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 مقدمة. 1

انتهى كل احتجاج شهدته في حلب بفتح قوات "
 النار على المتظاهرين 'الشبيحة'األمن وميليشيات

 ."السلميين
 2012أيار /موفد منظمة العفو الدولية إىل مدينة حلب يف مايو

َّ األشهر األخرية يف حلب، صعدت قوات األمن السورية من عندما بدأ عصب املظاهرات املناهضة للحكومة يشتد يف

 . قمعها الوحيش، يف مسعى واضح لسحق حركة االحتجاج واجتثاث األصوات املنشقة

ًفسقط عرشات املتظاهرين واملارة، ومعظمهم من الشبان والصبيان ولكن بينهم عدة أطفال ورجال مسنني أيضا، 

السيئة الصيت، " الشبيحة"ا أصيب املئات يف املدينة عىل أيدي قوات األمن وقتىل إثر إطالق الرصاص عليهم، بينم

وكان بعض الضحايا متفرجني لم . ًأي أفراد امليليشيات املسلحة التي تعمل جنبا إىل جنب مع القوات الحكومية

 للضغوط كي توقع  تعرضت عائالت املتظاهرين واملتفرجني الذين قتلتهم قوات األمنبينما. يشاركوا يف املظاهرات

  Amnesty International © .2012أيار/ مايو25يف)منطقة بستان القرص(جنازة تحولت إىل مظاهرة يف مدينة حلب
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وتعرض من جرحوا للقبض عليهم ". عصابات إرهابية مسلحة"عىل بيانات تقول إن أحبائها قتلوا عىل أيدي 

َّكما تعرض أطباء وممرضون ومساعدون يعملون يف اإلسعافات األولية قدموا . وتعذيبهم إذا ما ذهبوا إىل املستشفى

مؤقتة رسية، لالعتقال هم أنفسهم، " مشاف ميدانية"هم يف العالج الطبي إىل متظاهرين جرحى إلنقاذ أرواح

 . وكذلك للتعذيب وحتى للقتل عىل أيدي قوات األمن الحكومية

ّوكثريا ما تعرض الناشطون الذين ينظمون االحتجاجات، ومن يشتبه بأنهم يشاركون يف املظاهرات، أو يعدون  ِ ً

قدمون الدعم للمحتجني، لالعتقال واالحتجاز التعسفيني،  أو ي1املنشورات ويوزعونها ويوزعون علم املعارضة، 

كما تعرض املعتقلون، بصورة روتينية، للتعذيب، ويف بعض . دون السماح لهم باالتصال بعائالتهم أو بمحامييهم

وأخضع بعضهم لالختفاء القرسي؛ حيث لم تتمكن عائالتهم من الحصول عىل أية معلومات . الحاالت حتى املوت

 . هم ومكان وجودهم منذ القبض عليهمحول مصري

، ظلت مظاهرات االحتجاج يف حلب، أكرب املدن السورية وأكثرها كثافة سكانية، أصغر 2012تموز /وحتى يوليو

ولم تظهر السلطات أي تساهل يذكر حيال االستعراضات العامة . منها يف املدن الرئيسية األخرى، وأدنى وترية

ًكما استخدمت قوات األمن وامليليشيات، منهجيا، . ألماكن األخرى، ردت بالقوة الفظةللمواقف املنشقة، وكما يف ا

ِّالقوة املميتة غري الرضورية لتفريق املظاهرات، وبما أدى عىل الدوام إىل قتل وجرح محتجني سلميني لم يشكلوا أي 

 . تهديد لها أو لآلخرين

رة مطردة، يف قسط كبري من البالد، إىل نزاع مسلح مميت ّوبينما تحول القمع الحكومي للمظاهرات السلمية بصو

من جانب، وجماعات املعارضة املسلحة، عىل الجانب اآلخر، ظلت " الشبيحة"بني القوات الحكومية وميليشيات 

 عىل الحال الذي كانت عليه باقي مناطق البالد يف األشهر األوىل من حركة االحتجاج، 2012تموز /حلب، حتى يوليو

ُ حيث يعتدى عىل املتظاهرين السلميني بصورة روتينية، وتطلق عليهم النار -2011شباط / بدأت يف فربايرالتي

 . ويطاردون من قبل قوات األمن والجنود وامليليشيا املسلحة من قبل الدولة

املدينة "ًطالبا كانوا يتظاهرون داخل " الشبيحة"، هاجمت قوات األمن وميليشيات 2012أيار /ففي أوائل مايو

وعقب الحادثة، . وقتل أو جرح عدة طالب. ّيف حلب، وهي منطقة مسورة تقع ضمنها مهاجع الطلبة" الجامعية

ًأغلقت مهاجع الطلبة، مما ترك آالفا منهم بال مأوى، ومعظمهم ممن ينتمون إىل أفقر فئات الطلبة من املناطق 

 . الريفية، مع اقرتاب امتحانات نهاية العام

، ومع ازدياد مظاهرات االحتجاج، من حيث نطاقها ووتريتها، يف حلب، ومع تصاعد 2012حزيران /ويف يونيو

ّاملواجهات املسلحة بني القوات املسلحة وقوات املعارضة يف املناطق الريفية املحيطة بحلب، صعدت قوات األمن من 

" الساخنة"وانترشت يف املناطق . املدينةفأقيمت نقاط التفتيش يف أنحاء مختلفة من . حملتها القمعية عىل املدينة

ًعربات مصفحة ومركبات عىل ظهرها مدافع رشاشة، استخدمت الحقا من جانب القوات الحكومية إلطالق النار 

ًعىل املتظاهرين، لتقتل وتجرح عددا متزايدا من املحتجني واملارة ً . 

اشطون يف االحتجاجات، ومؤيديهم، بصورة وكجزء من حملة القمع املتصاعدة، جرت مطاردة من اشتبه بأنهم ن

وراح الناشطون الذين تمكنوا من البقاء دون تغطية الرادار األمني يتلقون تحذيرات أو اتصاالت تتهددهم؛ . ّمنظمة

 . وتعرض بعضهم للهجمات والرضب والتهديد؛ بينما قبض عىل البعض اآلخر ولم يظهر لهم أثر منذ اعتقالهم

يران، وعقب أسبوع من االختفاء، عىل جثث ثالثة من املهنيني الطبيني عقب قتلهم والتنكيل حز/ يونيو24فعثر يف 
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ًبجثثهم، بينما كانت جثثهم املتفحمة تحمل عالمات التعذيب واإلصابة بطلقات نارية، لكونهم جزءا من شبكة تقدم 

ي االحتجاجات من الناشطني يف الرعاية الطبية الطارئة للمحتجني الجرحى، ما بعث القشعريرة يف أبدان منظم

وأبلغ عدة ناشطني منظمة العفو الدولية أنهم يخشون اآلن من أن يعذبوا حتى املوت، أو يعدموا دون . املدينة

إذ إذا كانت عاقبة من يتطوعون ألعمال اإلغاثة اإلنسانية عىل هذا النحو، فما الذي . محاكمة، إذا ما قبض عليهم

 تنظيم االحتجاجات واإلرضابات ويوزعون األعالم واملنشورات املعادية للنظام؟ يمكن أن ينتظر الناشطني يف

 . واضطر هذا العديدين إىل مغادرة بيوتهم وإىل االختباء

تموز، ومع تصاعد استهداف قوات األمن لناشطي املعارضة الالعنفيني، انتقل أعضاء املعارضة /ويف مطلع يوليو

واشتبكوا بصورة . إىل بعض املناطق يف املدينة من البلدات والقرى القريبة، "الجيش السوري الحر"املسلحة، 

ًوتصاعد الوضع رسيعا، ويف األسبوع األخري . متكررة مع قوات األمن وامليليشيا، التي واصلت مهاجمة املتظاهرين

ء، بما يف ذلك أحياء تموز، اندلعت اشتباكات رئيسية بني القوات الحكومية وقوات املعارضة يف عدة أحيا/من يوليو

 2. صالح الدين وبستان القرص والسكري، إىل الجنوب الغربي من وسط املدينة، وهنانو، إىل الشمال الرشقي

ودخل الجيش السوري املدينة بقوات رافقتها الدبابات واملروحيات القتالية، فقام بقصف مناطق سكنية بأسلحة 

هي أسلحة غري دقيقة بطبيعتها، وال ينبغي استخدامها يف مناطق سكن امليدان، بما يف ذلك الهاونات واملدفعية، و

 . املدنيني

وكان من املحتم أن يحارص األهايل غري املشاركني يف املواجهات وسط تبادل إطالق النار، وقتل عديدون وأصيبوا 

موز، أصبحت أجزاء من ت/ويف نهاية يوليو. جراء هجمات عشوائية أثناء محاولة العائالت الفرار من أحياء سكنها

ًمنطقتي صالح الدين وهنانو وأحياء أخرى، وقد هجرها سكانها يف واقع الحال، مرسحا الشتباكات ضارية بني 

ًالقوات الحكومية املسلحة تسليحا ثقيال، ومقاتيل   . ًاألقل تجهيزا بالسالح" الجيش السوري الحر"ً

ًإن أشهرا من الهجمات التي ال تهدأ واملميتة 

 املتظاهرين السلميني لم تنفع يف قمع عىل

ًوعوضا عن ذلك، فقد أجج . حركة االحتجاج

ويقول . القمع الشعور باالستياء والخوف

بعض الشبان الذين قبض عليهم وعذبوا فيما 

سبق بأنهم يفضلون أن يموتوا عىل أن يقبض 

وبعضهم قد انضم . عليه من جديد ويعذبوا

ًحلب حاليا من وتعاني . إىل املعارضة املسلحة

: املصري نفسه الذي عانته باقي مناطق البالد

حيث تحول القمع الشامل لالحتجاج املرشوع 

إىل نزاع مسلح متطاول يحصد املزيد من 

 . األرواح كل يوم

 

ويخلص تقرير منظمة العفو الدولية هذا، الذي استند بدرجة كبرية إىل بحث ميداني قامت به داخل حلب ويف 

، إىل أن الحكومة السورية مسؤولة عن انتهاكات منهجية ترقى إىل مستوى 2012أيار /أواخر مايومحيطها، يف 

 20مظاهرة للمطالبة باإلفراج عن الدكتور محمد بشري عرب، حلب، 

 Private © ..2012تموز/يوليو
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كما يخلص إىل .  لديها النية يف التوقف عنها، ناهيك عن التحقيق بشأنهاب، وال يبدو أنجرائم ضد اإلنسانية يف حل

اكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان  عىل الرغم من توافر األدلة عىل نطاق وجسامة انته-أن املجتمع الدويل

 قد تقاعس حتى اآلن عن ممارسة أي ضغوط ذات قيمة لدفع -والقانون اإلنساني الدويل التي ترتكب يف سورية

 . الحكومة السورية إىل وضع حد لها

 النطاق وتشكل حاالت وأنماط االنتهاكات التي تناولها هذا التقرير، إضافة إىل االنتهاكات الجسيمة والواسعة

ً شهرا مضت يف أجزاء أخرى من البالد، مجموعة 18لحقوق اإلنسان التي وثقتها منظمة العفو الدولية عىل مدار 

وفرية من األدلة عىل أن القوات الحكومية السورية وامليليشيات املسلحة من الدولة مسؤولة عن جرائم ضد اإلنسانية 

 . وجرائم حرب

، ومنظمات دولية أخرى لحقوق اإلنسان، بتوصيات عديدة إىل السلطات السورية وقد تقدمت منظمة العفو الدولية

ًخالل األشهر الثمانية عرش املاضية، وكذلك يف السنوات السابقة، كان من شأنها، لو نفذت، أن تسهم كثريا يف الحد 

 . من املمارسات التي يوثقها هذا التقرير

 اجتثاث هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، والتحقيق فيها أو بيد أن الحكومة السورية لم تبد أية رغبة يف

وعىل العكس من ذلك، فإن ارتكاب الجرائم بمقتىض القانون الدويل وغريها من انتهاكات . محاسبة املسؤولني عنها

 . حقوق اإلنسان مستمر، وعىل ما هو باد للعيان، بمباركة من السلطات السورية عىل أعىل مستوياتها

 : ولذا، فإن منظمة العفو الدولية تكرر دعواتها ملجلس األمن الدويل إىل القيام بما ييل

إحالة الوضع يف سورية إىل مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية للتحقيق يف الجرائم املرتكبة التي يشملها  

 .القانون الدويل

ّة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان وتقصيها ضمان تشكيل بعثة دولية ملراقبة حقوق اإلنسان قادرة عىل مراقب 

وتعزيزها قبل ) يونسميس(ونرش تقارير عىل املأل بشأنها، إما بتمديد التفويض املمنوح لبعثة املراقبني الدوليني 

 . ، أو بإنشاء آلية أخرى2012آب /انتهاء مدة تفويضها يف أغسطس

 . تجميد أرصدة الرئيس بشار األسد ومعاونيه املقربني 

حظر فوري عىل توريد األسلحة إىل سورية بهدف وقف وصول جميع األسلحة والذخائر العسكرية فرض  

 . واألمنية، ومعدات العمل الرشطي، إىل الحكومة السورية

وتدعو املنظمة كذلك أي بلد ينظر يف تزويد املعارضة املسلحة باألسلحة إىل إقرار اآلليات الرضورية لضمان أن ال 

 . أو جرائم حرب/قدمة إليها يف ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان وتستخدم املواد امل

 بشأن هذا التقرير
، لم تتمكن منظمة العفو الدولية، مثل املنظمات الدولية األخرى لحقوق اإلنسان، 2011منذ اندالع االضطرابات يف 

وأدت الجسامة .  من دخول البالدًمن إجراء أبحاث ميدانية يف سورية، نظرا ألن الحكومة منعتها، يف واقع الحال،

املتزايدة ألزمة حقوق اإلنسان يف سورية، ورفض الحكومة القبول بأي شكل من أشكال التحقق الخارجي إىل أن 

وفيما بني . ًتتخذ املنظمة قرارا بدخول سورية للقيام بتقصيات عىل األرض دون ترصيح من الحكومة السورية
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، أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية يف محافظتي حلب 2012يار أ/نيسان ونهاية مايو/منتصف أبريل

 . وإدلب يف شمال غربي البالد

أيار، بمراقبة املظاهرات السلمية وتشييع الجنازات يف حلب، حيث /فقام موفد ملنظمة العفو الدولية، يف نهاية مايو

تكرر، بفتح النار عىل املتظاهرين؛ وزار مشاف قامت قوات األمن وامليليشيات املسلحة من الدولة، عىل نحو م

ميدانية رسية تقدم العالج الطارئ للمحتجني؛ وقابل شهود عيان ومحتجني أصيبوا جراء إطالق النار من قبل 

قوات األمن أثناء املظاهرات، وعائالت أشخاص قتلوا، وضحايا للتعذيب واالعتقال التعسفي، وكذلك أقارب أشخاص 

قال الرسي منذ القبض عليهم، ومهنيني طبيني شاركوا يف تقديم الرعاية الطبية للضحايا، ومتطوعني اختفوا يف االعت

وشاهد موفد املنظمة كذلك ساعات من األرشطة املصورة من . يقدمون العون لألشخاص الذي نزحوا بسبب النزاع

 ومنذ مغادرة البالد، ظلت .قبل ناشطني محليني للمظاهرات التي قتل أثناءها محتجون ومتفرجون وأصيبوا

املنظمة عىل اتصال يومي بناشطني يف املدينة، وواصل تلقي معلومات للمتابعة بشأن االنتهاكات الجارية لحقوق 

 . اإلنسان

ويف مدينة حلب، أعرب جميع من قابلتهم املنظمة عن خشيتهم من أعمال انتقامية محتملة، ولهذا السبب، فقد قمنا 

والشهود، وسوى ذلك من التفاصيل التي تدل عىل ) باستثناء من توفوا وبعض من اختفوا(يا بإغفال أسماء الضحا

 . هويتهم

لجنة األمم املتحدة للتقيص بشأن "وتؤكد املعطيات التي توصل إليها التقرير ما توصلت إليه هيئات أخرى، مثل 

معتها منظمة العفو الدولية أثناء بعثات لها ، وكذلك األدلة التي ج"لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب"و" سوريا

 . إىل لبنان وتركيا واألردن، حيث قابلت املنظمة سوريني فروا من البالد منذ بدء القمع العنيف لالضطرابات

أيار /نيسان ونهاية مايو/وبينما وفرت البحوث امليدانية التي أجريت يف محافظتي حلب ما بني منتصف أبريل

وعة كبرية من االنتهاكات، يركز هذا التقرير عىل االنتهاكات التي ارتكبتها قوات األمن  أدلة عىل مجم2012

ويمكن االطالع عىل املعطيات التي توصلت . وامليليشيات يف مدينة حلب، يف محاولة لقمع الرأي املنشق يف املدينة

عمليات : االنتقام املميت: سورياير، إليها منظمة العفو الدولية أثناء زيارة ألجزاء أخرى يف شمال سورية يف تقر

 .  2012حزيران / يونيو14 املنشور يف 3،  القوات املسلحة السورية القتل املتعمد وغريها من االنتهاكات عىل أيدي

وقد ارتكبت األغلبية العظمى من انتهاكات حقوق اإلنسان التي وثقتها منظمة العفو الدولية منذ بدء االحتجاجات 

، بما فيها تلك املدرجة يف هذا التقارير، عىل أيدي قوات األمن والقوات املسلحة، وميليشيات 2011اط شب/يف فرباير

بيد أنه ثمة أعداد متزايدة من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات ارتكبتها جماعات املعارضة املسلحة، ". الشبيحة"

اختطاف وقتل أشخاص عرف عنهم دعمهم األرسى وقتلهم، وكذلك " الشبيحة"بما يف ذلك تعذيب الجنود و

ومنظمة العفو الدولية تدين، بال تحفظ، مثل 4. للحكومة وقواتها وميليشياتها أو العمل معها، أو اشتبه بأنهم كذلك

هذه االنتهاكات وتدعو قيادات جميع جماعات املعارضة يف سورية بأن تعلن عىل املأل أن مثل هذه األعمال 

 . ًما يف وسعها لضمان توقف قوات املعارضة فورا عن مثل هذه االنتهاكاتمحظورة، وبأن تعمل كل 
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 محتجون في مرمى النيران. 2

... وسيعاقبوننا إذا اشتكينا. قتل الجيش شقيقي"
ولهذا علينا أن نقول إنه قتل على يد عصابة 

 ..."مسلحة، عصابة إرهابية
  يف حلب2012أيار /ايو م25شقيقة فتى متظاهر تويف إثر إطالق النار عليه يف 

يف حلب، انتهكت القوات السورية، عىل نحو متكرر وبصورة صارخة، التزاماتها بمقتىض القانون الدويل بإطالقها 

فقد قتلت عرشات . الذخرية الحية عىل متظاهرين العنفيني لم يشكلوا مصدر تهديد لحياة قوات األمن أو آلخرين

ت منهم، بعضهم نتيجة إلطالق نار متهور، وآخرون استهدفوا، عىل ما يبدو، املتظاهرين واملتفرجني، وجرحت املئا

 . بشكل متعمد

 - تدابري قمعية متصاعدة من جانب قوات األمن2012وواكبت الزيادة يف مظاهرات االحتجاج وارتفاع وتريتها يف 

ولم . عىل نطاق أوسعفقتل وجرح متظاهرون أكثر، وقبض عىل ناشطني أكثر واستخدم التعذيب ضد املعتقلني 

تختلف املمارسات يف حلب عن نمط الهجمات املميتة التي شنتها قوات األمن السورية وقوات الجيش، بصورة 

 -شباط/منهجية، ضد املتظاهرين الالعنفيني يف شتى أنحاء البالد منذ اندالع مظاهرات االحتجاج يف فرباير

 . 2011آذار /مارس

، شاهد مندوب ملنظمة العفو الدولية كان يف حلب قوات أمن بالزي 2012يار أ/ويف األسبوع األخري من مايو

الرسمي وأفراد ميليشيا بمالبس مدنية يطلقون النار عىل نحو متكرر من بندقيات كالشنيكوف، وكذلك من بنادق 

 25 يوم  شبان وأطفال، وجرح العرشات يف10وقتل ما ال يقل عن . رش تطلق كرات معدنية عىل حشود املتظاهرين

 . أيار وحده/مايو

 سنة ولقي 16وبني من قتلوا، معاذ لبابيدي، وهو تلميذ مدرسة يبلغ من العمر 

مرصعه عقب إطالق النار عليه أمام مركز للرشطة يف منطقة بستان القرص، إىل 

الجنوب من وسط املدينة، أثناء احتجاج يف املنطقة نفسها يف وقت سابق من 

ًه كان واقفا بجانبه عندما قتل، منظمة العفو الدولية بأن وأبلغ صديق ل. اليوم

وأكد املهنيون . معاذ أصيب برصاصة يف صدره، وسقط وفارق الحياة عىل الفور

 . الطبيون الذين شاهدوا جثته أنه قد أصيب برصاصة قاتلة يف الصدر

العفو الدولية بمراقبة تشييع الجنازة، الذي تحول إىل وقام مندوب ملنظمة 

حيث كان . ظاهرة، كما هو الحال يف معظم الجنازات ملن قتلتهم قوات األمنم فارق معاذ لبابيدي الحياة عقب

ثناء جنازة تحولت إىل إصابته أ

 Private © .مظاهرة
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ًاملشيعون، ومعظمهم من الشبان ولكن أيضا من النساء واألطفال، يصفقون بأيديهم املرفوعة، ليبينوا أنهم غري 

لرئيس ، ويطلقون شعارات إجالل ملن سقطوا قبل ساعات قليلة ويدعون ا"سلمية، سلمية"مسلحني، ويهتفون 

 . بشار األسد إىل التنحي

وظهرت قوات أمن بلباس الرشطة 

" الشبيحة"وأفراد من ميليشيات 

 دقيقة 20بمالبس مدنية بعد نحو 

يحملون بنادق الكالشنيكوف وبنادق 

الرش، وراحوا يحارصون 

ولم يستغرق األمر . املتظاهرين

ًطويال قبل أن يبدأوا بإطالق النار، ما 

ً الهرب بحثا عن دفع املشيعيني إىل

وقتل البعض أو . مكان يلجأون إليه

ويف وقت الحق مساء ذلك اليوم، قتل وجرح املزيد من املتظاهرين يف املنطقة نفسها . أصيبوا، وبينهم معاذ لبابيدي

 . وهم يتظاهرون ضد مقتل معاذ لبابيدي

إذ أصيب .  سنة، يف املنطقة نفسها13ر ويف وقت سابق من اليوم، قتل طفل آخر يدعى أمري بركات، ويبلغ من العم

وأبلغ شهود عيان وأقارب له منظمة العفو الدولية أنه لم يكن يشارك يف املظاهرة وإنما . بعيار ناري قاتل يف بطنه

 . كان يسري بالقرب من منزله عندما هرب املتظاهرون من قوات األمن ورجال امليليشيا

هرة راقبها مندوب ملنظمة العفو الدولية ًويف وقت سابق من اليوم أيضا، ويف مظا

يف منطقة صالح الدين، إىل الجنوب الغربي من وسط املدينة، قتل شاب يبلغ من 

 سنه يدعى أنس قريش، بينما أصيب آخرون نتيجة إطالق الرصاص 20العمر 

ًوضمت املظاهرة جمهورا صغريا معظمه من الشبان الذين توجهوا يف . عليهم ً

صالح الدين عقب أدائهم صالة الجمعة يف مسجدين قريبني وهم مسرية إىل دوار 

ولم يمض وقت طويل عىل وصولهم الدوار . يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة

وعندما هرب . بمالبس مدنية النار عليهم" شبيحة"قبل أن يفتح الجنود و

 املحتجون واملتفرجون باحثني عن مخبأ يف الحواري الصغرية املحيطة بالدوار،

 وهذه ممارسة –، مطلقة النار يف اتجاههم "الشبيحة"طاردتهم قوات األمن و

 . متهورة عىل نحو خاص وخطرية يف مثل هذه املنطقة املكتظة بالسكان

. ًحيث كان الجانبان يعمالن معا أثناء املظاهرات. ًواضحا" الشبيحة"وكان التعاون بني قوات األمن وميليشيات 

بمالبس مدنية يعودون " شبيحة" شوهد أفراد من قوات لألمن بمالبس خرضاء، ومعهم فعقب تفريق املتظاهرين،

 وهما حافلة بيضاء وشاحنة بك أب بيضاء، وكالهما ال تحمالن -سوية إىل مركبتني كانتا تنتظرانهم يف مكان قريب

 . أية إشارات تدل عىل ملكيتهما، بينما رافقتهما سيارة رشطة

 ظاهريناالستهداف الروتيني للمت
ُقتل عرشات املتظاهرين وجرح املئات نتيجة إلطالق النار املتهور، بينما استهدف آخرون، عىل ما يبدو، بصورة 

 أيار/ مايو26تحولت جنازة معاذ لبابيدي إىل مظاهرة يف

 © Amnesty International 

كان أمري بركات يسري بجانب 

بيته عندما أصابته رصاصة 

 Private © وفارق الحياة
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إذ تشري روايات متسقة إىل أن قادة االحتجاجات ومنظميها، وكذلك من يقومون بتصوير املحتجني أو بنقل . متعمدة

 . حيانالقتىل أو الجرحى، كانوا يستهدفون يف كثري من األ

 سنة، يف الظهر والعنق، أثناء تصويره 18فأصيب عبد الغني كعكة، وهو طالب يف املرحلة الثانوية يبلغ من العمر 

وأبلغ شاهد عيان . 2012أيار / مايو4قوات األمن وهي تطلق النار عىل مظاهرة بالقرب من دوار صالح الدين يف 

 : منظمة العفو الدولية ما ييل

 وكنا قد وصلنا للتو إىل الدوار من مسجد 12.45وايل كانت الساعة ح"
وأطلق علينا أفراد من قوات حفظ النظام النار . قريب عقب صالة الجمعة

ِّوظل عبد الغني يصور؛ وكان . بال تمييز، وهرب العديد من املتظاهرين
ًيف منتصف الشارع، مقابل املدرسة ويرتدي قميصا قطنيا أزرقا، ما أبرزه  ً ً

ْوكان يصور قوات األمن وأصيب يف رقبته من عل، وربما . آلخرينمن بني ا

وعندما حاولنا إنقاذه، استمر إطالق النار علينا، وما . بعيار أطلقه قناص
ًإن تمكنا من وضعه يف سيارة، حتى أطلق الرصاص عليها أيضا عندما 

 ." وتويف بعد فرتة قصرية، حاملا أوصلناه إىل مرفق طبي. انطلقنا

ذا الوصف لألحداث روايتا شاهدي عيان آخرين كانا واقفني وأيدت ه

وأخرب أقاربه منظمة العفو . بالقرب من عبد الغني كعكة عندما أصيب

، واحتجز 2011أيلول /  سبتمرب8الدولية أنه كان قد اعتقل فيما سبق عىل أيدي منتسبني ملخابرات سالح الجو، يف 

وأثناء اعتقاله، تعرض . 18رج عنه، يف نهاية املطاف، يف عيد ميالده وأف. ًلثمانية أسابيع وهو ال يزال قارصا

 . للتعذيب ولم يسمح له باالتصال بعائلته أو بأي شخص يف العالم الخارجي

 سنة وأب لستة 47وقتل أحمد موفق أبايض، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 

. ري يف حلب، أثناء مظاهرة يف منطقة السك2012شباط / فرباير24أطفال، يف 

وأصيب يف ذراعه اليمنى وجنبه األيمن أثناء محاولته سحب جثة متظاهر آخر 

 : وأبلغ شاهد عيان منظمة العفو الدولية ما ييل. كان قد أصيب لتوه

عندما فتحت قوات األمن النار عىل الجمهور املحتشد، تفرق املتظاهرون، ولم "
 متظاهر أصيب لتوه وملقى وكان أحمد يحاول إنقاذ. يعد هناك جمهور كثيف

وأعتقد أنها كانت . يف وسط الطريق، وبينما كان يقوم بذلك، أصيب هو نفسه

 ." طلقة من قناص كان فوق أحد املباني

وأبلغ عامل طبي قام بإخالء أحمد موفق أبايض منظمة العفو الدولية أن 

ن رصاصة اخرتقت الجزء العلوي من ذراع أحمد األيمن، لتدخل جنبه األيم

والحظ العامل الطبي أن الجرح الذي خلفه خروج الرصاصة كان أدنى من . وتخرتق بطنه وتخرج من جنبه األيرس

ٍنقطة دخولها الجسم، ما يشري إىل أنه أصيب بعيار ناري أطلق من عل، وربما من بندقية قناص كان عىل سطح 
 . أحد املباني

لقي عبد الغني كعكة حتفه عقب إطالق

 4 يف النار عليه أثناء تصويره مظاهرة

 Private © .2012أيار /مايو

قتل أحمد موفق أبايض إثر إطالق

 24النار عليه يف مظاهرة بتاريخ 

Private © .2012شباط /فرباير
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 سنة، الذي 22وات األمن عبد الواحد الهنداوي، البالغ من العمر وبني املتظاهرين اآلخرين الذين قتلوا عىل أيدي ق

.  يف منطقة املشهد، بحلب2012نيسان / أبريل13أصيب إصابة مميتة أثناء مظاهرة أعقبت صالة الجمعة يف 

ق عندما بدأت قوات األمن بإطال: "وأبلغ متظاهر آخر كان يقف إىل جانبه عندما أصيب منظمة العفو الدولية ما ييل
وكان أحدهم . واختبأت خلف زاوية أحد املباني مع ثالثة أو أربعة آخرين. النار، تراكض الناس يف جميع االتجاهات

ًأقرب إىل الطرف الخارجي للرصيف من جهة الشارع وغري مغطى تماما بالحائط؛ وكان جانبه األيرس بارزا من  ً

وأبلغ أحد املهنيني ".  أنه كان عبد الواحد الهنداويوعقب إصابته، علمت . خلف املبنى، فأصيب يف جنبه األيرس

فأصابته إحدى . الطبيني، الذين حاولوا إنقاذه، منظمة العفو الدولية أن عبد الواحد الهنداوي أصيب مرتني

رصاصتني يف الجانب األيرس من رقبته، واستقرت يف عظم الرتقوة، بينما أصابت رصاصة أخرى الجزء العلوي من 

 . وتويف بعد فرتة وجيزة. األيرس، عند إبطه، ومزقت أحد رشايينه الرئيسيةجانب صدره 

ًويف اليوم التايل، أطلقت قوات األمن النار مجددا عىل املشيعني لجنازته عقب تحولها إىل مظاهرة، فقتلت أربعة 

 وأصابت - وهم رئيف النجار، ومنهل محمد، ويوسف إبراهيم، ومحمد جعفر-شبان يف العرشينيات من العمر

وقابلت منظمة العفو الدولية سبعة شهود عيان ومتظاهرين اثنني أصيبا يف املظاهرة، وشاهدت . عرشات غريهم

كنا نتظاهر بالقرب : "وأبلغت طالبة أصيبت يف ظهرها منظمة العفو الدولية ما ييل. عدة أرشطة فيديو للمظاهرة
ا، وحاول الناس الهرب، ولكن قوات األمن كانت من مسجد الرشيد؛ وراحت قوات األمن تطلق الرصاص علين

موجودة عىل طريف الشارع الرئييس الذي يخرتق حي اإلذاعة، وكانت تطلق النار عىل املتظاهرين وتقبض عليهم 
ركضت نحو التالل، وكانوا يطلقون النار خلفي وأنا . ًوكان هناك قناصون فوق املباني القريبة أيضا. وهم فارون

 ". برصاصة يف ظهريهاربة، وأصبت 

كانت قوات األمن والشبيحة يغلقون جميع الشوارع املحيطة : "وأبلغ متظاهر آخر منظمة العفو الدولية ما ييل
حورصنا يف املنطقة وراحت قوات . وكانت هناك حافلتان لقوات األمن عىل كل من طريف شارع اإلذاعة. بالجامع

وكان هناك أفراد أمن . جدار أحد املباني مع متظاهرين آخرينزحفت بجانب . األمن تطلق النار وتقبض عليهم
. وشبيحة عىل سطح ذلك املبنى وعىل أسطح املباني القريبة وكانوا يطلقون النار عىل املتظاهرين الذين يفرون

ثم جاء بعض أفراد قوات األمن إلينا ورضبونا . وجاءته الرصاصة يف كتفه. أصابو أنس، الذي كان يقف بجانبي
ووضعوني يف إحدى حافالتهم القريبة . قبضوا عيل مع العديد من األشخاص اآلخرين. عقاب بنادق الكالشنيكوفبأ

 ." يف األنصاريً متظاهرا آخر، وأخذونا إىل مقر األمن الرئييس20مع نحو 

لية أنه، وقبل ً يوما، تعرض أثناءها للتعذيب، منظمة العفو الدو45وأبلغ شاب قبض عليه يف املظاهرة واعتقل مدة 

رأيتهم يسقطون، ونقل : "ً متظاهرا يسقطون عقب إصابتهم بعيارات نارية15القبض عليه، شاهد ما ال يقل عن 
 ". ال أعرف من منهم تويف ومن تم إنقاذه. بعضهم وهم ينزفون، بينما بقي آخرون عىل األرض

وأبلغ عامالن صحيان كانا ينقذان املصابني، وأصيبا هما نفسيهما 

 26 املنطقة ذاك اليوم، منظمة العفو الدولية أنهما يعرفان يف

ًشخصا لحقت بهم إصابات خطرية يف تلك املظاهرة، وما ال يقل عن 

وقالوا .  غريهم من ذوي اإلصابات األقل خطورة بعيارات نارية20

إن النار أطلقت عىل بعض املصابني من بنادق كالشنيكوف وعىل 

 . آخرين من بنادق صيد

املظاهرة نفسها ذاك اليوم، أصيب عبد الحليم طرمانيني، وهو ويف 

لقي عبد الحليم طرمانيني حتفه عقب إطالق

 2012أيار / مايو17النار عليه يف مظاهرة يف 
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وقال الطبيب الذي عالجه ملنظمة العفو .  سنة وأب ألربعة أطفال، يف مؤخرة رأسه40عامل طوب يبلغ من العمر 

ًوأصيب مجددا يف . الدولية إنه محظوظ للغاية، ألن الرصاصة اخرتقت جلدة رأسه ولم تتسبب إال بجرح سطحي

وأبلغ أحد أقاربه ممن كانوا معه منظمة العفو الدولية ما . ، وكانت إصابته هذه املرة قاتلة2012أيار /يو ما17

 10كان ذلك حوايل الساعة . عقب صالة العشاء، ولدى خروجنا من املسجد، ذهبنا إىل املظاهرة يف صالح الدين: "ييل
ًرأيت رجال .  مرت، ومن ثم سمعنا إطالق نار300-200مشينا خلف املظاهرة لفرتة وجيزة، حوايل .  مساء10.15أو 

وكنت أمسك بيد عبد .  مرت يطلق النار يف اتجاهنا100بمالبس مدنية وبيده بندقية كالشنيكوف عىل بعد أقل من 
وساعدني متظاهرون آخرون عىل حمله إىل .  يف الفخذ وبجانب الركبة-أصيب برصاصتني يف ساقه اليرسي. الحليم

حد أقاربي، ومن هناك ذهبنا مبارشة إىل املستشفى ألن حالته كانت خطرية للغاية، ولكنه تويف عىل بيت قريب أل
ًالفور تقريبا ألن الرصاصة قد اخرتقت رشيانا رئيسيا وفقد الكثري من الدم ً ً ". 

 تعريض المتفرجين للخطر
 وبني الضحايا رجال ونساء وأطفال .كان بعض من قتلوا أو جرحوا من املتفرجني الذين لم يشاركوا يف املظاهرات

 . أصيبوا أثناء مرورهم يف أماكن املظاهرات، أو ممن يعيشون أو يعملون يف أماكن قريبة

 أثناء سريه مع 2012أيار / مايو11فأصيب عمر دحروج يف رأسه وفارق الحياة يف ساعة مبكرة من بعد ظهر 

ح الدين، حيث كانت تحتشد مجموعة صغرية من  سنوات، بالقرب من دوار صال10ابنه، البالغ من العمر 

 :وأبلغ الطبيب الذي فحص جثته منظمة العفو الدولية ما ييل. املتظاهرين

ًاخرتقت الرصاصة عينه اليرسي ومزقت دماغه، مسببة له تلفا هائال، إىل أن اخرتقت مؤخرة رأسه أثناء خروجها" ً .
 ."ًة مطلقاولم تكن أمامه أية فرصة للنجا. وتويف عىل الفور

 : وأبلغ متظاهر شاهد إصابته منظمة العفو الدولية ما ييل

 عىل جانب الطريق، بقرب الرصيف مع -ً الذي لم أكن أعرفه وعلمت الحقا أن اسمه عمر دحروج-كان الضحية"
ًوكان بجانبه شاب يصور رشيطا أو يلتقط صورا. طفله  ."وعندها الحظت أن عمر قد أصيب يف وجهه. ً

ِّالتوصيفات مع رشيط فيديو شاهدته منظمة العفو الدولية وصور بهواتف نقالة من قبل متظاهرين وتتطابق 

 . ومتفرجني

وأبلغ . 2012أيار / مايو17وأصيب محمد الحفار، وهو صاحب دكان حلويات قريب من دوار صالح الدين، مساء 

وتويف . بعيارين ناريني يف الصدر والبطنشهود منظمة العفو الدولية أنه كان يقف أمام باب دكانه عندما أصيب 

ًالحقا متأثرا بجراحه ً . 

أيار، أصيبت امرأة يف الخمسني بجروح خطرية وهي واقفة عىل رشفة بيتها يف الصباح / مايو19وعقب يومني، يف 

أكد من ولم تتمكن منظمة العفو من الت. وعقب أسبوع من ذلك، كانت ال تزال يف املستشفى يف حالة خطرية. الباكر

 .نجاتها

 

 



 شامل  قمع

 املنشقني من سوريةال حلب مدينة تطهري

 2012 آب/أغسطس  الـدولية العـفـو منظمة MDE 24/061/2012: الوثيقة رقم

15 

 املعايري التي تحكم استخدام القوة
ينبغي أن يكون دور قوات األمن حماية حقوق األشخاص يف التجمع السلمي، وحماية سالمة الجميع، بمن فيهم 

ًويمكن ألية فعالية شعبية تتطور إىل نقطة ساخنة للعنف، ويمكن لألمن أن يشكل طوقا . األشخاص غري املشاركني

ويف جميع . تويها، أو ربما تتحول إىل أعمال شغب تنطوي عىل استخدام لألسلحة بحسب الظرفحولها ويح

 . األحوال، ينبغي تطبيق مبدأي التناسب والرضورة

مبادئ األمم املتحدة األساسية "و" مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني"فبحسب 

، ال يجوز للرشطة استخدام "سلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القواننيبشأن استخدام القوة واأل

وينبغي عدم . القوة إال عندما تكون رضورية رضورة ال بديل عنها، وفقط إىل الحد الذي يقتضيه أداؤها لواجبها

إلصابة الخطرية، أو ملنع استخدام األسلحة النارية إال للدفاع عن أشخاص معرضني لتهديد وشيك باملوت أو با

أما االستخدام . ًوقوع تهديد جسيم للحياة، وفقط عندما ال تكون الوسائل األخرى األقل تهديدا للحياة كافية لذلك

 . املتعمد للقوة املميتة فال ينبغي اللجوء إليه إال عندما ال يكون هناك أي مجال لتفاديه من أجل حماية األرواح

قة بممارسة املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون القوة امليتة أن تخضع لتحقيق مستقل ورسيع ويتعني للمزاعم املتعل

مبادئ األمم املتحدة للمنع والتقيص الفعالني لعمليات القتل خارج نطاق القانون "وواف، وعىل نحو يتماىش مع 

ِّ، أنه ينبغي حماية مقدمي الشكاوى وتحدد هذه املبادئ، عىل وجه الدقة". واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة

 . من العنف أو أي شكل آخر من أشكال الرتهيب) وعائالتهم(والشهود 
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مطاردة المهنيين الطبيين . 3
 والجرحى

القبض عليك وأنت تحمل مواد طبية أسوأ من "
 ".القبض عليك ومعك أسلحة

 عامل طبي يقدم اإلسعافات إلنقاذ حياة املتظاهرين الجرحى 

ًثريا ما طاردت قوات الحكومة ك

السورية املحتجني واملتفرجني، 

منذ بدء حركة االحتجاجات، 

وقامت بإطالق النار عليهم 

كما قبض عىل . وجرحهم

ِّاملحتجني الجرحى وعذبوا، 

وحرموا يف بعض األحيان من 

الرعاية الطبية الالزمة، وعىل ما 

أو /يبدو لزيادة معاناتهم و

ّثقت وقد و. التسبب بموتهم

منظمة العفو الدولية مثل هذه 

الهجمات يف تقرير نرشته يف 

ِّكما وثقت املنظمة هجمات من قبل القوات الحكومية وامليليشيات دمرت فيها مشاف 5. 2011ترشين األول /أكتوبر ّ

 6. ومرافق طبية وصيدليات ميدانية وحرقت يف البلدات والقرى التي هاجمتها يف أجزاء أخرى من البالد

ًتجنب االعتقال والتعذيب، ال يذهب العديد من املحتجني الجرحى إىل املستشفيات، وعوضا عن ذلك يعتمدون عىل ول

شبكة من األطباء واملمرضني ومقدمي اإلسعافات األولية املتطوعني، الذين يقدمون لهم العالج الطارئ إلنقاذ 

 املؤقتة التنقل بصورة دائمة لتجنب اكتشاف السلطات وينبغي لهذه املشايف امليدانية. حياتهم يف مساكن رسية آمنة

 . لها

، زار وفد من منظمة العفو الدولية بعض املشايف امليدانية التي كان 2012أيار /وخالل األسبوع األخري من مايو

ن وشاهد أطباء وممرضني وطالب علوم طبية يعملو. يعالج فيها متظاهرون أصيبوا بنريان قوات األمن وامليليشيات

بحماس شديد يف ظروف غاية يف الصعوبة الستخراج الرصاص والكرات املعدنية من أجساد الجرحى، ولخياطة 

   Amnesty International © متظاهر جريح يتلقى العالج يف مرفق طبي خاص
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وأبلغ أحد األطباء . جروح فتحتها العيارات النارية، والستقرار حالة املرىض، الذين ينبغي نقلهم بأرسع ما يمكن

 : منظمة العفو الدولية ما ييل

َفأن يمسك بك . وأنا ال أبالغ. ً اآلن، سيقبض علينا جميعا؛ ويمكن حتى أن يقتلوناإذا جاءت قوات األمن إىل هنا" ُ
. لقد قبض عيل فيما سبق. ُومعك مواد طبية، أو وأنت تعالج محتجني جرحى، أسوأ من أن يمسك بك ومعك أسلحة

. ًيكونوا متأكدين حقااشتبهوا بأنني كنت أشارك يف معالجة متظاهرين جرحى، ولكن لم تكن لديهم أية أدلة، ولم 
ولكن كان هذا قبل أشهر عديدة، عندما لم تكن األوضاع بالسوء الذي هي عليه اليوم . ويف النهاية، تركوني أذهب

فهم يقتلون األشخاص بال سبب، فقط ألنهم يطالبون بالحرية، ويفرتض . أما اآلن فاألمور أخطر بكثري. بأي شكل
 ."وإذا ما عنى ذلك أن نقتل، فليكن. أكيد علينا معالجتهمأن نرتك من ال يقتلون يموتون؟ بالت

 متظاهرين 10،  قتل )أيار/ مايو25(يف أحد أيام الزيارة التي قامت بها منظمة العفو الدولية ملشاف ميدانية 

وتم إخالء من هم يف . ومتفرجني، بمن فيهم ما ال يقل عن طفلني، بينما أصيب عرشات بجروح من عيارات نارية

ًة خطرية واحتاجوا إىل عالج يف املستشفى إىل أماكن خارج حلب، نظرا ألن مستشفيات املدينة كانت تخضع حال

فأخذ بعضهم إىل بلدات قريبة مطوقة من قبل القوات املسلحة السورية، ولكنها لم . ملراقبة مشددة من جانب األمن

. لبلدات فقرية، توجب نقل بعض الجرحى إىل تركياًولكن نظرا لكون املرافق الطبية يف هذه ا. تكن منترشة داخلها

ويف كلتا الحالتني، كانت هذه رحلة طويلة ومحفوفة باملخاطر، حيث ينبغي تجنب نقاط التفتيش العسكرية، ما زاد 

ففي الظروف العادية، يذهب املرىض من ذوي . ًمن املخاطر عىل صحة الجرحى، الذين كانوا يف حالة حرجة أصال

ولكن أصبح هذا . خطرية من كافة أنحاء املنطقة إىل حلب للعالج الطبي ألنها تضم أفضل املرافق الطبيةاإلصابات ال

 . ًمستحيال بسبب الخطر عىل املصابني من قوات األمن

ِّوبينما كانت منظمة العفو الدولية يف حلب، الحظت وجود قوات أمن يف املرافق الطبية، وكانت توثق الروايات التي 

ِّوبحسب املعلومات التي تلقيناها من مصادر متعددة، يبلغ موظفو .  من العاملني الطبيني واملرىض والزوارتتلقاها

املستشفى، يف بعض الحاالت، قوات األمن عندما يستقبلون جرحى مصابني بعيارات نارية، ويف حاالت أخرى 

 .  للمراقبة-خاصة عىل السواء التابعة للدولة وال–ُتكتشف قوات األمن ذلك ألنها تخضع املستشفيات 

 14وأبلغت طالبة جامعية أصيبت يف ظهرها أثناء هربها عقب فتح قوات األمن النار عىل متظاهرين سلميني ظهرية 

 : نيسان منظمة العفو الدولية ما ييل/ أبريل

 إال بسبب ويف املستشفى، جرى استجوابي ولم أسلم من االعتقال. نقلت إىل املستشفى بسبب خطورة إصابتي"
تدخل معارض وثيق الصلة بالجهات الرسمية لصالحي، وتمكنوا من إقناع قوات األمن بأنه ال يمكن لفتاة مثيل أن 

وبالطبع رويت القصة عىل أنني أصبت نتيجة . تكون قد شاركت يف املظاهرات، وأنني كنت مارة من املكان وحسب
إذ كانوا يطلقون النار بجنون . الق نار من قوات األمن، ولكنني أصبت بإط"عصابة مسلحة"إطالق نار من قبل 

ولقي عدة .  سنة12ًوكان أحد هؤالء طفال يبلغ من العمر . وأصابوا العديد من املتظاهرين يف املكان الذي أصبت فيه
 ."متظاهرين حتفهم

ًاهرا ومتفرجا بجروح  متظ40وأبلغ عاملون طبيون منظمة العفو الدولية أنه ويف أحد األيام، أصيب ما يربو عىل  ً

 .  منهم خطرية26بالذخرية الحية، وكانت إصابات 

 يف منطقة صالح الدين من املدينة، 2012أيار / مايو17 سنة وأصيب يف بطنه يوم 32وأبلغ رجل يبلغ من العمر 

 : منظمة العفو الدولية ما ييل
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كنت يف املقدمة، . ناها قبل ذلك بسبع دقائق مساء، ولكننا بدأ10كان من املفرتض أن تبدأ املظاهرة يف الساعة "
وال . وأصيب متظاهران قريبان مني وسقطا.  وراحوا يطلقون النار'الشبيحة'وخالل دقائق، وصلت قوات األمن و

أصبت يف . ًورأيت رجال بمالبس مدنية يحمل بندقية كالشنيكوف ويطلق النار. أدري إن كانا قد جرحا أو قتال
إذ دخلت الرصاصة بطني من . د أصبت ولكنني لم أدرك عىل الفور مدى خطورة إصابتيبطني؛ وأدركت أنني ق

وهناك، . وتدهورت حالتي برسعة، وكان ال بد من نقيل إىل املستشفى. الجانب األيمن واستقرت يف الجانب األيرس
بأنني قد استجوبتني قوات األمن وقلت إنني كنت أتسوق عندما أصبت برصاص عصابة مسلحة، مع معرفتي 

 .  كان مع قوات األمن'شبيح'أصبت برصاص 

ودفعت الكثري من النقود إىل أفراد قوات األمن الذين كانوا يف املستشفى حتى ال . ال أدري ما إذا كانوا قد صدقوني"
ًومع أنني دفعت رشوة كبرية، ظل الخطر ماثال بأن يقبض عيل إذا ما . ًيكتبوا تقريرا إىل قيادتهم بشأن حالتي

وما زلت . فرتكت املستشفى حاملا استطعت، وقبل الوقت املناسب ملغادرتي. عرف أفراد أمن آخرون عن حالتي
وهذه املعالجة ليست بمستوى . أتلقى العالج من أطباء متعاطفني يقومون بفحص جروحي ومتابعتها بانتظام

 ."  أفضل من أن يقبض عيل وأعذبًالعالج يف املستشفى، ولهذا السبب فإن شفائي يستغرق وقتا أطول، ولكنه

 سنة منظمة العفو الدولية أنه 21وأبلغ شاب يبلغ من العمر 

 17أصيب أثناء تصويره املظاهرة نفسها عىل رشيط فيديو يف 

وأصيب يف بطنه وخرجت .  ثانية فقط17أيار مدته /مايو

ًالرصاصة من ظهره، مسببة تلفا خطريا ألعضائه الداخلية  ً

وأبلغ أطباء يعالجونه . لية من عموده الفقاريوللفقرات السف

ًيف مكان رسي منظمة العفو الدولية أن أرضارا قد لحقت 

ً سنتيمرتا من أمعائه 70بكبده وبنكرياسه، وأنه توجب قص 

وقالوا إنه من غري املرجح أن . بسبب ما لحق بها من تهتك

 : وقال أحد األطباء. يتمكن من امليش ثانية

ة مثل هذه تلقي العالج العاجل يف أفضل كان ينبغي لحال"
وبعض الجرحى سوف يعانون من إعاقات طويلة األجل بسبب عدم قدرتهم . مستشفياتنا، وليس يف مرفق مثل هذا

واملرافق الطبية املناسبة متوافرة هنا يف هذه . عىل الحصول عىل املستوى الرضوري من العناية يف الوقت املناسب
وال . وكطبيب، ينفطر قلبي لرؤية هذا. عد متاحة لبعض من أصيبوا إصابات تتطلب العالج فيهااملدينة، ولكنها لم ت

 ." ينبغي أن تكون األمور هكذا

منظمة العفو الدولية ) أيار/ مايو17( سنة، وأصيب يف بطنه يف اليوم نفسه 13وأبلغت والدة صبي يبلغ من العمر 

ًوعانى الطفل من تلف داخيل خطري وفقد جزءا . يف طريقه إىل البيتأن الصبي لم يكن قد شارك يف املظاهرة وكان 

ًوعولج يف مرفق طبي خاص، ولكن كان مضطرا هو اآلخر إىل املغادرة رسيعا نظرا ألن . من كبده وبعض أمعائه ً ً

 . يتوكان عليه بعد ذلك االعتماد عىل أطباء متعاطفني ملتابعة عالجه يف الب. صغر سنه لن يعفيه من االعتقال

ِّويعرض املهنيون الطبيون الذي يقدمون العالج للمتظاهرين الجرحى إلنقاذ أرواحهم، وأصحاب البيوت اآلمنة 
فمن قبض عليهم أو حتى اشتبه بأنهم متورطون يف تقديم . التي تستخدم كمشاف ميدانية، أنفسهم لخطر جسيم

 .مثل هذه الخدمات اإلنسانية األساسية قد اعتقلوا وعذبوا

متظاهر جريح يتلقى العالج يف مشفى ميداني

 © Amnesty International  
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 2012لغ أحد املمرضني العاملني يف أحد مستشفيات حلب منظمة العفو الدولية بالقض عليه واعتقاله يف مطلع وأب

أرادوا الحصول عىل معلومات حول املعالجة الطبية ملتظاهرين . قبضت عيل مخابرات سالح الجو: "عىل النحو التايل
فاعتقلت لثالثة . لم أعطهم أية معلومات. الطبيةمن يعالجهم، وأين ومن يدفع بدل عالجهم وثمن املواد : جرحى

رضبوني بالكيبالت؛ ورضبوني بشدة إىل حد أن الكيبل كان يصيب بنهش عرب . ًأسابيع وقاموا بتعذيبي يوميا
أسلوب تعذيب يحرش جسم الضحية فيه يف دوالب سيارة [أخضعوني للتعذيب عن طريق الدوالب . جروح مفتوحة

حيث يبقى عىل الضحية يف " [ْالشبح"وكذلك عن طريق ] ه مشلولتني وهو يرضببحيث يبقى ذراعاه وساقا
وصوبوا بندقية نحو ]. ًأوضاع تتسبب له باأللم الشديد، وأحيانا بتعليقه من معصميه، لفرتات طويلة من الزمن

 . واعتقدت أنهم سوف يقتلونني. رأيس وهددوا بقتيل

حيث كانت املرة األوىل يف السنة املاضية، ولكن هذه املرة كانت أسوأ . يهاكانت تلك هي املرة الثانية التي اعتقلت ف"
ً دوالرا أمريكيا350حوايل ( لرية 20,000وأفرج عني بالكفالة، عقب دفع . ًكثريا وإذا ما قبضوا عيل مرة أخرى، ال ). ً

فهذا . ن إىل مساعدتيأعرف ما الذي سيفعلونه بي، ولكنني ال أستطيع التوقف عن مساعدة الجرحى ممن يحتاجو
 " .وال ينبغي أن يعاقب أحد لهذا السبب. واجب إنساني أسايس

وكانت عالمات التعذيب ال تزال بادية عىل معصمي املمرض وذراعيه وساقية 

 . ورقبته بما يتسق مع ما وصفه من تعذيب

وأبلغ طبيب ناشط يف شبكة التضامن الطبي يف حلب منظمة العفو الدولية أنه 

يه مرتني منذ بدء االنتفاضة واستجوب حول مشاركته يف أنشطة طبية قبض عل

وقال إن قوات األمن التي . ويف كلتا املناسبتني، أفرج عنه دون اتهام. أو إنسانية

قبضت عليه يف كلتا املرتني لم تكن تملك أي أدلة عىل أنشطته، وأنها قبضت 

 أن يعرتف بأنشطته إذا ما ًعليه، عىل ما يبدو، بناء عىل شبهات غامضة، أمال يف

، غادر سورية عندما شعر بأن أمنه 2012تموز /ويف يوليو. تعرض للضغط

 . الشخيص أصبح يف خطر بسبب القبض عىل أعضاء آخرين يف الشبكة الطبية

واختطف طبيب آخر، ناشط باملثل يف شبكة التضامن الطبية، بالقرب من بيته 

ان مجهول، حيث تعرض للرضب املربح تموز، واقتيد إىل مك/يف أوائل يوليو

وأفرج عنه بعد ساعات وهو غري قادر عىل امليش بسبب ما لحق به من . وللتهديد

 .وغادر بيته واضطر إىل االختباء. إصابات

 تعذيب العاملين الطبيين وقتلهم بصورة متعمدة
، 2012حزيران / يونيو24 حلب، يف أثار اكتشاف الجثث املتفحمة واملقطعة لثالثة من العاملني الطبيني الشباب يف

عقب أسبوع من القبض عليهم، الرعب لدى األطباء واملمرضني املنتسبني لشبكة التضامن يف حلب، الذين يقدمون 

 . الرعاية الطبية الطارئة للمحتجني الجرحى

عة حلب، وحازم  وهم باسل أصالن ومصعب براد، وكالهما طالبا طب يف السنة الرابعة يف جام-حيث كان الثالثة

ً جزءا من الشبكة الطبية -بطيخ، وهو طالب أدب إنجليزي يف الجامعة نفسها ومساعد طبي لإلسعافات األولية

حزيران / يونيو17وقبض عليهم من قبل مخابرات سالح الجو يف . الرسية التي تعنى باملتظاهرين الجرحى

مة العفو الدولية بالقبض عليهم أن ال تنرش قضيتهم، وطلب أصدقاؤهم يف الشبكة الطبية الذين أبلغوا منظ. 2012

تربيد لجثة أحد القتىل بزجاجات املاء 

ًاملثلج نظرا ألن العديد من العائالت 

ًتخىش كثريا إرسال جثث أقرابئها 

 Private © ..القتىل إىل املرشحة
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ًنظرا ألنهم كانوا يأملون بأن اعتقالهم جاء بصورة عشوائية، وأن قوات األمن لم تكن تملك معلومات عن أنشطتهم 

 . الطبية

وعقب فرتة وجيزة من القبض عىل الطالب الثالثة، اتصل والد أحدهم بهاتف ابنه ورد عليه شخص مجهول 

ولم تجد الجهود املبذولة ." وسنعلمه كيف يحسن سلوكه. أنت ال تعرف كيف تربي ابنك: "ُول، حسبما ذكربالق

ً كانوا سابقا قد أفرجوا عن –ًوورد أن مسؤولني كبارا يف مخابرات سالح الجو . ًلإلفراج عنهم بدفع الرشاوى نفعا

 ". مرهمينسوا أ" أبلغوا من سألوا عنهم بأن -بعض املعتقلني مقابل رىش

ًحزيران يف سيارة محرتقة تماما يف منطقة النريب / يونيو24ًوعثر عىل جثثهم املحروقة أخريا يف الساعات األوىل من 

وأبلغ عاملون طبيون رأوا الجثث يف املرشحة منظمة العفو الدولية أن . من األطراف الشمالية الرشقية لحلب

وكانت إحدى ساقيه وأحد . ت يداه موثقتني خلف ظهرهرصاصة قد استقرت يف رأس باسل أصالن بينما كان

كما نزعت بعض . ًذراعيه مكسورين، بينما فقد عدة أسنان واحرتق جلد أسفل ساقه، بحيث كان العظم ظاهرا

ًوكانت جثتا الرجلني اآلخرين أشد احرتاقا، ولكن بدت عليهما آثار جروح أيضا، وعىل ما يبدو بسبب . أظافره ً

ووجدت بطاقات الطالب . ق صور للجثث شاهدتها منظمة العفو الدولية مع هذه األوصافوتتطاب. التعذيب

الجامعية وهوياتهم الشخصية سليمة بجانب جثثهم يف السيارة املحروقة، بما يشري إىل أنها قد وضعت عقب حرق 

 . أجسادهم

 التزامات الدول بالعالقة مع الرعاية الطبية
خاص بالحق يف أعىل مستوى يمكن تحقيقه من الصحة البدنية والعقلية، وحماية الدول ملزمة باحرتام تمتع األش

 8. كحد أدنى، الرعاية الصحية األولية األساسية: ويتعني عىل الدول أن توفر7. هذا الحق وتعزيزه

ية ًويتعني عىل الدول االمتناع عن حرمان الجرحى واملرىض تعسفا من الرعاية الصح9. ولكل شخص حق يف الحياة

 10. أو تأخري حصولهم عليها، بما يف ذلك كوسيلة ملعاقبة الخصوم السياسيني

وحيثما ال يمكن تفادي استخدام القوة، يتعني عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ضمان تقديم املساعدة الطبية 

 11. ملن يترضرون يف أقرب وقت ممكن

ويتعني عىل الدول . الرعاية الصحية األساسية دونما تمييزفلكل إنسان الحق يف الحصول عىل تسهيالت وخدمات 

 12. ًاالمتناع عن حرمان الخصوم السياسيني، عىل سبيل املثال، من ذلك تعسفا، أو تقييد تمتعهم بهذا الحق
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 التعذيب واإلخفاء القسري. 4

 ." اعتقدت أنني سوف أموت"
 من تعذيبمتظاهر يتحدث إىل منظمة العفو الدولية عما تعرض له 

 التعذيب في الحجز التعسفي 
:  منظمة العفو الدولية ما ييل2011ترشين األول /تموز وأكتوبر/ً يوما بني يوليو89أبلغ طالب احتجز ملدة 

ًاقتلعوا أظفري إبهامي قدمي، وكان هذا مؤملا للغاية، ولكنهم قاموا أيضا بوضع سلكني كهربائيني تحت أظفري، " ّ
ً يوما رهن االعتقال الرسي يف مخابرات 68قضيت . واعتقدت أنني موشك عىل املوت. ئيةوصعقوني بصدمات كهربا

ويف إحدى املرات، منعت من . ً يوما43وبقيت دون رساويل ملدة . سالح الجو، وتعرضت للتعذيب طوال الوقت
 عىل األرض دون أن الذهاب إىل املرحاض ملدة أربعة أيام، ويف مرة أخرى بقيت ملدة ثالثة أيام ملقى عىل بطني

وكان الرضب بالكبالت الكهربائية السميكة . يسمح يل بالتحرك، أو تناول الطعام والرشاب، أو الذهاب إىل املرحاض
 ".ًجزءا من الروتني اليومي

، منظمة ) دوالر أمريكي250حوايل ( لرية سورية 15,500وقال معتقل سابق تم إطالق رساحه بكفالة، بعد دفع 

 :ية ما ييلالعفو الدول

وكانت يداي مكبلتني . ًأخذوني أوال إىل فرع األمن العسكري. 2012أيار / مايو14آذار إىل / مارس26اعتقلت من "
وبعد يوم واحد، قالوا إنهم . خلف ظهري وعيناي معصوبتني، وتعرضت للرضب بكابل معدني وخرطوم بالستيكي

وأبقوني هناك ملدة ] يف حلب[ًي أوال إىل الرشطة العسكرية بصدد نقيل إىل األمن العسكري يف إدلب، ولكنهم أخذون
و بينما كنت هناك، تويف رجل نتيجة . وعذبت هناك برفع ساقي  ورضبي عىل باطن القدمني والساقني. ً يوما17

ً سنة من معرة النعمان عمل مدرسا يف اململكة 71رجل عمره كما كان هناك . للتعذيب ؛ واسمه رائف العادل

 ً.العربية السعودية، وعذب هو كذلك، ولم تقدم له  أدوية ملرض السكري، وكان يف حالة سيئة جدا

 170كنا قرابة . وكانت الظروف سيئة للغاية. ًثم نقلت إىل األمن العسكري يف إدلب ملدة أربعة أسابيع تقريبا"
كانت قذرة ومليئة بالحرشات، وال توجد مساحة لالستلقاء؛ لم أنم .  أمتار5 يف 7ة مساحتها حوايل ًشخصا يف غرف

ُوجلدت بانتظام بواسطة الكابالت عىل ساقي، . كدت أصاب بالجنون. عىل اإلطالق طوال الوقت الذي قضيته هناك
 ".ًورضبت عىل رأيس كثريا

 :ًما من االحتجاز، ملنظمة العفو الدولية، ما ييل يو45وقال طالب كيمياء، أفرج عنه بكفالة بعد 

قمت فقط بتصوير تظاهرة ثم ذهبت إىل مكتب أحد .  بالقرب من الجامعة2012آذار / مارس14اعتقلت يف "
أخذوني إىل فرع أمن الدولة ورضبوني ملدة سبعة أيام دون توقف، وجرى . األصدقاء، حيث ألقي القبض عيل

خضعت ألسلوب التعذيب املعروف بالدوالب، وتعرضت . يف بعض األيام أكثر من مرةخاللها استجوابي كل يوم، 
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وبعد سبعة أيام من الرضب وضعوني يف زنزانة . ّللرضب بالكابالت، ال سيما عىل ظهري، وعىل ساقي وقدمي
وهناك . ات العامةثم نقلت إىل دمشق إىل فرع املخابر. ً يوما20انفرادية كانت مساحتها أقل من مرت يف مرتين، ملدة 

ًرأيت أشخاصا يتعرضون . ًأبقيت واقفا طوال اليوم لعدة أيام؛ وبدأت أهلوس؛ واعتقدت أنني أوشك عىل املوت

سألوني عن املظاهرات، وطلبوا . لصدمات كهربائية ورؤوسهم توضع يف دالء من املاء حتى يوشكون عىل الغرق
ّنعم لكل يشء؛ عىل  أي حال هم يرغمونك أن توقع وال :  قلت.مني أن اعرتف بأنني إرهابي وبأنني أمتلك أسلحة

 ."يمكنك رؤية ما تقوم بتوقيعه، لذلك كنت عىل استعداد لالعرتاف بأي يشء يريدونه وتجنب املزيد من التعذيب

ً يوما، ملنظمة العفو 60 واحتجز ملدة 2012شباط / فرباير23وقال طالب كيمياء آخر ألقي القبض عليه يف 

 :ةالدولي

رضبت وصعقت بهراوة مكهربة ملدة ثالثة أيام يف مركز الرشطة ثم .  آخرين200اعتقلت خالل تظاهرة مع حوايل "
ثم قيل يل إن هناك . كانت تهمتنا فقط هي عدم احرتام الرئيس وتقويض وحدة الدولة. أرسلت إىل السجن املركزي

جن إىل فرع أمن الدولة ملدة يوم ومن ثم إىل ًتهما جديدة ضدي، تتعلق باإلرهاب واألسلحة، وأخذت من الس
ًدفعت عائلتي مبلغا كبريا جدا من املال حتى ال  أتعرض للتعذيب، ولم يتم .  أيام10مخابرات سالح الجو ملدة  ً ً

ًرأيت أشخاصا ال يستطيعون امليش عىل اإلطالق، . تعذيبي، لكن جميع املحتجزين اآلخرين هناك عذبوا بشكل مربح

عرضوا للرضب املربح بالكابالت ملدة ساعة، والصعق بصدمات كهربائية عىل أجزاء حساسة من من الذين ت
ًأجسادهم وأغمي عليهم مرارا وتكرارا، وتعرضوا للتعذيب بالدوالب ً." 

 : منظمة العفو الدولية ما ييل2012نيسان / أبريل14وأخرب شاب ألقي القبض عليه يوم 

مقتل عبد الواحد الهنداوي يف منطقة اإلذاعة، حيث قتل وأصيب العديد من ألقي القبض عيل يف املظاهرة بعد "
واحد من هؤالء، ويدعى أنس، أصيب برصاصة يف الكتف عندما كان يقف . املتظاهرين وتم القبض عىل كثريين

ب البنادق، بجواري؛ كنا نستظل بجدار املبنى الذي كانت قوات األمن تطلق النار منه، ثم أمسكوا بنا ورضبونا بأعقا
ًاخذونا أوال . وقوات أمن أخرى] مكافحة الشغب[قبضت علينا قوات حفظ النظام . وألقوا القبض عيل وعىل آخرين

كنا حوايل . إىل مركز األمن الجنائي يف حي األنصاري لبضع ساعات ومن ثم إىل مركز األمن الجنائي يف األرشفية
 .ً شابا أو نحو ذلك150

كنت . لجنة مؤلفة من خمسة أجهزة أمن ومخابرات يف الطابق العلوي يف مجموعات[ماسية أخذنا إىل اللجنة الخ"
معصوب العينني ومكبل اليدين وراء ظهري، وأجربت عىل الركوع عىل األرض ورضبت لفرتة طويلة عىل ظهري 

ت كما تعرض آخرون للرضب؛ لم يكن بإمكاني أن أرى ولكن كان يمكنني سماع صو. وساقي وباطن قدمي
سألونا عن عدد الجنود الذين قتلناهم وعدد الدبابات التي أحرقناها واألسلحة . الرضب والرصاخ القادم من جانبي

ًأعتقد أن أولئك الذين طرحوا علينا هذه األسئلة لم يكونوا جادين حقا، وكانوا يعرفون أنه لم يكن لنا . التي بحوزتنا

 .املدينة يف ريف حلبصلة بمثل هذه األمور، التي كانت تحدث خارج 

وضعنا يف زنزانة ليس فيها هواء وال يكاد يدخلها أي ضوء . بعد بضع ساعات من الرضب اقتادونا إىل الزنازين"
ًأمضيت ستة أيام واقفا أو زاحفا، ولكن لم يكن من املمكن أن أستلقي أبدأ. ومساحتها صغرية للغاية كل مساء كنا . ً

 منا 10بالنسبة للصدمات الكهربائية، كان نحو . ك، ولكن دون استجوابننقل إىل املمر ونصعق ونرضب هنا
وعندما كان يغمى عىل البعض منا، األمر الذي . ًمربوطني جنبا إىل جنب  بسلسلة معدنية يرسي فيها تيار كهربائي

مر الذي كان أسوأ كان يحدث يف كثري من األحيان، كانوا يلقون املياه علينا ثم يصعقوننا بالكهرباء مرة أخرى، األ
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بعد ذلك اقتادوني إىل .  مرتني يف املجموع–استجوبت مرة أخرى واحدة فقط . ًكان مؤملا جدا. عندما كنا مبتلني
 ."] دوالر أمريكي350حوايل [ لرية 20,000 آخرين وأطلق رساحنا بكفالة عقب أسبوع بعد دفع 11قايض مع 

، تحدث ملنظمة العفو الدولية حول املعاملة التي 2011ب آ/طالب تمريض تم اعتقاله ثالث مرات منذ أغسطس

، 2011آب /أول مرة اعتقلت فيها كان عىل يد املخابرات العسكرية يف أغسطس: "تعرض له أثناء احتجازه، فقال
واحتجزت ملدة أسبوع؛ واملرة الثانية ألقت املخابرات العسكرية عيل القبض مرة أخرى، لكنها نقلتني إىل املخابرات 

ًوقد رضبت وسألت مرارا وتكرارا عما إذا كنت قد عالجت مصابني من املتظاهرين أو إذا قمت . العامة يف دمشق ً

يف حمص، حيث . ًوتعرضت للشبح وبقيت معلقا من معصمي لساعات يف كل مرة. بأعمال اإلغاثة، وأنكرت بالطبع
ققني اغتصاب أحد املحتجزين، ونطح هذا احتجزت لفرتة وجيزة أثناء نقيل من حلب إىل دمشق، حاول أحد املح

ًواحتجزت يف دمشق مع معتقل أصال من حماة . املحقق برأسه، وتعرض لرضب مربح للغاية كنوع من العقاب

ًأبقي عليه واقفا دون نوم . وقد اعتقل من املطار فور وصوله إىل سورية. ولكنه عاش يف اململكة العربية السعودية

تعرض لكل هذا . كان املسكني يف طريقه إىل الجنون. رة كان يغفو، كان يتعرض للرضبويف كل م. ً يوما50ملدة 
وألقي القبض عيل . وأطلق رساحي يف نهاية املطاف بعد ستة أسابيع وثالثة أيام. وكاحله األيمن مكسور أو مخلوع

ً متظاهر أردي قتيالاء تشييع جنازة أنس زمو، وهوآذار اثن/ مارس29للمرة الثالثة يف  وبقيت .  يف اليوم السابقُ
فبعد أن شاهدت كيف عاملوني يف املرة السابقة، كنت . ًمحتجزا ملدة يومني بعد أن دفعت رشوة كبرية للخروج

 ".ًعاقدا العزم عىل عدم البقاء يف الحجز

 صبي يبلغ من فأبلغ. وعىل الرغم من أن معظم الذين اعتقلوا وعذبوا هم من البالغني، لم يسلم األطفال من االعتقال

كنت أشارك يف مظاهرة يف : "، منظمة العفو الدولية ما ييل2012شباط / فرباير29 سنة وقبض عليه يف 15العمر 
ًحي حلب الجديدة عندما أمسك بي رجل يرتدي مالبس مدنية ووضع مسدسا يف رأيس وسار بي إىل سيارة قريبة 

كن عندما وصلت إىل السيارة أدركت أن الخاطفني كانوا من أعتقدت أنه تم اختطايف ول. ودفعني إىل داخل السيارة
 25 أو حتى 20كان هناك ثالثة منهم يف السيارة وأنا وثالثة متظاهرين آخرين؛ كانوا أكرب مني، وربما . رجال األمن

وراح رجال األمن يشتموننا ويرضبوننا عندما انطلقت . أحدهم كان يحمل علم الثورة. سنة؛ ولم أكن أعرفهم
عصبوا أعيننا يف السيارة وأخذونا إىل مقر املخابرات . وتعرض املتظاهر الذي يحمل العلم للرضب أكثر. لسيارةا

أما الصبي الذي كان . أبقيت هناك ملدة يومني تعرضت خاللهما للرضب مرات عديدة. العسكرية يف حلب الجديدة
ًهرات، وقلت إنني كان مارا فقط عندما ألقي أنكرت املشاركة يف املظا. يحمل العلم فرضب بشكل شديد للغاية

 لرية إلطالق رساحي، ولذا لم أتعرض للتعذيب؛ تعرضت للرضب فقط، وبعد 300,000دفعت عائلتي . القبض عيل
جردوني من . ذلك بيومني تم نقيل إىل األمن الجنائي، ولكن هناك تعرضت للتعذيب بطريقة الدوالب والرضب

بعد فرتة قصرية ". سيارة بحيث ظل ذراعاي غري قادرين عىل الحركة ورضبونيمالبيس ووضعوني داخل إطار 
 ".أخذوني إىل قاض، ومن ثم إىل السجن املركزي، وأفرج عني من هناك
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 حاالت اإلخفاء القسري

ًأريد أن أعرف ما إذا كان حيا أم ميتا" ً". 
 إحدى قريبات شخص مختف

واعتقل عدة . الدولية لفرتات تراوحت بني بضعة أيام وعدة أشهراحتجز املعتقلون الذين قابلتهم منظمة العفو 

وتشارك قوات األمن وأجهزة املخابرات . أشخاص منهم يف مراكز احتجاز مختلفة داخل حلب، أو يف مدن أخرى

ويف . ًوالوحدات العسكرية جميعا يف عمليات القبض واالعتقال يف حلب، رغم أن دورها غري موثق يف معظم الحاالت

ل قضية اعتقال منفردة درستها منظمة العفو الدولية، لم يقم األشخاص الذين نفذوا عمليات القبض بالتعريف ك

بهويتهم، ولم يبلغوا املعتقلني بسبب القبض عليهم أو بمكان احتجازهم، بينما احتجز املعتقلون بمعزل عن العالم 

ي مارست االعتقال احتجاز املعتقل لدى اتصال  حيث أنكرت الجهة الت-الخارجي يف أماكن احتجاز غري رسمية

ويف الحاالت التي عرف . ًالعائالت بها طلبا للمعلومات عن أماكن وجود األقارب املفقودين ووضعهم القانوني

، كان املوعد املسجل هو الوقت الذي تم )العديد من املعتقلني لم يعرفوا(املعتقلون عن املوعد املسجل للقبض عليهم 

وهذا يعني ببساطة أنه ليس . املعتقل إىل حجز الرشطة، وعادة قبل ظهوره يف املحكمة للمرة األوىل مبارشةفيه نقل 

 . ثمة سجل رسمي للفرتة التي قضاها املعتقلون يف حجز أجهزة املخابرات

 اإلخفاء القرسي يف القانون الدويل
 ويعني هذا -ولية إىل مرتبة اإلخفاء القرسيارتقت معظم حاالت االعتقال التي اطلعت عليها منظمة العفو الد

اعتقال الشخص عىل يد ممثيل الدولة أو سواهم ممن يترصفون بمعرفة الدولة أو بموافقتها، والذي يعقبه رفض 

. االعرتاف باعتقال الشخص املختفي، أو إخفاء مصريه أو مكان وجوده، مما يضعه خارج حماية القانون
ًوفضال عن ذلك، فعندما يتم اإلخفاء القرسي كجزء من هجوم . تىض القانون الدويلواإلخفاء القرسي جريمة بمق13

 14. ِّمنظم واسع النطاق ضد السكان املدنيني، فمن املمكن أن يشكل جريمة ضد اإلنسانية

 2اختفى محمد بشري عرب، وهو طبيب عام، يوم 

وكان . ترشين الثاني مع صديقه أحمد عمر عزوز/نوفمرب

ًئني نظرا لكونهما مطلوبني من قبل قوات األمن الرجالن مختب

السورية، عىل ما يبدو، بسبب مشاركتهما يف تنظيم احتجاجات 

وعىل الرغم من الطلبات املتكررة من جانب . سلمية يف حلب

عائلتيهما، لم يحدث أن أكدت السلطات السورية اعتقالهما أو 

. نونيقدمت أي معلومات بشأن مكان وجودهما أو وضعهما القا

ويف أوائل . وورد أن محمد بشري عرب تعرض للتعذيب يف الحجز

تموز، قال معتقل أفرج عنه إن محمد بشري عرب بدأ /يوليو

، للمطالبة باإلفراج 2012تموز / يوليو1ًإرضابا عن الطعام، يف 

 6عنه أو إحضاره أمام قاض، وأنه نقل إىل إحدى املستشفيات يف 

ترشين/نوفمرب2منذعرب،بشريمحمد اختفى

 Private © 2011 الثاني
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 .  عائلته من الحصول عىل أي معلومات من السلطاتولم تتمكن. 2012تموز /يوليو

 إىل حني - أي اختفوا يف واقع الحال- قيد االعتقال الرسي2011واحتجز ثالثة أطباء عامني قبض عليهم يف حلب يف 

ة حيث احتجز أحدهم لستة أشهر، والثاني لثمانية أشهر، واآلخر لسن. اإلفراج عنهم يف وقت سابق من السنة الحالية

وأثناء اعتقالهم، لم تتمكن عائالتهم من العثور عىل أية معلومات بشأن مكان وجودهم أو وضعهم القانوني، . كاملة

 . ًنظرا إلنكار السلطات أنهم معتقلون لديها

واعتقل من بيته واقتيد . 2011آب / أغسطس28ًوال يزال املحامي سالم عثمان مفقودا منذ القبض عليه يف حلب يف 

 مخابرات سالح الجو، حيث احتجز لثالث ساعات، ثم أفرج عنه وأعيد اعتقاله يف وقت الحق من اليوم إىل مقر

ًولم تجد جميع الجهود التي بذلتها عائلته وزمالؤه نفعا يف معرفة املكان الذي يحتجز فيه. نفسه ِ  . 

أيار /، حتى مايو2011لول أي/واختفى محام آخر، هو عبد السالم األطرش، الذي قبض عليه يف حلب يف سبتمرب

 . ، حيث تم العثور عليه يف سجن صيدنايا يف دمشق2012

 . 2011كانون األول / ديسمرب21ًوال يزال طالب الحقوق مهند يحيى غباش مفقودا منذ القبض عليه يف حلب يف 

 حلب يف  سنة، من املدرسة التي كان يعلم فيها يف28وقبض عىل عمار العبيس، وهو معلم يبلغ من العمر 

ويف األشهر األوىل، سمع أقاربه من معتقلني أفرج عنهم أنه محتجز . ً، واختفى الحقا2011كانون األول /ديسمرب

وعقب نحو أربعة . ًلدى مخابرات سالح الجو يف حلب، وأنه تعرض للتعذيب مرارا، وال يستطيع امليش عىل قدميه

 . ًومنذ ذلك الوقت لم يسمعوا عنه خربا.  سالح الجو يف دمشقشهور، سمعت العائلة أنه قد نقل إىل مكاتب مخابرات

 سنة، من أمام 30ًوقبض عىل شقيقه، ضياء الدين العبيس، وهو أب لثالثة ويملك محال للخياطة ويبلغ من العمر 

ن قبل وأبلغ معتقلون تم اإلفراج عنهم عائلته أنه محتجز م. ً، وما زال مختفيا2012شباط /بيته يف حلب، يف فرباير

 . مخابرات سالح الجو يف حلب، ولكنها لم تتمكن من الحصول عىل أي معلومات رسمية

واحتجز األربعة قيد االعتقال الرسي، .  مع أخوين آخرين لهما2011أيار /ًوكان األخوان قد اعتقال سابقا يف مايو

 . وأفرج عنهم بعدهاأي اختفوا يف واقع الحال، لدى الرشطة العسكرية يف حلب ودمشق لثالثة أشهر، 

ُويف جميع الحاالت التي تفحصتها منظمة العفو الدولية، لم تجد محاوالت العائالت تحديد مكان األشخاص 

وعمار ) يمني(واألخوان ضياء الدين العبيس )إىل اليسار(وسالم عثمان)أقىص اليسار(اختفى املحامون عبد السالم األطرش

 ًويعتقد أن عبد السالم األطرش محتجز حاليا يف سجن صيدنايا، بدمشق،. ًجميعا عقب القبض عليهم) أقىص اليمني(العبيس 
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فكان املسؤولون إما ينكرون أن أقرباء هؤالء . ًاملعتقلني أو الحصول عىل معلومات عنهم عرب القنوات الرسمية نفعا

ًويف بعض الحاالت، تلقت العائالت واألصدقاء أخبارا عن . ان وجودهممحتجزون لديهم، أو يخفون مصريهم أو مك

فكان البعض يسمع من معتقلني أفرج عنهم كانوا محتجزين مع . األقرباء املختفني من خالل قنوات غري رسمية

م ويف حاالت أخرى، تم الحصول عىل املعلومات من خالل دفع رىش ملوظفني، أو عرب أصدقاء لهم صالته. قريبهم

 . الشخصية الخاصة مع املسؤولني

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن عدة حاالت لشبان أخضعوا لالختفاء القرسي وما زال مصريهم 

بيد أنه ليس ثمة طريقة ملعرفة عدد األشخاص الذي . ْومكان وجودهم مجهولني عقب أشهر من القبض عليهم

ًاملخابرات، نظرا ألن عائالت عديدة ال تبلغ عن حاالت اختفاء أو / األمنأخضعوا لالختفاء القرسي من قبل أجهزة

 . اعتقال أقاربها خشية أن يؤدي اإلعالن عن ذلك إىل تعقيد األمور بالنسبة ألقربائهم املعتقلني أو أحبائهم املختفني

ول عىل معلومات بشأن ًونظرا لعدم السماح ملنظمات مستقلة بزيارة مراكز االحتجاز يف سورية، فإن فرص الحص

مئات، وربما آالف، األشخاص املحتجزين يف أماكن اعتقال رسية يف شتى أنحاء البالد تظل ضئيلة للغاية، وحتى 

 .معدومة يف معظم الحاالت
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 االلتزامات القانونية لسورية. 4
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان
العهد "لدولية لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها، وال سيما ًسورية ملزمة قانونا بتعهداتها بمقتىض املعاهدات ا

؛ "العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"؛ و"الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

اتفاقية "؛ و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة"و

ولم يكن القانون اإلنساني الدويل، الذي ينطبق .  وكذلك بأحكام القانون الدويل العريف ذات الصلة15، "حقوق الطفل

عىل معظم أجزاء البالد بسبب وجود نزاع مسلح غري دويل، لينطبق عىل مدينة حلب إبان زيارة منظمة العفو الدولية 

وقد تغري (، وكانت املدينة تحت السيطرة األكيدة للسلطات الحكومية ًللمدينة، نظرا لعدم وجود نزاع مسلح هناك

 ).الوضع منذ ذلك الحني

ويعنى هذا التقرير عىل نحو خاص بالتزامات سورية بمقتىض القانون الدويل لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالحق يف 

 والتجمع السلمي؛ والحظر املفروض ؛ والحق يف الحياة؛ والحق يف حرية التعبري)3أنظر اإلطار يف الجزء (الصحة 

عىل التعذيب وغريه من صنوف املعاملة القاسية؛ والحظر املفروض عىل اإلخفاء القرسي؛ والحظر املفروض عىل 

 16. االعتقال التعسفي

الحق يف التجمع السلمي، وتنص عىل أنه " العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" من 21إذ تبيح املادة 

ًال يجوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف "

مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب 

 األمم املتحدة الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع وقد أكد مقرر". العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

. يعترب من املمارسات الفضىل" االنحياز املسبق إىل عقد التجمعات السلمية"السلمي واالنضمام إىل الجمعيات أن 

وإنما، ويف ... ينبغي ملمارسة الحريات األساسية أن ال تخضع إلذن مسبق من جانب السلطات"وقال كذلك إنه 

ِّحاالت، لتدبري باإلخطار املسبق، وتعليل ذلك هو إفساح املجال أمام سلطات الدول كي تيرس ممارسة الحق أقىص ال

". يف حرية التجمع السلمي وتتخذ التدابري الالزمة لحماية السالمة العامة والنظام العام وحقوق وحريات اآلخرين
17 

 إذن رسمي ال يمكن أن تربر، يف أي وقت من ويف كل األحوال، فإن حقيقة عدم حصول االحتجاج السلمي عىل

 ناهيك عن استخدام القوة املميتة أو االعتقال واالحتجاز -األوقات، االستخدام غري الرضوري أو املفرط للقوة

 . التعسفيني

ئ مباد"و) مدونة قواعد السلوك" (مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني"وتتضمن 

" األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

مبادئ مهمة ينبغي التقيد بها من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون، بما يف ذلك أثناء ) املبادئ األساسية(

وقد 18. بغي أن تشكل األساس لألنظمة املقرة يف القانون املحيلاملواكبة الرشطية للمظاهرات واالحتجاجات، كما ين

الحظ مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام دون محاكمة واإلعدام 

النارية، التعسفي أن بعض األحكام األساسية لهاتني االتفاقيتني، بما يف ذلك تلك املتعلقة منها باستخدام األسلحة 

 19. ًتعكس أحكاما ملزمة للقانون الدويل
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وينبغي للرشطة أن تطبق وسائل غري عنيفة قبل اللجوء إىل استخدام القوة، التي ال ينبغي أن تستخدم إال إذا ثبت 

لم وإذا ). املبدأ الرابع، املبادئ األساسية(أن الوسائل األخرى غري العنيفه ليست كافية، أو يرجح أن ال تكون كذلك 

وينبغي أن يقترص . يكن من املمكن تاليف استخدام القوة، فعليها، عىل الدوام، ممارسة ضبط النفس يف استعمالها

ًاستخدام القوة من جانب الرشطة عىل حاالت الرضورة القصوى وأن يكون استخدامها متناسبا مع الهدف املرشوع 

ويتعني عىل الرشطة أن تحرتم حقوق . ألدائهم واجبهماملتوخى منها، أي أن يتم استخدامها يف الحدود الالزمة 

اإلنسان أثناء استخدامها القوة يف جميع األوقات، بما يف يف ذلك الحق يف الحياة وحظر التعذيب وغريه من رضوب 

 . املعاملة السيئة

كخيار ات األمن إال ًوفضال عن ذلك، تقتيض املعايري الدولية عدم جواز استخدام األسلحة النارية من جانب أفراد قو
 أي عند الرضورة القصوى يف حاالت الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد اآلخرين باملوت أو -أخري

، مدونة قواعد 3املادة (بإصابة خطرية، أو ملنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي عىل تهديد خطري لألرواح 

ي حظر استخدام األسلحة النارية أو الذخرية أو أية وسيلة أو أسلوب وينبغ). ، املبادئ األساسية9السلوك؛ املادة 

ًوطبقا ). ، املبادئ األساسية)ج(11املادة . (ًيحتمل أن يتسبب بإصابة غري مسوغة أو يشكل خطرا ال مربر له

بغي عىل ، ين"اتفاقية مناهضة التعذيب"و" العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"اللتزاماتها بموجب 

السلطات السورية اتخاذ تدابري ملنع التعذيب؛ وفتح تحقيق حيثما توافرت أسباب معقولة لالشتباه بأن أعمال 

ُ حتى عندما ال تقدم شكوى رسمية بهذا الخصوص؛ وتقديم -تعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة قد وقعت

وينبغي عىل السلطات ،كذلك، اتخاذ تدابري . لضحايااألشخاص املسؤولني عنها إىل ساحة العدالة؛ وتقديم الجرب ل

ملموسة ملنع التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة، بما يف ذلك عن طريق منح هيئات مستقلة الحق يف مراقبة 

ويطلب من السلطات كذلك ضمان اعتبار جميع . أوضاع املعتقلني يف جميع السجون، ويف أماكن االحتجاز األخرى

ُب جرائم بمقتىض القانون الوطني تفرض عىل مرتكبيها عقوبات مناسبة تأخذ يف الحسبان مدى أعمال التعذي

 . فداحة الجرم

 القانون السوري
اتفاقية مناهضة " من 1ال يفرض القانون السوري أي حظر قطعي عىل التعذيب، وفق ما تقتضيه املادة 

ًفطبقا للمادة . ب أو غريه من رضوب سوء املعاملة، رغم أنه يتضمن بعض األحكام الوقائية ضد التعذي"التعذيب

ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة "، 2012شباط /من الدستور السوري الجديد، الصادر يف فرباير) 2(53

ًمن سام شخصا رضوبا من : "عىل ما ييل" قانون العقوبات" وينص ".مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ً

 القانون رغبة منه يف الحصول عىل إقرار عن جريمة أو عىل معلومات بشأنها عوقب بالحبس من الشدة ال يجيزها

 .  بيد أن هذا التعريف لجرم التعذيب ال يرقى إىل مستوى تعريفه يف القانون الدويل20". ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات

أثناء فرتة االعتقال السابقة عىل املثول ويكون املعتقلون أشد عرضة لخطر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة 

نيسان / أبريل21وقد أقرت الحكومة السورية، يف 21. أمام قاض، عندما يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي

. ً يوما دون توجيه االتهام إليهم60، الذي يسمح باحتجاز املعتقلني ملدة 55، املرسوم الترشيعي رقم 2011
ة تفويض صالحياتها للقبض واالعتقال إىل أي من أجهزة األمن واملخابرات العديدة، ويجيز القانون نفسه للرشط22

 . صاحبة السجل الطويل واألكيد يف االعتقال التعسفي وتعذيب املعتقلني

ًوكثريا ما ال تجري مراعاة حتى فرتة الستني يوما الطويلة هذه من االعتقال السابق لالتهام فقد مرت أسابيع . ً

عتقال بمعزل عن العالم الخارجي يف أماكن اعتقال غري معرتف بها ملحتجني سلميني وناشطني يف وأشهر من اال
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املعارضة، دون أن يمثلوا أمام قاض، وتعرضوا أثناءها للتعذيب إلجبارهم عىل اإلدالء باعرتافات، بينما جرى 

 . نية واملهينةاحتجازهم يف ظروف ترقى إىل مرتبة التعذيب أو املعاملة القاسية والالإنسا

حيث احتجزوا . ويف معظم الحاالت التي وثقتها منظمة العفو الدولية، كان املعتقلون ضحايا لعمليات إخفاء قرسي

ألسابيع وأشهر يف معزل عن العالم الخارجي، بينما لم تتمكن عائالتهم من الحصول عىل أية معلومات بخصوص 

ويقتيض القانون واملعايري . برات، التي لم تعرتف حتى باعتقالهماملخا/مصريهم أو مكان وجودهم من أجهزة األمن

 ولكن السلطات السورية قد 23الدوليان من الدول تقيص تقارير التعذيب والوفاة يف الحجز واإلخفاء القرسي، 

ت ، أو بأية حاال2011آذار /وال علم ملنظمة العفو الدولية بإجراء أي تحقيق منذ مارس. تجاهلت هذه املتطلبات

 24. تمت فيها مقاضاة أفراد لدورهم املزعوم يف ارتكاب التعذيب أو اإلخفاء القرسي، أو األمر بارتكابه

ًفضال عن ذلك، يمنح القانون السوري، من الناحية الفعلية، الحصانة من املقاضاة لجميع أفراد قوات األمن، نظرا  ً

 25. خاص من رؤسائهم أو من القادة العسكرينيألنه من املتعذر رفع دعوى ضدهم إال بعد الحصول عىل إذن 

 القانون الجنائي الدولي
ترقى بعض انتهاكات حقوق اإلنسان، كالتعذيب واإلخفاء القرسي، إىل مرتبة جرائم بمقتىض القانون الدويل، 

أن تقدم كما إن الدول ملزمة يف . والدول ملزمة بأن تجعل مثل هذه االنتهاكات جرائم جنائية يف ترشيعها الوطني

إىل ساحة العدالة األشخاص املسؤولني عن هذه االنتهاكات وغريها من االنتهاكات الخطرية، بما فيها عمليات اإلعدام 

 . خارج نطاق القضاء

ِّوطبقا لنظام روما األسايس، فإن بعض األفعال، إذا ما وجهت ضد السكان املدنيني كجزء من هجوم واسع النطاق  ً

وتشمل مثل هذه . من سياسة لدولة أو منظمة ما، ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانيةأو هجوم منظم، وكجزء 

األفعال، بني جملة أمور، القتل العمد، واإلبادة، واالسرتقاق، واإلبعاد أو الرتحيل القرسي للسكان، والسجن أو غريه 

نون الدويل، والتعذيب، واالغتصاب من أشكال الحرمان من الحرية البدنية عىل نحو ينتهك القواعد األساسية للقا

 .  وغريه من الجرائم الجنسية، واإلخفاء القرسي

وتشكل بعض انتهاكات القوات السورية التي يوثقها هذا التقرير جرائم ضد اإلنسانية، بما يف ذلك عمليات اإلعدام 

ق يف الجرائم ضد اإلنسانية وعىل جميع الحكومات واجب التحقي. خارج نطاق القضاء، واإلخفاء القرسي، والتعذيب

 27.  بما يف ذلك ممارسة الوالية العاملية بشأن هذه الجرائم26ومقاضاة مرتكبيها، 

أن تودع لدى املفوضة السامية لألمم " لجنة األمم املتحدة املستقلة للتقيص"ويف خطوة تلقى منا الرتحيب، قررت 

قيقات مستقبلية ذات مصداقية من قبل سلطات ذات إجراء تح"املتحدة لحقوق اإلنسان معلومات للمساعدة عىل 

وتشمل مثل هذه السلطات الرشطة الوطنية واملدعني العامني الوطنيني، ولكن ينبغي لهذه املعلومات أن ". مصداقية

 . تقدم وفق رشط توافر ضمانات لعدالة املحاكمات، ودون اللجوء إىل ممارسة عقوبة اإلعدام

حة عىل جرائم ضد اإلنسانية، فإن الحصانة املطلقة من العقاب عىل الصعيد الوطني، وعىل الرغم من األدلة الكاس

والدعوات املثابرة من جانب منظمة العفو الدولية وغريها من منظمات حقوق اإلنسان، واملفوضة السامية لحقوق 

 .  الجنائية الدوليةاإلنسان وسواها، فإن مجلس األمن لم يقم حتى اآلن بإحالة الوضع إىل مدعي عام املحكمة
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 خالصة وتوصيات. 5
ًمضت السلطات السورية بعيدا يف تحصني نفسها من التفحص الدقيق؛ فقد منعت، بصورة ملحوظة، دخول 

ًبيد أن أكثر القيود تشديدا . َّوسائل اإلعالم الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان إىل البالد، أو قيدت حركتها إىل حد كبري

وقد خاطر . جسامة انتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد، التي ظلت تتدهور لشهور عديدةلم تعد تخفي مدى 

ً ويف العديد من الحاالت دفعوا ثمنا باهظاً-املدافعون السوريون واملواطنون الصحفيون كثريا  لإلبالغ عن -ً

قضاء واالعتقال التعسفي وما زال املحتجون يخرجون إىل الشوارع حتى يف وجه اإلعدام خارج نطاق ال. االنتهاكات

 . واإلخفاء القرسي والتعذيب

وتسهم املعلومات التي يتضمنها هذا التقرير بشأن تدهور حالة حقوق اإلنسان يف مدينة واحدة، أي حلب، يف إغناء 

ترسانة األدلة الضخمة عىل مسؤولية السلطات وأجهزة األمن واملخابرات يف سورية عن انتهاكات جسيمة لحقوق 

 . ان عىل نطاق واسع، ترقى إىل جرائم بمقتىض القانون الدويلاإلنس

وعىل الرغم من العقبات التي وضعتها السلطات السورية، فقد تمكنت منظمة العفو الدولية من أن تحقق، عىل نحو 

 أن مستقل، يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان عىل األرض يف سورية، بما يف ذلك حلب واملناطق املحيطة بها، ومن

تخلص إىل أن الحكومة السورية مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق، وكذلك منهجية، ترقى إىل مرتبة جرائم ضد 

ومن الواضح عىل نحو جيل أن الحكومة السورية ال تعتزم وضع حد لهذه الجرائم، ناهيك عن التحقيق . اإلنسانية

 . فيها

نطاق االنتهاكات التي ارتكبت ومدى جسامتها، ولكنه عجز وبني يدي املجتمع الدويل توثيق واف ذو مصداقية ل

حتى اآلن عن ممارسة ضغوط ذات مغزى عىل السلطات السورية لوقف االعتداءات عىل املدنيني الذين يشتبه بأنهم 

وقد بدد مجلس األمن ما يربو عىل السنة يف املناكفات السياسية، بينما ردت . من املحتجني أو يؤيدون املعارضة

حكومة السورية عىل االحتجاجات الجماهريية، السلمية يف قسط كبري منها، بالقتل غري املرشوع وبالتعذيب ال

 . واإلخفاء القرسي واالعتقال التعسفي

ووسط امتناع مجلس األمن الدويل عن القيام بمسؤوليته يف حماية حقوق اإلنسان يف سورية، ويف غياب التدابري 

اح القمع الحكومي، تصاعد الوضع يف البالد ليتحول إىل نزاع مسلح يف معظم مناطق الدولية امللموسة لكبح جم

آب، يبدو للعديدين يف /، التي ينتهي تفويضها يف أغسطس)يونسميس(ورغم وجود بعثة املراقبني الدوليني . البالد

ت وضمان العدالة عما سورية بأن األمم املتحدة واملجتمع الدويل قد تخليا حتى عن محاولة وضع حد لالنتهاكا

ومع ارتفاع أعداد التقارير املتعلقة باالنتهاكات واملرتكبة من جانب . ارتكب من جرائم بمقتىض القانون الدويل

 . ًجماعات املعارضة املسلحة، فإن مستقبل حقوق اإلنسان يف سورية يبدو مظلما

 توصيات
 إلى مجلس األمن الدولي

م املحكمة الجنائية الدولية للتحقيق يف الجرائم املرتكبة بمقتىض القانون إحالة الوضع يف سورية إىل مدعي عا 

 . الدويل، بما يف ذلك الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب

فرض حظر فوري عىل توريد السالح إىل سورية بغرض وقف جميع األسلحة والذخائر، واملعدات العسكرية  
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 . لحكومية؛ وإنشاء آلية فعالة ملراقبة التقيد بهذا الحظرواألمنية والرشطية، من الوصول إىل القوات ا

 . تنفيذ إجراءات لتجميد أرصدة الرئيس بشار األسد وغريه من كبار املسؤولني 

ضمان إنشاء بعثة مراقبة دولية لحقوق اإلنسان، بموارد وقدرات برشية كافية، تمكنها من مراقبة جميع  

نرش تقارير بشأنها عىل املأل، إما عن طريق توسعة بعثة املراقبني انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها و

 . ، أو بتشكيل آلية جديدة2012آب /وتمديد فرتة صالحياتها قبل انتهائها يف أغسطس) يونسميس(الدوليني 

مطالبة سورية بمنح املنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم الدولية اإلذن بدخول  

  .سورية

 إلى جميع الحكومات
القبول بتقاسم املسؤولية عن التحقيق يف الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب األخرى التي يطالها القانون  

وعىل وجه الخصوص، السعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية . الدويل، املرتكبة يف سورية، ومقاضاة مرتكبيها

 .ة، وفق إجراءات نزيهة للمحاكمة، ودون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدامبشأن هذه الجرائم أمام محاكم وطني

وكجزء من هذه املسؤولية املشرتكة، تشكيل فرق دولية مشرتكة للتحقيق واملقاضاة، لتقيص الجرائم التي  

 يطالها القانون الدويل املرتكبة يف سورية، بغية تحسني مستوى فعالية التحقيقات، وتحسني فرص القبض عىل

 . مرتكبي االنتهاكات، وتنسيق املحاكمات

 . الوقف الفوري لتزويد الحكومة السورية باألسلحة وباملعدات ذات الصلة 

ينبغي ألي دولة تنظر يف تزويد جماعات املعارضة السورية باألسلحة، وما يتصل بها من معدات، أن تتوقف  

ية لضمان عدم استخدام املواد املقدمة يف ارتكاب عن ذلك، ما لم تقر الدولة املصدرة لألسلحة اآلليات الرضور

وإذا ما كانت هناك مجازفة معقولة بأن ترتكب مثل هذه االنتهاكات، . انتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم حرب

 .يتعني عدم القيام بعمليات النقل لألسلحة هذه

 إلى الحكومة السورية
ق اإلنسان توصيات عديدة إىل السلطات السورية عىل أعلنت منظمة العفو الدولية ومنظمات دولية أخرى لحقو

ً شهرا مضت، وكذلك يف السنوات التي سبقت، كان من شأنها، لو طبقت، أن تفعل الكثري للحد من 18مدار 

 .املمارسات التي يوثقها هذا التقرير

إلنسان، ناهيك عن ًبيد أن الحكومة السورية لم تبذل جهدا الستئصال شأفة هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق ا

وعىل العكس من ذلك، فما زالت الجرائم التي يشملها القانون . التحقيق فيها أو إخضاع املسؤولني عنها للمحاسبة

الدويل وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان ترتكب، وعىل ما هو باد للعيان، بتواطؤ من السلطات الحكومية، يف أعىل 

ً السورية مجددا عىل اتخاذ خطوات لتنفيذ التوصيات املقدمة إليها فيما سبق، وتحث املنظمة الحكومة. مستوياتها

 . وعىل احرتام التزاماتها حيال حقوق اإلنسان بمقتىض القانون الدويل
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12
  ).ب(12، الفقرة 14التعليق العام   

13
 : 2االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلخفاء القرسي، املادة   
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14
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 : اتفاقية مناهضة التعذيب؛htm.cescr/law/english/org.ohchr.2www://http;: الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية

: htm.cat/law/english/org.ohchr.2www://httpاتفاقية حقوق الطفل؛  :

htm.crc/law/english/org.ohchr.2www://http . وتشمل املعاهدات الدولية األخرى لحقوق اإلنسان التي انضمت

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال : إليها سورية كدولة طرف

  . التمييز العنرصي

16
  .21 و9 و7 و6 و2دويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املواد العهد ال  

17
 21تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها، ماينا كياي،   

  .A/HRC.20/27، 2012أيار /مايو

 
 :مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 18

htm.codeofconduct/law/english/org.ohchr.2www://httpومبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة ؛ 

: واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

htm.firearms/law/english/org.ohchr.2www://http   

19
 UNالتقرير املؤقت للمقرر الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام دون محاكمة واإلعدام التعسفي،   

Doc. A/61/311 ،545-33، 32-31الفقرات  (2006أيلول / سبتمرب(، 

2%Report20%Interim20%GA20%61/media/application/org.extrajudicialexecutions.www://http

pdf.29%311_61_A28%0  
20

  .   391 و319املادتان   
21

ًفتها دولة طرفا يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، فإن سورية ملزمة بمنع القبض واالعتقال بص  

).  من العهد9املادة (التعسفيني، وبالسماح ألي شخص حرم من حريته بفرصة فعالة للطعن يف قانونية اعتقاله أمام محكمة 

 بأية تهم موجهة ضدهم وجليهم أمام سلطة قضائية خالل فرتة معقولة ًويتعني عليها ضمان إبالغ من يقبض عليهم رسيعا

  .   من الزمن
22

. كان القانون النافذ فيما سبق يتضمن بعض األحكام املهمة التي كان من املمكن، إذا طبقت، أن توفر ضمانات للمعتقلني  

 ساعة كحد أقىص إلحضار املشتبه به أمام 24، مدة )2(104و) 1(104ويحدد قانون اإلجراءات الجنائية السوري، يف مادتيه 

ًسلطة قضائية؛ ومن شأن عدم القيام بذلك أن يمنح املعتقل حقا قانونيا يف اإلفراج الفوري عنه  من 105ًوطبقا للمادة . ً

 ساعة دون أن يمثل أمام قاض تكون قد ترصفت 24القانون نفسه، فإن السلطة التي تواصل احتجاز شخص ملدة تزيد عن 

ًسفيا ومن املمكن مقاضاتها بجرم الحرمان من الحرية، الذي يعاقب عليه القانون بالسجن من سنة واحدة إىل ثالث سنوات، تع

وباملثل، فإن حق املشتبه به يف االتصال باملحامني مكفول يف أي وقت وعىل .  من قانون العقوبات358وفق ما تنص عليه املادة 
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ًد أنه جرى تجاهل هذه الضمانات بصورة روتينية، وكثريا ما احتجز املعتقلون ألسابيع أو بي. انفراد، إال يف قضايا التجسس

  .شهور كانوا أثناءها يعذبون أو تساء معاملتهم بصورة روتينية
23

قيام سلطاتها املختصة بإجراء تحقيق .. تضمن"الدول األطرف بأن ) 16 و13 و12املواد (تلزم اتفاقية مناهضة التعذيب   

ًنزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب يف أي من األقاليم الخاضعة رسيع و ِ
ويف حالة الوفاة، ينبغي للتحقيق أن يلبي مقتضيات مبادئ األمم املتحدة للتقيص والتوثيق الفعالني ". لواليتها القضائية

وتدعو مجموعة مبادئ ). بروتوكول اسطنبول(لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو ا

األمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، إىل إجراء تحقيق 

مبادئ األمم املتحدة للمنع والتقيص الفعالني ): 34أ املبد(حيثما يتوىف سجني أو سجني سابق خالل فرتة وجيزة من اإلفراج عنه 

  ).17 و9املبدآن (لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة 
24

 أن السلطات السورية لم تقدم 2012شباط / فرباير22الحظت لجنة األمم املتحدة للتقيص يف تقريرها الصادر يف   

لم " حالة، وقالت إنها 4,070قامت بالتحقيق يف أكثر من " اللجنة القانونية الوطنية املستقلة"عاءاتها بأن معلومات بشأن اد

تتمكن من تحديد أية حالة جرت فيها عملية مقاضاة ناجحة ألي من قادة القوات العسكرية واألمنية، أو املسؤولني املدنيني، 

يف سورية منذ منتصف " و غريها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانممن يتحملون مسؤولية أي جرائم ضد اإلنسانية أ

 22، 86، الفقرة تقرير اللجنة الدولية املستقلة للتقيص الخاصة بالجمهورية العربية السورية: أنظر. 2011آذار /مارس

 ، 2012شباط /فرباير

-19-HRC-A/19Session/RegularSession/HRCouncil/HRBodies/Documents/org.ohchr.www://http

pdf.69 

25
منح منتسبو املخابرات العسكرية ومنتسبو مخابرات سالح الجو الحصانة من املقاضاة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء   

" القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة"، إال يف الحاالت التي تصدر فيها مذكرة من قبل 1950هامهم، منذ ممارستهم مل

، منحت الحصانة ملنتسبي أمن الدولة 1969ويف ). 53، املادة 1950شباط / فرباير27 املؤرخ يف 61املرسوم الترشيعي رقم (

املرسوم (مهم إال يف الحاالت التي يصدر فيها مديرها مذكرة بخالف ذلك فيما يخص الجرائم التي ترتكب أثناء ممارستهم ملها

، منحت حصانة مماثلة لتلك املمنوحة 2008ويف ). 16، املادة 1969كانون الثاني / يناير25 املؤرخ يف 14الترشيعي رقم 

والجمارك، بوجود استثناء لالستخبارات العسكرية ومخابرات سالح الجو إىل األمن السيايس، وكذلك إىل موظفي الرشطة 

املرسوم الترشيعي (مذكرة بخالف ذلك " القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة"مماثل بالنسبة للحاالت التي تصدر فيها 

  ).1، املادة 2008أيلول / سبتمرب30 املؤرخ يف 69رقم 
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جرائم حرب وجرائم  بارتكاب املذنبنيخاص  األشواعتقال وتسليم ومعاقبة تعقبىف  مبادئ التعاون الدويل ًأنظر، مثال،  

) 28 (3074، التي تبنتها الجمعية العامة بموجب القرار )1973مبادئ األمم املتحدة للتعاون الدويل لسنة  (ضد االنسانية

ي تكون جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، أيا ًكان املكان الذ: "1، الفقرة 1973كانون األول / ديسمرب3الصادر يف 

ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون األشخاص الذين تقوم دالئل عىل أنهم قد ارتكبوا الجرائم املذكورة محل تعقب وتوقيف 

من واجب كل دولة أن تمارس واليتها : "... ًأنظر أيضا، نظام روما األسايس، الديباجة". ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبني

  ".سئولني عن ارتكاب جرائم دوليةالقضائية الجنائية عىل أولئك امل
27
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أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

w
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قمع شامل
تطهير مدينة حلب السورية من المنشقين

منذ اتساع نطاق االحتجاجات في حلب، في أوائل 2012، ردت قوات األمن 
ــورية والميليشيات التي تعمل إلى جانبها بحملة قمع شاملة. ففتحت  الس
ــلميين، وقتلت وجرحت محتجين  النار بصورة متكررة على المتظاهرين الس
ــواء، ثم أخضعت عائالت الضحايا للضغوط كي تقول  ومتفرجين، على الس
ــن مقتلهم. وقامت  ــؤولة ع ــلحة« كانت مس إن »العصابات اإلرهابية المس
ــطين، وكذلك محامين وعاملين طبيين ممن  ــراً باعتقال متظاهرين وناش قس
ــؤالء وحتى بإعدامهم  ــادات مؤقتة، وبتعذيب ه ــوا الجرحى في عي عالج
خارج نطاق القضاء. ويحَرم المعتقلون بصورة روتينية من االتصال بعائالتهم 

وبالمحامين، وبعضهم مختٍف منذ القبض عليه قبل شهور. 

ــتند إلى زيارة أبحاث قامت بها منظمة العفو  ويوثِّق هذا التقرير، الذي يس
ــاد في  ــر مايو/أيار 2012، ازدياد القمع الذي س ــة إلى حلب في أواخ الدولي
ــوء على أنماط  ــلط الض ــورة مطردة. ويس ــذ ذلك الوقت، بص ــة، من المدين
ــى تفاقم العنف.  ــا لفترات طويلة –  إل ــل أدت – جراء إهماله ــرق تعام وط
ــامل بين القوات  ــلح ش ــورية اليوم إلى نزاع مس فقد انزلقت أكبر المدن الس
ــد والمزيد من  ــلحة، ما يزهق المزي ــة وجماعات المعارضة المس الحكومي

أرواح المدنيين كل يوم. 

ــن انتهاكات هائلة  ــؤولة ع ــورية مس ــص التقرير إلى أن الحكومة الس ويخل
لحقوق اإلنسان في حلب ترقى إلى مستوى جرائم ضد اإلنسانية، ويسلط 
ــامة  ــرة على نطاق ومدى جس ــر األدلة الكثي ــى أنه ورغم تواف ــوء عل الض
ــن إقرار اآلليات  ــي قد تقاعس حتى اآلن ع ــإن المجتمع الدول ــاكات، ف االنته
ــات األكثر  ــخاص والفئ ــر الذي يترك األش ــاءلة الجناة، األم ــي تضمن مس الت

انكشافاً لالنتهاكات في سورية بال سبيل لالنتصاف أو التماس العدالة.

amnesty.org
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