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املنطقة  دول  التجمع يف  حرية  أكرب حول  دراسة  الدولة جزء من  التجمع حسب  لحرية  املراجعة  هذه 

األوروبية‑املتوسطية يف الوقت الحارض. وتتألف الدراسة من جزئني. األول: اإلطار القانوين. والثاين: مامرسة حرية 

التجمع. نرش الجزء األول من الدراسة اإلقليمية يف شهر أيلول/سبتمرب 2013. وسينرش الجزء الثاين يف عام 2014.

النسخة الكاملة من الدراسة حول حرية التجمع يف املنطقة األوروبية‑املتوسطية ميكن الحصول عليها هنا. 

وتضم الدراسة املعايري الدولية لحامية الحريات األساسية، ثم تحلل األطر القانونية ومدى التزامها مبعايري حقوق 

اإلنسان الدولية يف ثالث عرشة دولة يف املنطقة األوروبية-املتوسطية واالتحاد األورويب، وهي: االتحاد األورويب 

ككل، وإسبانيا، واململكة املتحدة، والجزائر، ومرص، وإرسائيل، واألردن، ولبنان، وليبيا، واملغرب، وفلسطني، 

وسورية، وتونس، وتركيا.

ومن أجل تطوير التقييم للقوانني عىل مستوى الدولة مع املعايري الدولية واملضامني العملية لألحكام القانونية 

املتعلقة بحرية التجمع، تم استخدام مؤرشات موضوعية كمرجعية يف كل فصول الدراسة، جنباً إىل جنب مع 

مقاربة حساسة جندرياً، أي تراعي الفوارق بني الرجال والنساء، الستكشاف ما إذا كانت النساء يتمتعن بحرية 

التجمع بنفس القدر الذي يتمتع به الرجال، وما إذا كانت النساء يتأثرن بالقيود أكرث من الرجال.

واستندت هذه الدراسة إىل عملية مشاورات مع املنظامت األعضاء يف الشبكة األوروبية-املتوسطية لحقوق 

اإلنسان، ومبشاركات منها. وشملت العملية مثانني منظمة ومؤسسة تدافع عن حقوق اإلنسان موجودة يف ثالثني 

دولة، إضافة إىل أفراد أعضاء يف الشبكة. وبناء عىل ذلك، تعكس الدراسة جهود باحث/ة كلف/ت يف الدول 

املشمولة بالدراسة، ومبساعدة من مجموعات العمل التابعة للشبكة، املختصة بحرية تكوين الجمعيات والتجمع 

والحركة، ومبشاركة فعالة من منظامت مجتمع مدين وخرباء.

وبناء عىل ذلك، فإن هدف هذه الدراسة أن توفر للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ومنظامت املجتمع املدين، 

ومؤسسات الدول تحليالً ميّكنها من تقييم السياسات عىل مستوى الدولة ومقارنتها بدول أخرى واملواثيق 

الدولية من أجل السعي إىل إصالحات ذات صلة، واملساعدة عىل تحسني وضع حرية التجمع يف دول املنطقة 

األوروبية املتوسطية.

سان ‑ حرية التجمع ‑ اإلطار القانوين
ق اإلن

شبكة األوروبية‑املتوسطية لحقو
ال
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المقدمة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر يف متوز/يوليو 2012 أن الوضع يف سوريا قد تطور إىل نزاع مسلح داخيل، وبالتايل يجب عىل 
جميع األطراف يف الرصاع االلتزام مببادئ القانون اإلنساين الدويل؛ وانتهاك أي طرف لهذه املبادئ ميكن أن يشكل جرمية حرب.1

للمطالبة  السلمي  السورية ضد حركة االحتجاج  الحكومة  الذي مارسته  العنيف والعشوايئ  القمع  أكرث من عامني، أسفر  عىل مدى 

بإصالحات دميقراطية يف البالد عن عرشات اآلالف من القتىل، وماليني الالجئني واملرشدين داخلياً، وأزمة إقليمية إنسانية وعسكرية 

متصاعدة، مع عدم وجود آفاق سياسية لحلها عىل املدى القصري.

اندلعت االحتجاجات املناهضة للحكومة يف سوريا يف مدينة درعا، جنوب العاصمة دمشق يف منتصف شهر آذار/مارس 2011، عندما 

اعتقلت أجهزة أمن الدولة مجموعة من طالب مدرسة ثانوية لكتابتهم شعارات ضد الحكومة عىل جدران مدرستهم.

واعتقل الطالب بشكل غري قانوين وتعرضوا للتعذيب، فأدى ذلك إىل دفع املواطنني إىل تنظيم احتجاجات سلمية. 

يوم 17 آذار/مارس 2011 ردت الحكومة وقوات األمن بإطالق النار لتفريق املتظاهرين، مام أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال العديد 

منهم. 

تضافر القمع مع عوامل سخط اجتامعي عديدة، من قبيل احتكار النظام الحاكم للرثوة، والفساد املسترشي، واستمرار تطبيق حالة 

الطوارئ منذ أكرث من نصف قرن، وفقر عىل نطاق واسع، ومتييز ضد األقليات. كل ذلك أدى إىل اتساع نطاق املظاهرات.

استمرت بعد ذلك املظاهرات السلمية واالعتصامات الداعية إىل الحرية والكرامة طيلة شهور، وتواصل حصد املتظاهرين بالذخرية 

الشوارع، وهتفوا  السوريني إىل  السورية تقريباً، وخرج مئات اآلالف من  انترشت حركة االحتجاجات يف جميع األرايض  الحية. وقد 

بشعارات الحرية ودعوا إىل »سقوط النظام«.

ومارست  السوريني،  من  اآلالف  عرشات  عشوائياً  واعتقلت  السلميني،  املتظاهرين  ضد  املفرطة  القوة  استخدام  السلطات  واصلت 

التعذيب بشكل منهجي عىل نطاق واسع. 

من خالل االستخدام العشوايئ واملفرط للقوة ضد املدنيني، فإن الحكومة السورية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ترقى إىل 

مستوى جرائم ضد اإلنسانية.

ويف هذا السياق، بدأت أعداد كبرية من الجنود والضباط يف الجيش السوري وقوات األمن االنشقاق واالنضامم إىل املتظاهرين السلميني. 

يف البداية، نظم املقاتلون املنشقون أنفسهم لحامية املتظاهرين، وبعد ذلك، انضم إليهم مدنيون، وتشكل ما أصبح يعرف بـ»الجيش 

السوري الحر«، الذي بدأ يخوض معارك ضد القوات الحكومية.

ومع تزايد االشتباكات بني الجيش السوري الحر والقوات الحكومية، متكنت املعارضة املسلحة من السيطرة عىل عدة مناطق من البالد، 

وباالستناد إىل دعم من جزء كبري من السكان. 

ورداً عىل ذلك، تزايد استخدام الحكومة لألسلحة الفتاكة، مبا يف ذلك استخدامها ضد املناطق املدنية املأهولة بالسكان، مام أدى إىل 

دمار هائل وأعداد كبرية من اإلصابات.

1 انظر تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلّة بشأن الجمهورية العربية السورية )A/HRC/23/58(، حزيران/يونيو 2013.
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ويف متوز/يوليو 2013، أعلن األمني العام لألمم املتحدة أن عدد الوفيات بلغ مئة ألف وفاة.2

1. اإلطار القانوني العام  

صادقت الحكومة السورية عىل معظم اإلعالنات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تؤكد حق األفراد يف املشاركة يف التجمعات 

السلمية.

ww.العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ww.العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية

ww.اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، سيداو

ww.اتفاقية القضاء عىل التمييز العنرصي

ww.االتفاقية 87 للمنظمة الدولية من العمل

ww.اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

ومتت صياغة الدستور السوري لعام 1973 لخدمة مصالح حزب البعث الحاكم وعائلة األسد، وحاميتهام من كل املسؤولية القانونية، وضامن 

استمرارهام يف السلطة. 

تنص املادة 8 عىل أن »حزب البعث العريب االشرتايك هو الحزب القائد يف املجتمع والدولة« األمر الذي عنى هيمنة الحزب عىل السطات 

الثالث: الترشيعية والتنفيذية والقضائية.

ومينح دستور 1973 لرئيس الجمهورية صالحيات واسعة تشمل تعيني الحكومات وإقالتها، وحل مجلس الشعب، وإصدار القرارات واألوامر 

وفقاً للترشيعات النافذة. وهو أيضاً رئيس مجلس القضاء األعىل الذي يعني القضاة وأعضاء املحكمة الدستورية العليا.

تنص املادة 39 من دستور عام 1973 رصاحة عىل أنه: »للمواطنني حق االجتامع والتظاهر سلمياً يف إطار مبادئ الدستور وينظم القانون 

مامرسة هذا الحق«.

ومع ذلك، فقد تم انتهاك هذا الحق ألكرث من نصف قرن بسبب حالة الطوارئ السارية املفعول منذ 8 آذار/مارس 1963 )اليوم الذي توىل 

فيه حزب البعث السلطة من خالل انقالب عسكري(. 

وقمع  فيه،  املشاركني  أكرث، ومالحقة  أو  أفراد  ثالثة  تجمع  ملنع  واسعة  والرشطة صالحيات  والجيش  األمن  أجهزة  منحت  الطوارئ  حالة 

املسريات واملظاهرات.

وقد حوكم العديد من املحتجني، وحكمت محكمة أمن الدولة العليا عليهم بعقوبات شديدة. ونص قانون حالة الطوارئ عىل وجود محاكم 

2 األمني العام لألمم املتحدة ووزير الخارجية األمريكية يحثان عىل التوصل إىل حل سيايس لألزمة يف سورية:

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45497&Cr=syria&Cr1#.UqZ0HfQW1_B
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عسكرية بصالحيات واسعة، وصدرت قوانني استثنائية لحامية األجهزة األمنية وضامن حصانتها من العقاب.3

يف أعقاب االحتجاجات الواسعة يف جميع أنحاء سورية يف آذار/مارس 2011، أصدر الرئيس السوري بشار األسد العديد من املراسيم يف 

إطار خطط إصالح لتخفيف االستياء الشعبي تجاه حكومته، فألغى مبرسوم محكمة أمن الدولة العليا يف دمشق،4 ورفع حالة الطوارئ، 

ووضع أحكاما لتنظيم املظاهرات السلمية،5 وسمح بإنشاء األحزاب السياسية،6 وعدل الدستور، وألغى االمتيازات الدستورية املمنوحة 

لحزب البعث. لكن هذه اإلصالحات املشجعة ذهبت أدراج الرياح، فإما مل تجد طريقها للتطبيق، أو حال دون تطبيقها اتخاذ تدابري 

قمعية جديدة.

اإلصالح الدستوري 2011

تحت ضغط االحتجاجات الحاشدة التي بدأت يف منتصف آذار/مارس 2011، اضطر النظام السوري لتشكيل لجنة لصياغة دستور 

جديد، وتم يف وقت الحق تقدميه لالستفتاء العام يف 26 شباط/فرباير 2012، وسط احتجاجات واسعة النطاق عىل العملية برمتها التي 

نفذت يف سياق من العنف السيايس املتطرف ضد املحتجني واملعارضني.

منح الدستور الجديد7 صالحيات واسعة لرئيس الجمهورية ال تقل عن صالحياته يف الدستور السابق، ولكنه ألغى املادة 8 التي كانت 

محل جدل طيلة نصف قرن من الزمن. 

اعرتف الدستور الجديد بشكل رصيح بحرية تكوين الجمعيات والنقابات واألحزاب، كأشكال مختلفة من مشاركة املوطنني يف الحياة 

السياسية الوطنية.

»الجمهورية  أن  عىل  األوىل  املادة  ونصت  طويل،  زمن  منذ  للسلطة  واحد  حزب  احتكار  مع  قطيعة  الجديد  الدستور  أحدث  وقد 

العربية السورية دولة دميقراطية«. وتقول املادة 8: »يقوم النظام السيايس للدولة عىل مبدأ التعددية السياسية، وتتم مامرسة السلطة 

دميوقراطياً عرب االقرتاع«.

أما املادة 9 فتقول: »يكفل الدستور حامية التنوع الثقايف للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز 

الوحدة الوطنية يف إطار وحدة أرايض الجمهورية العربية السورية«.

املادة 38 تنص عىل أنه »لكل مواطن الحق بالتنقل يف أرايض الدولة أو مغادرتها إال إذا منع من ذلك بقرار من القضاء املختص أو من 

النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانني الصحة والسالمة العامة«.

ولكن منذ أواسط الثامنينيات كان هناك حظر سفر )رسمي وغري رسمي( يستهدف املعارضني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان. 

ويف عام 2009، وثق املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري أكرث من 300 حالة حظر سفر أشخاص إىل الخارج. وقد توقفت هذه املامرسة 

بعد الثورة.

3  تشمل األمثلة عىل هذا القمع طريقة تعامل القوات األمنية العسكرية مع احتجاجات واسعة يف املناطق الكردية ضد املامرسات التمييزية يف 11-12 آذار/مارس 2004، 

مام اسفر عن مرصع 36 شخصا عىل األقل، وأكرث من 160 شخصا بجروح واعتقال أكرث من 2000 شخص. انظر هيومن رايتس ووتش، »الحرمان الجامعي. قمع الحقوق 

السياسية والثقافية لألكراد يف سورية«، 2009.

4 املرسوم الترشيعي رقم 53 بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2011.

5 املرسوم الترشيعي رقم 54 بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2011.

6 املرسوم الترشيعي رقم 100 الصادر يف آب/ أغسطس 2011.

7 املرسوم رقم 94 بتاريخ 28 شباط/فرباير 2012 صدر بخصوص نرش الدستور املذكور.
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األحكام املنظمة لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

املادة 10 من الدستور الجديد )عىل غرار املادة 9 من الدستور السابق( تنص عىل أن »املنظامت الشعبية والنقابات املهنية والجمعيات، 

هيئات تضم املواطنني من أجل تطوير املجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقاللها ومامرسة رقابتها الشعبية ومشاركتها يف 

مختلف القطاعات واملجالس املحددة يف القوانني، وذلك يف املجاالت التي تحقق أهدافها«. 

املادة 44 تنص عىل أنه »للمواطنني حق االجتامع والتظاهر سلمياً واإلرضاب عن العمل يف إطار مبادئ الدستور وينظم القانون مامرسة هذه 

الحقوق«. وتنص املادة 45 عىل أن »حرية تكوين الجمعيات والنقابات، عىل أسس وطنية وألهداف مرشوعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً 

للرشوط واألوضاع التي يبينها القانون«، وميثل هذا أو اعرتاف رسمي مبشاركة املجتمع املدين يف الحياة السياسية.

ومن النتائج األخرى لعملية اإلصالح هذه، سن قانون ينظم املظاهرات السلمية ألول مرة يف البالد، وذلك وفق املرسوم رقم 54 الصادر يف 21 

نسيان/أبريل 8.2011 ينظم هذا املرسوم املظاهرات السلمية، ويعرف املظاهرة بأنها »تجمع عدد من األشخاص أو سريهم بطريقة سلمية 

يف مكان أو طريق عام أو بالقرب منهام بقصد التعبري عن رأي أو اإلعالن عن مطلب أو االحتجاج عىل أمر أو التأكيد عىل تنفيذ مطالب 

معينة«. ولكن أحكام هذا املرسوم مل تلب التوقعات، وتعاين من نواقص كام سيتبني أدناه.

2. اإلجراءات  

تشرتط املادة 5 من املرسوم املتعلق باملظاهرات السلمية حصول املنظمني عىل ترخيص ملظاهرتهم قبل خمسة أيام عىل األقل. وتقول: 

»يتعني عىل من يرغب بتنظيم مظاهرة تشكيل لجنة تقدم طلباً إىل الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء املظاهرة ومكان تجمعها وانطالقها 

وخط سريها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سرتفع خاللها«.

ال مييز القانون بني املظاهرات واالعتصامات بل شمل االثنني يف تعريف املظاهرة.

يتعني عىل الوزارة أن ترد كتابة عىل الطلب خالل أسبوع من تاريخ استالمه. وهذه فرتة طويلة جداً من الزمن. 

وفقاً ملقرر التجمع السلمي، وهيئات حقوق اإلنسان، يعترب نظام اإلشعار املسبق أفضل من نظام الحصول عىل ترخيص،9 بالنظر إىل أن 

التجمع حق أسايس يجب أال تحتاج مامرسته لرتخيص. والغاية من تقديم إشعار مسبق للسطات هي متكينها من اتخاذ كل اإلجراءات 

لتسهيل وحامية هذا الحق.

3. القيود  

يحدد مرسوم املظاهرات من يحق له طلب ترخيص مظاهرة عىل النحو التايل: »يحق للمواطنني واألحزاب السياسية واملنظامت الشعبية 

النافذة يف  القوانني  والنقابات املهنية ومنظامت املجتمع األهيل املرخصة أصوالً تنظيم املظاهرات مبا يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام 

الجمهورية العربية السورية ومبا ال يؤدي إىل عرقلة سري املرافق العامة بانتظام واضطراد«. هذا يعني أن املنظامت غري املرخصة ال يحق لها 

تنظيم مظاهرات، وهذا ميثل قيداً مهام عىل حق املواطنني يف التجمع والتظاهر بسالم.

8  تنص املادة 2 من املرسوم الترشيعي رقم 54 عىل التايل: يهدف هذا القانون إىل: )أ( تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنني بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان األساسية التي كفلها 

دستور الجمهورية العربية السورية. )ب( التوفيق بني أمن الوطن وسالمته ومامرسة املواطنني حقهم يف التظاهر السلمي ومتكني السلطات العامة من حامية األموال واملمتلكات 

العامة والخاصة واستمرار سري املرافق العامة والحفاظ عىل النظام العام.

9  انظر عىل سبيل املثال مقرر التجمع السلمي، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة A/HRC/20/27( 2012 ،20(، الفقرة 28. املبادئ التوجيهية ملكتب املؤسسات الدميوقراطية/منظمة 

األمن والتعاون، بشأن حرية التجمع السلمي، 2010، وارسو، ط 2، القسم )أ( املالحظات التفسريية، الفقرة 4.1.
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ويشرتط املرسوم أيضاً: »تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد مبوجبه بتحمل املسؤولية عن كافة األرضار التي قد يلحقها 

املتظاهرون باألموال واملمتلكات العامة أو الخاصة«. وهذا الرشط ينطوي عىل تحميل املنظمني مسؤولية غري متناسبة عن أعامل قد 

يرتكبها اآلخرون.

يذكر  ال  معلالً،  الرفض  قرار  يكون  أن  ينبغي  ولكن  ترخيص،  رفض  الداخلية( حق  )وزارة  املختصة،  الرتخيص  سلطة  املرسوم  ومينح 

بالرضورة األسباب املحددة للرفض، وهذا يعني أن تتذرع الوزارة بتربير عام مثل النظام العام كأساس لرفض منح ترخيص ملظاهرة.

ويف التطبيق العميل، ميكن أن تكون القيود التي تفرض عىل الراغبني يف التظاهر سلمياً أسوأ بكثري.

يف أيلول/سبتمرب 2011، قدم محام وناشط يف مجال حقوق اإلنسان طلباً للحصول عىل إذن لعقد تجمع سلمي للسلطات املحلية يف 

محافظة الحسكة. ولكن أجهزة أمن الدولة ألقت القبض عليه، واعتقلته بصورة تعسفية ألكرث من ثالثة أسابيع. وبعد إطالق رساحه، 

بدأ فرع نقابة املحامني السوريني يف الحسكة، الذي تسيطر عليه الحكومة، إجراءات تأديبية ضده.

يف حالة رفض طلب التجمع، يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء اإلداري التي يتعني 

عليها أن تبت يف هذا الطعن خالل مدة أسبوع بقرار مربم. ولكن هذه املحكمة التي يوجد مقرها يف دمشق معروفة بإجراءاتها البطيئة، 

ولذا هذا الرشط يعيق إمكانية إقامة التجمع يف اإلطار الزمي الذي حدده املنظمون ويفقد تنظيم التجمع معناه. 

يف املامرسة العملية، سمحت الحكومة السورية والسلطات املختصة باملظاهرات املوالية للنظام، والتي تديرها وترشف عليها الحكومة. 

ومن األمثلة عىل ذلك، مظاهرات للموالني أقيمت يف األيام األوىل من االحتجاجات يف سورية، عندما أرغم املوظفون وطالب املدارس 

عىل املشاركة يف املظاهرات واملهرجانات تأييدا للحكومة.

وعالوة عىل ذلك، هناك بضعة قوانني أخرى تفرض رشوطاً وواجبات عىل منظمي التجمع يف محاولة واضحة لرتهيب املحتجني، وفرض 

أمر واقع يهدد إمكانية إقامة مظاهرات.

يف 2 شباط/فرباير 2012، صدر القانون رقم 19 بشأن مكافحة اإلرهاب، الذي يفرض عقوبات شديدة عىل من يشارك يف مؤامرة تهدف 

إىل ارتكاب أي جناية من الجنايات املنصوص عليها يف هذا القانون، وكل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية، أو أكره شخصاً 

بالعنف أو التهديد عىل االنضامم إىل منظمة إرهابية، وكل من قام بتمويل عمل إرهايب، وكل من تدرب أو درب شخصاً أو أكرث عىل 

استعامل املتفجرات أو األسلحة مبختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل االتصال أو عىل فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعاملها يف 

تنفيذ عمل إرهايب. وكل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو رسقة أو اختالس األسلحة أو الذخائر أو املتفجرات مهام كان نوعها 

بقصد استخدامها يف تنفيذ عمل إرهايب.

هذا القانون الجديد مثال عىل االلتفاف عىل إلغاء محاكم أمن الدولة ورفع حالة الطوارئ. وهو يجيز مقاضاة املدنيني عىل عجل، 

وخاصة املعتقلني يف سياق تنظيم احتجاجات واملشاركة فيها، يف محاكم اإلرهاب برئاسة ضباط الجيش، وهذا ال يجعلها ترقى إىل 

مستوى املحاكمة العادلة. ويوفر القانون األسس لعقوبات أشد عىل املدانني بتهم اإلرهاب.

ويف 8 شباط/فرباير 2012، صدر املرسوم الترشيعي رقم 17 لتنظيم التواصل عىل شبكة اإلنرتنت ومكافحة الجرمية املعلوماتية، وهو 

يفرض عقوبات إذا مل يقم مقدمو خدمات اإلنرتنت بحفظ نسخة من املحتوى املخزن لديهم يف حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي 

تسمح بالتحقق من هوية األشخاص الذين يسهمون يف وضع املحتوى عىل الشبكة، إضافة إىل فرض عقوبات عىل »الجرائم اإللكرتونية« 

و»التحريض عىل ارتكاب الجرائم«. هذه الصياغة غامضة، وخاصة يف سياق اعتبار املحتجني السلميني مجرمني، وهي محاولة واضحة 

لتجريم استخدام اإلنرتنت، التي يستخدمها املحتجون كوسيلة للتواصل والحشد.
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4. الحماية  

وينص القانون عىل واجب السلطات العامة لحامية املتظاهرين، ولكنه ال يحدد الحامية، أو الوسائل التي تستخدمها السلطات العامة لتوفري 

الحامية. وال ينص القانون عىل مبدأ التناسب أو يؤكد عىل الحق يف التجمع السلمي.

 أيضاً النص ال يحدد وسائل تفريق املظاهرات غري املرصح بها، وال يذكر مبدأي التناسب والتدرج يف استخدام القوة من قبل الرشطة، وال 

واجب توجيه تحذيرات قبل البدء يف تفريق مظاهرة. 

ووفقاً لتوصيات الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان واملعاهدات،10 ينبغي أن مينع القانون رصاحة الرشطة من استخدام الرصاص الحي إال يف 

حاالت تعرض أفرادها لخطر وشيك عىل األرواح أو يؤدي إىل إصابات خطرية، أي أن الذخرية الحية ال تستخدم أبداً يف سياق التجمعات 

السلمية.

التعسفي  التي سمحت باالعتقال  الطوارئ  التجمع، وتتمثل يف استمرار تطبيق حالة  القانونية لحرية  ومثة ثغرة هامة يف توفري الحامية 

للمتظاهرين السلميني ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية، ومنح األجهزة األمنية حصانة عن جرامئها. 

استمرار هذا الوضع من خالل القوانني القمعية األخرى )انظر القسم 3 أعاله املتعلق بالقيود(، عىل الرغم من رفع حالة الطوارئ، ينزع 

مصداقية أي ادعاء بشأن حامية الحق يف التجمع السلمي.

ومن املهم التأكيد عىل أن امليليشيات شبه العسكرية املوالية للحكومة، املعروفة بـ»الشبيحة«، استخدمت بشكل منهجي لقمع االحتجاجات 

العامة. 

ويشار إىل هذه امليليشيات يف تقارير املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية واللجنة الدولية املستقلة للتحقيق باعتبارها مسؤولة عن 

ارتكاب املجازر والقتل خارج نطاق القضاء والجرائم الخطرية األخرى مبوجب القانون الدويل. 

ووفقاً للقانون اإلنساين الدويل، فإن السلطات الحكومية مسؤولة عن الجرائم التي ترتكبها الجهات الفاعلة من غري الدولة، ولكن الدولة 
تسيطر عليها عمليا.11

5. عقوبات  

بداية، يحمل القانون منظمي املظاهرة املسؤولية عن األرضار التي تلحق باملمتلكات الخاصة والعامة، ويلزم املنظمني تقديم تعهد موثق 

لدى الكاتب بالعدل يتعهد مبوجبه بتحمل املسؤولية عن كافة األرضار التي قد يلحقها املتظاهرون باألموال واملمتلكات العامة أو الخاصة.

هذا النص القانوين يضع مسؤولية حامية املظاهرة عىل املنظمني، رغم أن هذه الحامية واجب أجهزة تطبيق األمن. كام أنه يحمل املنظمني 

مسؤولية األعامل غري القانونية التي يقوم بها أشخاص آخرون. وهذا مناقض للمعايري الدولية التي ال تسمح إال باملسؤولية الفردية، وليس 

الجامعية، وبالتايل تحميل املنظمني العواقب القانونية عىل ترصفات اآلخرين.

10  مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك منتسبي أجهزة تطبيق األمن )17 كانون األول/ديسمرب 1979(، املبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل منتسبي أجهزة 

تطبيق األمن )27 آب/اغسطس-7 أيلول/سبتمرب 1990(. املبادئ التوجيهية ملكتب املؤسسات الدميوقراطية/منظمة األمن والتعاون، بشأن حرية التجمع السلمي. تقرير مقرر 

التجمع السلمي لعام 2012.

11 تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلّة بشأن الجمهورية العربية السورية )A/HRC/23/58(، حزيران/يونيو 2013.
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ثانياً، العقوبات املنصوص عليها يف القانون لتنظيم املشاركة يف تجمع غري قانوين )غري املرصح به( عقوبات شديدة. 

وكام ذكر أعاله، هناك إمكانية ملحاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية واملحاكم امليدانية12 وهي تصادر الحق يف محاكمة عادلة، 

واليقني القانوين، والحق يف االستئناف.

الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان ذكرت مراراً وتكراراً أن املحاكم العسكرية ال ينبغي لها أن تحاكم املدنيني.13

وعىل العكس من ذلك، استخدمت املحاكم العسكرية وامليدانية يف محاكمة آالف من املتظاهرين السلميني والصحفيني وعامل اإلغاثة 

بالسجن فرتات طويلة، وعرضتهم للتعذيب يف االعتقال ومارست الرتهيب  واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وأصدرت عليهم أحكاماً 

عليهم وعىل أقاربهم.

هناك حاالت عديدة متعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان وتجسد هذه املامرسة: يف 16 شباط/فرباير 2011 اعتقل مازن درويش، 

رئيس املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري، وهي هيئة ترصد انتهاكات حرية التعبري، مع 15 من زمالئه يف مكتب املركز يف دمشق.

واحتجز يف عزلة ألكرث من سنة مع خمسة من زمالئه، قبل نقلهم إىل السجن املركزي يف دمشق وتقدميهم أمام محكمة اإلرهاب. 

والحالة الثانية حالة السيدة منتهى األطرش، وهي صحفية واملتحدثة الرسمية للمنظمة السورية لحقوق اإلنسان، سواسية، التي أحيلت 
إىل محكمة اإلرهاب يف متوز/يوليو 2013 نظراً لتعبريها علنا عن   دعم ضحايا القمع.14

6. المساواة بين الجنسين وحرية التجمع  

تنص املادة 23 من الدستور السوري: »توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها املساهمة الفعالة والكاملة يف الحياة السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، وتعمل عىل إزالة القيود التي متنع تطورها ومشاركتها يف بناء املجتمع«.

وتنص املادة 33: »املواطنون متساوون يف الحقوق والواجبات، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو 

العقيدة«.

صادقت سوريا عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، ولكن مع الكثري من التحفظات.

وعىل الرغم من الحامية الدستورية للمساواة بني الجنسني، ال يزال هناك بعض القوانني التمييزية، وخاصة قانون األحوال الشخصية، 

وقانون الجنسية وقانون العقوبات. 

ورغم أن النساء لسن ممنوعات من حيث املبدأ من مامرسة حقهن يف حرية التجمع كام يفعل الرجال، هناك عقبات أخرى ذات 

12  محاكم اإلرهاب هي محاكم عسكرية مع اختصاص مبحاكمة املدنيني. هذا اإلجراء فيه انتهاك كامل للمعايري الدولية األساسية للمحاكمة العادلة ويؤدي إىل أحكام ميكن 

أن تبلغ 15 سنة من الحبس.

13 فريق عمل األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي )الرأي رقم 2008/27(.

14  انظر عىل الرابط التايل بيان مشرتك بعنوان: »سوريا: نشطاء حقوق يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب«، 17 أيار/مايو 2013،

/http://www.euromedrights.org/eng/2013/05/17/syria-rights-activists-face-terrorism-charges
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طبيعة اجتامعية وثقافية واقتصادية تقلل مشاركتها يف الحياة العامة. ومع ذلك، شاركت النساء، بعد اندالع االنتفاضة، يف حركات االحتجاج 

بأعداد كبرية.

وقد أدى ذلك إىل عدد كبري من الضحايا، ولكن أيضاً ألشكال محددة من القمع واالنتقام ضد النساء والفتيات. 

وبني آذار/مارس 2011 ونيسان/أبريل عام 2013، تم القبض عىل أكرث من 5400 امرأة من قبل الحكومة السورية، مبا يف ذلك 1200 طالبة 

جامعة.

ووفقاً ملركز توثيق االنتهاكات، اليزال هناك 766 امرأة و 34 فتاة دون سن 18 سنة يف مرافق احتجاز حكومية منذ أيار/مايو 15.2013

وذكرت منظامت حقوق إنسان محلية16 وقوع عرشات من حاالت االغتصاب والعنف الجنيس. هذه الجرائم تهدف إىل كرس مقاومة النساء 

السياسية، ومقاومة األقارب الذكور، أي أن هذا العنف املوجه للنساء تحديداً يستخدم كسالح يف الحرب.

https://www.vdc-sy.info/index.php/en :15 انظر موقع مركز توثيق االنتهاكات عىل الرابط التايل

16 انظر املشاركة املكتوبة التي قدمتها 13 منظمة حقوق إنسان سورية ودولية إىل مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة: 

http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2013/05/NGO-WI_Womens-rights- Syria_HRC23_EN.pdf



الواقع تصاعد، وبلغ  القانوين تحت الضغط الشعبي، إال أن قمع املظاهرات عىل أرض  النظام السوري أصلح اإلطار  مع أن 

مستوى النزاع الداخيل املسلح.

وتظهر تقارير منظامت حقوق اإلنسان واللجنة الدولية املستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية أن السلطات 

العامة لجأت إىل العنف املروع ضد املتظاهرين السلميني، مبا يف ذلك استخدام أسلحة حربية مثل املدفعية والصواريخ وبراميل 

املتفجرات، وبدعم من امليليشيات املسلحة. 

سيادة القانون ليست مطبقة يف سورية حيث بلغ التعسف واإلفالت من العقاب مستويات غري مسبوقة. 

ويف هذا السياق، سيكون من غري املجدي التوصية هنا باملزيد من اإلصالحات القانونية يف غياب أي عملية حقيقية من شأنها 

أن تسمح مبرحلة انتقالية. 

ويجب يف البداية أن تقوم الحكومة السورية والجامعات املسلحة املعارضة لها بوقف اطالق النار وكل أشكال العنف التي 

ترتكب يومياً يف سورية، وااللتزام التزاماً كامالً بالقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل.

وتجب محاسبة جميع األشخاص الذين يتحملون املسؤولية عن الجرائم الدولية، مبا يف ذلك الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

الحرب.

التوصيــــــــــات

� سورية �
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