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“القوانيــن”  15و 16لعــام  2022التــي أصدرهــا النظــام
الســوري خلــل فــي النــص واســتحالة فــي التطبيــق

ً
ٍّ
كــرد شــكلي علــى الخطــوة
أوال :النظــام الســوري أصــدر القانــون 16
الهولندية/الكنديــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة:
فــي  1تمــوز  2004وبموجــب المرســوم التشــريعي رقــم  /39/لعــام  ،1 2004انضمــت ســورية إلــى اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة ،أو العقوبــة القاســية ،أو الالإنســانية ،أو المهينــة  2التــي اعتمدتهــا الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم  46 /39الصــادر فــي  10كانــون األول  ،3 1984ومنــذ أن انضمــت ســورية لهــذه
االتفاقيــة لــم تتخــذ أي إجــراء تشــريعي ،أو قضائــي ،أو إداري ،أو توعــوي ،أو إعالمــي لوقف ظاهرة التعذيب ،أو المعاملة
القاســية ،أو المهينــة ،أو الالإنســانية ،الشــائعة جــد ًا فــي كافــة فــروع األجهــزة األمنيــة وأقســام الشــرطة .وبموجــب
المــادة  19مــن االتفاقيــة فــإن النظــام الســوري ملتــزم بتقديــم تقريــر إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب عــن التدابيــر التــي
اتخذهــا تنفيــذ ًا لتعهداتــه بموجبهــا ،وفــي  20تمــوز  2009قــدم تقريــر  4اكتفــى فيــه بســرد مجموعــة مــن النصــوص
القانونيــة الــواردة فــي الدســتور والقوانيــن.
وذكــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي  /29حزيــران 2012 /فــي مالحظاتهــا الختاميــة 5بعــد نظــر اللجنــة فــي تنفيــذ
االتفاقيــة فــي ســوريا أنهــا وجهــت فــي  /23تشــرين الثانــي 2011 /رســالة إلــى الحكومــة الســورية تدعوهــا لتقديــم
تقريــر عــن التدابيــر المتخــذة لضمــان التنفيــذ التــام لجميــع التزامــات ســورية بموجـــب االتفاقيــة ،وقــد أعربــت عــن
قلقهــا الشــديد لــورود تقاريــر بشــأن انتهــاكات ألحــكام االتفاقيــة ارتكبتهــا الســلطات الســورية علــى نطــاق واســع
ٍ
بعــد انــدالع الحــراك الشــعبي.
تهــرب النظــام الســوري مــن إجابــة طلــب اللجنــة ،حيــث ردت البعثــة الســورية فــي مذكــرة شــفوية بتاريــخ  21آذار 2012
تمســكت فيهــا بمجموعــة مــن الدفــوع الشــكلية مــن ضمنهــا َّ
أن المــادة  19مــن االتفاقيــة تخــول اللجنـــة الحــق فــي
طلــب تقريــر تكميلــي فــي حــال اتخــاذ أي تدابيــر جديــدة فقــط وهــذا أمــر لــم تشــر اللجنـــة إليــه .وطلبــت البعثــة الســورية
مــن اللجنــة أن تســحب طلبهــا الداعــي إلــى تقديــم تقريــر خــاص وإلغــاء الجلســات المقــررة لبحــث التقريــر.
فــي  /18أيلــول 2020 /أعلنــت الحكومــة الهولنديــة فــي بيــان لهــا قرارهــا تحميــل ســوريا المســؤولية بموجــب القانــون
الدولــي عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والتعذيــب علــى وجــه الخصــوص .وأبلغــت ســوريا بالقــرار
عبــر مذكــرة دبلوماســية ،وفــي  /4آذار 2021 /أعلــن وزيــر خارجيــة كنــدا ،مــارك غارنــوَّ ،
أن بــاده أبلغــت ســوريا نيتهــا
محاســبتها علــى انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان ،ال ســيما التعذيــب بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب،
ويمكــن مقاضــاة النظــام الســوري أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بموجــب “اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب” ألن ســوريا
طــرف فيهــا .وفــي  /12آذار 2021 /صــدر بيــان مشــترك عــن الحكومتيــن الكنديــة والهولنديــة أعلنتــا عبــره تعــاون البلديــن
علــى صعيــد محاســبة النظــام الســوري علــى االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي بمــا فيهــا التعذيــب بموجــب
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب .وفــي اليــوم ذاتــه  /12آذار أعلنــت الحكومــة الهولنديــة علــى لســان وزيــر خارجيتهــا ،ســتيف
بلــوكَّ ،
أن النظــام الســوري وافــق علــى التفــاوض مــع هولنــدا ،بشــأن قرارهــا محاســبته علــى االنتهــاكات الجســيمة
1مجلس الشعب السوري ،المرسوم  39لعام ،2004
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=5301&RID=-1&Last=10349&First=0&CurrentPage=39&Vld=-1&Mode=&Ser&vice=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1
 2المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
 3الجمعية العامة لألمم المتحدة ،الدورة ال ،39القرار رقم ،39/46
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/455/23/img/NR045523.pdf?OpenElement
 4لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي األمــم المتحــدة ،التقريــر األولــي للجمهوريــة العربيــة الســورية بشــأن اإلجــراءات والتدابيــر المتخــذة إلعمــال تعهداتهــا بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب
وغيــره مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة 20 ،تمــوز ،2009
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhspLZzJNVnK92HqZgyWh%2bgEKkO5aEQcbVvp85FA7QtD7SA4dHkNF8iE%2bZ9RyiZqiKQ5oM0GKwEi3iKclrChbCR9gNJyTODuHtEHB19rEHrf2F
 5لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي األمــم المتحــدة ،نظــر لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي تنفيــذ االتفاقيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي ظــل عــدم تقديــم تقريــر خــاص مطلــوب وفقـ ًا
لنهايــة الفقــرة  1مــن المــادة  29 ،19حزيران https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=CAT/C/SYR/CO/1/Add.2&Lang=A ،2012
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“القوانيــن”  15و 16لعــام  2022التــي أصدرهــا النظــام
الســوري خلــل فــي النــص واســتحالة فــي التطبيــق

لحقــوق اإلنســان التــي ارتكبهــا فــي ســوريا .وأبــدت الحكومــة الهولنديــة رغبتهــا بتولــي كنــدا المحادثــات مــع ســوريا،
وأكــد بيــان وزيــر الخارجيــة ّأنــه فــي حــال فشــلت المحادثــات فــي تحقيــق العدالــة للضحايــا فلــن تتــردد هولنــدا وكنــدا فــي
رفــع األمــر إلــى محكمــة دوليــة .وقــد شــكل النظــام الســوري لجنــة لبحــث آليــات هــذا التحــرك والــرد عليــه.
فــي  /30آذار 2022 /أصــدر النظــام الســوري القانــون رقــم  16لعــام  2022لتجريــم التعذيــب ، 6ونعتقــد أن إصــداره هــذا
القانــون عبــارة عــن محاولــة شــكلية إلظهــار نــوع مــن االلتــزام بأحــكام اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،وهــو قانــون شــكلي
يســتحيل تطبيقــه فــي ظــل البيئــة القمعيــة الموجــودة ،ووجــود ترســانة مــن القوانيــن التــي تحمــي األجهــزة األمنيــة
مــن المحاســبة ،كمــا َّ
ـا هائـ ً
أن هنــاك خلـ ً
ـا فــي نصــوص القانــون نفســه كمــا ســوف نب ِّيــن ذلــك.

ثاني ًا :النظام السوري يتحكم بعملية التشريع بشكل مطلق:
ٍ

يمثــل مجلــس الشــعب (البرلمــان) الســلطة التشــريعية فــي ســوريا ،ويتولــى مهــام إقــرار القوانيــن واقتراحهــا
ِّ
َّ
لكــن نتائــج االنتخابــات كانــت دائمــ ًا
وســنها ،ومنــذ عــام  1971جــرت انتخابــات لمجلــس الشــعب كل أربــع ســنوات،
محســومة مســبق ًا لصالــح حــزب واحــد ،فقــد حظــر حافــظ األســد العمــل الحزبــي المعــارض لحكمــه وقمــع األحــزاب
والتيــارات السياســية وأنهــى فعلي ـ ًا التعدديــة الحزبيــة والحيــاة السياســية فــي الدولــة ،وقــد شــرعنت عائلــة األســد
ـص حرفيـ ًا علــى َّ
ـص دســتوري منــذ دســتور  1973وذلــك فــي المــادة الثامنــة منــه ، 7التــي تنـ ُّ
تلــك الســيطرة عبــر نـ ٍّ
أن هــذا
الحــزب هــو قائــد الدولــة والمجتمــع ،وهــذه شــرعنة للحــزب الواحــد والدكتاتوريــة والطغيــان ،وتنبــع متالزمــة ســيطرة
عائلــة األســد علــى مقاليــد الحكــم فــي ســوريا مــن اعتبــار َّ
أن رئيــس الجمهوريــة هــو األميــن العــام لحــزب البعــث
فــي ســوريا ،وهــو حافــظ ثــم بشــار األســد ،وقــد اســتمرت هــذه المــادة ،التــي تخالــف أبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان
َّ
تضمــن بتغييرهــا نص َّي ـ ًا فقــط ،أمــا تطبيقهــا علــى أرض الواقــع
والديمقراطيــة حتــى دســتور شــباط ، 82012 /الــذي
فلــم يختلــف فــي شــيء ،فقــد بقــي حــزب البعــث مســيطر ًا وبقيــت مقراتــه فــي كافــة مؤسســات وأجهــزة الدولــة وفــي
الجامعــات تمــارس تأثيرهــا وإدارتهــا لهــذه المؤسســات ،بمــا فيهــا القضــاء الــذي يجــب أن يكــون مسـ ً
ـتقال بنـ ِّ
ـص
الدســتور ،إال أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك أفــراد مــن البعثييــن تتبــوأ أرفــع المناصــب القضائيــة ،وبقــي األميــن العــام
للحــزب مــن عائلــة األســد وليــس أي فــرد آخــر فــي الحــزب.
َّ
إن حــزب البعــث يُهيمــن منــذ عــام  1973علــى قرابــة ثلثــي مقاعــد مجلــس الشــعب ،تســاعده فــي ذلــك ســطوة
األجهــزة األمنيــة وترهيبهــا ،وبالتالــي لــم يكــن مســتغرب ًا عــدم توجيــه مجلــس الشــعب أي نقــد أو مســاءلة للنظــام
الســوري علــى مــدى كل ســنوات حكمــه ،وبشــكل خــاص بعــد عــام  ،2011التــي شــهدَ ت ارتــكاب الحكومــات والجيــش
ٍ
وأجهــزة األمــن والميليشــيات المواليــة للنظــام الســوري بقيــادة رئيــس الجمهوريــة انتهــاكات واســعة ُتشــكل جرائــم
ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب ،وصلــت إلــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،والبراميــل المتفجــرة ،وتشــريد أزيــد مــن 14
مليــون مواطــن ســوري ،وقتــل النظــام الســوري أزيــد مــن ربــع مليــون مدنــي ،بينهــم قرابــة  14ألــف مواطــن ســوري
بســبب التعذيــب ،كمــا أخفــى قرابــة  87ألــف آخريــن ،بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان،
وتقاريــر لجــان أمميــة 9ومنظمــات دوليــة ، 10لكــن لــم تتــم مســاءلة وزيــر أو مســؤول واحــد أو عزلــه ،ولــم يعــارض
مجلــس الشــعب ،وهــو الــذي يفتــرض أن يكــون صوت ـ ًا للشــعب والمجتمــع فــي وجــه الســلطة الحاكمــة أيض ـ ًا ،لــم

6

الوكالة العربية السورية لألنباء ،الرئيس األسد يصدر قانون ًا لتجريم التعذيب 30 ،آذار https://sana.sy/?p=1616786 ،2022

 7دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام  ،1973المادة >>&http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=413 << ،8
 8مجلــس الشــعب الســوري ،المرســوم رقــم  94لعــام  ،2012دســتور الجمهوريــة العربيــة الســوريةhttp://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740&،
&RID=-1&Last=103&First=0&CurrentPage=1&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2012&Country=&Num=&Dep=-1
 9مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ،شباط
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/46/54&Lang=A ،2021
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يعــارض االنتهــاكات والجرائــم التــي مارســها النظــام الســوري والمراســيم التعســفية التــي طبقهــا ضــد المجتمــع.
وقــد أصدرنــا فــي  /14آب 2020 /تقريــر ًا يطعــن فــي شــرعية انتخابــات مجلــس الشــعب ،حيــث َّ
أن ثلــث أعضائــه
المنتخبيــن متورطــون فــي انتهــاكات بحــق الشــعب الســوري ،فاألغلبيــة العظمــى يتــم تعيينهــم عبــر األجهــزة األمنيــة،
وال توجــد حريــة انتخابيــة ،أو تمثيــل حقيقــي للمجتمــع ،إنمــا انتخابــات محســومة النتيجــة منــذ عــام .1971
وقــد تحدثنــا عــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة /األجهــزة األمنيــة علــى مجلــس الشــعب والتحكــم بالقوانيــن الصــادرة
أدل علــى ذلــك مــن اســتخدامه لتشــريع القوانيــن التــي ترغــب بها ،مهمــا كانت تعارض قواعــد القانون الدولي
عنــه ،وال َّ
لحقــوق اإلنســان ومصالــح الشــعب الســوري ،كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن الســطو والهيمنــة علــى الممتلــكات 11علــى
ســبيل المثال.
ً
إضافــة إلــى كل ذلــك ،فــإن دســتور  2012الــذي وضعــه النظــام الســوري منفــرد ًا ،أعطــى كســابقه صالحيــات
أســطورية لرئيــس الجمهوريــة ،تجتمــع لديــه الســلطات الثــاث ،التنفيذيــة ،القضائيــة ،التشــريعية ،فهــو رئيــس
مجلــس القضــاء األعلــى ، 12ويحــق لــه حــل مجلــس الشــعب ، 13ويتولــى ســلطة التشــريع 14حتــى أثنــاء انعقــاد دورات
مجلــس الشــعب ،وهــو القائــد األعلــى للجيــش والقــوات المســلحة ،ويســمي جميــع قضــاة المحكمــة الدســتورية
العليــا بمرســوم رئاســي 15ويُدلــون َ
ســم أمامــه ، 16كمــا يســمي قــادة أفــرع وقطاعــات الجيــش واألمــن والشــرطة
بالق َ
والســفراء ورؤســاء الجامعــات ومعاونيهــم وحاكــم البنــك المركــزي ورئيــس مجلــس الدولــة وعــدد كبيــر مــن رؤســاء
المؤسســات الرســمية.
َّ
فــإن النظــام الســوري يســتطيع بــكل ســهولة أن يضــع مــا يشــاء مــن قوانيــن ،وأن يعدلهــا
كل ذلــك،
بنــاءً علــى ِّ
وفــق مصالحــه ســواء عبــر مجلــس الشــعب أو عبــر الرئيــس شــخصي ًا تحــت مســمى (مرســوم تشــريعي) ،ولدينــا
فــي ســوريا عشــرات “القوانيــن” التــي وضعهــا النظــام الســوري ،لكنهــا تعــارض أبســط مبــادئ القانــون ،إنهــا عبــارة
أدل علــى ذلــك مــن “القوانيــن” التــي وضعهــا
عــن نصــوص أمن ّيــة ،تهــدف إلــى تصفيــة الخصــوم ،وتعزيــز الســلطة ،وال َّ
وتكفــل اإلفــات مــن العقــاب.

ثالث ًا :القانون  15لعام  2022يزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير:
اســتحدث النظــام الســوري منــذ ســيطرة حــزب البعــث علــى الســلطة عشــرات التهــم الجاهــزة إلنزالهــا وتطبيقهــا
ضــدَّ مــن يريــد مــن المواطنيــن ،وبشــكل خــاص المعارضيــن والنشــطاء ،كمــا سـ َّ
ـن قوانيــن اســتثنائية وتشــريعات
ٍ
تكمــل ممارســات القمــع عبــر عمليــات االعتقــال /االحتجــاز التــي تمارســها أجهزتــه األمنيــة ومــا يتبعهــا مــن تعذيــب
وإخفــاء قســري ومحاكمــات بإجــراءات موجــزة كأداة لتطبيــق عقوبــة جماعيــة فــي وجــه المجتمــع بمختلــف فئاتــه،
ويعتبــر قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم  17 19الصــادر فــي  /2تمــوز 2012 /نموذج ـ ًا صارخ ـ ًا عــن القوانيــن التــي تضمنــت
 11المرسوم التشريعي  63لعام  ،2012الصادر عن رئيس الجمهورية&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16218&ref=tree ،
المرسوم التشريعي  66لعام  ،2012الصادر عن رئيس الجمهورية&http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300 ،
المرسوم التشريعي  10لعام  ،2018الصادر عن رئيس الجمهورية،
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313&RID=-1&Last=44&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&S&Date=&EDate=&Year=2018&Country=&Num=&Dep=-1
 12دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام  ،2012المادة &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 ،133
13

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام  ،2012المادة &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 ،111

14

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام  ،2012المواد  112و&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 ،113

15

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام  ،2012المادة &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 ،141

16

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام  ،2012المادة &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 ،145

177

مجلــس الشــعب الســوري ،قانــور رقــم  19لعــام 2012ـhttp://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&Current� ،

Page=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&S

5

“القوانيــن”  15و 16لعــام  2022التــي أصدرهــا النظــام
الســوري خلــل فــي النــص واســتحالة فــي التطبيــق

التعريفــات واألحــكام الفضفاضــة ذات الــدالالت العامــة وغيــر المحــددة وتجعــل مــن الســهولة بمــكان توجيــه تهمــة
اإلرهــاب لــكل مــن يخضــع لمحكمــة قضايــا اإلرهــاب ،دون االســتناد إلــى الدالئــل والقرائــن ،باســتثناء الضبــط األمنــي
الــذي يُكتــب تحــت تهديــد المعتقــل وتعذيبــه .كل ذلــك فتــح البــاب أمــام ِّ
زج أعــداد كبيــرة مــن المعتقليــن فــي الســجون
بــا أي مســوغ قانونــي ،وقــد الحظنــا َّ
أن المئــات مــن الخاضعيــن للمحكمــة متهميــن باإلرهاب لمجرد قيــام أحدهم بأي
عمــل كتوزيــع المســاعدات أو إســعاف الجرحــى أو نشــر األخبــار ،أو مــن يعمــل فــي المنظمــات اإلنســانية والحقوقيــة
ٍ
والمؤسســات السياســية ،واإلعالميــة والخدميــة ،واإلدارة المحليــة التــي نشــأت علــى خلفيــة الحــراك الجماهيــري
المعــارض للســلطة وعلــى خلفيــة الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا ،الــذي اندلــع فــي آذار  ،2011ثــم
أعلنــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي تمــوز 2012 /عــن تحولــه إلــى نــزاح مســلح داخلــي. 18
يعتبــر قانــون مكافحــة اإلرهــاب 19وقانــون العقوبــات العــام ، 20وقانــون العقوبــات العســكري 21مــن أبــرز القوانيــن
التــي يحاكــم بموجبهــا المعتقلــون وفــي معظــم األحيــان توجــه المحاكــم االســتثنائية التــي يخضــع لهــا المعتقلــون
مجموعــة مــن التهــم الرئيســة وتعممهــا علــى قضايــا المعتقليــن ،فمثـ ً
ـا توجــه للمعتقــل إحــدى التهــم الــواردة فــي
قانــون العقوبــات كإضعــاف الشــعور القومــي مــع تهمــة أخــرى مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب كتمويــل اإلرهــاب،
وبذلــك ال يواجــه المعتقــل تهمــة واحــدة ،بــل جملــة مــن التهــم ،والتــي ال تســتند إلــى أدلــة أو وقائــع حقيقيــة.
فــي  /28آذار 2022 /صــدر القانــون رقــم  15المتضمــن تعديــل قانــون العقوبــات العــام ، 22ونــورد التعديــات الرئيســة
التاليــة التــي تخـ ُّ
ـص المعتقليــن علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي أو النــزاع:
ألف :تعديل اصطالحي للتمييز بين الجناية والجنحة:
اســتبدل مصطلــح (األشــغال الشــاقة) بمصطلــح (الســجن) بحيــث أصبــح التمييــز بيــن الجنايــة والجنحــة أكثــر
ســهولة ،فأينمــا كانــت العقوبــة هــي (الســجن) فالجريمــة جنايــة ،وأينمــا كانــت (الحبــس) فالجريمــة جنحــة .حيــث
َّ
أن هنــاك أصــول خاصــة لمالحقــة الجنحــة تختلــف عــن األصــول المنصــوص عليهــا لمالحقــة الجنايــة حســب قانــون
أصــول المحاكمــات الجزائيــة.
باء :تعديل اصطالحي لجريمة “إضعاف الشعور القومي” في المادة :285
ً
وقــد أصبــح اســم الجريمــة (المســاس بالهويــة الوطنيــة ،أو القوميــة) بـ ً
ـدال مــن (إضعــاف الشــعور القومــي) ،علمـا أن
ـس) وفــق التعديــل أشــمل وأوســع مــن فعــل (أضعــف) ،ممــا يعنــي أن التعديــل الجديــد ســيطال طيف ـ ًا
فعــل (مـ َّ
أوســع بكثيــر مــن األفعــال واآلراء واألفــكار.

 18اللجنة الدولية للصليب األحمر ،سوريا :تواصل اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر العربي السوري جهود اإلغاثة وسط تصاعد القتال 17 ،تموز ،2012
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm#:~:text=The%20ICRC%20concludes%20that%20
.)there,Homs%2C%20Idlib%20and%20Hama
 19مجلس الشعب السوري ،القانون رقم  19لعام ،2012
�http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&S
&Date=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=19&Dep=-1
 20مجلس الشعب السوري ،القانون رقم  148لعام ،1949
�http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&S
&Date=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=148&Dep=-1
21

مجلس الشعب السوري ،القانون رقم  61لعام ،1950

�http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&S
&Date=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=61&Dep=-1
 222مجلــس الشــعب الســوري ،قانــون رقــم  15لعــام http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&Current� ،2022
&Page=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=15&Dep=-1
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الســوري خلــل فــي النــص واســتحالة فــي التطبيــق

تاء :تعديل اصطالحي لجريمة “وهن نفسية األمة” في المادة :286
ً
بــدال مــن عبــارة (توهــن نفســية األمــة) وبالتالــي مــا زالــت
أصبحــت (بــث اليــأس أو الضعــف بيــن أبنــاء المجتمــع)
العبــارة فضفاضــة وواســعة وخطيــرة علــى حريــة الــرأي والتعبيــر ،ويمكــن اســتناد ًا إليهــا اعتقــال كل مــن ترغــب
الســلطة باعتقالــه.
ثاء :توسيع جريمة النيل من مكانة الدولة المالية في المادة :287
كان القانــون يعاقــب مــن يذيــع فــي الخــارج أنبــاء كاذبــة أو مبالغــ ًا فيهــا مــن شــأنها أن تنــال مــن هيبــة الدولــة أو
مكانتهــا الماليــة ،وبموجــب هــذا التعديــل أصبــح القانــون يعاقــب كل مــن ينــال مــن أيــة مكانــة للدولــة ســواء أكانــت
ماليــة ،أو اجتماعيــة ،أو ثقافيــة ،أو تاريخيــة ،أو غيرهــا .وحــددت العقوبــة بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات
(جنحــة).
جيم :إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي(:جريمة تحسين صورة دولة معادية)
أضيفــت جريمــة جديــدة للمــادة  287عقوبــات تقضــي بمعاقبــة كل ســوري يذيــع أنبــاء مــن شــأنها تحســين صــورة
دولــة معاديــة للمســاس بمكانــة الدولــة الســورية (العقوبــة الحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات (جنحــة).
حاء :إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي( :الدعوة القتطاع جزء من األرض السورية)
أضيفــت جريمــة جديــدة للمــادة  292عقوبــات تقضــي بمعاقبــة :كل ســوري قــام بكتابــة أو بخطــاب يدعــو فيــه إلــى
اقتطــاع جــزء مــن األرض الســورية أو التنــازل عنهــا (العقوبــة الحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات (جنحــة)) ،وبهــذا
النــص يمكــن أن يحاكــم النظــام أي شــخص يدعــو لشــكل فيدرالــي للدولــة.
خاء :إلغاء جريمة (الحض على االزدراء باألوضاع القومية  )23الفضفاضة والغامضة:
كانــت المــادة  362تعاقــب الموظــف ،ورجــال الديــن وأفــراد هيئــة التعليــم العــام أو الخــاص ،إذا حضــوا علــى االزدراء
باألوضــاع القوميــة أو بقوانيــن الدولــة ،فألغيــت جريمــة (الحــض علــى االزدراء باألوضــاع القوميــة) وبقيــت جريمــة
(الحــض علــى االزدراء بقوانيــن الدولــة) معاقبــ ًا عليهــا إذا ارتكبــت مــن الفئــات المذكــورة آنفــ ًا .علمــ ًا َّ
أن الجريمــة
الملغــاة كانــت فضفاضــة وغامضــة إذ ال توجــد معاييــر واضحــة محــددة ُتعــرّف مــا هــي “األوضــاع القوميــة”.
نالحــظ فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
أن التعديــات التــي أصدرهــا النظــام الســوري الخاصــة بقانــون
توســع فيهــا فــي الجرائــم المســتحدثة والمبهمــة أكثــر مــن قبــل،
العقوبــات العــام وفــق القانــون  2022/ 15قــد
َّ
لتشــمل طيفـ ًا أوســع مــن المدنييــن لمالحقتهــم عنــد ممارســتهم أدنى أشــكال التعبير عن الــرأي أو النقد الموجه
للســلطة ،ونعتقــد َّ
أن هــذه التعديــات ُأصــدرت لمواجهــة حالــة االحتقــان الشــعبي الســائدة فــي المناطــق التــي
تخضــع لســيطرته حتــى مــن قبــل المواليــن لــه؛ بســبب التدهــور االقتصــادي والمعيشــي الــذي يعانيــه المدنيــون،
بشــكل أكبــر فــي تعزيــز قبضــة الســلطة
وبالتالــي يتــم اعتقــال كل مــن ينتقــد أي شــيء تقريبــ ًا ،ممــا يســاهم
ٍ
الحديديــة ،ويشــرعن عمليــات االعتقــال.

 23جريمة الحض على االزدراء بالقوانين تشمل الفاعل فقط إذا كان موظف أو رجل دين أو مدرس في القطاع العام أو الخاص.
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رابعـ ًا :خمســة أخطــاء كارثيــة فــي نـ ِّ
ـص القانــون  16لعــام  2022تفرغــه مــن
أيــة فاعلية:
بحســب تحليلنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لنصــوص مــواد القانــون  16الصــادر فــي  30آذار  2022فـ َّ
ـإن
ـص القانــون نفســه (فضـ ً
هنــاك خمســة أخطــاء كارثيــة فــي نـ ِّ
ـا عــن البيئــة الدكتاتوريــة التــي تــم إيضاحهــا فــي هــذا
التقريــر) ،تجعــل منــه قانون ـ ًا بــا جــدوى علــى أرض الواقــع وهــي:
• اعتبــر القانــون َّ
أن التعذيــب جنايــة تســتوجب عقوبــة شــديدة لمرتكبهــا أو لمــن شــارك فيهــا أو لمــن حـرَّض عليهــا
أيض ـ ًاَّ ،
وإن توصيــف التعذيــب علــى أنــه جنايــة يخضــع الجريمــة للتقــادم الجنائــي المقــدر بعشــر ســنوات إذا لــم
تحــرك الدعــوى العامــة بحــق مرتكــب الفعــل ،فلــم يعتبــر القانــون هــذه الجرائــم غيــر مشــمولة بمــرور الزمــن وال
تســقط بالتقــادم ،ووجــوب اســتثنائها مــن قوانيــن العفــو.
•مــن خــال تعريفــه لـــ (التعذيــب) فــي المــادة األولــى منــه ،والــذي اســتقاه مــن تعريف اتفاقيــة مناهضــة التعذيب
فــإن هــذا القانــون يطبــق فقــط إذا نجــم عــن التعذيــب ألــم جســدي أو عقلــي (شــديد) بمعنــى َّ
َّ
أن التعذيــب
،

24

المعنــوي كالشــتم وتوجيــه اإلهانــات ،وكذلــك التعذيــب الخفيــف ال يشــمله القانــون.
•حـ َّ
ـض القانــون علــى اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بضمــان الحــق فــي تقديــم الشــكاوى أو اإلبــاغ عــن التعذيــب ،وتوفيــر
الحمايــة لمقــدم الشــكوى أو اإلبــاغ عــن هــذه الجريمــة ،والحفــاظ علــى الســرية وحمايــة الشــهود والخبــراء
وأفــراد أســرهم ولــم يتطــرق لهــذه التدابيــر كإلــزام النيابــة العامــة بمباشــرة التحقيــق فــور ًا مــع منظمــي الضبــط،
الــذي يقــدم فيــه شــخص موجــود ًا إلــى القضــاء وعليــه آثــار التعذيــب ،وبالتالــي فـ َّ
ـإن الجهــة التــي تتخــذ هــذه التدابيــر
هــي “النيابــة العامــة” بالطبــع ،وهــذا يقتضــي أن يصــدر وزيــر العــدل أو النائــب العــام الئحــة تتضمــن كيفيــة تنفيــذ
هــذه التدابيــر.
•ال يشــمل القانــون جرائــم التعذيــب المرتكبــة قبــل تاريــخ صــدوره ،بــل تســري عليهــا األحــكام الموجــودة مســبقاً
كحكــم المــادة  391مــن قانــون العقوبــات والتــي تعتبــر التعذيــب جنحــة والجنحــة تســقط وفــق التقــادم بعــد
ثــاث ســنوات .أمــا إذا نجــم عــن التعذيــب عاهــة أو وفــاة فتصبــح جنايــة وتســقط الجريمــة وفــق التقــادم بعــد
عشــر ســنوات ،أي أن جميــع جرائــم التعذيــب المرتكبــة منــذ آذار 2011 /لــم يشــملها القانــون رقــم  2022/ 16وهــي
بطبيعــة الحــال ســقطت بالتقــادم .ويرتبــط التقــادم بتحريــك الدعــوى العامــة وهــو قــرار يصــدر مــن ممثــل النيابــة
العامــة بتوجيــه اتهــام ارتــكاب جريمــة التعذيــب ضــد مرتكبهــا ،أمــا تحقيقــات الشــرطة أو األمــن أو أيــة جهــة عامــة
ال تعتبــر تحريــك دعــوى عامــة وال تقطــع التقــادم.
•أغفــل القانــون ذكــر ظــروف االحتجــاز الالإنســانية والقاســية التــي يُحتجــز ضمنهــا المعتقلــون ،كمــا أغفــل إهمــال
الرعايــة الصحيــة أو حرمانهــم منهــا ،وهمــا مــن أســاليب التعذيــب التــي ينتهجهــا النظــام الســوري ومــن أســباب
ارتفــاع نســب الوفيــات بيــن المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز.

 24اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة ،أو العقوبــة القاســية ،أو الالإنســانية ،أو المهينــة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم 46 /39
تاريــخ  10كانــون األول 1984
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خامســ ًا :قوانيــن وضعهــا النظــام الســوري تشــرعن إفــات األجهــزة
األمنيــة مــن العقــاب وينتهــك مــن خاللهــا الدســتور وجميــع القوانيــن
المحليــة والدوليــة:
قــام النظــام الســوري بشــرعنة جريمــة التعذيــب عبــر العديــد مــن القوانيــن والمراســيم ،وعلــى الرغــم مــن َّ
أن دســتور
عــام  ،2012يحظــر االعتقــال التعســفي والتعذيــب بحســب المــادة  ،53وقانــون العقوبــات العــام وفق ـ ًا للمــادة 391
ينــص علــى الحبــس مــن ثالثــة أشــهر حتــى ثــاث ســنوات علــى كل مــن اســتخدام ِّ
ُّ
الشــدة فــي أثنــاء التحقيــق فــي
الجرائــم ،ويحظــر التعذيــب فــي أثنــاء التحقيــق وفقـ ًا للمــادة  ،391لكــن هنــاك نصوصـ ًا قانونيــة تعــارض بشــكل صريــح
ٍ
المــواد الدســتورية الســابقة ،والمــادة ُ ،391
وتشــرعن اإلفــات مــن العقــاب ،إذ يتمتــع ضبــاط وأفــراد ومنتســبي
األجهــزة األمنيــة بنــوع مــن الحصانــة مــن المالحقــة أمــام القضــاء ،إال بعــد موافقــة رؤســائهم وذلــك علــى الشــكل
التالــي:
 - 1بالنسبة لعناصر إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة):
إن المــادة  16مــن المرســوم التشــريعي رقــم  14لعــام  1969المتضمــن قانــون إحــداث إدارة المخابــرات العامــة
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قضــت بعــدم جــواز مالحقــة عناصــر المخابــرات عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمــات الموكلــة إليهــم،
إال بعــد موافقــة رؤســائهم .وهــذا مــا قررتــه محكمــة النقــض الســورية ،26بالقــرار رقــم  ،/25/أســاس  /28/لعــام
 .1979وقــد نــص المرســوم التشــريعي رقــم  /14/بتاريــخ  /25كانــون الثانــي 1969 /علــى أنــه“ :ال يجــوز مالحقــة أي مــن
العامليــن فــي إدارة أمــن الدولــة عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمــات المحــددة الموكلــة إليهــم أو
فــي معــرض قيامهــم بهــا إال بموجــب أمــر مالحقــة يصــدر عــن المديــر” .ونصــت المــادة  / 74 /مــن قانــون التنظيمــات
الداخليــة إلدارة أمــن الدولــة وقواعــد خدمــة العامليــن فيهــا الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم  / 549 /تاريــخ /25
أيــار 1969 /علــى أنــه“ :ال يجــوز مالحقــة أي مــن العامليــن فــي إدارة أمــن الدولــة أو المنتدبيــن أو المعاريــن إليهــا
أو المتعاقديــن معهــا مباشــرة أمــام القضــاء ،فــي الجرائــم الناشــئة عــن الوظيفــة ،أو فــي معــرض قيامــه بهــا
قبــل إحالتــه علــى مجلــس التأديــب فــي اإلدارة واســتصدار أمــر مالحقــة مــن قبــل المديــر” ،علمـ ًا أن هــذه النصــوص
تعتبــر ســرية وغيــر منشــورة بالجريــدة الرســمية للدولــة ليطلــع عليهــا النــاس ،ممــا يتنافــى مــع مبــدأ ســيادة
القانــون الدســتوري.
 - 2بالنسبة لعناصر “شعبة المخابرات” (األمن العسكري) و”إدارة المخابرات الجوية”:
فهــم يتمتعــون أيض ـ ًا بمثــل هــذه الحصانــة كونهــم مــن العســكريين ،ومالحقتهــم القضائيــة تكــون أمــام القضــاء
العســكري ،وهــذا القضــاء ال يالحــق العســكريين إال بموجــب أمــر مالحقــة صــادر عــن القائــد العــام للجيــش والقــوات
ً
عمــا بأحــكام المــادة  /53/مــن قانــون العقوبــات
المســلحة أو رئيــس األركان حســب رتبــة المطلــوب مالحقتــه،
وأصــول المحاكمــات العســكرية رقــم  /61/لعــام .1950
 - 3بالنسبة لعناصر “شعبة األمن السياسي”:
تتبــع شــعبة األمــن السياســي إداريـ ًا لــوزارة الداخليــة ،وفــي أيلــول 2008/صــدر المرســوم التشــريعي رقــم  /64/لعــام
 2008الــذي اعتبرهــم وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي وعناصــر الضابطــة الجمركيــة مــن المشــمولين باختصــاص القضــاء
ـص صراحــة علــى َّ
العســكري ونـ َّ
أن مالحقتهــم القضائيــة ال تجــري قبــل صــدور أمــر بالمالحقــة مــن القيــادة العامــة
للجيــش والقــوات المســلحة.
( 25وهو قانون سري غير منشور بالجريدة الرسمية)
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َّ
إن المرســوم التشــريعي رقــم  64الصــادر عــام  2008والــذي بموجبــه جــرى تعديــل فــي قانــون أصــول العقوبــات
27
وأصــول المحاكمــات العســكرية أضفــى حصانــة علــى عناصــر الشــرطة واألمــن السياســي ،الذيــن كانوا ســابق ًا ممن
يمكــن محاكمتهــم أمــام القضــاء العــادي وحصــر قــرار مالحقتهــم بالجيــش والقــوات المســلحة وقــد نصــت الفقــرة
(أ) مــن المــادة األولــى منــه علــى“ :الجرائــم المرتكبــة مــن ضبــاط وصــف وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي ،وعناصر شــعبة
األمــن السياســي ،وعناصــر الضابطــة الجمركيــة ،بســبب تأديــة المهــام الموكلــة إليهــم ”.وجــاء فــي الفقــرة (ب)
مــن المــادة ذاتهــا “تصــدر أوامــر المالحقــة بحــق ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي وعناصــر شــعبة
األمــن السياســي وعناصــر الضابطــة الجمركيــة بقــرار مــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة .وفــق
أحــكام المــادة  / 53 /مــن قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية وتعديالتــه ”.وهــذه المالحقــة تصــدر
فــي زمــن الحــرب بحســب قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية عــن القائــد العــام للجيــش والقــوات
المســلحة والــذي هــو فــي الوقــت ذاتــه رئيــس الجمهوريــة .وبالتالــي تـ َّ
ـم حجــب هــذه المالحقــة -فــي حــال حصلــت -عــن
أي مســتوى للقيــادة وحصرهــا فــي القيــادة العليــا.
مطلــع عــام  2012صــدر المرســوم التشــريعي رقــم  /1/لعــام  2012المتضمــن (قانــون خدمــة عســكريي قــوى األمــن
الداخلــي) ومــن ضمنهــم عناصــر “شــعبة األمــن السياســي” والــذي يعتبــر معـ ً
ـدال للمرســوم التشــريعي 2008 /64
المذكــور أعــاه ،حيــث نـ َّ
ـص فــي المــادة  /23/منــه علــى إحــداث محكمــة مســلكية شــرطية تختــص بالنظــر فــي األمــور
المســلكية لعســكريي الشــرطة ،مــن اختصاصهــا البــت بإحالتهــم أمــام القضــاء إال فــي حالــة الجــرم المشــهود ،أو
ارتــكاب جريمــة اقتصاديــة ،حيــث يمكــن بهاتيــن الحالتيــن مالحقتهــم أمام القضاء العادي مباشــرة ،علمـ ًا َّ
أن المحكمة
المســلكية للشــرطة مشــكلة مــن ضبــاط فــي الشــرطة يســميهم رئيــس الجمهوريــة وبالتالــي فهــي ليســت محكمــة
قضائيــة وال تتبــع للســلطة القضائيــة وإنمــا تتبــع بالكامــل للســلطة التنفيذيــة.
وبالتالــي فـ َّ
ـإن كافــة عناصــر األجهــزة األمنيــة األربعــة يتمتعــون بحصانــة مــن المالحقــة القضائيــة إال إذا ســمح
رؤســائهم بهــا ،والمالحقــة القضائيــة المشــروطة بالحصــول علــى الموافقــة المذكــورة هــي أمــر غيــر دســتوري
وتغــوّ ل علــى الســلطة القضائيــة وينــال مــن اســتقاللها عــن طريــق وضــع قيــد ال يســمح لهــا أن تمــارس
واليتهــا الدســتورية قبــل موافقــة أحــد مــن مســؤولي الســلطة التنفيذيــة كمــا ورد فــي النصــوص آنفــة الذكــر.
َّ
إن هــذه التشــريعات التــي يفتــرض أنهــا نصــوص قانونيــة لكنهــا فــي حقيقتهــا ُتشــكل انتهــاك ًا للقانــون ،هــي فــي
حقيقتهــا عبــارة عــن مراســيم ونصــوص ُتشــرعن الجريمــة ،وتخالــف حتــى دســتور عــام  ،2012وتنتهــك القواعــد

األساســية لحقــوق اإلنســان ،ولهــذا فـ َّ
ـإن ســوريا تحــت حكــم النظــام الســوري الحالــي ُتعانــي مــن مشــكلتين :األولــى
علــى صعيــد النصــوص القانونيــة نفســها ،الثانيــة :علــى صعيــد تطبيــق القانــون وهــذه أعظــم بكثيــر ،وبــدون أدنــى
شــك فقــد ســاهمت النصــوص القانونيــة التــي ُتشــكل تكريسـ ًا لإلفــات مــن العقــاب ،وعــدم قيــام النظــام الســوري
بــأي تحقيــق أو محاســبة لعنصــر أمــن واحــد مهمــا كان منخفــض الرتبــة علــى خلفيــة عمليــات التعذيــب ،ســاهم كل
ذلــك فــي ارتفــاع وتيــرة التعذيــب ،وتفنــن األجهــزة األمنيــة بالتنســيق مــع بعــض األطبــاء فــي المشــافي العســكرية
علــى ابتــكار أســاليب تعذيــب جديــدة أكثــر وحشــية وعنفـ ًا ،وقــد تسـبَّب ذلــك فــي اســتمرار الوفيــات بســبب التعذيــب
حتــى يومنــا هــذا.
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لذلــك مهمــا أصــدر النظــام الســوري مــن تشــريعات شــكلية يــروّ ج مــن خاللهــا علــى تجريمــه لالنتهــاكات ومعاقبتــه
مرتكبيهــا فإنهــا لــن تســهم فــي وقــف أو خفــض وتيــرة التعذيــب واالعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري طالمــا
أن سياســته قائمــة علــى محاربــة كل مــن يعارضــه عبــر إبقــاء المحاكــم الجزائيــة االســتثنائية (الميــدان العســكرية،
وقضايــا اإلرهــاب) فــي دمشــق .وتخويــل األجهــزة األمنيــة ســلطة التحقيــق مــع المواطنيــن لمــدة تتجــاوز شــهرين
فــي كثيــر مــن األحيــان ،واإلبقــاء عليهــم محتجزيــن حتــى ســنوات طويلــة علــى الرغــم مــن إصــداره المرســوم رقــم ()55
فــي  21نيســان 2011 /المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ،والــذي تنــص المــادة  1منــه علــى “ :أال تتجــاوز مــدة التحفــظ علــى
المحتجزيــن ســبعة أيــام قابلــة للتجديــد مــن النائــب العــام وفق ـ ًا لمعطيــات كل ملــف علــى حــدة وعلــى أال تزيــد
هــذه المــدة علــى ســتين يوم ـ ًا” .وقــد أكدنــا مــرار ًا علــى َّ
أن النظــام الســوري هــو أكبــر منتهــك للدســتور والقوانيــن
الســورية علــى مــا فيهــا مــن خلــل ،كمــا َّ
أن هــذه “القوانيــن” تعتبــر انتهــاك ًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وتعــارض
بشــكل صــارخ روح القانــون فهــي تشــرعن الجريمــة.

سادســ ًا :مــا ال يقــل عــن  132ألــف معتقــل أو مختــف قســري ًا و 14ألــف
ٍ
التابعــة لقــوات النظــام
ضحيــة بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز
الســوري كحــد أدنــى وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق
ٍ
اإلنســان:
ُتثبــت قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه ال جــدوى لقانــون تجريــم التعذيــب وألي تشــريعات
يســنها النظــام الســوري طالمــا هــو المرتكــب الرئيــس النتهــاكات التعذيــب واالعتقال/االحتجــاز التعســفي واالختفــاء
القســري منــذ آذار 2011 /حتــى اآلن ،فقــد أظهــرت بياناتنــا َّ
أن مــا ال يقــل عــن  132667شــخص ًا ال يزالــون قيــد االعتقــال
أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري بينهــم  3658طفـ ً
ـا و 8096ســيدة (أنثــى
بالغــة) منــذ آذار 2011 /حتــى آذار.2022 /
َّ
تمكنــا منــذ مطلــع عــام  2018حتــى نيســان  2022مــن توثيــق مــا ال يقــل عــن  1056حالــة لمختفيــن قســري ًا
وقــد
كشــف النظــام الســوري عــن مصيرهــم عبــر دوائــر الســجل المدنــي بأنهــم قــد ماتــوا جميعـ ًا ،مســجلين لدينــا باالســم
والتفاصيــل ،ونعتقــد َّ
أن جميــع هــؤالء قــد ماتــوا بســبب التعذيــب ،وكان النظــام الســوري قــد أنكــر وجودهــم عنــده
كمــا هــو حــال عشــرات آالف المختفيــن قســري ًا.
كمــا ســجلنا منــذ آذار 2011 /حتــى آذار 2022 /مقتــل مــا ال يقــل عــن  14449شــخص ًا قضــوا بســبب التعذيــب وإهمــال
الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري بينهــم  174طفـ ً
ـا و 74ســيدة.
نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أننــا مــا زلنــا نســجل بشــكل شــبه يومــي حــاالت وحــوادث االعتقــال
ووفــاة معتقليــن أو مختفيــن قســري ًا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات
النظــام الســوري ،وممــا ال شــك فيــه َّ
أن قانــون تجريــم التعذيــب األخيــر ســيبقى حبــر ًا علــى ورق ولــن يســهم فــي ردع
األجهــزة األمنيــة عــن ممارســة التعذيــب مــا دامــت بقيــة القوانيــن القمعيــة ســارية ،وهــي التــي يقــوم عليهــا النظــام
الســوري.
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ويجــب أن نتذكــر دائمـ ًا َّ
أن حكــم اإلدانــة الصــادر فــي  /13كانــون الثانــي 2022 /عــن المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز
بألمانيــا ضــد أنــور .ر ،الــذي اســتلم منــذ كانــون الثانــي 2011 /حتــى أيلــول ،2012 /رئاســة دائــرة التحقيــق فــي فــرع األمــن
( 251فــرع الخطيــب) ،التابــع لجهــاز المخابــرات العامــة فــي النظــام الســوري ،حيــث أديــن بالتعذيــب ،و 27جريمــة قتــل
وحالــة عنــف جنســي ،وحكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة .يجــب أن نتذكــر َّ
أن إدانــة أنــور .ر بجرائــم ضــد اإلنســانية ،والتــي
تعنــي بحســب ميثــاق رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،أنهــا جرائــم ذات طبيعــة منهجيــة أو واســعة
النطــاق ،وبالتالــي ال يمكــن أن تنفــذ مــن قبــل أفــراد فــي النظــام الســوري دون أن تكــون سياســة مركزيــة لــدى النظــام
الســوري ،ومتــورط فيهــا علــى أعلــى المســتويات ،وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة أنــه“ :وفق ـ ًا لقاعــدة راســخة
فــي القانــون الدولــي ،لهــا طبيعــة عرفيــة ،فـ َّ
ـإن ســلوك أي جهــاز فــي دولــة مــا يجــب اعتبــاره عمـ ً
ـا مــن أعمــال تلــك
الدولــة”.

سابع ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
• ُتســيطر الدولــة بشــكل مركــزي علــى مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا وهــذه المراكــز األمنيــة ال تخضــع أليــة رقابــة
قضائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة علــى اإلطــاق خالفــ ًا لمــا ينــص قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ،ولــذا
فإنــه مــن المســتبعد أن تجــري وفيــات بســبب التعذيــب دون معرفــة النظــام الحاكــم فــي الدولــة ،وعلــى مــدى
الســنوات الماضيــة انتشــرت بشــكل واســع ضمــن المجتمــع الســوري ووســائل اإلعــام الســورية المحليــة
والعربيــة والدوليــة مئــات التقاريــر عــن وفيــات بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري،
كمــا َّ
أن النظــام الســوري نفســه أبلــغ عشــرات مــن األهالــي عــن وفيــات أبنائهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز وغالبـ ًا مــا
كان يعــزو الســبب إلــى “أزمــة قلبيــة” ودون أن يســلم الجثمــان إلــى ذوي الضحيــة.
إن النظــام الســوري مســؤول عــن إثبــات َّ
• َّ
أن حــاالت الوفيــات التــي وقعــت لــم تكــن بســبب التعذيــب ،وتســليم
جثاميــن الضحايــا إلــى ذويهــم ،لكنــه لــم يقــم منــذ أحــد عشــر عامـ ًا بتحقيــق واحــد ،وهــذا لوحــده يُشــكل دليــل إدانــة
ٍ
واضــح بحقــه ،إضافــة إلــى ذلــك فليــس جهــاز واحــد فقــط مــن أجهــزة النظــام الســوري منخــرط فــي التعذيــب
وفــي الوفيــات بســبب التعذيــب ،فهــذا يتطلــب اشــتراك مؤسســات عــدة فــي الدولــة مــن أبرزهــا :وزارة الداخليــة،
وزارة الدفــاع ،األجهــزة األمنيــة ،النيابــة العامــة ،الطــب الشــرعي ،الســجون المدنيــة ،المشــافي العســكرية،
المؤسســة القضائيــة ،وزارة األوقــاف ،مكتــب دفــن الموتــى ،وهــذا يُشــير إلــى عمليــة تناغــم وتنســيق عاليــة بيــن
هــذه المؤسســات ،وهــذا ال يتــم إال بــإدارة مســتويات عليــا فــي النظــام الســوري تتحكــم بجميــع هــذه المؤسســات.
•لــم يكتــف النظــام الســوري بتوجيــه التهــم ومحاكمــة المعتقليــن وفــق قانــون العقوبــات العــام فــي المــواد
ِ
المتعلقــة بالجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة وقانــون العقوبــات العســكري ،ومحكمــة الميــدان العســكرية
المحدثــة منــذ عــام  ،1968بــل أصــدر قانــون اإلرهــاب الــذي أورد خاللــه مــواد فضفاضــة وتعريفــات مفتوحــة وعامــة
للعمــل اإلرهابــي والمؤامــرة ،وأحــدث محكمــة جزائيــة اســتثنائية أخــرى لقضايــا اإلرهــاب ،ليـ َّ
ـزج مــن خاللــه أكبــر عــدد
مــن المعتقليــن أمــام محكمــة قضايــا اإلرهــاب وتــرك المجــال أمــام القضــاة لشــرح وتحليــل التهــم الموجهــة
وفــق آرائهــم ،وهــذا مــا فتــح البــاب أمــام عمليــات االســتغالل واالبتــزاز المــادي للمعتقــل مقابــل إطــاق ســراحه
أو تشــميله فــي مراســيم العفــو التــي تصــدر.
•فــي األصــل ال يوجــد أســاس قانونــي آلليــة تجريــم المعتقليــن وتوجيــه التهــم ســواء وفــق قانــون مكافحــة اإلرهاب
ً
وعــادة مــا تســتند إلــى االعترافــات التــي انتزعــت بالتعذيــب واإلكــراه وهــي ليســت
أو قانــون العقوبــات العــام
محاكــم بالمعنــى القانونــي والقضائــي.
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التوصيات:
مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:
•إيجــاد طــرق وآليــات لتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن  2041و 2042و 2139والبنــد  12فــي القــرار  2254الخاصــة
بالمعتقليــن والمختفيــن قســري ًا فــي ســوريا.
•يجــب أن َّ
يتخــذ مجلــس األمــن خطــوات إليقــاف عمليــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب
والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري ،وإنقــاذ مــن تبقــى مــن المعتقليــن فــي
أســرع وقــت.
•اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز االحتجاز.
•مطالبــة النظــام الســوري بالكشــف عــن أســماء المعتقليــن والمعتقــات ،ونشــر لوائــح باألحــكام الصــادرة،
وكيفيــة صــدور الحكــم فــي ظــل هيمنــة الســلطة التنفيذيــة واألمنيــة علــى القضــاء وعلــى محكمــة اإلرهــاب
ومحكمــة الميــدان العســكرية بشــكل خــاص.
النظام السوري:
•إلغــاء محاكــم قضايــا اإلرهــاب والمحاكــم العســكرية ومحاكــم الميــدان العســكرية الخاصــة بالمعتقليــن علــى
خلفيــة الحــراك الشــعبي الفتقارهــا ألســس العدالــة وإلغــاء األحــكام الصــادرة عنهــا ،ورد الممتلــكات التــي
صادرتهــا هاتــان المحكمتــان وتعويــض ضحاياهمــا.
•إلغــاء المرســوم التشــريعي رقــم  55لعــام  2012الــذي يســمح لألجهــزة األمنيــة باعتقــال المواطنيــن والتحقيــق
معهــم أكثــر مــن شــهرين.
•إلغــاء قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم  19لعــام  2012واالكتفــاء بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات
العام.
•رفع التحفظات التي وضعها على اتفاقية مناهضة التعذيب.
•إلغاء المرسوم التشريعي رقم  63لعام  2012الذي يسمح لألجهزة األمنية بحجز ممتلكات الناس.
•إلغــاء القانــون رقــم  20لعــام  2012الــذي قــام النظــام بموجبــه بتســريح العمــال والموظفيــن غيــر المواليــن لــه
بشــكل تعســفي وحرمانهــم مــن حقوقهــم وتعويضاتهــم التقاعديــة ،وتعويــض مــن تـ َّ
ـم تســريحه.
•إلغــاء كافــة النصــوص التــي تتطلــب موافقــة أجهــزة الســلطة التنفيذيــة علــى مالحقــة ضبــاط وأفــراد األجهــزة
األمنيــة والشــرطية أمــام القضــاء.
تمــس أمــن الدولــة فنشــر المــواد التــي تمــس
•نشــر التشــريعات الســرية فــي الجريــدة الرســمية ،وإذا كانــت
ُّ
المواطنيــن وتشــكل خطــر ًا علــى حياتهــم كمــا ّ
ينــص قانــون النشــر فــي الجريــدة الرســمية رقــم  5لعــام .2004
•إطــاق ســراح معتقلــي الــرأي دون شــروط وتبيــان مصيــر المختفيــن منهــم وتعويــض المتضرريــن والتوقــف
عــن التالعــب بمصيرهــم وابتــزاز أســرهم.
التوقف عن استخدام الدولة السورية َّ
• َّ
كأنها ملك عائلة خاص.

• َّ
التوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب.
• َّ
التوقــف عــن التالعــب بالدســتور والقوانيــن وتســخيرها لخدمــة أهــداف العائلــة الحاكمــة وســن التشــريعات
المضللــة.
تحمل َّ
• ُّ
التبعات القانونية والمادية كافة ،وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
•
تضامن
ً
خالــص التضامــن مــع ذوي المعتقليــن والمختفيــن قســريا وضحايــا التعذيــب وأصدقائهــم فــي ســبيل الســعي لنيــل
العدالة.

www.snhr.org - info@snhr.org

