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     ّنظرة عام   
 

   والوضع العام إلنتھاكات حقوق االنسان فى سوریا1982) شباط( فبرایر 2مجزرة حماة فى 
وال . 1982 فبرایر 2لقد تحقق وقوع مجزرة ھائلة فى حماة وھى مدینة سوریة مشھورة وذلك فى 

ّشك أن ھذه المجزرة ھى األسوأ من نوعھا من االحداث المؤلمة التى وقعت فى تاریخنا الحدیث،  
ّ ھذه المجزرة إلى یومنا ھذا وذلك لقلة المعلومات المتسربة عن ھذه ّولم تتخذ أي ردود فعلیة بصدد ّ

  . ّالمجزرة الرھیبة
ّ ألف شخص مصرعھم فى القصف الذى إستمر 20لقد لقي قرابة   2ّ یوما متصال إبتدائا من 21ّ

ّوقد تال الھجمات القاسیة عملیة اعتقاالت واسعة النطاق ألقي القبض . 1982عام ) شباط(فبرایر  ّ
ّیھا علي الرجال الذین تتراوح أعمارھم ما بین ف ولم یعرف مصیر ھؤالء .  عاما70 إلى 13ّ

ّومما تجدر اإلشارة إلیھ أن ھذه .   ألف شخص  20  حواليویبلغ عددھم. ّالمعتقلین إلى ھذه اللحظة ّ
ّ مما تبسبب فى حصول مآس كبیمدن سوریة أخرىّالحملة لم تجر فى حماة فقط بل تعدتھا إلى  رة، ّ

ّفى األیام التى جرت فیھا األحداث وما یلیھا إليوالمفقودین والمعتقلین وقد وصل عدد القتلى    حوالي ّ
  . ألف شخص70

ّأما النازحون من تداعیات ھذه المذبحة البشعة فقد وصل عددھم إلى       إذ  عشرات االلوف ّ
الیوم مع اوالدھم ّیقدر عددھم وً مكرھین  حفاظا على ارواحھم  ، ّاضطروا  إلى مغادرة البالد 

ّإن .. ّ ال یستطیعون العودة إلى دیارھم من الشتات الذى یقاسونھ ھناكواحفادھم بمئات االلوف
ّالتصریحات الواردة من النظام السوري ح ّ ّ الوعود الكالمیة ّول مسألة العودة للنازحین لم تتجاوزّ

عادوا لذین انخدعوا بتلك التصریحات وعشرات االشخاص من الّوعلى العكس من ذلك تم اعتقال 
ّ ومازالوا قید االعتقال فى السجون السوریةالى بلدھم ّ ّ.  

ّفى األحداث التى إستمرت        صیدلیة 52 و اربعة كنائس مسجدا و83ّ یوما تم تدمیر 21ّ
ّوتضررت المحالت بشكل كامل نتیجة أعمال السلب والنھب ّ ّونتیجة لمداھمات الجیش السوري . ّ

ّألماكن المدنیة صارت الخسائر البشریة ال مفر منھال ّ ّوھذا لیس خاصا بالمسلمین فقط ممن . ّ
ّأستھدفھم نظام حزب البعث األسدي بل شمل المسیحیین القاطنین في حماة فقد تعرضوا لنفس  ّ

  .اإلنتھاكات البشعة
ّإن بعض القوانین الموجودة فى دستور سوریا تمثل بؤرة أساسیة لألعمال ا ّ ّلتعسفیةّ ّ فالقوانین . ّ

ّ األحكام العرفیة تتناقض حتما مع حقوق اإلنسان والقانون الدوليالیا فى بالد تسودھاّالمطبقة ح ّ .  
ّفالقوانین السائدة التى تشكل تناقضا مع حقوق األنسان ھي كالتالي ّ ّ ّ:  

  )1965 ینایر 17(ّ قانون الحفاظ الثوري-
  )1969ر  ینای14( قانون تأمین األمن القومي -
  )1967 آب  17(ّ القانون المتعلق بترتیب محاكم الجیش-
  )1968 آذار 28(ّ القانون المتعلق بترتیب محاكم األمن القومي-
ّ الدستور الذى -   1973 آذار 13 فى فرضّ
  )1980 (49 القانون رقم -
ّ القانون المتعلق بترتیب الوظائف فى المؤسسات الحكومیة - ّ   1981 آب 15(ّ
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ّ ھوالمسبب لإلنتھاكات بشكل عام وھو من ضمن القوانین 49القانون المعروف برقم         
مجرد  یعتبر 49ّإن القانون رقم . ّالمتناقضة مع حقوق اإلنسان وال یزال ساریا فى الوقت الراھن

  .باإلعدام  كم علیھم ان المسلمین من أكبر الجرائم ویحجماعة اإلخواالنتماء الى 
ّدى فى سوریا كذلك یعانى من قمع سیاسي واجتماعي وثقافيالشعب الكر        ّ ّحیث أن التمییز . ّّ ّ

 350000ّإن قرابة .            ّلحل  یجعل المشكلة أكثر إستعصاءا على االعرقي للشعب الكردى
یعانون من عدم الحصول على یعیشون في سوریة ملیون ونصف ملیون كردى أصل شخص من 

وھؤالء محرومون من حقھم اإلنتخابي "  أجانب"ّت ھویة مكتوب  علیھا الجنسیة ویحملون بطاقا
ّتملك العقارات والعمل ضمن الدوائر الحكومیة والمعالجة فى المستشفیات الحكومیة من حقوق و ّ ّ ّ

ّوالسیاحة الحرة ّكما أنھم ال یستطیعون عقد زواج قانوني مع المواطن السوري، وإن تزوجوا فال . ّ ّ ّ
ّوإن رزقوا بذریة ّیوثق زواجھم  غیر "بمعنى لم تسجل والداتھم وحمل اطفالھم صفة مكتومین ّ

ّھم یحتاجون إلى الترخیص من الشعبة السیاسیة فى الشرطة  للتسجیل فى المدارسو" .. ّمسجل ّّ ّّ ّ .
ّونتیجة لذلك صارت نسبة التعلیم بین ھؤالء االطفال فى أدنى مستوى لھا ألجل صعوبة الحصول 

ّوھذا یعتبر من ممارسة سیاسات اإلبعاد الحكومیة للشعب الكردى عن . ّرخصة المذكورةھذه العلى  ّ
  . ّالتعلیم

ّلرغم من أن رئیس النظام السوري الحالى بشار األسد ا وعلى       ّ ّوعود لحل ھذه المشكلة اطلق الّّ
ّي نتیجة إیجابیة أھذه الوعود عن ّ لم تتمخض  2000ّ السلطة فى سنة ھّ تولمنّفى أیامھ األولى 

ّوالشك بأن منظمات حقوق اإلنسان ترصد ھذه الممارسات . ًوبقي التمییز ضد االكراد قائما  ّ ّ
ّالتمییزیة العرقیة  ّ   . بأسرع وقت ممكنھاوتطالب بوقفبقلق بالغ تجاه األكراد  ّ

ّ مازالت سوریا التى أسست عالقات طیبة مع تركیا بحاجة إلى إتخاذ خ     ّ  لحمایة ّطوات مھمةّ
ّكي تحصل على موقف محترم فى الساحة الدولیةحقوق اإلنسان  إصالحات بوینبغى علییھا القیام . ّّ

 القوانین الغاء، كما ینبغي علیھا ّدولي  القانون ال وافق بما  یألكرادّلنبذ التمییز العرقي ضد ا جدیدة
ّالمتعلقة بجماعة اإلخوان المسلمین، ورفع القیود عن النازحین ا ّلمعارضین الذین یقطنون خارج ّ

ّسوریا، ووقف عملیات االعتقال التعسفیة والتعذیب ّّ ّ ّ.  
ّوكل ھذه اإلصالحات والخطوات الالزمة ینبغى أن تكون واقعیة مقنعة ولیست شكلیة تبقي      ّ ّّ

ّالشك بأن مساھمة إیجابیة لسوریا . ّمجرد أقوال ال أفعال ّ  زمةّالّبعد قیامھا باالتعدیالت ال(ّ
ّنتمنى نحن كجمعیة مظلوم. ّلسلم اإلقلیمي والدوليفي استكون واقعیة )والمصالحة مع مواطنیھا  ّ 

 رئیسكما فعل الّرئیس بشار األسد ال إنفتاح دیمقراطي من قبل لبدایةر أن یكون تقریرنا وسیلة اد
ّمنسوبي حزب العمال الكردى ّالتركي الذى وعد بعفو شامل على  ع تركیا فى ا مًتناغما) ك-ك-ب(ّ

ّمسیرة اإلنفتاح الدیمقراطي تجاه القضیة الكردیة وقضیة حزب العمال الكردى ّ ّ ّ.  
ّر نناشد المسؤلین السوریین باد ّنحن كجمعیة مظلوم         ّ:  

ّ والقیام بإصالحات عامة 49 إلغاء القوانین المتناقضة مع حقوق اإلنسان بما فى ذلك قانون رقم -
  .فى القضاء

  .ّ منظمات حقوق اإلنسانجون والمعتقالت لمراقبيّ فتح الس-
ّ إبالغ الرأي العام بسیاسة شفافة حول - ّ المفقودین منذ أحداث حماة، ومحاكمة المتھمین فى مصیرّ

ّالقیام بإعادة حقوق القتلى وبكل ما یمكن فعلھ وّھذه اإلنتھاكات، وتأمین عودة النازحین بسالم، 
  . ّلتعویض المتضررین
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ّة التقادم فى القانون ال تطبق على اّعین اإلعتبار الحقیقة القائلة بان فتر األخذ ب- ّلجرائم المرتكبة ضد ّ
ّالبشریة وینبغى األخذ فى اإلعتبار أنھ فى حالة عدم إرساء العدالة  كما فى حال رواندا وسربرنتسا ّ

ّخذ المجموعة الدولیة ستت   .ّالحازم والالزمالموقف ّ
ّد األساسیة، وحل قضیة المواطنة ووقف جمیع أشكال التمییز العرقي كرّ ضمان إعادة حقوق ال- ّ ّ

  .والمذھبي
  

  احمد فاروق انسال
  ّالرئیس العام لجمعیة مظلوم در
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  ّالقضاء واالعتقاالت والسجون فى سوریا
  القوانین والمحاكم 

ّینبغي أن یكون اإلنطالق الالزم للتغییر منصبا عل       ّ ى القوانین المعمول بھا فى سوریا لكونھا ّ
ّالغطاء الشرعي فیما یرتكب من إنتھاكات ضد شرف اإلنسان " ّحمایة الدولة"ّإن قانون . ّ

ّ یعتبران فى سلم األولویة للتغییر وذلك لكونھما 1960ّالسارى العمل بھما منذ سنة " األمن"وقانون ّ ّ
ّقائمین على التضییق للحریات األساسیة وح ّ ّ   .قوق اإلنسانّ

ًإن القوانین السائدة التى تشكل تناقضا      ّ ّ ّ ّاإلكراه الضمني ھى تحمل معنى  مع حقوق األنسان وّ
  1:ّكالتالى

ّ الدستور السوري -   )1973 -مارس– آذار 13(ّ
  )1965 ینایر 17(ّ قانون الحفاظ الثوري-
  )1969 ینایر 14( القانون تأمین األمن القومي -
  )1967 -االغسطس-  أب 17(ّلق بترتیب محاكم الجیش القانون المتع-
  )1968 - المرس- آذار 28(ّ القانون المتعلق بترتیب محاكم األمن القومي-
  )1980 (49 القانون رقم -
ّ القانون المتعلق بترتیب الوظائف فى المؤسسات الحكومیة - ّ   1981 -االغسطس-  أب 15(ّ

صوصا لمحاكم األمن العلیا  حالیا تمنح صالحیة مفرطة خّالقوانین المذكورة السائدة فى سوریا      
ّالتى یحاكم فیھا المتھمون السیاسیو ّ ّ ّ السوري قابال لإلنتھاكات وبإطار القضاء وھذا یجعل . نّ

  .ّشرعي
ّ الذى تم تمریره فى عام 49القانون رقم , على سبیل المثال        لجماعة االنتساب یفترض 1980ّ

ّ حتى المجزرة التى أرتكبت فى حماة 2. الجرائم الكبیرة ویحكم علیھا باإلعداماإلخوان المسلمین من ّ
ّومازال ھذا القانون یشكل محورا أساسیا لإلنتھاكات المذكورة. تدرج فى إطار ھذا القانون وعلى .. ّ

ّصعید آخر فإن الصحافة والشبكة العنكبوتیة  ّّ ّ تعانى من مضایقات واسعة والحد من - اإلنترنت-ّ
ّیة الرأّحر ّات التعسفیة الحركات السیاسیة المعارضة من حیث ّي والتعبیر وقد طالت ھذه اإلجراءّ ّ ّ ّ ّ

ّتحجیم حریة التعبیر واألنشطة السیاسیة ّ ّ ّّ  
ّإن اإلتھامات التى یواجھھا المتھمون السیاسیون بشكل عام ھى ّ ّ ّّ ّ:  

ّشرعیة أو غیر شرعیة، وإشّنتساب إلي المنظمات سواء كانت اإل ّاعة المعلومات التى تنقص ھیبة ّ
   3.ّتأجیج المذھبیة والتمییز العرقي، وتحقیر رئیس الدولةو وإثارة  ،وتوھن نفسیة االمة ّالدولة 

ًفى المحاكم السوریة تشكل إنتھاكا" ات القضائیةاإلجراء"ّإن        ّ  ال شبیھ لھ بین مثیالتھا ، حیث ّ
ثمانییات إستغرقت بعض المحاكمات الّشیر بأنھ فى مطلع ّأن تقاریر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ت

ًدقائق معدودة بل وصل األمر فى بعضھا إلى أقل من الدقیقة ، ولم یكن مسموحا ّ  ّ للمتھم بتعیین محام ّ
ّوأما الذى یطالب بذلك فقد كان یعاقب عقابا وخیما،  ّالمتھمین عندما أن ، یروى احد المحامین  ّ

ّحاكمة یكونون معصوبي األعین وقد جردوا من حقھم فى توكیل محام للدفاع یقتادون إلى قاعة الم ّ ّ
ّ منظمة مراقبة حقوق اإلنسان بینت فى تقریرھا المنشور فى عام  .4عنھم ّ بأن بعض 2005ّ

                                                
1 SHRC, )منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في سوریا( Special Report- Repressive Law in Syria, s.2 
2 SHRC, Special Report- Repressive Law in Syria, s.3 
3 Amnesty International, Report 2007, Syria, s.2,3 
)في قسم المحاكمة غیر عادلة(أحمد أمین داغ في كتابھ المذكور  4 , 
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ّالمحامین الذین أوكل إلیھم الدفاع عن بعض المتھمین لم یسلم لھم ملف المتھم القضائي وأحیانا لم  ّّ ّّ
  5.ّ لھم بمقابلة موكلیھمیكن مسموحا

ّتبین منظمة مراقبة " )-البعیدة عن العدالة (–العلیا الدولة أمن محكمة "فى تقریرھا بعنوان        
ّحقوق اإلنسان بأن اآلالف یحاكمون ثم یسجنون خالفا للقوانین الدولیة فى تلك المحاكم التى زودت  ّ ّ ّ ّّ

ّصالحیات غیر محدودة وكل ذلك ب ّ  وبالتالى تتبع ھذه المحاكم وزارة - ّلدولةعلى اخطر – بتھمة ّ
ّالداخلیة مباشرة والتى تتصرف كمحافظة لألحكام العرفی ّ ّّ نھا ّة وال تخضع األحكام الصادرة عّ

 تحت 2009 شخص منذ ینایر 200العلیا قامت بمحاكمة الدولة أمن ّإن محكمة . ّیةّللتدقیقات القضائ
ّبند حریة التعبییر ّ ّإن عملی. ّ ّ ال تسمح للمتھم بالدفاع عن نفسھ وال بالّة الترافع فى تلك المحاكم ّ ّطعن ّ

ّ إنھا تجرى بطریقة تعسفیة وغیر شرعیةّفى األحكام الصادرة عنھا بل ّ ّ ّ.  
ّإن معظم المتھمین الذین تمت محاكماتھم فى محاكم األمن العلیا منذ ثالث سنوات خلت ھم من        ّ ّ ّ

ّإلسالمیین، ومن أھم جرائمھم المتھمین بھا حیازتھم لألقراص الصلبة المسلمین  الموصوفین با ّّ ّ
ّ اإلسالم الموصوفین بالتشدد والتطرفنطة  وكتب علماءالممغ ّ ّكذلك تتم محاكمات األكراد وكتاب . ّّ ّ

ّالمدونات فى الشبكة العنكبوتیة في ھذه المحاكم ّ ّ.6  
ّوبالرغم من طلبات جمعیة مظلوم د      ّمة للقنصلیة السوریة فى إسطنبول حّر المقداّ ّ ول فتح ّ

ّالسجون السوریة لمراقبي ّ ّظمات حقوق اإلنسان إزاء اإلدعاءات التى وصلت إلیھا قد جوبھن مّ ت ّ
ّبالتقاعس والتجاھل إال أن◌ ّ ّ ّ ّإستمرار تقدیم الطلبات الملحة أجبرت القنصلیةّ ّ ّ السوریة إلعالن ّ ّ

ّورغم إحضار كل األوراق المطلوبة إلى المسؤلیین المعنیین . ةّلسماح بھذه المراقبرفضھا الواضح ل ّ ّ
ّفى القنصلیة إال أن محاوالت المنظمة باءت بالفشل فى الحصول على النتیجة المرجوة ّ ّ ّ ّ ّ  

  
ّفات غیر الشرعیة واالعتقاالت التعسفیةالتوقی ّ ّّ ّ.  

ّومن أھم اإلنتھاكات التى تشاھدھا العین   ھى اإلیقافات غیر  فى سوریةالمنصفة فى معظم األحیانّ
ّالشرعیة واالعتقاالت التعسفیة، إن المعارضین للنظام الحاكم أوالذین یشتبھ فیھم با ّ ّّ ّ ّ ّ  نھم معارضونّ

ّیواجھون خطر اإلیقاف واالعتقال في أي لحظة، حتى األقارب فى غالبیة األحیان ال یكونون علي  ّّ
ّعتقاالت تتسرب لألنباء أو تصل إلى منظمات حقوق فقلیل من ھذه اال. علم بمصیر ذویھم المعتقلین ّ

ّفإن معظم االعتقاالت للمتھمین بّوبالتحدید . اإلنسان ّتم فى ّائھم إلى الحركات اإلسالمیة تإنتمّ
   7 بذلكّ الصحافة ّمنتصف الیل وال تجرؤ عائالتھم  على إبالغ

ّس لھا من الصحة عن األشخاص ّفأجھزة المخابرات والقوى األمنیة تجمع معلومات ال أسا       ّ
ّوالمجموعات وتقوم باالعتقاالت غیر الشرعیة بموجب ھذه اإلستخبارات غیر المؤكدة ّإن القانون . ّّ

ّ یوفر الشرعیة لكل الممارسات التعسفیة من قبل أجھزة المخابرات 1963ّاألمني السارى منذ  ّ ّ ّّ ّ ّ
ّ ضد الدولة وعمل الالزم لمحوھاّ كشف التھدیدات المحتملة-والقوى األمنیة بذریعة  ّ  ھذه ھى -ّ

ّالذرائع التى تشكل أساسا للتصرفات غیر القانونیة ّ ّ ّ ّ.  
ّإن أغلبیة حاالت اإلیقاف تتحول إلى اعتقاالت حیث أن القلیل منھا یختتم بإطالق سراح المتھم         ّ ّّ ّ

 ینقل إلیھا ّتشارك الرأي العام ماّ  ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان فى سوریا  8.ّبعد تجاوزه فترة شاقة
ّمن أخبار اعتقاالت تعسفیة أو إیقافات غیر  ّ ّشرعیة ،ّ ّ  

                                                
5 SHRC, Annual Report, 2005, s. 18 
6 HRW, Far From Justice, Syria’s Supreme State Security Court, 2009 فبرایر 
7 SHRC, Seventh Report on status of Human Rights in Syria, s.32 
8 SHRC, الكبات المذكور., s.32 
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ّبعض ھذه اإلیقافات واالعتقاالت التعسفیة المرصودةفي مایلي ّ ونقدم لكم  ّ ّ:9  
 ة  لمداھمات من قوى األمن بتھم2006ّلقد تعرضت عشرات البیوت بمدینة حمص فى عام       

ّب التحریر واعتقل كثیر من الناس، وبنفس التھمعالقاتھا مع حز ّ ب األسنان ّة تعرضت عیادة طّ
 10.ّمداھمة واعتقل صاحبھا مع جمیع الموظفینلّالتى یملكھا یسین الحدید ل

بب إقامتھم ّسوریة غیر قادرة على القبض على المتھمین المطلوبین بسال السلطةإذا كانت       
ّ یتبین 2007ففى حادث وقع عام . غط على أفراد عائالتھم وأقاربھمّتحاول الضّخارج البالد فإنھا 

ّاإلدارة السوریة باللجمیع كیف تستھین  سفیان بكور ابن فالشاب نتھاك المبادئ األساسیة للحقوق، ّ
، إذ اعتقل فقط للضغط ب المعارضألل  كونھ مولودّ الذى كان یعیش فى العراق اعتقل ورّمحمد بك
ّ عن السیاسات المعارضة رغم أن یبتعدكي على ابیھ  انھ انضم معارض أو ان لھ اي نشاط لم یثبتھّ

ّأي منظمة إلى    11.معارضةّ
ّحتى األجانب یأخذون نصیبھم من ھذه االعتقاالت التعسفیة ،        ّ ّ ّ أن إذ. واعدادھم لیست قلیلةّ

لإلستشفاء فیھا قد  أو یقوم بزیارة أقاربھ فیھا أو یذھب في سوریةبعض من یرغب قضاء إجازتھ 
إلنتماء ة العظمي تتمحور تھمھم حول اّلغالبیاف. یتفاجأ بإلقاء القبض علیھ أواعتقالھ بتھم مفبركة

ّن بھذه التھم ر إلى العراق أو القیام بأفعال مشبوھة ، وھؤالء المعتقلوّ الوھابیي أو العبولفكرل
ّیتعرضون للتعذیب كباقى اآلخرین ّ..  

ّل بین عمر حسن مقادى وھو مواطن سعودي بأنھ اعتقل من قبل السلطات على سبیل المثا       ّ ّّ
ّالسوریة وھو عائد إلى دیاره من دمشق ثم إتصل أشخاص مجھولون بعائلتھ وطلبوا  ّ ّ  ریاال 50000ّ

ّسعودیا لكي یطلق سراحھ وأفادت عائلة محمد حسن بأنھا لم تتمكن من اإلطالع على وضع إبنھم ّ ّ ّ.12  
ّالسجون السوریة ففیھا مواطنون من األردن والّأما         ّ عراق ولبنان وفلسطین عدا المواطنین ّ

ّالسعودیی ّ، تفید منظمة مراقبة حقوق االنسان فى سوریا بأنھ یوجد فى سوریا  ما ال یقل عن  نّ ّ ّ
، ت للغموض الذي تجري بھ ھذه االعتقاالً ممكناالعدد لیس التاكد من ّ معتقال أجنبیا رغم أن 2000

ّ  و تفید المنظمة بأن كثیرا من مواطنى األردن كانوا موجودین في السجون السوریة فى 13 ّ ّ ّ ّ
ّالثمانینات لكن من المحتمل بأن ھؤالء لقوا حتفھم بسبب التعذیب أو ألسباب أخري تحت ظروف  ّ ّ ّ

  .قاسیة
ً تلقت جمعیتنا طلباّوفى ھذا السیاق       سوري المواطن ال  افاد، إذ ذكره كمثال آخر من الجدیر ّّ

 ابنھ وأن العراق، وأقام في ّأنھ غادر البالد بعد أحداث حماة حیان محمد الرزوق من اھالي حماة 
ّ وھو طالب فى كلیة ھندسة التكنولوجیا قدم طلبا 1985 عام  بغداد المولود فىعمر حیان الرزوق ّ ّ ّ

ّ السوریة فى العراق للسفارة  ھخطاب رسمي یفید أنب ده ، فزودتھ السفارةًمبدیا رغبتھ بالعودة الى بلّ
 وفور 17/11/2005  فى تاریخفغادر العراقإلى بالده، لدى السلطات السوریة من عودتھ ال مانع 

 علیھ واعتقل بدون معرفة سبب ذلك ثم احیل الى محكمة امن  ألقي القبضوصولھ إلى سوریة 
ّرغم أنھ . تھمة االنتماء الى االخوان المسلمین الدولة العلیا وفي اول جلسة للمحكمة جابھھ القاضي ب

، ولم تنفعھ دفاعاتھ عن نفسھ بأنھ لم یكن عضوا فى أي خارج سوریة ویزورھا الول مرة ولد 
ّمنظمة أو فى أي جماعة، وحكم علیھ باإلعدام وفقا   2009 دیسمبر 13ّتاریخ ب 49لقانون رقم لّ

                                                
9 SHRC, a.g.e, s.39 
10 SHRC, a.g.e, s.39 
11 SHRC, Seventh Report on status of Human Rights in Syria, s.34 
12 SHRC, كتاب المذكور, s.39 
ّ بینما المصادر اللبنانیّة تقول إن العدد 80ّمصادر سوریّة تفید عدد المعتقلین اللبنانیّین بّالمعلومات الواردة حول عدد المعتقلیھ تتضارب حیث أن  13  أو 850ّ
 اكثر
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ّحكم القضائي من اإلعدام إلى السجن لمدة  الثم خفف. انتمائھ لالخوان المسلمینبتھمة   سنة 12ّ
  .ّتنفیذ قرارا ت اإلعدام فى الوقت الراھنالتوقف عن بسبب 

ّ أما والدة عمر الرزوق فتعیش حالیا فى سوریا ولكن أباه مع  ّ ّّ أخویھ فیعیشون خارج سوریة ولن ّ
   . یجرؤ  احد منھم ان یفكر بالعودة الى بلده

  
  ّالتعذیب

ّ سوریا یطبق منھجیا من قبل الّالتعذیب فى  بھا تّر التى قاماّ منظمة مظلوم دّدولة حسب متابعاتّ
ّ حسب ما یذكر فى التقاریر التابعة لمنظمات حقوق اإلنسان العدیدة، أما مدة وقسوة  ، وإلى  الیوم ّ ّ ّ ّ

ّالتعذیب فھى متعلقة بتھم اإلعتقال التى یتھم بھا المعتقل ّّ ّلسیاسیین وبالخصوص المعتقلین ا. ّ ّ
ّفھم یتعرضون ألشد أسالیب التعذیب) كالمنتمین إلى جماعة اإلخوان المسلمین أواألكراد ( ّ ومع . ّ

ّالستخدام قوة مفرطة وبأسالیب كذلك ّیتعرضون ) صوصّمثل الل(ّ المعتقلین العادیین ّذلك فإن
ّالتعذیب المتنوعة ّ أما سبب إنتشار التعذیب فى سوریا بشكل غیر مسبوق14.ّ ّ فھو بسبب سلوك النظام ّ

ّالسوري غیر الوقائي تجاه ھذه القضیة وعدم مشاركتھ في  ّتفاقات الدولیة المانعة لكل أسالیب اإلّ ّ ّ ّ
   15. ّالتعذیب

ّتذكر منظمة العفو الدولیة ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان السوریة في تقاریرھا عن مناھج        ّ ّّ ّّ
ّالتعذیب في السجون السوریة كال ّ ّ   :ّتاليّ

ّلجمیع أرجاء البدن المختلة باللطمات و الركالت، والضرب بالعصا الحدیدیة المغطاة   ب ّالضر ّ ّ ّ
ّ الماء البارد ثم الماء الساخن، إقتالع  في بالبالستیك أو بالھراوات أو بأحزمة الجلد، وضع المعتقلین ّ

ّاألظافر، التعذیب بالربط إلي إطارات المركبات،   علي أخمص القدمین، ربط ّالضرب بالعصيوّ
ّ خشب یسمي ببساط الریحتقل علىالمع ّ، التعذیب بالكھرباء، الضرب بأسلوب یسمي بالشبح حیث  ّ ّ ّ ّ

، أوإدخال الحدید  ّیدیھ من الخلف معلقا في الھواءقل أو یعطي الكھرباء بعد ربط  یضرب المعت
، تعلیق المعتقل علي المروحة  صلجلوس  علي الجھاز الخاخن إلي دبره بعد إجباره  على ا ّالسا

ّم ضربھ، إخماد السجائر علي األّوھي تدور في السقف ث ّ الحساسة في البدن، إقتالع الشعر زاءجّ
ّ، الصعق بالكھرباء علي األجزاء الحساسة وخصوصا  االعتداء الجنسي أوالجلد بالملقط األعضاء ّ

ّ، كسر العظم من الذراع والساق، إجبار المعالتناسلیة  ّتقل لإلنتظار علي قدم واحد لمدة طویلة أوّ
، عزل ه دبر وادخالھا  في ّ، إجبارالمعتقل للجلوس علي القنینة لركض مع أعباء ثقیلة علي اإجباره

ّالمعتقل في حجرة مظلمة ألیام عدة، إبقاء المعتقل تحت الضوء طوال اللیل والنھار، التسبب في  ّّ ّ ّ ّ
 ، ّ إلي األغاني بصوت عال أو سماع أصوات وبكاء المعذبینّمشكلة ضعف السمع بعد جعلھ یستمع

ّوتھدیده باغتصاب أقاربھ أو كسر عظامھم أو قتلھم، إیذاء المعتقل بمشاھدة التعذیب للمعتقلین 
، إذالل المعتقل بدفعھ إلي ات غلیظةءإیذاء المعتقل بإسااآلخرین أو إغتصاب أقاربھ أمام عیونھ، 

ّناس اآلخري،  حرمان المعتقل من النوم واألكل والھواء النظیف خلع ثیابھ أمام عیون األج ّ
ّواستخدام الحمامات ومقابلة زواره ّ.16   

ّالتسبب بأمراض مزمنة وأحیانا یؤدي ذلك إلي خسارة حیاة المعتقلین عبر وھذا ادى الى       ّ
ّحرمانھم من تلقي المعالجة بعد تعرض المعتقلین ألشكال عدة من أسالیب التعذ ّ ّوتفید منظمة . یبّ

ّمراقبة حقوق اإلنسان السوریة إلي أن مئات األشخاص في السجون السوریة قد لقوا مصرعھم منذ  ّ ّ ّ
                                                

14 SHRC, Report on Human Rights Situation in Syria over 20 year- period, s.4 
15 SHRC, Seventh Report on status of Human Rights in Syria, s.35 
35 -ص–ّاب سوریا  ألحمد أمین داغ ومنظمة لمراقبة حقوق اإلنسان السّوري ّالنقل من كت 16  
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ّعشرین عاما بسبب الظروف القاسیة والتعذیب ّ القتلي من المعتقلین فال یبلغون عن اولیاء ّأما 17.ّ ُ
ّشیئا ، ھذا وتجھز التقاریر المفأقاربھم  ّبركة من أطباء السّ جون عن سبب موت المعتقلین ویكتب ّ

ّفیھا بأن سبب الوفات كان أزمة قلبیة ّ.18  
  

  المفقودین
ًإن معارضي النظام السوري تحدیدا ّ ّ ّتشیر تقاریر منظمة العفو و،  ّ یفقدون أثناء عملیة االعتقالّ

ّالدولیة في الفترة ما بین   بي جماعةتسّ من الناس وخصوصا من منًاّ بأن كثیر2000 -1990ّ
ؤھم الحصول علي لیاال یستطیع أووقد أعتقلوا بدون محاكمة نینات ّاإلخوان المسلمین في بدایة الثما

ًأي خبر عنھم وھل ما زالوا أحیاءا أم  شخصا وال توجد 20000ّإن عدد المفقودین یصل إلي . ً أمواتاّ
ّتفید منظمة مراقبة حقوق اإلنسان السوریةو  .19 عن مصیرھم  معلومات  ّةأی ّ ً بأنھا قد إستلمت عدداّ ّ 

ّكبیرا من الطلبات المقدمة إلیھا وغالبیتھا تتعلق بالمفقودین في الثمانینات،  ّ ّ ّ استطاعت منظمتنا جمع وّ
ھم مجموع المفقودین حسب معظم التقدیرات وستعمل  20000من بین المفقودین أسماء  من 5000

  لدولیة والمنظمات اّالرأي العام على اثارة ھذا الموضوع امام 
ّومن أھم المواضیع التى تتعلق        ّ ّ بفقدان الناس  ویجب التركیز عّ  المقابر ً ودراسةًلیھا بحثاّ

ّیعتقد بأن الكثیر من المفقودین یوجد فى ھذه المقابر، والجثث التى وجدت فى بعض ة ، إذ ّالجماعی ّ
ّالتى تم تثبیت وقائعھا من قبل منظمات حقوق اإلنوھذه المقابر  ّ آثارھا السلطة السوریة ّسان دمرت ّ

 تغطیة منطقة المیناء وبھذا الفعل حاولت ً مدینة طرطوس وتحدیدارب قبحر  البعضھا فىألقت و
 .ّالمجازر وتبدید جھود المنظمات

، وسوف یعلن عن 20000 مفقودا من بین 5000ّر قائمة مكونة من اّ جمعیة مظلوم دّإن لدى      
ة بھا سواء كان من المحاكم أو ّاء إلینا طلب من األطراف المعنیّ لكن إذا جّبعضھا فى ذیل التقریر،

ّویعتقد بأن الكثیر من المفقودین . ّمن منظمات حقوق اإلنسان فلسوف نتعاون معھم فى ھذا المجال
ّبعد مجزرة حماة ال یعرف مآلھم ولعلھم أصبحوا أمواتا، ولكن أقارب األموات وذویھم یطالبون  ّ

ّینبغى على الجمھوریة العربیة السوریة أن ترد على . ّدث لھم حتى لو كانوا أمواتابكشف ما ح ّ ّ ّ ّ
ّ والذین یقدر عددھم المطروحة عن ھؤالء المجھولى المصیراألسئلة   شخصا عاجال 20000ب ّ

ّغیر آجل،  ویبلغ الرأي العام بأي خطوات أتخذت إلى اآلن فى شأن ھؤالء المفقودین سواء كان  ّ ّ ّ
ّسمیا أو غیر رسميذلك ر ّ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 SHRC, Report on Human Rights Situation in Syria over 20 year- period, s.5 
18 SHRC, Seventh Report on status of Human Rights in Syria, s 37 
19 SHRC, Report 2008, s.13 
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  جماعة األخوان المسلمین فى سوریا
  

ّخلفیة تاریخیة ّ  
ّلقد أسست جماعة اإلخوان المسلمین فى ثالثینیات القرن العشرین المنصرم من قبل ّ الشیخ حسن ّ

ّ جذور إسالمیة، ولھا فرع الجماعة فى سوریا، وقد أسسّالبنا، وھى جماعة ذات  فى جمعیة أول تّ
ّحماة السوریة  مدینة ّمن قبل بعض العلماء والتجار المحلیینباسم االخوان المسلمین ّ ّّ  ثم ائئتلفت تلك .ّ

ًالجمعیة مع عدد من الجمعیات االسالمیة النتشرة في معظم المدن السوري لتشكل معا ماسمي 
باشرت و ًبجماعة االخوان المسلمین وتم اختیار الدكتور مصطفى السباعي رئیسا لھذه الجماعة 

ّالجمعیات الخیریة والمدارس والمستشفیات والمؤسسات التضامنیة فى نشاطھا االجتماعي بانشاء  ّ ّ ّّ
ّالمدن السوریة مثل دمشق وحلب وحماة وحمص  ، ودیر الزور والالذقیة وسائر المدن السوریة ّ

اب للبرلمان ّ وإرسالھا ثالث نو- م1947بزغ فجر الجماعة بعد مشاركتھا فى اإلنتخابات فى سنة و
تحصل  واستطاعت أن 1951ّالسوري، وازدادت شھرة الجماعة بعد مشاركتھا فى انتخابات عام 

ھم مجموع  نائبا 142بالتحالف مع بعض القوى الوطنیة من اصل  ًمقعدا في البرلمان 33 على 
  .فى ذلك الحیننواب البرلمان 

 اإلخوان المسلمین بعد ما انتزع مقالید لقد قام حافظ األسد بقمع المعارضین وتحدیدا جماعة     
 باشر حافظ األسد 1976ّ بممارسات دكتاتوریة، وبعد تصعید أحداث العنف عام 1970ّالدولة فى 

ّسحقھم بطریقة دامیة، وأدى ذلك إلى اصطدام دموي بین النظام السوري وجماعة اإلخوان  ّ ّ
ّ لمعامالت سیئة وتعذیب ّجماعة وتعرضواتسبي الُالمسلمین، وكان نتیجة ذلك أن أعتقل كثیر من من

  .ھم رھیب، ومنذ ذلك الحین بدأت حكومة حافظ األسد بإعدام كثیر من
  

ّتولى حافظ األسد السلطة ّ  
ّعاشت سوریا فترة عصیبة مضطربة نسبیا بعد ما تخلصت من اإلستعمار الفرنسى فى عام  ّ1946 ،

 1963ّستطاع حزب البعث السوري فى ّ من االنقالبات العسكریة العدد البالد تعرضورغم 
ّاالستیالء على السلطة، أما حافظ فلكونھ منسوبا إلى القوات المسلحة بدأ یحسن موقعھ فى الجیش  ّّ ّ ّ

، وخالل 1965 القومي فى عام ي حزب البعث اإلشتراكقیادة انتخب أخیرا فى الى ان حزب في الو
ّلدفاع والسالح الجوي السوري، واستطاع حافظ ّفترة زمنیة إستطاع أن یستولى على قیادة وزارة ا ّ ّّ ّ

ّتصفیة كل قیادات القوات المسلحة التى یمكن أن تعارض تولیھ زمام الحكم ّ ّ ّ وكذلك أحكم سلطتھ . ّ
ّعلى حزب البعث المخطط الرئیسي لسیاسات البلد الداخلیة ّّ  1970وذلك بعد تصفیة معارضیھ فى . ّ

ّثم باشر ممارسة اإلستبداد السیا ّوحاول حافظ أن یضفى الشرعیة على سي ّ سلطتھ بعد ما استطاع ّ
  .99% بنسبة  1971ّالفوز فى اإلستفتاء الذى أجري فى عام 

ّومما تجدر اإلشارة إلیھ أن حافظ األسد رئیس النظام السوري السابق ینتسب إلى الطائفة        ّ ّ ّ ّ ّ
ّالنصیریة والتى تمثل  ّ ّ ّ وھى أقلیة فى سوریا، حیث%10ّ ّ أن ھذه الطائفة لم تؤسس عالقات طیبة مع ّ ّّ ّ ّ

ّاألكثریة المسلمة وقد حاولت ھذه األقلیة اإلستیالء على جمیع مناصب الدولة بعد ما استطاعت أن  ّ ّّ
ّتوصل رئیسا للدولة بصعوبة بالغة بعد مئات سنین، وقد استأثر حافظ بالدولة وذلك عن طریق  ّ

ّتوظیف أقاربھ ومنسوبي الطائفة الن ّصیریة فى المناصب القیادیة فیھاّ ّ .  
ّلقد حكم حافظ سوریا بید من حدید وذلك منذ تولیھ السلطة منذ عام         ّ بل لم یسمح بأي 1970ّ

ّنشاط سیاسي، حتى الصحافة والصحف والتى تستأثر  ّ ّ ّ ّ الدولة ال تتمتع بأدنى قدر من الحریةبھاّ فلقد . ّ
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ھا واضحة للعیان وذلك بعد قرار األحزاب بما فى ذلك ّاصبحت سیطرة حافظ على الدولة بأسر
ّواستمر حافظ .  1972قدت فى ّجماعة اإلخوان المسلمین عدم المشاركة فى االنتخابات  والتى ع

ّتباع أسالیبھ االستبدادیة منذ بدایة سبعینیات القرن الماضى عبر فرض حظر على األحزاب فى ا ّ
ّالمعارضة حتى أنھ حاول القیام بمؤ   .امرات واغتیاالت تجاه معارضیھ فى المنفيّ

ّ كانت تزداد شھرة فى الستینیات التيخوان المسلمین واإللقد لقي آالف المنتمین لجماعة        ّ
ّوالسبعینیات مصیرھم نتیجة أعمال العنف المطبق بید ّ عوا بق سلطة حافظ، وعشرات اآلالف منھم ّ

  .حینّفى السجون ومئات اآلالف الیوم أصبحوا ناز
للقضاء على جماعة عبر البرلمان ّتم تمریره اصدره حافظ اسد وّ الذى 49لقد أثار القانون رقم 

ّ أعمال العنف و أضفى  الشرعیة على ااإلخوان    . التي ارتكبت ّلمجازر الجماعیةّ
تبر ّكل من ینتمى إلى جماعة اإلخوان المسلمین یع"ّ أن 49ّمادة األولى من القانون رقم التفید     

  . "ا ویحكم علیھ باإلعدامًمجرم
بمداھمة سجن تدمر  أوامر سرایا الدفاع التابعة لرفعت االسدّ تلقت ًوطبقا لھذه السیاسة فقد     

  للقضاء على سجناء االخوان فیھ وتم في ھذه العملیة قتل حولي تسعمئة سجین 
ّ العسكریة بتطویق حدات الومدینة حماة قامت ّ عندما تصعدت األحداث فى 1982 وفى عام     

ّالمدینة ودمرتھا بالقصف الذى إستمر حوالى ش ّ من الرجال  20000من قرب وقتل فیھا ما یھر ّ
ات بل لھذه االعتداءّتعرضت التي وحدھا  ، ولم تكن حماة والنساء واالطفال من سكان المدینة

  تجاوزتھا لتشمل بعض المدن االخرى
ّ الذي تم إص49القانون رقم       ّكل من ینتمى باإلعدام على رئیس حافظ األسد یحكم الاره من قبل دّ

 سنة 30 خاللعشرات اآلالف فى سوریا، وّلمسلمین، لقد نفذ قرار اإلعدام بإلى جماعة اإلخوان ا
ّلكثیر من الناس إما سجنوا أو أعدموا فقط بمجرد تھمة العضویة فى جماعة اإلخوان، اإن األخیرة ف ّ ّ ُ ّ ّ

ّقرن من القتل والتعذیب والظلم یحتفظ القانون ومع مرور ربع     .ّسریانھ إلى الوقت الراھنبّ
ّ المؤسسات الدنحن نناشد و      ّولیة ومنظمات حقوق اإلنسان وّ ّدولیة أن یقوموا محاكم العدل الّ

ّ المسؤلیین السوریین الذین تورطوا بدورھم ویحاكموا ّ ّ ن الجرائم معتمدین على ھذا القانون وأھذه بّّ
ّكل ما یمكن لتأمین إعادة حقوق بموجب ھذا القانون، وأن یفعلوا ّلغاء األحكام الصادرة یقوموا با

  .ّالضحایا وتعویضھم
 

 نوّالالجؤ
ّلقد إضطرت المعارضة السوریة لمغادرة البالد بعد مجزرة  ّ ّحماة بشكل عام، والذین تمكنوا من ّ

ّ یقدر نّبي جماعة اإلخوان المسلمین الذتس من منّدول المجاورة، وإن الكثیرالھربوا إلى ّالنجاة 
بعشرات االلوف ینتشرون في ارجاء العالم وخاصة في العراق واالردن والیمن وتركیة عددھم 

ً خوفا من االعدام او دخول السجن  وال یستطیعون العودة إلى دیارھم  ودول الخلیج وبریطانیة
   .والبقاء فیھ الى اجل غیر مسمى 

أحد أبنائھ الیمن وزوجتھ تسكن فى سوریا وّویین وھو ساكن فى ّا أحد الالجئین الحم یروى لنو
ّیعیش فى األردن واآلخر فى تركیا ولكنھم ال یملكون جواز السفر ألي دولة كما ال توجد لھم أي ف ّ ّ ّ

ّحقوق فى ھذه البلدان، حتى ال یستطیعون إثبات ھویت ّ ّھم لعدم وجود بطاقات ھویة ّ ّأما ّ سوریة ، ّ
ّالنساء اللواتى فقدن أ ّزواجھن فى المجازر وال یستطعن إثبات موت أزواجھن یبقون ّ أرامل لعدم ّ

ّسماح الدولة بتجدید الزواج، واألطفال المولودین بعد ھذه المجازر ال یستطیعون وراثة آبائھم  ّ.  
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ُلى نفس الحالة إذ ال یسمح فما زال الوضع عّ بدأت المرونة نسبیا وقدات یتسعینالّحتى بعد بدایة       
ي او الوساطات مساعاي من العودة المنتمین إلى جماعة اإلخوان المسلمین إلى بالدھم، ولم تنجح ب

وال فى عھد االب  ال فى عھد األسد  للجماعة لتأمین عودتھم إلى سوریة المبادرات المتواصلةاو 
  . االبن األسد

  
  نالمفقودو

ُ وال یعرف عن 1980إلخوان المسلمین قد فقدوا فى فترة بدأت عام  الكثیر من أعضاء جماعة اّإن 
ّمصیرھم بعد االعتقال، فإن الفرق بین الفقدان والموت كما یعرف الجمیع بسیط جدا فى السجون  ّ ّ

ّالسوریة، فال یمكن للمعتقل أن یقابل محامیھ وال عائلتھ، أما الذ ّ ّ  ذویھم ون بمعرفة مصیرّ یلحنّ
  .عتقالفیواجھون خطر اال

ّال یزال آالف الناس فى السجون السوریة وال یمكن تأسیس أي اتصال معھم       ّّ ّ ّ ّفإن عدد . ّ
ّ ألف، وال توجد أي إشارة عن حیاتھم حتى اآلن20المفقودین فقط فى أحداث حماة یزید عن  ولم . ّ

  .ّأي نتیجة عن  ّ الحكومیین المسؤلینىّطلبات المقدمة إلالتسفر 
  

  ر تدممجزرة سجن 
ّلقد فتح سجن تدمور ألول مرة فى  یة فرز  بغ2001 وفاة حافظ األسد فى سنة  وأغلق بعد1979ّ

ّالمعتقلین المنسوبین إلى جماعة اإلخوان المسلمین من اآلخرین، فإننا نعرف بأن المعتقلین فى ھذا  ّ
ّالسجن كانوا یتعرضون ألشكال عدة من التعذیب ومن الضرب بالھراوات الحدید ّ ّّ ّیة والتعلیق من ّ ّ

  .  وإعطاء الكھرباء إلى البدننّساقیال
ّلقوا مصرعھم فى مجزرة حدثت بعد تلقي ) بلمیرا(ر المعتقلین فى سجن تدمًكثیرا من ّإن       

ّاألسد الرئیس السوريحافظ أخ (\- األسد التابعة لرفعتالكتائب  ّ أوامر بالقضاء على كل من )- ّ
 ّ الذى یضفي49قانون رقم ال إصدار دّسلمین فى ھذا السجن، وبعینتسب إلى جماعة اإلخوان الم

ّالشرعیة   یونیو 7في تاریخ ف  ، خوان المسلمیناإلمن ینتمي إلي جماعة  ل على عملیات القتلّ
ّوات جویة وأجھزة ّالتي كانت تملك قالتابعة لرفعت االسد وّالدفاع سرایا ، قامت 1980) حزیران( ّ ّ

ّتخباراتیة خاصة إس ّالدفاع عن النفسعلى قادرین الّداھمة السجن وقتل األبریاء غیر بمّ ّفإن ما بین . ّ
ّمنظمة العفو الدولیة ّوا حیاتھم إثر ھجمات دامیة حسب تقریر  معتقل قد فقد1000 إلي 600 ّ

  . 1983المنشور عام 
ھیومن رایتس (نسان ّووفقا للبیانات التى أدلیت من المعتقلین القدماء إلى لجنة مراقبة حقوق اإل      
ّفإن جثث المعتقلین الضحایا قد تم دفنھا فى المقابر الجماعیة ولم تسلم ) واتش ّ ّّ إلى ذویھا، وبعد ّ

ّف الذى ادعي أنھ كشف بعض المقابر الجماعیةھا نزار نیو ببیانات أدال ّ ّ  ى وعثر عل وقام بفتحھا ّ
ُثم نقلت 1991 قبل  لقتلى مجزرة تدمر الكثیر من الجثث  ّابر الجماعیة إلى المناطق ھذه المقّ

  كشفھا،لھم ّتبین ان ّ من قبل القوى األمنیة بعد األخرى
ّأن عملیات القتل الجماعي كانت تنفذ فى ھذا السجن با للجنة حقوق اإلنسان فإنھا بینت  ووفق      ّّ ین ّ
 ًا ، ویذكرفي كل عملیة وبواقع مرتین اسبوعی شخصا 50إلى  35 من بمعدل. 1983 و 1980عام 

ّ المقتولین الذین نفذ إعدامھم فى أول یوم من أن عدد ّ  وكان ذلك الیوم 180حوالي  بلغ 1984ّ
ّوتوقفت عملیات القتل لفترة وجیزة فى عام . ّأكثراالیام دمویة ّ مرة أخري بعدما تصاعدتّ ثم 1985ّ



  14

قتل فى األعوام ّإندلعت أعمال العنف فى دمشق ومناطق أخرى فى سوریا، وتواصلت عملیات ال
ّ تحقق وقوع عملیة قتل 1989  -ّموزت-كذلك، وفى یولیو التالیة    . شخص160ّجماعي ل ّ
ًإن كل ھذه العملیات تعد إنتھاكا       ّ ّّ ّ لبنود اإلتفاقیات المدنیة والسیاسیةً سافراّ ّ ّ ) أر- بي-سي-سي-أي(ّ

ّالدولیة، فإن  ّمادة السادسة من ھذه اإلتفاقیات الّ ّّ دامات من قبل  بقرارات اإلعقد اخترقت   تكون ّ
  .عادلةالالمحاكم غیر 

ّلقد واصلت منظمة العفو الدولیة ال        ّ ّوقائع الموت فى السجون السوریة فى التسعینیات لّتطرق ّ ّ ّ ّّ
ّ من عام ألفین رغم أن الكثیر من المعتقلین السیاسیین كانوا قد اطلق سراحھم السنوات األولىو ّ  -بعدّ

ّفإن بعض قرارات اإلعدام عن الجرائم العادیة مثل السرقة تم تنفیذه فى غالب األحیان، ، 1990 ّّ ّ  
ّأما بشار األسد إبن حافظ األسد  ّبعض المعتقلین السیاسیین والمدافعین عن حقوق عن منح عفوا  فقد ّ ّ
  .اإلنسان قبل موت أبیھ وما بعده

  
 ة اممجزرة ح

سوریة ابشع مجزرة في العصر الحدیث في مدینة حماة  ارتكبت السلطة ال1982في شباط عام 
ًبھدف القضاء على المعارضة وفي مقدمتھا االخوان المسلمین ، ووفقا لتقاریر منظمة العفو الدولیة 

فقد تعرضت المدینة الى القصف الجوي على مدى خمسة ایام للتمھید لمرور الدبابات في 
لى رؤوس ساكنیھا فتقتل الرجال والنساء واالطفال عبرشوارع  المدینة الضیقة وتدمیر البیوت ع

  .دون تمییز 
 ّقمع أعمال الشغب بعد القصف العنیفس ّإعالن وزیر الدفاع مصطفى طالمن رغم ال وعلى        
ّ فبرایر فإن المدینة لم تزل تحت المحاصرة، وكانت عملی15ّ إستمر إلى الذي  االعتقاالت اتّ

 بوحشیة ّمن جانب آخر یقال إن قوى الجیش كانت تتعامل متواصلة على مدى إسبوعین ، و
ّإن منظمة العفو الدولیة قالت فالتعتیم الشدید على مایجري ورغم قتل الجماعى، اعمال الوترتكب  ّ ّّ 

ّن أنباء ممارسات القتل الجماعي كانت تتسرب إلیھا ، منھاأ  فى المستشفى ً شخصا70ُقتل تم ّ أنھ ّ
ًاعدادا الخاص قتلت ّحرس النظام من ّ وفى نفس الیوم یقال إن كتیبة  فبرایر19خارج المدینة بتاریخ 

ّمسلحة تستخدم غازات السیانید، وكانت القوى الكبیرة من المواطنین في منطقة الحاضر  ّ ضد ّ
جمعون ون یّالمدنیالمعتقلون ، وعلى صعید آخر كان فیھا ّوجود المتمردین التي كانت تشك بالمبانى 

ّالریاضیة ألیام عدة من دون  والمالعب ّ المطار العسكريفي فى العراء ات اإلعتقالفى معسكر ّ ّ أكل ّ
  .ّشرب او
  

ّإن قمع األحداث التى كانت مبیتة من قبل النظام السوري استغرق ثالثة أسابیع رغم  ّّ ّ رغم العنف ّ
ّرئیس السوري یبلغ الصحفي الذي أجرى مقابلة خاصة معھ ال، وكان الشدید  ّ ّّ  فبرایر بأن 24فى ّ

ّالحیاة الطبیعیة قد عادت إلى المدینة رغم ان الطرقات كانت مغلقة فى تلك اللحظات ّ ّّ  وكانت،  ّ
ّقوات العسكریة تستخدم ال  ّ ، والمروحیات كانت تمطر المدینةالثقیلة لقصف بعض األحیاءّالمدفعیة ّ

ّ، والجرافات كانت تھدم األماكن المستھدفة فى المبالقنابل  ّدینة، كما یروى بعض الناجین من ّ
المتفسخة المنتشرة  من الجثث التي كانت تفوح ملیئة بالرائحة الكریھة ّإن المدینة كنت : "المجازر

، ، وكان الكثیر التي غصت بالقتلى والجرحى  في ارجاء المدینة وتحت انقاض المباني المتھدمة 
ّمون إلى المدن األخرى فى سوریا تعرضوا لنفس ّمن بین القتلي والجرحي من قاطني حماة لكنھم ینت

  المصیر إثر االشتباكات، 
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  :قتل أسرة الشّیخ عثمان بحكایة أحد شھود أعیان

ّحي الشرقیة أحد المنازللقد داھم الجنود  فى  ّ تجاوز ّ الدین شیخ عثمان الذي   یعیش فیھ محي الذيّ
ًلوھم جمیعا ثم قتلوھم وقد بلغ عددھم وكان معھ زوجتھ وأوالده وأحفاده فاعتق عاما، 80عمره 

  ًحوالي الثالثین قتیال
  : في البیت بعض من كانواأسماءوفیما یلي قائمة ب

ّدین الشیخ عثمان من عائلة شناب ال زوجة محي- ّ  
  ّ زوجة أحمد الشیخ عثمان من عائلة طھماز-
ّ زوجة محمد الشیخ عثمان من عائلة منصور- ّ  
  ّ زوجة أسامة الشیخ عثمان-
  ّانى مع أوالده الثالثةّجة ممدوح الشیخ عثمان من عائلة خ زو-
ّدین الشیخ عثمان نوریة وأوالدھا ال بنت محي- ّ  
   أوالد أحمد شیخ عثمان ، مأمون ونبیل-
ّ الدین الشیخ عثمان ّ إبن محي دجانة- ّ   
  ّ عمر الشیخ عثمان-
  ّ إبراھیم الشیخ عثمان-
  ّ زبیر الشیخ عثمان-
  عثمانّ فیصل الشیخ -
  ّ زیاد الشیخ عثمان-
  ّ عثمان الشیخ عثمان-
  

ّدین الشیخ عثمان الّمحيوانھار البیت ، أما ى جمیع أفراد العائلة مصرعھم، قلقد ل ً  ذو الثمانین عاماّ
  . ترة وجیزة منقتل بعد ففقد 

ّثرت من ّلقد تم تدمیر عدد كبیر من المساجد أثناء الھجمات، وكذلك الكنائس فى المدینة تأ       
ّالقصف الرھیب، ولم یسمع صوت األذان فى حماة لمدة ثالثة شھور، ووفقا لإلحصائ ُ  38ّات فإن یّ

ّ قد تم ھدمھا كلیا ، وتأثرً دینیاً ومركزاًمسجدا ً بعضھا و ، بشكل جزئي جراء القصف  مسجدا 19 ّ
ّ فتحولت الكنیسة تفادى ھدم الكنائس فى حماة،، ولم یستطع أحد ألغراض أخرى استخدمتھا السلطة 

ّإلى خراب وھى تعتبر من أھم اآلثار التاریخیة، وأخرى من اآلثار التاریخیة " الجدیدة"المشھورة  ّّ ّ ّ
ّقد تأثرت من القصف العنیف، وتھدمت كنیستین في نفس الیوم بعد الھجمات ّ.  

ّالجرجى من الضحایا قد تعرضوا للموت بّإن آالف         من ّاألطباء ّ القوى األمنیة منعسبب ّ
مرضى مصرعھم إثر  من ال180ّاحیاء فى المقابر الجماعیة، لقد لقي  معالجتھم ، وبعضھم دفنوا 

ّوتعرضت صیدلیات فى المدینة ألعمال مستشفیات المدینة  على ّھجمات عنیفة من القوى المسلحة  ّ
ّالسلب والنھب من قبل الجنود، بقیت صیدلیة واحدة فقط التى نجت من النھ ّّ ّ لقد قتل بعض ب، ّ

، ورمى بعد بقر بطون االمھات  االطفال الرضع وحتى االجنة في بطون الحوامل لم تسلم من القتل
ّاألطفال الصغار من نوافذ الشقق وسط آھات أمھاتھم،  ّ  ةر من األطفال فقدوا حیاتھم إثر مجاع، كثیّ

معاصم للحصول على االساور وبعض الجنود قاموا بقطع ید النساء من الّ لمدة أسابیع، ، ّتإستمر
ّكیثر من النساء قتلن بعد تعرضھن ، والذھبیة  ّ ّلتعذیب الرھیبلّ الجنود ممارسة من رفض ، ومن ی ّ
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ّالعنف ضد المدنیین  ّ ، حتى كبارالسن كانوا من بین القتلى بدون یعرض نفسھ للموت من قبل قادتھ ّ ّ ّ
، رائحة جرأ على ذلك كان الموت جزاؤه ّمنیة تمنع دفن الجثث ومن تقوى األالتمییز، وكانت 

ت وتیرة ، وفى األیام األخیرة من المجزرة إرتفع ّالجثث كانت تسود المدینة وبدأت األمراض تتفشى
 بغایة إختتام العلیاّ االعتقاالت تأتى من السلطات زیادة ، وكانت األوامر المطالبة بالقتل

یعرف خصا بما فى ذلك مفتى حماة ولم  ش1500 تم توقیف فبرایر، 26فى ف  ،اإلستجوابات
 ّل الدین من مسؤليرجامن  1000 بفرز وفى الیوم نفسھ أمر رفعت. حتى الیوم  مصیرھم ن

ّالمساجد والمراكز الدینیة من بین المعتقلین اآلخرین وال یعرف مصیر ھؤالء بعد ما أقتیدوا إلى  ّ
ّمة وأصبح عدد النساء یغلب على ّأماكن غیر معروفة، وبعد وقوع المجازر تغیرت نسبة النس

ّالرجال ثم نشأت مشاكل العیش، وتخربت موارد العیش بعد أعمال النھب  ّ التي تعرضت لھا المحال ّّ
 20.من قبل الجنودالتجاریة 

ّ، وتطرقت بعض الصحف بعد وقوع المجزرة فى حماة وقد اضطر االلوف الى مغادرة البالد     
ّالعالمیة إلى ھذه المجزرة ال سوأ من نوعھا فى القرن العشرین، حیث أشارت إحدي األّتى تعد ّ

 مجزرة حماة أكبر عددا من ضحایا الحربّكان الضحایا فى   "1982فى عام (  ّفرنسیةالّمجالت ال
ّمقاالت المنشورة فى مجلة اإلقتصادیة ال وأفادت إحدي ) دارت مع إسرائیل فى أكتوربرالتي دى -ّ

التي تقع على مدینة ّمستقبل عن الحقائق التى جرت فى ف أحد فى الّربما لن یعر"( -أكونومست
ّالسوریة دمشق  میال من العاصمة120مسافة  ّ، فإن الحصول على  اإلذن الحكومى الخاص  ّ

ّاستغرق أسابیع عدة  لدخول الصحفیین إلى المنطقة التى كانت محاصرة بدبابات ومدفعیات منذ  ّ ّ ّّ ّ
  ". )ثالثة أشھر

  
  :ّور كرم عن مجزرة حماةّقصة المص

ّرم طالبا فى الصف السادس فى كان ك ّكلیة الطب بجامعة دمشق، وسافر إلى حماة بعد شھرین من ّّ ّ ّ
ّوقوع المجازر واستطاع تصویر الوحشیة ّ الھمجیة من سیارتھ مختبئا من المسؤلین، ثم سافر إلى  وّ ّ ّ

ّطرابلس فطبع الصور ووزعھا، وعندما عاد إلى دمشق  ّ بأن كرم  السلطات السوریة قد بلغھاكانتّ
ُراء التصویر ، وفى سبتمبر من نفس العام  قتل كرم من قبل السلطة ّھو الذى كان و ّ السوریّ  ة ّ

  وأحرق بیتھ،
ّلقد تم تدمیر المناطق التاریخیة ب      ّ ّجرافات فى المدینة التى دارت فیھا ھجمات عنیفة،  ووفقا الّ ّ

وعلى ،  شخص20000حوالي  ّخوان المسلمین كانت الخسائر البشریة ات لدى جماعة اإلیلإلحصائ
  . بسبب تكتم السلطات السوریة ّ األرقام الدقیقة لن تتضح أبداكل فان 

ّإن المساجد والكنائس دمرت بدون التمییز، وكان فى المدینة        ّ ُ ّ مسیحیا یتعایشون جنبا إلى 8000ّ
ّجنب مع األكثریة السنیة  ّ   . والوئام ّ بالمحبةالمسلمةّّ

ّجریدة الحریة الفرنسیة تشارلس بوبت الذى نجح  مراسل یقول ّ ّ ّالدخول إلى المدینة فى أثناء بّ
ان إلتقیت عیل یوم بعدما دخلت المدینة كشاھد وفى أو" 1982 آذار 1األحداث بشكل ملثم بتاریخ 

ّن أنھا اضطرت إخفاء جثة زوجھا مفصول الربامرأة كانت تشتكى م ّّ ھا كما كان  یفعل أس فى بیتّ
 "سبب استھداف المآذن  ، ولم أسمع صوت األذان لفترة بقائي فى المدینة بّویاتالكثیر من الحم

 
 

                                                
  ألحمد أمین-سوریا-ّللتفصیل راجع كتاب  20
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  انتھاكات حقوق اإلنسان تجاه األكراد فى سوریا
  

  الوضع العام
ة ّ، وعلى حسب ھذه النسب21فى سوریا% 10ّشعب الكردى یمثل طائفة كبري بعد العرب بنسبة الّإن 

ّسوریّ ملیون عدد سكان 20ملیونین من بین صل إلى عدد االكراد فى سوریا قد یّفإن  ّ الكامل، أما ةّ
ّدینیة فإن السنة فى سوریا تمثل الناحیة المن  ّ ّ ّ ، ونسبة السنة بین االكراد فھى قریبة إلى 70%22ّّ ّ

فى بقاع شرق شمال نون  األكراد یقطمنّاألكثریة وّ، واألكراد یستعملون لھجة كرمانجیة، %  100
ّ یسمي بعین الذي فى سوریا واالكراد  فى مدخل نھر الفراتحدود تركیا، وتبلغ نسبة البالد محاذیة ل

من األكراد یعیشون في منطقة الجزیرة في شمال شرق البالد % 50و  ، %10) كوباني(العرب 
ّن، أما األكراد القاطنین في منطقة ّ ھم االكراد األصلییاالكرادّفإن األكراد الموجودین في جبل ا  23،

ّالجزیرة فإنھم أتوا من الخارج وال تمنح السلطات المواطنة لھؤالء، وھذه  المنطقة تعتبر من أغني ّ
 في سوریا ناتج القومي اإلجماليالّثروة البترول، إذا أخذنا بعین اإلعتبار بأن نصف المناطق ب

ّتتكون من البترول فإن أھمیة ھذه المناطق ّ ّ  من األكراد یعیشون ًاكبیرًا ّ ستستوعب أكثر، فإن عددّ
  .الذقیةال دمشق وحلب وفيخارج ھذه المناطق 

  
  ّالوضع التاریخي

ّضع التاریخي لألكراد في سوریا اّتقتضي الدراسة عن الو عھدین مختلفین، وأول ھذین في لبحث ّ
 -عدّ، والعھد الثانى یبدأ ب1950 ّحرب العالمیة األؤلى إلىالّالعھدین یستغرق فترة زمنیة تبدأ من 

ّسیادة السوریة العربیة القومیةال وھو عھد یشمل 1950 ّ ّ ِّ بعض محاوالت التمرد الكردیة تلقد حدث. ّ ّ
 ّ ، وحتى فى بعض األحیان حاصرّفرنسیةى بعد إستقالل سوریا باستفزازات  ّیام األولاألفى 

ًاألكراد المبانى الحكومیة وعلقوا علما كردیا ًّ ّ علیھا، لكن جذور ھذه القضیة تعود إلى بدایة ّّ ن قرالّ
ّ، عندما شكلت تصامیم الحدود  مجتمعات األكراد فى بلدان أخرىالعشرین طبقا لقضایا أخرى عن 

الدولة ّمجتمع الكردى  في داخل حدود الّحرب العالمیة األولى بقى الّللشرق األوسط من جدید بعد 
ّالسوریة أقل نسبیا من  ّ ّ  ّعراق، وباإلضافة إلى ذلك فإنالمعات األكراد اآلخرین فى تركیا ومجتّ

ّلنزوح من تركیا إلى سوریا بعد قمع أعمال تمرّالكثیر من األكراد قد اضطروا ل ّدات فى عشرینیات ّ
ّفإن النازحین األكراد إلى سوریا بین عام .  القرن العشرین وبعد تأسیس لجنة خویبنّوثالثینیات ّ

ّ السوریة فى إطار سیاسة التنوعیة بید الفرنسیین على الجنسیة كانوا یحصلون 1946 و عام 1920 ّ ّ ّّ ّ
حیث ّھذه الفضائل المتاحة فى الدولة ّالمسیطرین علي الدولة، لقد إستفاد الكثیر من األكراد من 

ّكما یتضح للجمیع فأن االكراد لم یعانوا من اإلضطھادات    24.ّإنضموا إلى الوظائف فى الجیش ّ 
ّ وعاشوا فترة سلمیة، لكن الوضع بدأ یتغیر بعد عام 1950والمضایقات إلى عام   ومن ثم 1950ّّ

ّسلطات السوریة بعد البدأت المضایقات من قبل  على مجتمع الكردى خطرا التواجد ّاعتبار النظام لّ
ّسیادة السوریة والقومیة العربیةال ّ ّ ّ.  

                                                
ّإن سوریا تتكون من طوائف عدة ومن بینھا طائفة كردیة تمثل  21 ّ ومیّة والیھودیّة تمثل % 2ّوطائفة التركمن تمثل % 6ّوطائفة األرمن تمثل % 10ّّ ّوطائفة الرّ

%.73ّوطائفة عربیّة تمثل % 3ّوطائفة درزیّة تمثل % 2ّوطائفة تشركزیّة تمثل % 4  
ّالنسبة الدی 22 ّنیّة بین الطوائف كالتاليّ ّمن السّنة واآلخر% 68مسیحیّین العرب، % 14إسماعیلیّة، % 2درزي، % 3علویّین، % 12: ّ  
23 Robert Lowe, “The Syrian Kurds: A People Discovered”, Chatham House Middle East Programme, 2006 ینایر 
ّلتفاصیل راجعوا إلي كتاب سلمي مردم في كتابھ 24 , Syria’s Quest for Independence, Ithaca Press, Gary C. Gambill, “The Kurdish 
Reawakening in Syria”, Middle East Intelligence Bulletin, 2004 أبریل ,4 رقم ,6 جلد, 
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ّد القومیة العربیة، وكانت إصالحات جدیدة د تصاعّرجة الضغوط على االكراد بعوازدادت د      
ّلآلرضى السوریة تھدف إ من % 43، ونسبة یة دللنخب الكر ّالقدرة اإلقتصادیة ضعاف لى اّ

ّاآلراضى المؤممة من الدولة كانت تقع فى منطقة الجزیرة، وتعداد السكان الذى أجرى فى عام  ّ ّ ّ
ّ یشكل محورا أساسیا 1962 ّ، وكانت الغایة عن تعداد السكان  ّفى الوقت الراھنقضایا العدیدة للّ ّ

ّتحدید عدد النازحین األكراد من تركیا، فإن  ّ تقدیم اإلثبات بأنھم قاطنون الىّمجتمع الكردى اضطر الّ
ّ لكي یحصلوا على المواطنة السوریة، أما 1945ریا منذ فى سو ّ نة منھا فھى كانت ّالغایة المبطّ

ّتعریب المناطق الشمالی ّة الغنیة، ونزعت المواطنة السوریة من األكراد الذین لم یستطیعوا اإلثبات ّ ّ ّ ُّ
َبإقامتھم فى ھذه الفترة، وبلغ عدد المخرجین من المواطنة إلى   شخصا بذریعة تمییز 120000ُ

   25. لغة الكردیةالّالعناصر القادمة من الخارج، وتلتھا التقییدات الستعمال 
ًبعث السلطة السوریة صارت القومیة العربیة محوراّوبعد تولى حزب ال       ّ ّ ّ ّ سیاسة الّ أساسیا فى ّ

ّالسوریة، وانتھجت سیاسة التعریب فى المناطق الشمالیة بعد إعداد  ّ ّّ " حزام العرب"بعنوان  مشروع ّ
كان العرب على ّ، و فى إطار ھذه السیاسة أجریت سیاسة إسّمن طالب الھالل فى تلك األیام

ّحدود التركیة فى مساحة عرضھا محاذیة للاألراضى ال ّ كم ثم شرد300 كم وطولھا 10-15ّ ُ ت ّ
ّ، بالتأكید كانت األھداف اإلقتصادیة وراء مشروع        ّمعات الكردیة من دیارھمجتال حزام "ّ

ّ، فإن وجود الجزء األساسي للبترول وتزوید القمح والقطن ب " العرب من ھذه المناطق فى % 80ّ
  26.ّند ھذه االدعائاتسوریا تسا

ّات أسست قرى العصریة فىیسبعینال وفى بدایة        - ھذه المناطق المذكورة فى إطار مشروعّ
 4000العرب فى ھذه المناطق، حیث قامت الحكومة بإسكان من معات ُوأسكنت تج" حزام العرب"

عد ذلك من غى بمشروع حزام العرب ألّمن العصریة، رغم أن  قریة 41 فى 1975عائلة عام 
   27.ألكراد العودة إلى آراضیھم القدیمةللم تسمح  ف1976ّالدولة عام 

ّإن الض ّحقوق الھویة فقطّغوط على األكراد لم تتوقف على ّ   فى األعوام الموازیة ، فقد نزعت ّ
ّ فى تلك السنوات كحق إستخدام لغتھم والتعلیم بحقوق كثیرة من األكراد ّ ّ الكردیة، أما ةغللاّ ّ

ّمضایقات الحكومة السوریة التى كانت ّ من األرمن واآلشوریة فلم تعاني من معات األخرىالمجت ّ ّ
ّالحتفاالت والبرامج الثفافیة ،  على اتفرض الحظر ّمن األرمن واآلشورییین تستطیع ّ الشعوب فھذهّ
ّالتحدث بلغتھا ُتدرس بلغتھم المحلیة ، لقد غالتي ّ ویسمح لھم فتح المدارس الخاصة ّ ّ ّیرت أسماء ّّ
ّلغة الكردیة إلى العربیة وفقا للقانون الصادر فى نھایة السبعینیات، وكل ھذه الالمناطق من  ّ ّ ّ ّ ّ

ّالسیاسات كانت من ضمن اآلیدیولوجیة القوم ّیة العربیة  المتبناّ ّ ّ، فإن  ّة من حزب البعث السوريّ
ّالسبعینات والثمانینات وحتى التسعینات تمثل حقبة إیجابیة ّّ ّّ ّ وطیبة بالنسبة للتعامل مع األكراد فى ّ ّ ّ

ّالدولة السوریة، وحتى  ّ ّ ّمفتى السوري فى تلك االیام الشیخ احمد كفتارو كان كردى األصل، وربما الّ ّ ّّ
ّأھم من ھذا ھو تدرج محمود أ ّ، فإن 1976 و 1972 إلى منصب رئاسة الوزراء بین يّیوبألّ

ّترة لم تتوقف فى سوریا فحسب بل شمل تأسیس العالقات ّالعالقات الطیبة مع األكراد فى ھذه الف
ّالطیبة مع األكراد فى تركیا والعراق، حیث  ّأن حزب العمال الكردى فى تركیة فتحت معسكرات ّ ّ ّ

ّتدریبیة فى المناطق السوریة فى ظل  ّ ّ ّتغاضى الحكومى، أما سبب آخر فى تأسیس عالقات طیالّ بة ّ
ّ إنشغال الحكومة مع قضیة اإلخوان المتلقیة بخطر أكبر، فإن ّفى تلك األیام مع األكراد فھو ّ ّ

ّ فرصة سیاسة المرونة  من الحكومة تجاه األكراد للتدرج استغلواّالموظفین األكراد   المناصب فيّ
                                                

25 http://levantwatch.blogspot.com/2006/05/suriye-krtleri-ve-trkiye.html 
26 Leyla Ahmar, Kamer Saide , االكراد في سوریا Var , s. 56 
27 HRW Report 2009, Group Denial ; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.15 
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ّالحكومیة لم یبذلوا جھدا كافیا لتحسین وضع األكراد فى ھذا البلد حتى لم یلمحوا التعاطى بقضیة  ّّ ّّ
ّذا ییین لنا أیضا لماذا سمح لھم بالتدرج إلى ھذه المناصبّالكردیة، وھ ّّ.  

ّمع بدایة التطورات فى السیاسة الخارجیة والداخلیة فى أواخر        ّ ّّ ّ تسعینات بدأ الوضع المریح الّ
ّلألكراد ینتھى، وكانت عوامل عدة كإلقاء القبض على عبد هللا أوجاالن والضغط التركى على  ّ ّ

ّحزب العمال الكردى و مساع الجھود للتصالح مع صدام أدت إلى ممارسة سیاسة سوریا فى مسألة  ّ ّ ّ
ّعندما تولى اإلبن بشار األسد الرئاسة بدأت آمال نتنعش من جدید تجاه وّالعنف ضد األكراد،  ّ ّ

ّاألكراد، وفى أیامھ األولي بعد تولى السلطة قام الرئیس بشار األسد بوعود إلعادة حقوق األكراد  ّ ّ ّّ
ّبشكل عام وبإعادة حقوق الھویة بشكل خاص، وبعد مرور فترة قصیرة اتضح للجمیع بأن ھذه  ّ ّ ّ

ّ تبین بأن حقبة طیبة بدأت تتراجع وأصبحت ھذه 2004ّالوعود لم تتحقق، وبعد أحداث آذار  ّّ
ّإنعطافیة، فإن اإلنتھاكات فى األحداث نقطة   ّ ستكون نقطة مركزیة فى2004القامشلى عام أحداث ّ

ّھمیة األ ّھذا التقریر وستظھر ّجندة األولي للقضیة األعد إلى اّت بالتصأبدّالبالغة لھذه األحداث التى ّ
  ّالكردیة، 

  
  200428أحداث عام 
ّھمیة األ  األحداث ذاتلقد إنطلقت ّبالغة فى تاریخ األكراد السوریینن عام الّ ، حیث اندلعت 2004ّ

ّ ھتافات سیاسیة، الفریق العربى إثر  تردیدفریق الكردى والّكرة القدم بین لاالشتباكات فى مبارأة 
ّاألسباب الحقیقیة المؤدیة إلى إشعال وتضاربت األنباء عن  ّ فتیل األحداث ومسببیھا، تفید بعض ّ

ّصور لصدام حسین ومقابل ھذا ردد المشاھدون ّبأن مشاھدین عرب رفعوا الفتات المصادر  ّ ّ
ّة لم تبدأ أبدا، واتجھت ى، وفى مصدر آخر یقال بأن المباراالبرزانّاألكراد ھتافات مؤیدة لمسعود 

ّلرئیس اآلمریكى السابق لّاألحداث تصعیدا بعد ھجوم األكراد على العرب مرددین ھتافات موالیة 
  ّرئیس العراقى الراھن طلبانى، البوش و

ّقوى األمنیة، ورددوا ّوخالل فترة قصیرة توسعت اإلضطرابات واشتبك األكراد مع العرب وال       ّ
ّالتمرد إلنھاء اإلحتالل"و " ّالكردستان الحرة" فى سوریا مثل قبلھتافات غیر مسموعة  وبعد " ّ

ّتوسع حجم التمرد اضطرت  ّ ّسلطات السوریة تعزیز قواتھا فى الالّّ ّ منطقة، واستطاعت القوى ّ
ّعیان تم استخدام قنابل الّ قوة مفرطة، ووفقا لبعض شھود قمع األحداث بعد استخدامّالمسلحة 
  .ّعنقودیة

ّا فى تشییع جنازات القتلى، ولفّ واندلعت األحداث مجدد      علم الكردى وحرقت الّت التوابیت بُ
ّرئیس السورى بشار األسد، والصور  ّمداھمات ضد الجماھیر، ّنیة ب بدأت القوى األمحینذاك ّ

. مودة و عفرین و حلبا رأس العین و ع-مثلّ الكردیة ذات الكثافةوانتشرت األحداث إلى المدن 
، فقام  ألكرادل أشخاص مصرعھم إثر اندالع االشتباكات بعد مظاھرة حاشدة 7وفى عفرین لقي 

ّسكة بأعمال السلب وا لنھب ضد الحجماھیر العرب فى  ّمحالت الكردیة وردا على ھذا الّ ّ  قامتّ
ّ محالت وسیابمھاجمةالجماھیر الغاضبة من االكراد  برشق  األكراد قاممودة ارات العرب، وفى عّ

، وكذلك ھاجم جماھیر األكراد المبانى  ّ مركز الشرطة بعد اندالع أعمال العنفة علىحجار ال
ّممتلكات الخاصة وأحرقوا بعض السیارات والمبانىالّالحكومیة و ّ ّ.  

                                                
ّللمراجعة التفصیلیّة 28 ., Abdi Noyan Özkaya, Suriye Kürtleri : Siyasi Etkisizlik ve Suriye Devletinin Politikaları, USAK 
Dergi, Cilt 2, No:8, s 103-108 
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 على آنذاكاألمنى ستنفار االوكانت األحداث تتابع بقلق واضح من تركیا و سوریا، وارتفع      
ّكیة ، وصرح وزیر الخارجیة التررالحدود فى ت ّال یوجد أي سبب انھ " ّة السابق عبدهللا غول یكّ

  "ّ ال یوجد أي نزاع بین األكراد واألتراك فى تركیاّھا ألنةلنشر األحداث إلى تركی
ّلقد قمعت القوى األمنیة السوریة ھذه األحداث        ّ بین سوریا وتركیا وبین  الحدوداغلقت و، بعنف ّ

ّ من وإلى المدینة قامشلى، وعززت على التنقلحظر  في محافظة الحسكة ، وفرض عراق وسوریاال
ّالحكومة قواتھا بإرسال مزید من الجنود إلى المدن المعنیة وفرض حظر تجوال فى ھذه المدن،  ّ

ّاب الكردیة حظر وفى غضون األشھر أبلغت الحكومة إلى األحز.  شخصا2000واعتقل قرابة 
ّأشطتھا بإرسال حطاب رسمى بذریعة عدم وجود الرخصة الالزمة للعمل،  ّ  

ّوبعد تھدئة األجواء تضاربت األنباء حول ضحایا األحداث، ووفقا للمصادر الرسمیة السوریة       ّ ّ ّ
ّمصادر الكردیة فإن عدد الضحایا الّ شخصا، أما فى 25 إلي وصلّكان عدد الضحایا   94ى  إلوصلّّ

ّشخصا خالل ثالثة أیام، وفى الوقت نفسھ حددت المصادر الغربیة والتقاریر المنشورة بعد فترة من  ّ ّّ
  29 . 40ّاألحداث بأن العدد كان 

ّوبعد وقوع ھذه األحداث المؤسفة بدأت المشاكل بین الحكومة واألكراد تعود مجددا ، وقد قامت      
ّحادة متعلقة بھذه األحداث ضد ّمنظمات حقوق اإلنسان بإعالن تحذیرات  ّحكومة السوریة ، الّّ ّ

ّعالم اإلسالمى الكردى الشیخ محمد معشوق الخزنوى بعد الّتوترات من جدید إثر إغتیال الوعادت  ّ
ّ، كان الشیخ محمد معشوق الخزنوى موالیا للنظام السورى 2004أحداث مرورعام فقط من اندالع  ّ ّ ّ
ّ إال أنھ أبدى التغیر بعد األحداث وأدلى بتصریحات 2004قبل أحداث قامشلى عام  ّ ّ بعض بمطالبة للّ

ّالحقوق الثقافیة لألكراد للفت موقفھ رغم إبالغ الكحومة إنزعاجھا الشیخ ّلم یغیر و،   نظر المسؤلینّ
ّذه التصریحات واستمر على نفس المنھج وازدادت سمعتھ لدى الجماھیر الكردیةمن ھ ّ ُوفجأة فقد . ّ

ّ وثم ظھر بأنھ أغتیل، وبعد مرور ثالثة أسابیع من اغتیالھ فى شھر یونیو 2005ّالشیخ فى مایو  ّ
ّعثر على جث عوا ّدیر الزور، ولم یلبث األكراد اجنوب قامشلي فى د.  كم270ھ فى مكان بمسافة تُ

ّبأنھا عملیة منفذة من الحكومة رغم أن الحكومة ن ّ ّ   30عصاباتّفت بذلك قائال إنھ فعل ّ
ّوتوترت العالقات بین نظام السورى والمجتمعات الكردیة بوقوع ھذه األحداث وبدأ تصعید       ّ ّ

ّاالنتھاكات، وسندرس بعض ھذه اإلنتھاكات تحت عناوین المستقلة فى التقریر ّ .  
  

ّھویة تجاه األكرادتمییز ال ّ  
ّ عدة مجاالت فى سوریا، وتحدیدا وقد تم إن سیاسات المضایقة تجاه األكراد صارت ملحوظة فى

ّفرض الضغوط على األنشطة الس ّیاسیة لألكراد، ورغم ھذا فإن قضیة الھویة تعتبر من ّ ّ  فى غایة ّّ
ّاألھمیة، إن عدد  ّاطنة السوریة ومحرومون من الموكردي  ملیون 1,5 اصل  من350000ّ  یسمونّ

ّاألجانب على بطاقات ھویة صادرة من الحكومة، وحرموا من الحصول على الحق اإلنتخابى وحق 
ّتملك العقارات وحق العمل فى الدوائر الحكومیة والمعالجة فى المستشفیات الحكومیة والسیاحة  ّ ّ ّ ّ

ّالحرة، كما أنھم ال یستطیعون عقد زواج قانونى مع المواطن الس ّورى، وإن تزوجوا فال یوثق ّّ ّ
ّزواجھم وإن رزقوا بذریة ال یستطیعون منحھا الجنسیة بل وال صفة األجانب وتبقى ذریتھم تحت  ّ ّ ّ ّ

ّفال یملكون حتى ) وصفتھم المكتومین(ّأما المولودون، " . ّغیر مسجل"صفة المكتومین بمعنى 
ّبطاقات الھویة وال توجد عنھم أي معلومات فى إدارة ال ّ ّسجل المدنيّ ّفھم یحتاجون إلى الترخیص . ّ

                                                
29 ‘One Year After the March 2004 Events’ ve Lowe, A People Discovered Chatham House Middle East Progamme, ینایر 
2006 s. 5.   

30 Abdi Noyan Özkaya, a.g.e.,s.1                                                                                                                  
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ّمن الشعبة السیاسیة فى الشرطة  للتسجیل فى المدارس ّ ّّ ّونتیجة لذلك صارت نسبة التعلیم بین . ّ
وھذا یعتبر من . ّھؤالء االطفال فى أدني مستوى لھا ألجل صعوبة الحصول ھذه الرخصة المذكورة

ّممارسة سیاسات اإلبعاد الحكومیة للشعب ال االجانب یبلغ بوھؤالءالموصوفون . ّكردى عن التعلیمّ
ّ وبا لرغم من أن رئیس النظام السورى الحالى بشار األسد قام بوعود 31. نسمة350.000عددھم  ّ ّّ

ّلحل ھذه المشكلة فى أیامھ األولى عندما تولى السلطة فى سنة  ّ ّ لم تتمخض أي نتیجة إیجابیة 2000ّّ ّ
ّ بأن منظمات حقوق اإلنسان ترصد ھذه الممارسات التمییزیة العرقیة ّوالشك. ّفى إطار حل المشكلة ّ ّ ّ ّ

  .ّوتطالب بوقف التمییز بأسرع وقت ممكنبقلق بالغ تجاه األكراد فى سوریا 
  

ّاإلنتھاكات لحقوق التظاھرة والتجمع ّ ّ  
ّوقد رفعت الحكومة السوریة  فعل ّالضغوط على األكراد بعد أحداث قامشلى وھى كانت بالوتیرة ّ

ّ التى یعبر2004ة، وبعد أحداث ّمتوتر  عنھا األكراد باإلنتفاضة قامت الحكومة بمداھمات عنیفة ّ
ّتجاه التظاھرات والتجمعات للألكراد، ویطالب األكراد فى ھذه التظاھرات والتجمعات المتابعة من  ّّ ّ ّ ّ

ّقبل منظمات حقوق اإلنسان من كثب بإنھاء الضغوط علیھم وإعادة حقوقھم ّ.  
ّوفى تشییع جنازة الشیخ محمد الخزنوى إحتشد عدد كبیر من األكراد وشجبوا الحكومة ،        وما 32ّ

ّلبث أن داھمت الشرطة للمتظاھرین واعتقلت ما ال یقل عن    33. شخصا60ّ
 داھمت الشرطة المتظاھرین المتوافدین لمناسبة عید حقوق اإلنسان إلى میدان 2006وفى سنة       

ّ فؤاد علیقو أحد المنسقین للتظاھرة  ، یقول  واعتقل بعضھمقتھم قبل وصولھم ّلمظاھرة وفرا لقد "ّ
ّأوقفتنى الشرطة مع إبني ومع صدیقى ثم ضربوا علي عشوائیا حیث تلقیت المعالجة لمدة  ّ ّ ّ ّ ّ  یوما 15ّ

  "34إثر الجروح فى بدنى
  

ّلمداھمات الشرطة السوریة ث الملفتة لألنظار حدااألّإن  ّ ّتجمعلّ  لیست ات ومظاھرات االكرادّ
ّمحصورة بھذا الحدث فقط ، ھناك احداث عدة وقعت فى تلك األیام، وعلى سبیل المثال قامت القوى  ّ

ّاألمنیة بمداھمة األكراد المتجمعین للتظاھرة على التدخالت الجیش التركى فى شمال العراق فى  ّ ّ ّ ّ ّ
ّد المتظاھرین وتسببت فيّدموع ض للّ واستخدمت الشرطة الغاز المسیل2007آذار   قتیل وجریحین، ّ

 وفى  تاریخ 35.ّ شخصا ونقلوا إلى المحكمة العسكریة20ّوعلى صعید آخر اعتقل ما ال یقل عن 
ّ منعت السلطات الحفلة الموسیقیة 2008آذار  ّطالب األكراد من جامعة حلب وألغیت ال من المعدة ّ

القانون بّالمتظاھرین والمنددین من  شخصا 21 اعتقل 2009ث آخر فى فبرایر  وفى حد36الحفلة،
 حول ذكري إحیاء 2009ّ وفى برنامج المنسق فى جامعة حلب عام 37 فى منطقة الجزیرة، 49رقم 

   38 طالبا،13مشلى اعتقل اّالضحایا ألحداث ق
  

ّقانونیة والتعذیبالعتقاالت غیر اال ّ  
                                                

31 Leyla Ahmar ve Kamer Saide, Suriye’de Kürtler Var, s.55 
32 http://www2.amnesty.se/uaonnet.nsf/Senaste+veckan/BEAD457AAD39CFBCC1257007002C8690?opendocument 
(accessedSeptember 10, 2009). 
33 HRW Report 2009, Group Denial ; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.18 
34 HRW Report 2009, Group Denial; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.18 
35 HRW Report 2009, Group Denial; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.3 
36 HRW Report 2009, Group Denial; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.3 
37 HRW Report 2009, Group Denial; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.3 
38 HRW Report 2009, Group Denial; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.4 
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ّ تطرقنا إلى الوضع العام والمعامالت السیئة تجاه الدلق ّ ّمعتقلین فى السجون السوریة فى قّ ّ سم األول ّ
ّألكراد نصیبھم من ھذه المعامالت السیئة، ّمن ھذا التقریر، ول ّفإن المعتقلین بشكل عام یحرمون من ّ

ًمقابلة عائالتھم، و ربما أشد سوءا من ھذا ھو عدم معرفة أقارب المعتقلین مكان اعتقالھم،  ّ ّ
ّاألمنیة ثم ینقلون إلى السجون، ولكن بعض اإلیقافات فى مراكز ّالمعتقلون یوقفون أوال عند القوى  ّ ّّ

ّمنیة أحیانا تستغرق عدة أشھر، إن المجموعات األخرى من المعتقلیالقوى األ ّ ن یعانون كذلك من ّ
ّالمعامالت السیئة ت زوجتى لزیارتى عندما جاء "":س-بي-دي-كي" لنا أحد أعضاء فى ویقول . ّ
ّ فقط وبعد تضرعات إبنى الصغیر مددو شلى وسمحوا لى خمس دقائق سجن قامكنت محبوسا فى ّ ّ

  39" دقائق10ّالزیارة إلى 
ّت السیئة فى حالة االعتقاالت یمعامالال وبااإلضافة إلى       ّشكل تعذیب المعتقل مشكلة أساسیة ّ ّ

التي ّل ھذا الموضوع والنتائج ّأخرى، حیث قامت العدید من منظمات حقوق اإلنسان بالبحث حو
ّ إلیھا مروعة جداوصلوا الیھا ّ، وھناك الكثیر من التفاصیل التى بینھا الضح40ّ ّ ّ ایا، وقد قال أحد ّ

لقد أخذونا إلى مركز " 2007 -ّتشرین الثانى–ّ اعتقل بعد التظاھرة نوفمبر المتظاھرین الذي
ّالشرطة فى قامشلى ومن ثم تعرضنا للتعذیب خالل  ّ ّ ّ یوما، إنھا كانت أیام12ّ ّا صعبة جدا وكانت ّ

ّأیادینا مربوطة من الخلف والعیون معصوبة یطلبون منا البصمات بعد نزع البیانات، وكانوا 
ّیضربوننا باألسالك ویتھموننا بالتجسس لصالح آمریكا ّ ّ41  

ّ لنا أحد الضحایا الذى اعتقل لمدة ثالكيحوفى حدیث آخر ی     ّ ّثة أشھر وتعرض لمعاملة سیةّ ّ:  
ّدى وقدمي وغطوا أعینى بحزام أسود واضطررت للبقاء على ھذه الحالة لمدة یلقد ربطوا " ُ ْ ّ ّ11 

ّ كانوا یفكونھا فى أوقات األكل لعشر دقائق فقط ولما كنت أسقط إلى األ انھمّیوما إال رض من كثرة ّ
 بسبب الماء البارد ویضربوننى باألسالك، لقد أصابتنى أمراض عدیدة  في ىّالنعاس كانوا یضعونن

ّھذا التعذیب وفى الفحوص الطبیة التى اجریت بعدما تخلصت من ھناك عل ُّ ّ ّ ّ ّمت أن األمراض العدیدة ّ
  42" معدتى وكلیتى وصدرىأصابت 

ّومن التعذیبات الرھیبة المطبقة فى غالب األحیان ھو حرمان المعتقل من      ّ ّ النوم لمدة طویلة، ّ ّ
  :2006 ّ لنا أحد الضحایا المعتقلین فى العامویقول
ّلقد حبسونى فى حجرة معزولة وكان حراس السج"...  ونني ّن یأتون إلي مرارا وتكرارا ویوقظّ

ّبالماء البارد ویحذروننى بعدم النعاس ویطلبون   43"نى البقاء مستیقظا  مّ
ّویحكى لنا أحد المعتقلین الناشطین من األكراد عن ظروف السجن      ّ:  

ّ بذلك وكانت لدینا بطانیة ًا ّ نتنفس ھواء نظیفا وكان بدنى متأثرّلقد كنا فى حجرة معزولة لم نكن" ّ
حشرات األخرى، كان الكالم الّواحدة فى موسم الشتاء وھى كانت باألسف ملیئتا بالبراغیث و

ّممنوع بین المعتقلین والذى یجرأ بذلك فیعاقب إما بالض ّ   "44ة رب أو اإلساءّ
ّفإن أسالیب التعذیب تجاه الضحای      ّ ّا المتعرضین لھا لم تكن محصورة بذلك، وھناك الكثیر من ّ

ّالمعتقلین یشعرون بالخجل للتعبیر عما حدث لھم، ونستخرج من ھذه الروایات بأن  ّ ّ  كانوا السجانینّ

                                                
39 Ayrıntılı bilgi için bkz. Human Rights Watch interview with PYD activist C.C., June 25, 2009 
ّ منھم إدعوا بتعرّضھم التعذیب12 شخصا و 30ّلقد قابلت اللجنة لمراقبة حقق اإلنسان ب  40 ّ  
ل یمكنكم المراجعة إليّللتفصی 41  Human Rights Watch interview with PYD member F.F., June 20, 2009 
ّللتفصیل یمكنكم المراجعة إلي 42  Human Rights Watch interview with D.D, June 19, 2009 
ّللتفصیل یمكنكم المراجعة إلي 43  Human Rights Watch interview with C.C. June 25, 2009 
ّللتفصیل یمكنكم المراجعة إلي 44  Human Rights Watch interview with D.D. June 19, 2009 
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ّیشتمون على أمھات وزوجات وأخوات المعتقلین، ووفقا لبیان أحد المعتقلین األكراد كان حراس  ّ
ّالسجن یتھمون األكراد ب ّالخونة ویعیدون ھاذا اإلتھام عدة مراتّ ّ ّ.45  

  
ّالوضع لألحزاب السیاسیة ّ  

ّال یملك الي حزب من األحزاب السیاسیة فى سوریا الرخصة الحكومیة الالزمة طبقا للدستور  ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ّالسورى، في الواقع إن المسؤلیین السوریین أعلنوا بإغالق جمیع األحزاب السیاسیة بعد أحداث  ّ ّ ّ ّ ّّ

ّوبدأت تحقیقات المتشددة تجاه المسؤلین لمؤسسات السیاسیة وغیر سیاسیة واألجھزة ، 2004 ّ ّ ّ ّ
ّالكردیة األخرى، فإن الكثیر من المعتقلین السیاسیین یحاكمون لقیامھم بألنشطة السیاسیة فى  ّ ّ ّ ّّ

ّاألحزاب غیر مرخصة بموجب المادة  ّإن مسؤلین السوریین یركزو.  من القانون الجنائى288ّ ّ ن ّ
یكیتى، : ّ وأسماء ھذه األحزاب ھى كالتالى46ّبالتحدید على خمسة أحزاب ویعتقلون مسؤلیھا، 

ّالحركة الكردیة المستقبلیة، حزب اآلزادى   .دى-واي- و بى-أس-بى-دى-كي. ّ
  

، ویوجد من بین المعتقلین أمین العام 2007ُلقد اعتقل سبعة مسؤلین من حزب الیكیتى منذ عام 
ّ وألقي القبض على الناطق الرسمي للحركة الكردیة المستقبلیة فى 47ّلعام الراھن، ّالسابق وأمین ا ّ ّ ّ

 مسؤلین من حزب اآلزادى الكردى بما فى ذلك أمین العام 7، وكذلك ألقي القبض على 2008العام 
 ویوجد من بین المعتقلین مسؤل الحزب الیسارى الكردى فى یلیو 48، 2008للحزب فى عام 

ّذه االعتقاالت توضح لنا درجة الصعوبة والمخاطرة لممارسة السیاسة فى ّ وكل ھ2008.49 ّ ّ
ّاألحزب الكردیة فى سوریا، أما الذى یطلق سراحھ من ھؤالء السؤلین یفیدون استمرار المراقبة  ّ ّ

ُبشكل عام، وحتى فى بعض األحیان یلقى علیھم القبض ویستجوبون من جدید ّ.  
  

ّالحقوق الثقافیة ّ  
ّالسوریین ال یسمحون الحتفاالت األكراد بمناسبة عید النوروز منذ ّفإن مسؤلین  ّ  سنوات، لقد 4ّ

ّداھمت الشرطة إحتفاال كردیا یقدر عددھم بثالثة آالف بمناسبة عید النوروز واستخدمت الغازات  ّ ّ ّ
 وبعد مرور 50.، وقام المسؤلون باعتقال العشرات من المحتفلین2006ّالمسیعة للدموع فى عام 

ّ قامت الشرطة بالمداھمة وتفریق المحتفلین بسبب عید 2008ن من ھذا الحدث فى سنة عامی
ّالنوروز یقدر عددعم بمئتي، وفى آذار  ّ حاولت الشرطة للمداھمة ضد مئات المحتفلین فى 2009ّ ّ

 ألقت األجھزة 2008 وفى حادث آخر فى نیسان 51ّعید النوروز واعتقل العشرات من المحتفلین،
ّتیة العسكریة القبض على اإلستخبارا ّ أشخاص بتھمة مشاركتھم إلى االحتفاالت النوروزیة 9ّ ّ

ّ فإن قوات الشرطة فى سوریا تحاول  فى بعض األحیان للمداھمة 52.ّ أیام8وأطلقت سراحھم بعد  ّ ّ
ّإلى االحتفاالت الذكرى المنسقة من المجتمع الكردى كما تفعلھا فى األعیاد النوروزیة ّّ ّ .  

                                                
ّللتفصیل یمكنكم المراجعة إلي 45  Human Rights Watch interview with Future Movement member G.G. June 19, 2009 
ّللتفصیل یمكنكم المراجعة إلي 46  Human Rights Watch interviews with Hasan Saleh June 19, 2009;and Azadi activist O.O., June 
28,2009 
47 HRW Report 2009, Group Denial; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.31 
48 HRW Report 2009, Group Denial; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.37 
49 HRW Report 2009, Group Denial; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.41 
50 “Use of Violence to Disperse Celebrations of Nowruz in Aleppo” (in Arabic), Syrian Human Rights Committee press 
release, 
51 www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid-4094 (accessed October 2, 2009). 
52 http://www.kurdchr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=670 (accessed September 7, 2009); 
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  رات على األسماءّالتغیی

ّإن أسماء المناطق الكردیة فى سوریا تغیرت بمقتضى القوانین التى بدأ سریانھا فى السبعینیات،  ّ ّ ّّ ّ
ّدى الذى اعتقل فى أیار -واي-یحكى لنا أحد المعتقلین من أعضاء الحزب بى  من القوى 2006ّ

ّوكیفیة تعرضھ ألنواع التعذیب" عین العرب"ّاألمنیة فى  ّ ّ:  
ّكانوا یعذبوننى بدنیا وروحیا، أما التعذیب البدنى فقد بدأ قبل وصولى إلى مركز الشرطة، فإن ّإنھم " ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّالشرطى الذى كان یقف على مدخل مركز الشرطة بدأ یضرب ساقي بالسوط، ثم ضرب على  ّّ ّ ّّ
ّاألجزاء المختلفة فى بدنى، ثم ھددنى و احتقرنى وحاول إذالل األكراد، كان فى جیبى دف ترا مكتوب ّ

ّعلیھ كوبانى وھو إسم أصلى لمنطقة عین العرب الذى تم تغییر إسمھا من قبل النظام السورى،  ّ ّ ّ ّ
ّوعندما وجد الشرطى ھذا الدفتر قال لى   - لعن هللا علیك وعلى كوبانى لماذا ال تكتب عین العرب-ّ

ّوصرخ علي ثم عاقبنى بالضرب بمائة سوط، واستمر التعذیب حوالى ست  ّ ّ ّ ّ  53."ّساعات متقطعةّ
ّومن ناحیة أخرى تغییر أسماء المحالت التجاریة تشكل مشكلة أساسیة أخرى فى ھذا المجال، ووفقا  ّّ ّ ّ
ّللقوانین السوریة فإن األسماء فى محالت التجاریة وھتافات  المكتوبة على معارض المحالت یجب  ّّ ّ ّّ ّ

ّمكونة باللغة العربیة، وتعفى من ذلك فقط% 60كتابھا  ّ ّ الشركات العالمیة الكبیرة مثل مرسیدس ّ ّ
  . وآدیدس وما إلى ذلك من األسماء

ّوتشیر منظمات حقوق اإلنسان الكردیة بسخافة ھذا التصرف قائال      ّّ ّإن لغة الكردیة التى : " ّ ّ ّ
ّینطق بھا المالیین فى سوریا یتعاملونھا كلغة الفرنسیة واإلنجلیزیة، فإن األكراد یشعورن بتعر ّ ض ّّ

ّلغتھم وثقافتھم المھاجمة من قبل السلطات السوریة بنتیجة ھذه التصرفات ّ ّ ّّ.54  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
53 HRW Report 2009, Group Denial; Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria , s.45 
54 http://www.haberx.com/Dunya-Haberleri/Agustos-2009/Türkiye’de Kürt açılımı tartışılırken Suriye Kürtçe işyeri 
isimlerini yasaklıyor. aspx 
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 الخاتمة والمقترحات
ّإن المجتمع الكردى فى سوریا یعتبر كالمعدوم لدى السلطات السوریة التى تتھم كل حركات  ّ ّ ّّ ّ ّ

ّتمییزیة والقمعّ، ویھملون من قبل السلطات عبر سیاسات ال"الخونة"المعارضة  ت ّیة فى المجاالّ
ّرغم أن ممارسات الضغط تتكثف على التمیزات العرقیة من قبل السلطا ت فى سوریا . العدیدة ّ ّ ّّ ّ ّ

ّولكنھا ال تكتفى بھذا بل تمارس الضغط فى مجاالت الثقافیة والتعلیمیة لألكراد ّ ّّ ّأما األكراد فھم ال . ّّ
ّ كما ال یستطیعون التحدث بھایستطیعون تعلیم أبنائھم بلغتھم األم ّرغم أن ھذه السیاسة التمییزیة . ّ ّّ ّ

ّتعود إلى القدیم فى التاریخ لقد أخذ یتجھ نحو التصعید بالتحدید بعد أحداث  ّ ّ ّ2004 .  
ّویجب على سوریا التى أسست عالقات طیبة مع تركیا فى أعوام ألخیرة القیام باالصالحات        ّ

ّ اإلنسان وممارساتھا، وفى ظل مناقشات اإلنفتاحیة تجاه األكراد فى تركیا ّاالزمة فى مجاالت حقوق ّ
ّیجب على سوریا عاجال غیر آجل القیام بمناقشات اإلنفتاحیة الخاصة بسوریا ّّ.  

ّوقبل كل شىء یجب على سوریا أن تغیر سریعا مادة       ّ ّ التى تمثل محورا اساسیا النتھاكات 49ّ ّ ّ
ّالظروف اإلنسانیة فى السجونحقوق اإلنسان وتحسین  ّ ّوالتعاطى مع المطالب والمشاكل لكل . ّ ّ

ّأطراف المعارضة بما فى ذلك جماعة اإلخوان المسلمین، وإزالة جمیع المعوقات أمام المالیین من  ّ
ّالالجئین السوریین للعودة إلى بالدھم ّ  مواطن كردى، 350000 -ّوالقیام بحل مشكلة المواطنة ل. ّ

  .ّر اآلالف من القتلى والمفقودین ال یعرف مآلھم حتى اآلنوإعالن مصی
ّنحن كجمعیة مظلومدر نناشد المسؤلین السوریین ب      ّ ّ:  

ّ والقیام بإصالحات عامة 49 إلغاء القوانین المتناقضة مع حقوق اإلنسان بما فى ذلك قانون رقم -
  .فى القضاء

ّ فتح السجون والمعتقالت لمراقبة منظمات حقوق -   .اإلنسانّ
ّ إبالغ الرأى العام بسیاسة شفافة حول مسألة المفقودین فى مسیرة بدأت منذ أحداث حماة، - ّ

ّومحاكمة المتھمین فى ھذه اإلنتھاكات، وتأمین عودة النازحین بسالم، القیام بإعادة حقوق القتلى  ّ
ّوبكل ما یمكن فعلھ لتعویض المتضررین ّ .  

ّلقائلة بان فترة التقادم فى القانون ال تطبق للجرائم المرتكبة ضد  األخذ بعین اإلعتبار الحقیقة ا- ّّ ّ
ّالبشریة وینبغى األخذ فى اإلعتبار أنھ فى حالة عدم إرساء العدالة كما فى حال رواندا وسربرنتسا  ّ

ّستأخذ المجموعة الدولیة    .ّالحازم والالزمالموقف ّ
ّ ضمان إعادة حقوق االكراد األساسیة، وحل قضیة- ّ ّ المواطنة ووقف جمیع أشكال التمییز العرقى ّ

  .والمذھبى
  

ّالملفات المرفقة ّ  
  49ّ نص القانون رقم - 1
ّ الخطاب المرسل إلى القنصلیة السوریة- 2 ّ ّ  
  ّطلب فتح السجون للمراقبةب ّالخطاب المتعلق  – 3
ّ المراسلة النموذجیة مع القنصلیة– 4 ّ ّ  
  ّجزرة حماة وتمتد إلى الیومقائمة المفقودین فى مسیرة تبدأ بم– 5
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  2-المرفق 
  

ّرسل إلى القنصلیة عن محمد عمر حالخطاب الم ّیان الرزوقّ ّ ّ  
  

ّإلى القنصلیة العربیة السوریة  ّ ّ ّ  
22/11/2009  

  
  288/209: ّالرقم

ّیان الرزوقّعن محمد عمر ح: العنوان ّ ّ  
ّجمعیة مظلوم در لحقوق اإلنسان والتضامن مع المظلومین      ّ ھى جمعیة ناشطقة فى مجال حقوق ّ

ّإن لدى الجمعیة المكونة من .  سنة فى تركیا18اإلنسان منذ  ّ ّ شعبة التى تتعاطى بحقوق اإلنسان 22ّ
  .ّفى تركیا وفى العالم بشكل عام آالف المتطوعین واألعضاء

ّلقد قدمت عائلة محمد عمر ح     ّیان الرزوق طلبا إلى الجمعیة التى تتعاطى كّ ّ ّ طلبات الذلك مع ّّ
ّالشخصیة المقدمة إلیھا، إن شخص المقدم  ّ ّ ّ ّالذى بین بأنھ أب لمحمد عمر حّ ّ ّ ّیان الرزوق أفاد بأن إبنھ ّ ّ ّ ّ

 ة فى سوریا، امد بعد األحداث المعروفة بأحداث حغادر من سوریا إلى بغدا
ّأفاد المقدم بأن إبنھ الرزوق وھو طالب فى كلیة ھندسة التكنولو      ّّ ّ ّ  و  فى بغداد1985جیا ولد عام ّ

ّمھوریة العربیة السوریة فى ّلقنصلیة الجّقدم طلبا  ّ ّ ّ فسلم لھ خطاب رسمى یفید أن ال مانع بغدادّ ّ
ّ، رغم الخطاب الرسمى الصادر من 1ّللعودة إلى بالده، وھذا الخطاب موجود فى المرفق رقم  ّّ

ّاألجھزة الرسمیة القى القبض على الرزوق، طالب ج ّ ّ ّامعى، الذى غادر بغداد بتاریخ ّ
  نّ ثم حكم علیھ بإثنا عشر سنة 2009ّ دیسمبر 13ّ وحوكم فى التاریخ 17/11/2005

ّلكى نقیم ھذه اإلدعائات التى تقول فى الطلب      ّ ّ ّ المقدم إلینا بأن محمد عمر ّ ّ ّالرزوق قد ألقي حیان ّ ّ
ادتكم یدون محاكمة عادلة نطلب من سّعلیھ القبض بطریقة غیر عادلة حیث حكم علیھ بالسجن ب

  :ّاألوراق التالیة
ّالتھمة المنسوبة إلى محمد عمر ح -   ّیانّ
  ّ األدلة المستندة للجریمة-
   سنة 12ّقرار المعلل للمحكمة للحكم على ال -
 

  ّشعبة إسطنبول لجمعیة مظلوم در
  :لإلبالغ وللعلم

ّسفارة الجمھوریة العریة السوریة - 1 ّ ّ ّ ّ  
ّ الدخلیة للجمھوریة العربیة السوریة وزارة- 2 ّ ّ ّ ّ ّ  
ّلجمھوریة العربیة السوریةلّ وزارة الخارجیة - 3 ّ ّ ّ  
ّلجمھوریة العربیة السوریة لوزارة العدل – 4 ّ ّ ّ 
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  3المرفق  رقم 
ّالخطاب المتعلق بطلب جمعیة مظلوم درحول إعداد تقریر المراقبة فى السجون السوریة ّ ّ ّ ّ  

22.11.2009  
  

ّنصلیة العربیة السوریة إلى الق ّ ّ ّ                        22.11.2009  
  

ّزیارة السجون السوریة: العنوان             289/209: ّالرقم ّ ّ  
  

ّجمعیة مظلوم در لحقوق اإلنسان والتضامن مع المظلومین ھى جمعیة ناشطة فى مجال حقوق  ّّ
ّإن لدى الجمعیة المك.  سنة فى تركیا18اإلنسان منذ  ّ شعبة التى تتعاطى بحقوق اإلنسان 22ّونة من ّ

  .ّآالف المتطوعین واألعضاءوتضم فى تركیا وفى العالم بشكل عام 
ّإن الكثیر من منظمات حقوق اإلنسان تصدر التقاریر فى اآلونة األخیرة عن ردائة ظروف       ّ

ّسجون السوریة حیث تعلن الجر ئدعال ّ ّنھا، وغالبیة ھذه التقاریر تفیدّ ّ عن وجود إدارات غیر شفافة ّ
ّمنظمات لھذه السجونالّوعدم السماح لمراقبة  ّ.  

ّترغب الجمعیة مظلوم در إلى زیارة سجون السوریة إلزالة الشكوك وإلعداد التقریر عن        ّ ّ ّ ّ
  . ّمراقبتھا لإلعالن عنھا إلى الرأى العام

  .ّوضاع السجون فى سوریاّوتطلب الجمعیة من دولتكم إذنا لھیئة المراقبة عن األ    
  

  ّشعبة إسطنبول لجمعیة مظلوم در
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ّإلى القنصلیة العربیة السوریة  ّ ّ   2/2010: ّالرقم     04/01/2010             ّ
   289/2009 وبرقم 22/12/2009الخطاب المرسل إلى سادتكم بتاریخ : العنوان

ّلقد إتصلت القنصلیة بجمعیتنا بعد ّ ّ إرسال طلب المتعلق بالخطاب إلى القنصلیة طالبا بعض االوراق ّ ّ
  .ّوبعض المعلومات شفھیا

ّونقدم لكم میثاق الجمعیة إستنادا إلى طلبكم      ّ.  
  .ّادتكم اإلیصال المطالب األخرى كتابیاعونطلب من س     

  
  ّشعبة إسطنبول لجمعیة مظلوم در
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 أسماء مفقودین
  

تاریخ ومكان  المھنة تاریخ ومكان الوالدة االسم ت
 االعتقال

 معلومات أخرى

    1980دمشق       إبراھیم العبد هللا   .1
    1975      أحمد الالذقاني   .2
          أحمد عمار محمد حیاني   .3
 اسالمي 1980    أیمن  بشیر عمار   .4
 اسالمي 1982    أیمن مصطفى العاصي   .5
          حسن المحمد   .6
 ناشط حقوق إنسان 2004ایار    ةحسن سلیمان حذیف   .7
      حسین عبد القادر عباسي   .8
 االنتماء للتیار الوھابي 2004نیسان    ساالر داوود حسن   .9

          سراج احمد   .10
  1982    سمیر ولید علواني   .11
طالل الخطیب بن الشیخ    .12

  عبد الغني
    1980    

    1977      عبد الرحمن حیدر   .13
          عبد الصمد زكریا الجاجة   .14
  1982     محمد صالحانيعصام   .15
  1991    فواز سویكاني   .16
    1982      ماجد جمیل قنطقجي   .17
    1982      متین دباغ   .18
      محمد الوتار   .19
  1982    محمد خیري السكري   .20
محمد عادل سلیم دك    .21

  الباب
    2000    

      محمد عید الصبیخان   .22
    1979      محمد عیروض   .23
      محمود الحسین   .24
 محمود العمر تلجبیني   .25

      سكاب    )أبو الفتح(

      محمود الغبن   .26
  بعث عراقي        محمود حاج محمود   .27
          مصطفى كوكو   .28
          معروف جنید   .29
 اسالمي 1980    منیر العبس   .30
          نبیل السید   .31
 اسالمي 1981    نوزت الیوسفي   .32
  1982    واصف الخطیب   .33
 اسالمي 1978    ولید فارس   .34
 اسالمي 1982    یوسف عرموش   .35
36.             
  1979   1931 عبد القادر حسن عباس   .37
ابو الھدى السكاف    .38

  الھاشمي
    1980  عامل  1940

        1950  عدنان رزمھ   .39
 اسالمي 1977   1953 نبیل محمد سعید بیطار   .40
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     سملیق1980  معلم  1954  أحمد محمد صادق   .41
    1980    1956  عبد الغني یاقتي   .42
  18/03/1976   1956 محمد ظافر البدوي   .43
  26/06/1980   1959 اھر سلطانأحمد م   .44
ابراھیم  منیر كرم الشھیر    .45

 بالمون
  1989نیسان   1959

    1980    1960  عبد الناصر عباسي   .46
    1975    1960  عري جوھر   .47
    1978    1960  فایز ابو ذراع   .48
  1981   1961 أیمن یاسین الصفدي   .49
  09/12/1980   1962 صفوح محمد راتب جبر   .50
محمد مروان عبد المؤمن    .51

  حمدون
 اعتقل في لبنان  1981  طالب  1962

مھیار مصطفى الحسون    .52
 الخلف

 بعث القیادة القومیة 1986   1963

    2004  محاسب  1980  محمود جمال   .53
 ناشط حقوق إنسان 2004نیسان   سنة26 أسامة عجاج عمر   .54
    حلب    إدلب  زیاد محمد الشیخ   .55
        ادلب  احمد احمد خلیل   .56
      محام  ادلب  احمد الزیر   .57
        ادلب  یاد عجرشا   .58
 بعث القیادة القومیة 1977   ادلب حمو محمد حمو   .59
 بعث القیادة القومیة 1977   ادلب حمید الحسین   .60
 بعث القیادة القومیة 1977   ادلب خالد الحاكم   .61
      موظف  ادلب  خالد ناعس   .62
      خطاط  ادلب  سمیر علیان   .63
        ادلب  عبد الرحمن فاخوري   .64
        ادلب  عبد الستار الضعیف   .65
        ادلب  عبد هللا جبران   .66
        ادلب  عبد الواحد محمد قطرون   .67
        ادلب  عبده السعد   .68
 بعث القیادة القومیة 1977   ادلب عزو محمد الموسى   .69
        ادلب  عمر بستاني   .70
    1979  اعمال حرة  ادلب  غیاث شفیق المعلم   .71
 بعث القیادة القومیة 1977   ادلب فواز وسوف   .72
        ادلب  محمد العوف   .73
        ادلب  محمد بستاني   .74
        ادلب  محمد سلیم مردیخي   .75
محمد عبد الوھاب    .76

 العوض
 بعث القیادة القومیة 1977   ادلب

        ادلب  نادر شاكر   .77
    1981  معلم    كفردیان- ادلب   جمعة ناعس   .78
      شریعة   أطمة–ادلب   عبد الرزاق درویش   .79
  1980  مھندس   ارمناز–ادلب   عبد هللا خطیب   .80
    1982  طالب جامعي   ارمناز–دلب ا  كاظم حمودة   .81
    1980  مدرس   ارمناز–ادلب   یونس قرط   .82
 بعث القیادة القومیة 1977    اریحا- ادلب  محمد جمعة النعسان   .83
 بعث القیادة القومیة 1977    اریحا- ادلب  محمد دیب النعسان   .84
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    1980  مدرس تربیة اسالمیة  1938 اریحا –ادلب   ابراھیم محمد احمدو   .85
    1979  طالب  1967 اریحا –ادلب   مدومحمد اح   .86
    1979  طالب  1968 اریحا –ادلب   حسان احمدو   .87
عبد القادر عبد العزیز    .88

 سراقبي
 بعث الیمین 1977   1936 اریحا- ادلب 

    1982  معلم  1948 التوینة –ادلب   حسن العبد هللا   .89
      معلم  1948 التوینة –ادلب   خیرو األطرش   .90
عبد الكریم رضوان    .91

  السلوم
    1980  معلم   القصابیة- دلب ا

 بعث القیادة القومیة 1977    المعرة- ادلب  ضرار عبدو الھاني   .92
 بعث القیادة القومیة 1977    المعرة- ادلب  عوني محمد الحریر   .93
 بعث القیادة القومیة 1977    المعرة- ادلب  محمد عید الموسى   .94
أحمد محمد شعبان    .95

  الیوسف
    1984  موظف  1954 المعرة –ادلب 

عبد القادر یوسف    .96
  الیوسف

    1984  طالب جامعة  1963 المعرة –ادلب 

عبد اللطیف حسیب    .97
  یونسو

    1980  طبیب بیطري  1941 بداما –ادلب 

    1981  معلم  1949 بداما –ادلب   احمد عبد السال م حسون   .98
    1981    1955 بداما –ادلب   قصي حمود یونس   .99

    1979  مدرس   بنش–ادلب   اسعد محمود السید .100
    1979  مدرس   بنش–ادلب   عبد الحمید عمر ھاجر .101
    1979  مدرس   بنش–ادلب   عبد الرزاق احمد العنداني .102
    1981  موظف   بنش–ادلب   مصطفى السید .103
محمد فارس محمد وحید  .104

  فارس
    1980  طالب ھندسة  1954 بیاطس –ادلب 

    1983  مدرس ریاضیات  1955 بینین  –ادلب   راسم عبدو خلیفة .105
    1980  موظف سائق  1935 بینین –ادلب   ین الدباساحمد حس .106
    1983  مدرس لغة فرنسیة  1957 بینین –ادلب   عقل عبدو خلیفة .107
    1980  طالب   ترمانین–ادلب   عبد القادر احمد جبران .108
    1980  طالب   ترمانین–ادلب   عبد هللا دیب كوكش .109
    1980  طالب   ترمانین–ادلب   عبد هللا مدراتي .110
    1980  عسكري   ترمانین–ادلب   انمحمد احمد جبر .111
    1980  طالب   ترمانین–ادلب   محمود شریف .112
  1980نیسان   1958 ترمانین - ادلب  محمد خدوج .113
طالب في الكلیة   1958 ترمانین –ادلب   عبد الرحمن االطرش .114

  الحربیة
1980    

    1980  طالب  1963 ترمانین –ادلب   حسن محمد مصطو .115
    1980  طالب جامعي  تفتناز - ادلب   ابراھیم محمد غزال .116
عبد القادر سیف الدین  .117

  الخطیب
    1981     تفتناز- ادلب 

    1980  مدرس لغة عربیة   تفتناز- ادلب   محفوظ محمد غزال .118
    1980  طالب جامعي  1955 تفتناز –ادلب   عدنان بشیر رحال .119
         جبل الزاویة–ادلب   سامح االبرص .120
  1979 أدیب  جسر الشغور–ادلب  إبراھیم عاصي .121
    1981  نجار   جسر الشغور–ادلب   احمد الجمل .122
    1980  خیاط   جسر الشغور–ادلب   عبد الكریم مصطفى نایف .123
    1980  مساعد مھندس   جسر الشغور–ادلب   نایف كنجو .124
       جسر الشغور –ادلب   قدور الزنك .125
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1938  
 جسر الشغور –ادلب   مطیع حلي .126

1945  
      سائق

غور  جسر الش–ادلب   سلیم قطرون .127
1952  

    1980  بائع خردوات

 جسر الشغور –ادلب   عادل اللوشي .128
1954  

    1981  عامل

 جسر الشغور –ادلب   ابراھیم حلي .129
1956  

    1982  سمان

 جسر الشغور –ادلب   مالك حاج عیسى .130
1958  

    1980  طالب

 جسر الشغور –ادلب   محمد عبد القادر الزنك .131
1958  

      

  جسر الشغور–ادلب   عبد هللا جدوع .132
1960  

    1982  سائق

 جسر الشغور –ادلب   مصطفى حلي .133
1960  

    1980  طالب ثانوي

 جسر الشغور - ادلب   محمد شروف .134
      سنة ثانیة طب  1961

 جسر الشغور –ادلب   ریاض مصطفى سیجري .135
1962  

    1981  طالب

 جسر الشغور –ادلب   إبراھیم أحمد حلي .136
1965  

    1982  ُسمان ـ أخذ رھینة

 جسر الشغور – ادلب  محمد العیسى .137
  1947فریكة 

    1982  امام مسجد

عبد السمیع عبد الحي  .138
  بیدق

 جسر –ادلب 
    1981  خیاط  1955الشغور

    1980     حزانو–ادلب   مصطفى عثمان حبلص .139
    1979  معلم   حفسرجة–ادلب   محمد عبد الفتاح .140
    1982  ضابط مسرح  1944 حیالین –ادلب   عبد الكریم العناد .141
      معلم   خان شیخون–ب ادل  حافظ بسیریني .142
 –ادلب   عبد القادر محمد شاالت .143

  1955خانشیخون
    1980  طالب طب

  بعثي یمیني  1979  ضابط مسرح  1942 دركوش –ادلب   غسان عبد الرحیم السید .144
صالح عبدو رزوق  .145

  منصور
    1980  مدرس   دیر حسان–ادلب 

 دیر حسان –ادلب   عبد الكریم عبد هللا كیالي .146
1940  

    1979  معلم

 دیر حسان –ادلب   احمد ابراھیم كیالي .147
1949  

    1979  مدرس انكلیزي

 دیر حسان –ادلب   احمد منصور .148
1953  

    1981  مدرس لغة انكلیزیة

    1980  شریعة   راس الحصن–ادلب   طاھر عارف جیلو .149
 رام حمدان –ادلب   محمد بدوي .150

1948  
    1980  معلم

    1978  مدرس   سراقب–ادلب   عبد هللا محمد نزال .151
    1980  موظف  1950 سراقب –ادلب   عبد الرحمن خالد المحمد .152
    1980  مدرس  1951 سراقب –ادلب   عبد الحكیم محمد االحمد .153
 اسالمي 1981   1959 سراقب- ادلب محمد نعسان ابراھیم  .154
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 الحجي
      معلم ابتدائي   سرجة–ادلب   محمد الحمد .155
طالب جامعي ـ مقیم    سرمدا- ادلب   عصام محمد العمر .156

   حلبفي
1980    

    1981  مدرس  1951 سرمدا –ادلب   احمد ماجد عبد الرزاق .157
    1981  مدرس  1953 سرمدا –ادلب   عادل مصطفى قزة .158
    1980  عامل  1957 سرمدا –ادلب   محمد احمد نور .159
    1980  طالب  1958 سرمدا –ادلب   محمد حسین الشیخ .160
    1980  عامل  1958 سرمدا –ادلب   محمد سعید الشیخ .161
    1980  طالب  1958 سرمدا –ادلب   اھر قالعمحمد ط .162
    1980  طالب  1959 سرمدا –ادلب   محمد احمد الخطیب .163
    1980  عسكري  1959 سرمدا –ادلب   نور احمد نور .164
    1980  طالب  1960 سرمدا –ادلب   احمد سعید الشیخ .165
    1980  طالب  1960 سرمدا –ادلب   محمد حسین ھاشم .166
    1980  طالب شریعة  1961 سرمدا –ادلب   سعد احمد نور .167
    1984  عسكري  1962 سرمدا –ادلب   جمال محمد الشیخ علي .168
    1981  طالب  1963 سرمدا –ادلب   محمود احمد طویلو .169
    1979  طالب 1969 سرمدا –ادلب   جمال احمد حالق .170
 بعث القیادة القومیة 1977    سلقین- ادلب  زیدو عبد القادر زیدو .171
     س بترولمھند   سلقین–ادلب   صالح بنبوق .172
      طبیب   سلقین–ادلب   صالح نعناع .173
        عین الروز–ادلب   ظافر الحمود .174
   1990حلب  خدمات الجیش 1965 قطمة –ادلب  عبد هللا الشیخ .175
    1982  معلم  1942 كرناز –ادلب   عبد الحمید الحمود .176
 كفر عوید –ادلب   فھد محمد خلیل .177

1952  
    1980  مدرس

ر عوید  كف–ادلب   احمد حسن غریبي .178
1958  

  1984    

 كفر عوید –ادلب   نوري محمد خلیل .179
1960  

  1986    

    1981  موظف   كفرتخاریم- ادلب   درویش ھالل كیالي .180
عبد الحمید عبد المجید  .181

  البدوي
    1980  معلم   كفرتخاریم- ادلب 

    1982  معلم   كفرتخاریم- ادلب   عبد الرؤوف قرجو .182
    1980   جامعيطالب   كفرتخاریم- ادلب   مصطفى ھالل كیالي .183
    1980  طالب جامعي   كفرتخاریم–ادلب   جودت راغب الصرما .184
    1980  سائق   كفرتخاریم–ادلب   عصام محرم .185
  بعثي  1976     كفرتخاریم–ادلب   یوسف حسن ناصیف .186
 كفرتخاریم –ادلب   یحي جبس .187

1961  
    1980  طالب

    1980     كفردیان–ادلب   خمیس رزوق الحمال .188
    1981  موظف   كفردیان–ب ادل  عبد الخالق ناعس .189
رجب حمادي الدامور  .190

  وزوجتھ
      فالح   كفرنبل- ادلب 

احمد عبد الكریم الحسیني  .191
  المحمد

    1980  موظف   كفرنبل- ادلب 

   1980  شرطي   كفرنبل–ادلب   احمد عبد الكریم الحسیني .192
عبد الحمید عبد المنعم  .193

  العبیدو
   1980  شرطي   كفرنبل–ادلب 
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  زوجة رجب دامور  1980  ربة بیت   كفرنبل–لب اد  حلیمة حاج بكور .194
    1980     كفرنبل–ادلب   خالد العبیدو .195
  رھینة عن ابنھ  1980  فالح  1925 كفرنبل –ادلب   رجب حمادي الدامور .196
   1980  مدرس  1937 كفرنبل –ادلب   محمد حسن االیوب .197
   1980  مدرس  1947 كفرنبل –ادلب   احمد جمیل البطال .198
   1980  ضابط نقیب  1950 كفرنبل –لب اد  یوسف حسن االحمد .199
   1981  شرطي جمارك  1954 كفرنبل –ادلب   احمد صبحي السلوم .200
ایمن عبد القادر سلیمان  .201

  الخطیب
   1980  طالب جامعي  1956 كفرنبل –ادلب 

   1980    1956 كفرنبل –ادلب   علي االسعد الخطیب .202
 احمد عبد الكریم زوجة  1980  ربة بیت  1961 كفرنبل –ادلب   نوریة رجب دامور .203

  الحسیني
    1980  طالب  1962 كفرنبل –ادلب   اسعد محمود جربان .204
   1980  طالب  1962 كفرنبل –ادلب   عصام احمد المنصور .205
   1980  طالب  1962 كفرنبل –ادلب   محمود احمد الجربان .206
    1980  طالب  1962 كفرنبل –ادلب   محمود مصطفى التعتاع .207
    1984  طالب  1963 كفرنبل –ادلب   وائل محمد حسن العیسى .208
عثمان محمد عثمان  .209

  الحمو
   1980  مساعد اول بحریة  1942 كفرنبل–ادلب 

   1980  مساعد قوات جویة  1947 كفرنبل–ادلب   یاسین حسن صطیف .210
محمد خیر عبد العزیز  .211

    1980  معلم   كفروما–ادلب   شحادة

    1979  عسكري   كللي–ادلب   ابراھیم برادعي .212
    1981  طالب جامعي   كللي–دلب ا  احمد ابو بكر .213
    1981  طالب جامعي   كللي–ادلب   صبري احمد عباس .214
    1981  طالب جامعي   كللي–ادلب   عارف عبد هللا خرزوم .215
    1981  طالب جامعي   كللي–ادلب   محمد علي سنون .216
    1980  طالب   كنصفرة- ادلب   سلیم محمد حاج علي .217
    1980    1950 كنصفرة –ادلب   مصطفى خلیل .218
         محمبل–ادلب   ایاد عبد الباقي .219
    1981  مدرس  1935 محمبل –ادلب   محمد طاھر عبد الباقي .220
    1982  سائق  1950 محمبل –ادلب   فاروق عبد الباقي .221
نجم الدین طاھر عبد  .222

  الباقي
    1982  فني كھرباء  1956 محمبل –ادلب 

    1980  طالب جامعي  1959 محمبل –ادلب   طھ السعید .223
    1980  طالب ھندسة  1960 محمبل –ادلب   سعیداحمد محمد ال .224
    1982  عسكري  1960 محمبل –ادلب   بسام عبد الباقي .225
    1982  طالب جامعي  1961 محمبل –ادلب   محمد مصطفى عبد الباقي .226
 بعث القیادة القومیة 1977    معر شمشة- ادلب  عبد الرحمن الموسى .227
 معرة النعمان –ادلب   انس مصطفى الحاصود .228

1953  
    1980  لبطا

 معرة النعمان –ادلب   عبد المعین صبحي الكامل .229
1954  

    1980  تاجر

 معرتحرمة –ادلب   قدور صطوف المحیمید .230
1920  

    1980  مزارع

 معرتحرمة –ادلب   علي قاسم المحیمید .231
1943  

    1981  مزارع

 معرتحرمة –ادلب   عبد القادر ابراھیم الرحال .232
1945  

    1980  معلم
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 معرتحرمة –ادلب   ودابراھیم احمد الشح .233
1946  

    1981  معلم

خالد سعید یاسین الحاج  .234
  احمد

 معرتحرمة –ادلب 
1946  

    1981  مدرس

 معرتحرمة –ادلب   علي احمد ابراھیم الرحال .235
1948  

    1980  موظف

 معرتحرمة –ادلب   واصل ابراھیم الحاصود .236
1950  

    1981  موظف

عبد الكریم عید الحاج  .237
  مصطفى

 معرتحرمة –ادلب 
1952  

      مدرس

 معرتحرمة –ادلب   احمد ابراھیم الحسن .238
1960  

    1981  طالب جامعي

 معرتحرمة –ادلب   محمد زعرور الصالح .239
1965  

    1981  طالب

 معرترحمة –ادلب   حزین قاسم المحیمید .240
1945  

    1980  معلم

         معرتمصرین–ادلب   احمد اسماعیل صوان .241
      محام   معرتمصرین–ادلب   احمد عبدو .242
    1980  طالب ھندسة   معرتمصرین–ادلب   البسعلي  .243
         معرتمصرین–ادلب   فاضل صوان .244
 معرحرمة –ادلب   طاھر احمد الریا .245

1947  
    1981  معلم

    1982    1935ادلب   مصطفى الجندي .246
    1979  خطیب  1945ادلب   حسن احمد حاج ابراھیم .247
مدرس في مدرسة   1948ادلب   ولید شعبان .248

  العلوم الشرعیة
1980    

صالح عبد اللطیف قره  .249
  محمد

    1980  ضابط  1949ادلب 

      طبیب اسنان  1950ادلب   ابراھیم عبادي .250
    1980  عسكري  1950ادلب   احمد محمد غریر .251
عالء الدین صبحي السید  .252

  عیسى
    1980  صیدلي  1950ادلب 

طالب جامعي سنة   1954ادلب   مصطفى حمدو .253
  اخیرة

1980    

      بطال  1959ادلب   ھیثم معروف غزیل .254
طالب جامعي سنة   1960ادلب   محمد ولید حمدو .255

  ثانیة
1982    

محمد طلعت مصطفى  .256
    1980  طالب  1961ادلب   السید عیسى

     حلب1980  طالب في جامعة حلب  1962ادلب   محمد یاسر مبید .257
        1963ادلب   احمد طویر .258
     إدلب1982  طالب في جامعة حلب  1963ادلب   محمد ناصر مبید .259
        ادلب جسر الشغور   المصريعبد الحكیم .260
    1981  مخلص جمركي  1953ادلب سرمدا   عبدو محمد الشیخ علي .261
 مجھول 2003-2ت   سنة67ادلب محمد أدیب قاسم .262
    1981    1951الحسكة   خطاب عمر العزیز .263
    1980  ریاضیات  1951الحسكة قامشلي   عبد القادر سلیمان .264
    1980  طالب ثانوي  الرقة  احمد درویش الھویدي .265
  بعثي یمیني  1980  مزارع  1937 الكرامة –الرقة   موسى الیوسف الدیب .266
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  بعثي یمیني  1980  طالب جامعي حقوق  1952 الكرامة –الرقة   عبد الرزاق الدیب .267
فارس مصطفى الحمد  .268

  الطحري
 تل ابیض –الرقة 
1952  

موظف في معمل 
  بعثي  1980  السكر

   1983  نجار  1954الرقة   عید العوض .269
 مجھول 2004نیسان   1955الرقة  مد الشیخحنیف مح .270
  13/08/1985   1961السویداء  وسیم  نواف أبو حسن .271
خطف في قبرص بعثي   1982    السویداء مجیمر  اسد ابو صعب .272

  عراقي
محمد توفیق بركات مال  .273

  حسین
     بیروت1978  مدرس لغة عربیة  القامشلي

      طالب  الالذقیة  محمد احمد مشلوش .274
    1981  فني تحالیل طبیة  الالذقیة   صالحمحمد محمد سھل .275
 ناصري  1980  محام   الحفة–الالذقیة   برھان عطور .276
    1980  مھندس   الحفة–الالذقیة   عبد اللطیف طالب .277
مساعد اول سالح    الحفة–الالذقیة   محمد عمر بیطار .278

  الطیران
1980    

   1980  معھد متوسط  1950 الحفة –الالذقیة   دولة سعید شاكوش .279
الھادي مصطفى عبد  .280

  شاكوش
   1980  نقیب في الجیش  1950 الحفة –الالذقیة 

 الحفة بابنا –الالذقیة   عبد هللا مصطفى طالب .281
1937  

    31/12/1980  مدرس تربیة اسالمیة

      طبیب   بابنا- الالذقیة   محمد عاكف رستم .282
    1980  مدرس تربیة اسالمیة  1937 بابنا –الالذقیة   عبد هللا طالب .283
 دویركة –الالذقیة   د جوالقسلیم محم .284

    1981  تاجر مواد بناء  1935

    1981  مراقب فني  1954 سلمى –الالذقیة   فرید محمد حمدو .285
 مزرعة العال –الالذقیة   عبد الناصر الحمیدي .286

    2004  استاذ ریاضیات  1963

    1981  موظف  1936الالذقیة   محمد بدویة .287
    1981  موظف  1938الالذقیة   محمد جمیل ناصر .288
    1980  مدرس ریاضیات  1940الالذقیة   بدیع طایع نشاري .289
    1980  امام وخطیب  1941الالذقیة   یاسین عبد الحمید شریقي .290
    1983  محام  1945الالذقیة   نعمان عدنان قواف .291
    1981  مھندس كھربائي  1948الالذقیة   عبد الحلیم حمور .292
    1980  طبیب اطفال  1948الالذقیة   محمد عاكف رستم .293
    1981  معھد صناعي  1951الالذقیة    داليریاض .294
    1980  طبیب اسنان  1952الالذقیة   عادل عثماني .295
    1981  طالب جامعي  1953الالذقیة   جمال دالي .296
    1981  طالب جامعي  1954الالذقیة   عبد الكریم عثمان منال .297
    1980  مدرس تربیة اسالمیة  1954الالذقیة   عمار محمد علي .298
    1981  طالب طب  1955الالذقیة   جمال عدرا .299
    1981    1955الالذقیة   غازي عبد القادر غزاویة .300
        1955الالذقیة   نعیم زرطیط .301
    1981  مھندس زراعي  1956الالذقیة   طالل صوفي .302
    1981  موظف  1958الالذقیة   طالل كنعان .303
    1981    1958الالذقیة   عبد هللا طیبة .304
    1981  مساعد مھندس  1958الالذقیة   علي دبالیز .305
    1981  مساعد صیدلي  1958الالذقیة   محمد سھل صالح .306
    1981  طالب ھندسة  1960الالذقیة   حسام ھشام اورفلي .307
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    1987  عامل  1960الالذقیة   ضرار قاسمو .308
    1981  طالب  1960الالذقیة   محمد مشلوش .309
    1980  طالب ھندسة  1961الالذقیة   اسامة فتاحي .310
    1981  عيطالب جام  1961الالذقیة   سعید نسیم .311
    1981  طالبة  1961الالذقیة   شفاء سلیم جوالق .312
    1980  طالب جامعي  1961الالذقیة   عبد الكریم فحام .313
محمد قصي محمود  .314

  یونسو
    1980  معھد متوسط  1961الالذقیة 

    1981  طالب  1961الالذقیة   وائل سعید شاكر .315
    1981  مساعد مھندس  1962الالذقیة   محمد یاسرجوالق .316
    1981    1964الالذقیة   زت آغاخدیجة ع .317
    1981  طفل رضیع  1980الالذقیة   سلیم محمد جوالق .318
    1980  مساعد اول متقاعد  1930الالذقیة الحفة   ابراھیم محمد منون .319
      عامل   العدیمة–بانیاس   سعد عكروش .320
    1980  مدرس تربیة اسالمیة  1941بانیاس   عبد الستار عیروط .321
    1981  مزارع  1945بانیاس   یاسین یاسین .322
    1981  مدرس ریاضیات  1946بانیاس   فاروق محمد بریص .323
    1981  تاجر  1950بانیاس   زكریا مصطفى الزیر .324
    1981  عامل  1950بانیاس   عبدو عبد الرحمن صالحة .325
    1981  طالب جامعي  1954بانیاس   احمد مصطفى الشغري .326
    1981  طالب جامعي  1963بانیاس   محمد عمر عثمان .327
   1980  مھندس بناء سفن  1936جبلة   ن ضامااحمد حسی .328
مساعد مھندس   1952جبلة   مروان احمد مریش .329

  مساحة
1980   

   1980  طالب  1955جبلة   شاكر شاكر .330
   1980  بحار یعمل في الصید  1955جبلة   شفیق سابق وكیل .331
   1980  مھندس  1956جبلة   شاكر مثبوت .332
   1980  بحار یعمل في الصید  1958جبلة   محمد سابق وكیل .333
   1980  طالب  1958جبلة   محمد عبد الغني حداد .334
   1980  طالب جامعي  1960جبلة   علي محمد صوفي .335
    1980- 9-22  طالب جامعي ھندسة  1959حص   محمود احمد حجو .336
  1980أیار   حلب أحمد رسالن دویري .337
      ممرض في الطبقة  حلب  ابو عصام العبد هللا .338
طالب ھندسة سنة   حلب  احمد علوش .339

  ثةثال
    

        حلب  بشار الخطیب .340
    1980  طالب ھندسة  حلب  جمال بي .341
    1979  عسكري  حلب  جمال عیار .342
 اسالمي    حلب حسین ذو الفقار التونجي .343
   1983  موظف  حلب  خالد الدباس .344
   1980  رقیب في الجیش  حلب  زكریا محمود حافظ .345
        حلب  سعید غانم .346
        حلب  صادق الجابري .347
   1980  نقیب في الجیش  بحل  صبحي محمود حافظ .348
        حلب  صالح میاتي .349
    سجن تدمر    حلب  عبد الجبار قلعجي .350
351. 

 2003   حلب عبد الحمید ادریس
عودة من المنفى في 

 العراق
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    1979  اجازة في الشریعة  حلب  عبد الرؤوف محمد .352
عبد الفتاح عبد القادر  .353

  ادلبي
    1981  طالب  حلب

      ضابط  حلب  عبد القادر عبد الرزاق .354
    1979  مدرس  حلب  عثمان جمال حالق .355
    1983  طبیب اسنان  حلب  عدنان قدري مكانسي .356
357. 

 2003   حلب محمد أحمد األفندي
عودة من المنفى في 

 العراق
        حلب  محمد ادیب صالح .358
    1980  امام وخطیب  حلب  محمد خیر زیتوني .359
 اسالمي    حلب محمد زكریا التونجي .360
    1979  طالب  حلب  محمد سعید نكرش .361
محمد عبد الوھاب  .362

  الجابري
    1980    حلب

    8/9/1980  سوق الھال  حلب  محمد عبد الوھاب زھدان .363
 نشاط طالبي 2004نیسان   حلب محمد عرب .364
    1979  طالب  حلب  محمد كلزیة .365
    حلب    حلب  محمد مصطفى صالح .366
        حلب  محمود ابو راس .367
368. 

 2003   حلب محمود علي الفیھان
عودة من المنفى في 

 العراق
    1979  مدرس لغة عربیة  حلب  مصطفى ذاكري .369
     تاجر جلدیات  حلب  مصطفى نبھان .370
    1980  تاجر اقمشة  حلب  نھاد بي .371
    1982  ثانویة  حلب  نھاد درویش .372
    1980  طالب كلیة الھندسة  حلب  ھیثم مال عثمان .373
       حلب  ولید ابو صالح .374
        حلب  یاسر غانم .375
   1979  طالب جامعي  حلب  یوسف محمود حافظ .376
    1981  طالب جامعي  1952 ابین –حلب   محمود عزیز .377
         اعزاز- حلب   مصطفى المصطفى .378
    1980  مدرس  1931 اعزاز –حلب   محمود قاسم عجمي .379
    1980  نجار موبیلیا  1937 اعزاز –حلب   فوزي محمد جركوس .380
      طالب  1960 اعزاز –حلب   عبد الحمید یوسف حیدي .381
طالب ھندسة سنة   1960زاز  اع–حلب   محمد شریف صبري كنو .382

  ثانیة
1980    

    1979  طالب جامعي علوم  1960 االبزمو –حلب   ابراھیم علي الملوحي .383
  1980حزیران    الباب- حلب  عبد هللا محمد الرشید .384
  1978    الباب- حلب  محمود محمد كلزي .385
    1980- 9-6  موظف في سانا   الباب–حلب   حسین رشید عثمان .386
    1980  طالب جامعي   الباب–حلب   عبد الكریم الصالح .387
      تاجر موتورات   الباب–حلب   محمد سعید ملوك .388
      تاجر ذھب   الباب–حلب   مھدي عثمان .389
    1981  موظف  1935 الباب –حلب   عبد هللا ست واق .390
عبد اللطیف عبد الرزاق  .391

  بدر
     الالذقیة1980  مھندس زراعي  1941 الباب –حلب 

    1981    شیخ علي ال–حلب   محمد مروان الصالح .392
 اورم الكبرى –حلب   غازي خلیل الدرویش .393

1950  
    1984  عامل
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 اورم الكبرى –حلب   احمد مرعي الحسن .394
1957  

    1980  عامل

 اورم الكبرى –حلب   فیصل صالح الھاجر .395
1957  

    1980  شرطي

 اورم الكبرى –حلب   احمد حسن شامي .396
1958  

    1980  عسكري

ریاض محمد صبحي  .397
  بركات

رم الكبرى  او–حلب 
1958  

    1980  عسكري

حسن محمد صبري  .398
  بركات

 اورم –حلب 
  1963الكبرى

    1981  طالب

    1981  تاجر   تلرفعت–حلب   حاتم محمد بدران .399
   1980     تلرفعت–حلب   عامر سعید .400
    1981  مدرس ریاضیات  1952 تلرفعت –حلب   ابراھیم محمود منغاني .401
    1981  مدرس  1952 تلرفعت –حلب   احمد محمد طیار .402
   1983  مدرس فیزیاء  1954 تلرفعت –حلب   احمد طیار .403
    1980  مھندس مدني  1954 تلرفعت –حلب   زكریا محمد بھلول .404
   1980  طالب طب سنة اخیرة  1955 تلرفعت –حلب   عدنان سلیمان عبود .405
    1982  خریج معھد  1956 تلرفعت –حلب   عبد المحسن علي الصن .406
    1982  طالب جامعي  1958لرفعت  ت–حلب   احمد عبد السالم الصن .407
    1981  طالب جامعي ھندسة  1958 تلرفعت –حلب   عبد الرحمن محمد بدران .408
    1980  طالب ھندسة مدنیة  1959 تلرفعت –حلب   احمد علي الصن .409
    1980  طبیب  1959 تلرفعت –حلب   عدنان سلیمان عبود .410
    1981  طالب ثانویة  1960 تلرفعت –حلب   جمیل صالح جمیل صباغ .411
    1980  ماجستري شریعة  1952 حریتان –حلب   مصطفى حمود .412
    1980     دارة عزة–حلب   احمد جلو .413
    1989     دارة عزة–حلب   احمد عمر الناصر .414
    1989     دارة عزة–حلب   رمضان عرب .415
    1980  ضابط   دارة عزة–حلب   رمضان علوش .416
    1980  طیار   دارة عزة–حلب   عطا درویش .417
    1980  نقیب  دارة عزة –حلب   محمد عابدین .418
    1980     دارة عزة–حلب   مروان المصري .419
    1989  طبیب   دارة عزة–حلب   یحي عثمان .420
 دیر جمال –حلب   عدنان احمد الجمل .421

    1983  مزارع  1947

 دیر جمال –حلب   عبد القادر جمعة مطرین .422
    1983  مزارع  1954

عبد القادر احمد عبد  .423
  القادر

    1984  طالب  1962 دیر جمال - حلب 

 دیر جمال –حلب   عمر محمد عبد القادر .424
    1981  طالب  1962

    1983  طالب  1961 دیرجمال –حلب   مصطفى احمد دباس .425
  1980    عزاز شمارخ- حلب  محمد حمیدي .426
محمد فیصل علي حاج  .427

 2004اذار   66 عزاز- حلب  سعید
العودة من المنفى في 

 العراق
        1969 عفرین –حلب   سلیمان حمالیكو .428
  2003حزیران   1983 عفرین- حلب  رمضان سلمو .429
         عندان–حلب   محمد عنداني .430
یوسف حسین علي الشیخ  .431

  نعسان
على ید 1979  طالب بكالوریا  1961 كلجبرین –حلب 

مخابرات أمن 
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  الدولة
نقیب في الجیش    مارع–حلب   عبد الرحیم بكري خلیل .432

  مسرح
1980   

    1980  موظف   منغ–حلب   شعبان صادق عثمان .433
    1980  طالب ھندسة مدنیة   منغ–حلب   طاھر احمد حمیدو .434
    1980  موظف سد الفرات   منغ–حلب   عبد الكریم موسى حمشو .435
    1980  موظف سد الفرات   منغ–حلب   محمود لطوف .436
    1981     منغ–حلب   مروان یوسف اسماعیل .437
    1980حلب   شرطي متقاعد  1925حلب   كنجو حبو .438
    1980  لیسانس فلسفة  1933حلب   نعبد الرزاق محمد حنو .439
    1980  ضابط مدفعیة عقید  1938حلب   فیصل سیرجیة .440
محمد أنس أحمد كسحة  .441

    6/4/1980  تاجر توابل  1938حلب   )أبو األنس(

    1980  خیاط رجالي  1947حلب   محمد صالح سعید حیاني .442
محمد زھیر صبحي  .443

موظف معمل   1948حلب   )أبو حامد(قسطلي 
    14/5/1980  البطاریات

    1980  صیدلي  1948حلب   محمد نبیھ وفائي .444
أبو (محمود عطري  .445

 -إجازة في اإلنجلیزي   1948حلب   )المنى
    14/5/1980  موظف

أبو (ولید عبد هللا حردان  .446
    14/5/1980  محاسب في التربیة  1948حلب   )عبدو

عبد القادر أمین الشیخ  .447
    16/9/1980  إجازة اقتصاد  1949حلب   )أبو العال(

محمد خالد بن محمد  .448
  الخطاب

     حلب1980  تاجر  1949حلب 

أبو (مصطفى صباھي  .449
    14/5/1980   موظف- إجازة تجارة   1949حلب   )أسامة

    1980  مدرس تربیة اسالمیة  1950حلب   احمد محمد الغانم .450
     حلب1981  رجل أعمال  1950حلب   بكري بن أحمد واعظ .451
    1980  سالمیةمدرس تربیة ا  1950حلب   حسین علي الناصر .452
      خیاطة وتطریز  1950حلب   سمیر محمد عطار .453
    1980  مدرس ریاضیات  1950حلب   عدنان منال .454
أبو (حسن زكریا باذنجكي  .455

 موجھ - أدب عربي   1951حلب   )السعداء
    28/8/1980  أیتام

    14/5/1980  سنة ثالثة شریعة  1951حلب   )أبو الفرج(فؤاد اسكیف  .456
محمد نائل عبد اللطیف  .457

    14/5/1980  سنة رابعة علوم  1951حلب   )أبو الغیث(اویش ج

    1980  صیدلي  1952حلب   محمد عمر خیاطة .458
اسامة محمد علي عبد  .459

  اللطیف ھاشمي
    1980  طبیب اسنان  1953حلب 

    1985  محامي  1953حلب   عبد اإللھ حمیدي .460
    سجن تدمر  سنة رابعة ریاضیات  1953حلب   محمد العمر ندیم مداراتي .461
   1980  مدرس تربیة اسالمیة  1954حلب   امة محمد الحجاراس .462
    1980  موظف  1954حلب   عبد العلیم طالب صباغ .463
لیسانس علوم   1955حلب   بكري مبیض .464

  اقتصادیة
1980    

أبو (علي عبد هللا حردان  .465
    4/9/4980  خیاط تجاري  1955حلب   )عبیدة

    1980  موظف  1955حلب   عیسى زھدي البیانوني .466
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    1981  ساعاتي  1955حلب   ل سریومحمد فاض .467
    سجن تدمر  خریج معھد صناعي  1955حلب   مصطفى ندیم مداراتي .468
عبد الرحمن شعبان  .469

    1979  طالب جامعي ھندسة  1956حلب   قصاب
أبو (كمال عبد المعطي  .470

 -ثانویة صناعیة   1956حلب   )المعالي
    11/9/1980  عسكري

    1980    1956حلب   ماھر محمد كامل الخطیب .471
    سجن تدمر  خریج معھد صناعي  1956حلب   مصطفى بطیخ .472
    1982  طالب  1957حلب   حسین عبد الرحمن قیمة .473
    1981  تاجر  1957حلب   عبد الكریم احمد مزراب .474
أبو (عمر یوسف حردان  .475

    28/8/1980  بكالوریا صناعیة  1957حلب   )الصلح

    حلب  تمدیدات كھربائیة  1958حلب   أحمد بطیخ .476
477. 

بو أ(أحمد قطاش 
  سنة ثالثة طب بیطري  1958حلب   )اإلحسان

عند (البوكمال 
محاولة اجتیاز 

) الحدود
21/5/1980  

  

    سجن تدمر  سنة رابعة زراعة  1958حلب   جمال ریشي .478
    1980  طالب ھندسة ثالثة  1958حلب   خالد صادق صباھي .479
480. 

سنة ثالثة ھندسة   1958حلب   )أبو العز(خلدون مقید 
  كھربائیة

عند (البوكمال 
محاولة اجتیاز 

) الحدود
21/5/1980  

  

    سجن تدمر  سنة رابعة طب  1958حلب   شریف دوالیبي .481
    1980  طالب صیدلة  1958حلب   صالح محمد علي حیاني .482
    1980  موظف  1958حلب   صالح الدین البیانوني .483
    1980    1958حلب   علي محمد علي حیاني .484
سنة رابعة  ھندسة   1958حلب   عمر أكتع .485

     تدمرسجن  معماریة

    سجن تدمر  سنة رابعة زراعة  1958حلب   فھد عكام .486
    1981  طالب ھندسة ثالثة  1958حلب   مازن صادق صباھي .487
    1980  حداد  1958حلب   مازن عدنان صباھي .488
    1981جامعة حلب   طالب جامعة  1958حلب   محمد أسود .489
    سجن تدمر    1958حلب   محمد قاطرجي .490
 مجھول 1999-1ك    1958حلب  محمد مھند أدیب حناوي .491
    1980  طالب كلیة علوم  1958حلب   یاسر عبد القادر فتال .492
    1979  طالب ھندسة كھرباء  1959حلب   جمال علي عقیل .493
    1980  طالب ھندسة  1959حلب   حسن ابراھیم عجیل .494
    1980  طالب جامعي  1959حلب   شریف مصطفى مسالتي .495
طالب معھد ھندسة   1959حلب   عبد الرحمن بابللي .496

    سجن تدمر  ھرباءالك

    1980  طالب جامعي  1959حلب   مازن صالح دباس .497
    1980حلب   طالب  1959حلب   محمد أیمن حبیب .498
    1980  طالب  1959حلب   محمد علي حالق .499
    1981  طالب ھندسة كھرباء  1959حلب   ناظم عنداني .500
طالب ھندسة جامعة   1960حلب   بسام موصلي .501

  حلب
     حلب1981

    1980  طالب  1960 حلب  جمیل محمد صباغ .502
    سجن تدمرسنة ثالثة ھندسة   1960حلب   عامر محمد طالب .503
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  كھرباء
     حلب1979  طالب ثانوي  1960حلب   عبد المعین البستاني .504
    سجن تدمر  بكالوریا شرعیة  1960حلب   ماجد مصري .505
    سجن تدمر  طالب المعھد الصناعي  1960حلب   ماھر حریري .506
    1979  طالب طب سنة ثالثة  1960حلب   محمد محمد كامل الخطیب .507
    سجن تدمر  طالب بكالوریا  1960حلب   محمود خطیب .508
    1981  طالب  1960حلب   یاسر عبد القادر ادلبي .509
  
  

 
 

 


