سوريا، جلنة حماية ال�سحفيني، 18 يوليو 2012 ،

http://cpj.org/ar/2012/07/020169.php
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ت�سويرهم  اأثناء  حم�س  يف  م�رسعهم  �سحفيني  خم�سة  لقي  مايو   28  ،27 يومي  يف 

 20 يف   67 واحدة.  واقعة  يف  ي�سقط  ال�سحفيني  من  عدد  اأكرب  ذلك  ويعترب  لال�سطرابات،  

اأغ�سط�س لقيت ال�سحفية اليابانية ميكا باماماتو م�رسعها اأثناء ق�سف مدينة حلب، وقد �سجلت 

التقارير �ضقوط ثالثة �ضحفيني حمليني اآخرين قتلى خالل اأغ�ضط�ش اأي�ضًا. 68

امل�سلحة، وذلك  املعار�سة  بها  قامت  اإعالمية  موؤ�س�سات  املميتة على  الهجمات  اأخطر  ولكن 

تلفزيونية حكومية  ال�سورية«، وهي حمطة  يونيو مقر »الإخبارية  اقتحم م�سلحون يف  عندما 

اأف�سى  تبث برامج حتمل من ت�سفهم »بالإرهابيني« م�سئولية العنف الدموى يف البالد. وقد 

الهجوم امل�سلح اإىل م�رسع 3 �سحفيني و4 من العاملني بها. 69

ر�سام  على  اأغ�سط�س   25 يف  العتداء  مثل  واملبدعني.  الفنانني  اأي�سا  العتداءات  �سملت 

اأ�سخا�س  قام  حيث  الثورة  بدء  منذ  الثانية  للمرة  وذلك  فرزات،  علي  امل�سهور  الكاريكاتور 

لل�رسب  تعر�س  حيث  منزله.  اإىل  مكتبه  من  عودته  طريق  يف  وهو  باختطافه  جمهولون 

يف  بكدمات  اإ�سابته  اإىل  اأدى  مما  بدم�سق،  املطار  طريق  يف  ال�سيارة  من  األقوه  ثم  املربح، 

ج�سمه.70 

67 - مقتل خم�سة مواطنني �سحفيني خالل يومني يف �سوريا، جلنة حماية ال�سحفيني، 8 يونيو 2012 ،

http://cpj.org/ar/2012/06/019974.php
 68- مقتل �سحفي وفقدان �سحفيني اآخرون يف �سوريا، جلنة حماية ال�سحفيني، 21 اأغ�سط�س 2012 ،

http://cpj.org/ar/2012/08/020297.php
ت�ساعد  اإىل  املتحدة  الأمم  تقرير  ي�سري  بينما  التلفزيونية  املحطة  العتداء على  تدين  العفو  : منظمة  �سوريا   -69 

العنف، 28 يونيو 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/syria-attack-tv-station-condemned-un-report-finds-

violence-worsening-2012-06-27
 70- اختطاف ر�ضام الكاريكاتور ال�ضوري علي فرزات واالعتداء عليه، املر�ضد ال�ضوري حلقوق االإن�ضان، 

25 اأغ�سط�س 2012 ،

http://www.syriahr.com/25-8-2011-syrian%20observatory3.htm
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