
اإلثنين 16 أيار 2022

الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ

 النظــام الســوري يفــرج عــن 476 شــخصا وفــق مرســوم العفــو

2011 آذار  منــذ  ألــف معتقــل   132 قرابــة  لديــه  زال  ومــا   2022/7

مرسوم العفو 2022/7 هو الـ 19 منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام 
 قسريًا

ٍ
السوري 87 ألف مختف
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العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل منذ 

آذار 2011

أواًل: خلفية ومنهجية:

 
ٍ
 فــي كل عــام تقريبــًا، وقــد أحصينــا تســعة عشــر مرســوم عفــو

ٍ
يصــدر النظــام الســوري مرســومًا أو مرســومي عفــو

أصدرهــا النظــام الســوري منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 حتــى أيــار/ 2022، وتقــوم الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان مــن عملهــا فــي ملــف المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، وبالتعــاون مــع المحامييــن الســوريين 
العامليــن فيهــا بمراجعــة نصــوص هــذه المراســيم، واألهــم مــن ذلــك، مراقبــة كثيفــة لتنفيذهــا علــى أرض الواقــع، 
ــه يســتحيل فهــم نصــوص مراســيم العفــو، وتطبيقهــا، دون معرفــة ســياقها، ودون وعــي بالمنظومــة  ــك ألن وذل
التــي تعمــل فيهــا، وهــي منظومــة األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري التــي تقيــد بشــكل مــدروس أي جــدوى 

مــن أي مرســوم عفــو.
بشــكل عــام، فــإن مرســوم العفــو ُيســهم فــي اإلفــراج عــن عشــرات إلــى مئــات قليلــة مــن المعتقليــن علــى خلفيــة 
 جنائيــة(، كمــا أن النظــام الســوري لــم يتوقــف عــن عمليــات االعتقال 

ٍ
الحــراك الشــعبي )ال نوثــق عمليــات اإلفــراج بتهــم

التعســفي كمــا يظهــر ذلــك واضحــًا فــي التقاريــر  والحــاالت اليوميــة والشــهرية التــي نوثقهــا وننشــر عنهــا، ولهــذا، 
وعلــى الرغــم مــن 19 مرســوم عفــو، فــإنَّ النظــام الســوري مــا زال يعتقــل 132 ألــف شــخص علــى خلفيــة الحــراك 
الشــعبي، وقــد قلنــا فــي تقريــر ســابق أنــه بحاجــة إلــى 325 ســنة إلطــاق ســراح المعتقليــن لديــه إذا اســتمرَّ علــى هــذه 
الوتيــرة مــن اإلفراجــات، إن أوقــف عمليــات االعتقــال التعســفي، أمــا إذا اســتمرَّ بهــا، فاإلحصائيــات تشــير إلــى أنــه 

يعتقــل أكثــر بكثيــر ممــن يفــرج عنهــم.

ومــع اختــاف ســياق األحــداث التــي رافقــت إصــدار كل مرســوم أو األســباب التــي نعتقــد أنهــا اســتدعت إصــداره فإننــا 
نعتقــد أنَّ بشــار األســد قــد لجــأ إلــى إصــدار كل هــذا الكــم مــن المراســيم -19 مرســومًا- مــن أجــل الظهــور بمظهــر 
ــن يريــد، متــى يريــد، وكيفمــا يريــد، إنَّ  القــوي والمتحكــم برقــاب الشــعب الســوري، الــذي بإمكانــه وحــده أن يعفــو عمَّ
هــذه المراســيم هــي عبــارة عــن تكريــس للحكــم المطلــق الــذي يســتطيع تجــاوز الدســتور والقانــون الدســتوري وروح 

القوانيــن وفعــل مــا يحلــو لــه.

ــر لنقــدم   بالمرســوم التشــريعي رقــم )7( لعــام 2022 ، ونصــدر هــذا التقري
ٍ
فــي 30/ نيســان/ 2022 صــدر قانــون عفــو

ــذ إصــداره حتــى اآلن، ونشــير  ــا مــن توثيقهــا من ــه، والتــي تمكن ــًا لنــصِّ المرســوم، ولحــاالت اإلفــراج الناجمــة عن تحلي
إلــى أن عمليــات التوثيــق والمتابعــة مــا زالــت مســتمرة، فقــد تلقينــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مئــات 
االتصــاالت والرســائل مــن ذوي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، وذلــك عبــر العديــد مــن وســائل االتصــال التــي قمنــا 
بتخصيصهــا لتســجيل حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري واإلبــاغ عنهــا، طلبــًا لتقديــم الدعــم واالستشــارة مــن 
قبــل فريقنــا الــذي عمــل خــال األيــام الماضيــة بشــكل اســتثنائي وعلــى مــدار الســاعة، كمــا يقــوم قســم المعتقليــن 
بمحــاوالت كثيفــة للتواصــل مــع المفــرج عنهــم، ومــع عائــات المعتقليــن والمختفيــن قســريًا؛ بهــدف جمــع أكبــر 
قــدر مــن المعلومــات والمعطيــات لتتبــع حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري وســياق عمليــات اإلفــراج وخلفياتهــا، 
كمــا يقــوم بالتواصــل مــع المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز المدنيــة ومحاميهــم وعائاتهــم لرصــد أوضاعهــم ومتابعــة 
ــا علــى المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا مــن المعتقليــن الذيــن ال يزالــون  المحاكمــات التــي يخضعــون إليهــا، اعتمدن
قيــد االعتقــال فــي الســجون المدنيــة فــي المحافظــات الســورية كســجون حمــص وحمــاة وعــدرا وحلــب والســويداء 
المركزيــة، وبشــكل خــاص ســجن حمــاة المركــزي وســجن حمــص المركــزي وســجن عــدرا المركزي وســجن الســويداء 
المركــزي، ومحاميهــم وذويهــم. وعــدد مــن المفــرج عنهــم علــى خلفيــة المرســوم رقــم 2022/7، ونــورد فــي هــذا التقريــر 

أربــع روايــات منهــا، قمنــا بتحليــل كل مــا جمعنــاه للوصــول إلــى أفضــل نتائــج ممكنــة فــي هــذا التقريــر، 

1مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22968&RID=-1&Last=134&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=7&Dep=-1&
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العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل منذ 

آذار 2011

وقــد أخبرنــا األهالــي والضحايــا بهدفنــا مــن جمــع المعلومــات ووافقــوا علــى التعــاون معنــا. وقــد بنينــا عبــر أحــد عشــر 
عامــًا قاعــدة بيانــات واســعة للمعتقليــن والمختفيــن والمفــرج عنهــم.

نســتعرض فــي التقريــر حصيلــة حــاالت اإلفــراج التــي تــم تســجيلها مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
منــذ صــدور المرســوم رقــم 7 فــي 30/ نيســان/ 2022 حتــى 11/ أيــار/ 2022 لمــن اعتقلــوا علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي 
ووجهــت إليهــم تهمــة اإلرهــاب، ونقــوم بتحديــث هــذه الحــاالت باســتمرار، فــا تــزال تردنــا حــاالت نقــوم بتدقيقهــا 
ــه  ــر المرتبطــة ب ــات اإلفــراج المرتبطــة بالعفــو وغي ــة عملي ــر مــا بيــن حصيل ــز ضمــن التقري والعمــل عليهــا، كمــا نميِّ
 الذيــن ُأفــرَج عنهــم منــذ 

ِ
والتــي كانــت ضمــن ســياق انتهــاء مــدة األحــكام، لقــد حاولنــا قــدر اإلمــكان التَّحقــق مــن تهــم

صــدور هــذا المرســوم، ونؤكــد أننــا هنــا نضــع حــاالت اإلفــراج للمعتقليــن علــى خلفيــة سياســية، وال نســتعرض حــاالت 
اإلفــراج عــن المحتجزيــن الجنائييــن المتهميــن بالســرقة أو التزويــر ومــا ُيشــابهها. كمــا قمنــا فــي هــذا التقريــر بعــرض 
لنتائــج عمليــات التحليــل والمقاطعــة األوليــة التــي أجريناهــا لحــاالت اإلفــراج الناجمــة عــن المرســوم مــع أرشــيف 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

نحــاول قــدر اإلمــكان مراعــاة الحالــة النفســية والجســدية القاســية للمعتقليــن وذويهــم، وســامتهم األمنيــة، ونقــوم 
ــل الحــدَّ األدنــى  فــي بعــض األحيــان بعمليــات إحالــة إلــى منظمــات طبيــة ونفســية شــريكة. مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة  الــذي تمكنَّ

واالقتصاديــة والنَّفســية. 

ثانيــًا: ســبع نقــاط أساســية تجعــل مــن المرســوم التشــريعي رقــم 7 
لعــام 2022 شــكلي وال يختلــف عــن مراســيم العفــو الثمانيــة عشــر التــي 

أصدرهــا النظــام الســوري منــذ عــام 2011:

فــي 30/ نيســان/ 2022 صــدر قانــون عفــو بالمرســوم التشــريعي رقــم )7( لعــام 2022، وبحســب نــص المرســوم فإنــه 
يشــمل “الجرائــم اإلرهابيــة المرتكبــة مــن الســوريين قبــل تاريــخ 30/ نيســان/ 2022 عــدا التــي أفضــت إلــى مــوت إنســان 
ــات العــام”. وباســتثناء أن  ــون العقوب ــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم )19( لعــام 2012 وقان والمنصــوص عليهــا فــي قان
يكــون الجــرم قــد أدى إلــى وفــاة إنســان، فــإن هــذا العفــو يشــمل فقــط الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحة 
اإلرهــاب ومــن بينهــا تمويــل اإلرهــاب والترويــج ألعمــال إرهابيــة علــى ســبيل المثــال، كمــا يشــمل جرائــم اإلرهــاب 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد 304 و305 و306 مــن قانــون العقوبــات العــام، وهــذه المــواد ألغيــت بأحــكام قانــون 
مكافحــة اإلرهــاب والمقصــود مــن تضمينهــا بهــذا العفــو علــى الرغــم مــن إلغائهــا، أن تشــمل المحكوميــن بموجــب 

هــذه المــواد قبــل إلغائهــا فــي تمــوز 2012.

وبحســب مراجعتنــا لنــصِّ مرســوم العفــو فقــد اختلــف قليــًا عــن المراســيم الســابقة مــن حيــث اعتبــاره غيــر معلــق 
علــى شــرط، حيــث لــم يشــترط أن يســلم المطلــوب نفســه للســلطات فــي غضــون مــدة محــددة، ولــم يشــترط صفــح 
الفريــق المتضــرر أو دفــع الغرامــات المنصــوص عليهــا لاســتفادة مــن أحكامــه، وبالتالــي فهــو يشــمل المطلوبيــن 
للنظــام الســوري وغيــر المعتقليــن والموجوديــن خــارج ســوريا دون قيــد أو شــرط. )وتعقيبــًا مــن الشــبكة الســورية 
ــا اإلرهــاب  ــا مــرارًا أن المحاكــم االســتثنائية “محكمــة قضاي لحقــوق اإلنســان علــى هــذا االســتثناء تحديــدًا، فقــد أكدن
ومحكمــة الميــدان العســكرية” ال تقــوم بإبــاغ المطلوبيــن لهــا -بشــكل رســمي- بوجــود قضايــا ضدهــم، وبالتالــي ال 

يعلــم المواطــن مــا إذا كان مطلوبــًا، أو إذا صــدرت أحــكام غيابيــة بحقــه. 
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كمــا ينطبــق هــذا علــى األفــرع األمنيــة التــي تقــوم باســتصدار مذكــرات توقيــف وبحــث دون االســتناد إلــى مذكــرات 
قضائيــة رســمية، بــل وفقــًا لضبــوط أمنيــة تعتمــد خالهــا علــى تقاريرهــا األمنيــة بعيــدًا عــن القانــون والســلطة 

القضائيــة(.

تعتبــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ هــذا العفــو وعلــى اعتبــار أنَّ نصوصــه نظريــًا أوســع قليــًا مــن ســابقيه 
إال أنــه لــم يختلــف مــن ناحيــة التطبيــق عــن كافــة مراســيم العفــو الثمانيــة عشــر التــي أصدرهــا النظــام الســوري منــذ 
عــام 2011، والتــي لــم تفلــح فــي إطــاق ســراح المعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي، وفيمــا يلــي أبــرز النقــاط التــي 

تجعــل مــن المرســوم 2022/7 شــكليًا:

أواًل: لقــد وجهــت تهمــة اإلرهــاب للغالبيــة العظمــى ممــن اعتقلــوا علــى خلفيــة الــرأي ومناهضــة النظــام الســوري 
منــذ آذار/ 2011 وأجبــر المعتقلــون تحــت وطــأة عمليــات التعذيــب والتهديــد فــي أثنــاء التحقيــق معهــم علــى االعتــراف 
ــد النظــام الســوري فــي صياغتــه الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة فــي قانون  واإلقــرار بأعمــال لــم يرتكبوهــا، وقــد تعمَّ
ــات، وفــي صياغتــه لقانــون مكافحــة اإلرهــاب التــي يحاكــم بموجبهــا المعتقليــن أن يكــون باإلمــكان لصقهــا  العقوب
ــق،  ــف دقي ــر محــددة بتعري ــارات فضفاضــة غي ــأي شــخص، وبشــكل خــاص ضــد مــن يعارضــه سياســيًا، ألنهــا عب ب
ــر ووضــوح اللفــظ  ــة وهــي دقــة التعبي ــى بهــا النصــوص الجزائي ــي يجــب أن تتحل وقــد خالفــت الصفــة األساســية الت

واســتخدام الــكام الصريــح للداللــة علــى المعانــي المعينــة المحــددة.

ثانيــًا: اســتثنى المرســوم الجرائــم التــي “أفضــت إلــى مــوت إنســان” وقــد وجهــت تهمــة القيــام بأعمــال إرهابيــة أفضــت 
 واســع وعشــوائي ضــد آالف مــن المعتقليــن، بمــن فيهــم النشــطاء الســلميين، وذلــك 

ٍ
إلــى مــوت إنســان علــى نحــو

مــن قبــل األفــرع األمنيــة دون االســتناد إلــى أيــة أدلــة باســتثناء الضبــط األمنــي الذي تم انتــزاع اعترافاته مــن المعتقلين 
تحــت التعذيــب وحوكمــوا بموجــب هــذه التهمــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة مــن قبــل محكمــة قضايــا اإلرهــاب 

ومحكمــة الميــدان العســكرية وصــدرت ضدهــم أحــكام وصلــت حــدَّ اإلعــدام واألعمــال الشــاقة المؤبــدة.

لقــد تحدثنــا مــع عشــرات مــن المعتقليــن المحتجزيــن فــي الســجون المركزية ممن وجهــت إليهم تهم القيــام بأعمال 
إرهابيــة أفضــت إلــى مــوت إنســان، وجميعهــم أخبرونــا أنهــم ال يعلمــون مــن هــو اإلنســان الــذي تســببوا فــي موتــه، 
وكيــف تــم ذلــك، ولــم يتمكــن حتــى محاموهــم أمــام محكمــة قضايــا اإلرهــاب مــن معرفــة مــن تســببوا بموتــه؛ ألن ملــف 
ضبــط المعتقــل يأتــي مــن الفــرع األمنــي مــن دون تحديــد أســماء مــن يفتــرض أنهــم قتلــوا فــي الحادثــة. وعــادة مــا 
تقــوم محكمــة قضايــا اإلرهــاب بمراســلة إدارة عمليــات الجيــش للحصــول علــى أســماء الذيــن قتلــوا فــي حــوادث علــى 
صلــة بالتهــم الموجهــة إلــى المعتقليــن، وال تحصــل المحكمــة علــى الــرد مــن قبــل إدارة عمليــات الجيــش، وبالتالــي 
يبقــى هــؤالء المعتقلــون محتجزين/موقوفيــن أمامهــا ضمــن مراكــز االحتجــاز لســنوات طويلــة فــي انتظــار وصــول 
الــرد، وقــد تــم اســتثناؤهم مــن كافــة مراســيم العفــو التــي صــدرت عــن النظــام الســوري، وصــدرت بحــق العشــرات 
ــَف بعضهــا إلــى األعمــال الشــاقة المؤبــدة، أمــا محكمــة الميــدان العســكرية فــا يســتطيع  منهــم أحــكام باإلعــدام خفِّ
المعتقــل الخاضــع لهــا االطــاع علــى ملــف قضيتــه ومعرفــة تفاصيلــه مطلقــًا؛ بســبب طبيعــة المحكمــة الســرية.

تأسيســًا علــى مــا ســبق، نجــد أنَّ هــذا االســتثناء يشــمل بشــكل رئيــس شــريحة واســعة مــن المعتقليــن الذيــن 
وجهــت إليهــم هــذه التهمــة دون أدلــة ودون الســماح لمحاميهــم بالدفــاع عنهــم وفــق إجــراءات المحاكمــة العادلــة، 

ــا اإلرهــاب ومحكمــة الميــدان العســكرية. والتــي تنعــدم بطبيعــة الحــال فــي ُكلٍّ مــن محكمــة قضاي
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ثالثــًا: ال يشــمل مرســوم العفــو مــن هــم ماحقون/معتقلــون بســبب جرائــم أخــرى متعلقــة بأمــن الدولــة منصــوص 
عليهــا بقانــون العقوبــات العــام كجرائــم االعتــداء علــى الدســتور، أو النيــل مــن مكانــة الدولــة أو ســلخ جــزء مــن أراضــي 
الدولــة، أو غيرهــا مــن الجرائــم التــي يمكــن توجيههــا ألي معتقــل أو معــارض، وعــادة مــا توجــه عــدة تهــم للمعتقليــن 
بموجــب قانونــي اإلرهــاب والعقوبــات العــام بحيــث إن اشــتمل مرســوم العفــو علــى تهمة/جريمــة ال يشــمل األخــرى.

رابعــًا: األفــرع األمنيــة هــي مــن تحــدد مــن ســيفرج عنــه بشــكل فعلــي وليــس المحاكــم االســتثنائية، ووفقــًا لمــا نقــوم 
بــه مــن عمليــات مراقبــة ورصــد لحــاالت اإلفــراج، الحظنــا أنــه قــد أفــرج فقــط عــن معتقلين/محتجزيــن فــي عــدة مراكــز 
 مصــورة مــن وثائــق 

ٍ
احتجــاز بينمــا لــم يفــرج عــن آخريــن وجهــت إليهــم التهــم والقضايــا ذاتهــا، وقــد حصلنــا علــى نســخ

“مذكــرة حكــم” لعــدد ممــن أفــرج عنهــم وآخــرون لــم يتــم تشــميلهم، ممــا يجعلنــا نعتقــد أن جميــع مــن يوافــق النظــام 
الســوري علــى إطــاق ســراحه، قــد خضــع ملفــه لدراســة أمنيــة مــن قبــل األفــرع األمنيــة؛ للموافقــة علــى إطــاق 
ــع مراســيم العفــو  ــع مــع جمي ــن ممــن يشــملهم العفــو، وهــذا التكتيــك متب ــى آخري ــم التحفــظ عل ســراحه، بينمــا ت

الســابقة.

خامســًا: كــون الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت االعتقــال تتحــول إلــى اختفــاء قســري لــم نســجل فــي هــذا المرســوم أو 
المراســيم الســابقة أن اســتفاد المختفــون قســريًا منــه أو كشــف عــن مصيرهــم، ســوى حــاالت معــدودة ومحــدودة 
جــدًا، وقــد قمنــا فــي هــذا التقريــر بمقارنــة حصيلــة مــن أفــرج عنهــم بموجــب المرســوم 7/2022 مــع حصيلــة المختفيــن 

قســريًا فــي كل محافظــة مــن المحافظــات الســورية.

سادســًا: صــدر فــي الخامــس مــن أيــار الجــاري 2022 بيــان رســمي عــن وزارة العــدل برقــم /6457/ توضيحــًا للعفــو 
ــد إلغــاء كافــة الباغــات واإلجــراءات )إذاعــة بحــث - توقيــف - مراجعــة( المســتندة إلــى الجرائــم المنصــوص  األخيــر، أكَّ
ــم يتســبب فعلهــم بمــوت  عليهــا فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب بحــق جميــع المواطنيــن فــي الداخــل والخــارج، مــا ل
ــوع  ــح مــا هــو ن ــة أو ارتباطهــم مــع دول أخــرى. دون توضي ــى تنظيمــات إرهابي إنســان أو يثبــت اســتمرار انتمائهــم إل
االرتبــاط، فالنظــام الســوري يعتبــر االجتماعــات مــع ســفراء أو مبعوثــي الــدول أو وزارات الخارجيــة أو المشــاركة فــي 
ــاط  ــة، وجلســات مجلــس حقــوق اإلنســان، ومجلــس األمــن، شــكًا مــن أشــكال االرتب ــدوات والمؤتمــرات الدولي الن
والتخابــر، وهــذا يعنــي أن عشــرات اآلالف مــن النشــطاء علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي متهميــن، واألمــر ذاتــه ينطبــق 
علــى االنتمــاء للتنظيمــات اإلرهابيــة، فالنظــام يعتبــر الكثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي منظمــات إرهابيــة؛ ألنهــا 

تطالــب بتغييــر ديمقراطــي أو تقــدم مســاعدات فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته.

ســابعًا: ال يمكــن فهــم تطبيــق أي مرســوم عفــو أو تعديــل قوانيــن العقوبــات بمعــزل عــن الســلطات الامحــدودة 
لرئيــس الجمهوريــة واألفــرع األمنيــة التابعــة لــه، والحصانــة القانونيــة التــي تتمتــع بهــا، فهــو يتحكــم بالســلطة 
القضائيــة، والتشــريعية والتنفيذيــة، كمــا أن المحاكــم التــي يحــال إليهــا المعتقلــون ال ينطبــق عليهــا وصــف محكمــة 
ــا عــن كل  ــة، بــل هــي محاكــم اســتثنائية شــاذة، وقــد تحدثن ــًا مــن أصــول وإجــراءات المحاكــم العادل ألنهــا ال تراعــي أي

ذلــك فــي تقاريــر ســابقة.
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لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

ثالثــًا: تحليــل بيانــات أولــي لعمليات اإلفراج المرتبطة بالمرســوم 2022/7 
منــذ 1 حتــى 11/ أيــار/ 2022:

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن النظــام الســوري مــا زال يعتقل/يخفــي قســريًا قرابــة 
132 ألــف مواطــن ســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى أيــار/ 2022، وإنــه وفقــًا لعمليــات الرصــد والمراقبــة التــي قمنــا بهــا فــي 
غضــون األيــام العشــر األولــى مــن صــدور مرســوم العفــو 2022/7 فقــد وثقنــا اإلفــراج عــن قرابــة 476 شــخصًا مــن 
ُمختلــف الســجون المدنيــة والعســكرية واألفــرع األمنيــة فــي المحافظــات الســورية، بينهــم 55 ســيدة، و13 شــخصًا 
ــا ُنتابــع عمليــات رصــد ومراقبــة  ــار/ 2022، ومــا زلن ــار/ 2022 حتــى 11/ أي كانــوا أطفــااًل حيــن اعتقالهــم، وذلــك منــذ 1/ أي

حــاالت اإلفــراج عــن المعتقليــن علــى خلفيــة المرســوم 7/ 2022.
نشــير إلــى أنــه مــن بيــن الـــ 476 شــخص المفــرج عنهــم، هنــاك 6 حــاالت فقــط كانــت مســجلة لدينــا على أنهــم مختفون 
قســريًا، وقــد تــم اعتقالهــم فــي األعــوام 2011 و2013 و2016، ولــم تكــن عائاتهــم تحصــل علــى أيــة معلومــات عنهــم 

طــوال مــدة احتجازهم/اختفائهــم، ولــم تتمكــن مــن زيارتهــم أو التواصــل معهــم.

كمــا أن مــن بيــن المفــرج عنهــم الـــبالغ عددهــم 476 مــا ال يقــل عــن 98 شــخصًا كانــوا قــد أجــروا تســويات ألوضاعهــم 
األمنيــة قبيــل اعتقالهــم وُمنحــوا تعهــدًا بموجــب التســوية بعــدم التعــرض لهــم مــن قبــل األفرع األمنية، و18 شــخصًا 
اعتقلــوا بعــد عودتهــم إلــى ســوريا مــن الاجئيــن والمقيميــن خارجهــا بينهــم 2 ســيدة. ومــا ال يقــل عــن 12 شــخصًا مــن 

الاجئيــن الفلســطينيين بينهــم 3 ســيدات.

ســجلنا نقــل قــوات النظــام الســوري العديــد مــن المفــرج عنهــم مــن مــكان احتجازهــم فــي الســجون المدنيــة 
والعســكرية إلــى األفــرع األمنيــة قبيــل اإلفــراج عنهــم، ونرجــح أنَّ هــذه العمليــة تعــود لوجــود توصيــة مــن قبــل الفــرع 
الــذي قــام باالعتقــال أو التحقيــق بوجــوب إعــادة المعتقــل إليــه فــي حــال إخــاء ســبيله إلجــراء المراجعــات األمنيــة، 
ــدان  ــة العظمــى مــن حــاالت إخــاء الســبيل فــي محكمــة اإلرهــاب ومحكمــة المي ــد الغالبي ــع عن وهــذا اإلجــراء المتب

العســكرية وهــو مخالــف للقانــون الســوري كحــال كل مراحــل عمليــة االعتقــال.

وإثــر عمليــات التواصــل الكثيفــة التــي حصلــت معنــا خــال األيــام الماضيــة، فقــد تمكنــا مــن تســجيل المئــات مــن 
حــاالت االختفــاء القســري التــي لــم تكــن مســجلة لدينــا ســابقًا فــي قاعــدة بيانــات األشــخاص المختفيــن قســريًا، وهــذا 
يؤكــد مــا نكــرره دائمــًا أن اإلحصائيــات تمثــل الحــد األدنــى، وأن هنــاك العديــد مــن الحــاالت التــي لــم نتمكــن مــن توثيقهــا 

بســبب التحديــات االســتثنائية التــي تواجــه عملنــا.
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العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل منذ 

آذار 2011

توزع الـ 476 المفرج عنهم بحسب توثيقنا وفقًا لتاريخ اإلفراج منذ 1 حتى 11 أيار 2022 على النحو التالي:

مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم وحصيلة المختفين قسريا في كل محافظة:

الشــبكة  بيانــات  قاعــدة  بحســب 
يــزال  ال  اإلنســان  لحقــوق  الســورية 
مــا ال يقــل عــن 86792 شــخصًا قيــد 
االختفــاء القســري لــدى قــوات النظام 
 ،2021 آب  حتــى   2011 آذار  منــذ  الســوري 

تــوزع  التاليــة  الخريطــة  وتظهــر 
المحافظــات  علــى  الحصيلــة  هــذه 
الســورية تبعــًا لمــكان وقــوع حادثــة 
االعتقــال، كمــا تظهــر مقارنــة مــع 
تــوزع الـــ 476 شــخصًا المفــرج عنهــم 
 1 منــذ   2022/7 المرســوم  بموجــب 

:2022 11 أيــار  حتــى 



النظام السوري يفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم 8

العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل منذ 

آذار 2011

إنَّ هــذه المقارنــة تظهــر أن حصيلــة المفــرج عنهــم تشــكل قرابــة 0.10 % مــن حصيلــة المختفيــن قســريًا، وذلــك 
كمعــدل وســطي بيــن جميــع المحافظــات التــي تمــت المقارنــة فيهــا، وهــي نســبة تثبــت أن النظــام الســوري بحاجــة 
ــة  ــه، وأنَّ مراســيم العفــو التــي يصدرهــا وهمي ــات الســنين لإلفــراج عــن المعتقليــن والمختفيــن قســريًا لدي ــى مئ إل
ــر ذات جــدوى حقيقــي، مــع ســعادتنا البالغــة لــكل عائلــة أفــرج عــن أبنائهــا، لكــن نســبة العائــات التــي مــا زالــت  وغي

ــر بأضعــاف مضاعفــة. ــي أكب تعان

توزعت حصيلة المفرج عنهم تبعًا ألنواع مراكز االحتجاز على النحو التالي:

توزعت حصيلة المفرج عنهم بحسب المحاكم االستثنائية التي خضعوا لها، على النحو التالي:

* ال تشمل هذه الحصيلة عمليات اإلفراج التي تم خاللها نقل المعتقلين المراد إطالق سراحهم من السجون العسكرية أو المركزية إلى األفرع األمنية قبيل عملية اإلفراج وإنما تشمل من أطلق 

سراحهم من األفرع مباشرة

2

*
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العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل منذ 

آذار 2011

توزعت حصيلة الـ 476 شخصًا المفرج عنهم، بحسب العام الذي شهَد حادثة االعتقال:

يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن األعــوام التــي شــهدت أعلــى موجــات االختفــاء القســري مــن قبــل النظــام 
ــة  ــة وكان عــام 2012 األســوأ مــن حيــث حصيل ــى للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطي الســوري، األعــوام األربعــة األول
المختفيــن قســريًا، يليــه عــام 2013 ثــم 2011 فـــ 2014. هــي نفســها التــي شــهدت أقــل عــدد مــن المفــرج عنهــم؛ ممــا 
يجعلنــا نتخــوف علــى مصيــر عشــرات اآلالف مــن المختفيــن قســريًا الذيــن اعتقلــوا وأخفــوا خالهــا. حتــى لــو افترضنــا 

أن الحــاالت التــي لــم نتمكــن مــن تحديدهــا بعــد يعــود تاريــخ اعتقالهــا لهــذه األعــوام.
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العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل منذ 

آذار 2011

رابعــًا: النظــام الســوري تعمَّــد عبــر المرســوم 2022/7 وإجــراءات تطبيقــه 
كرامــة  ومــسَّ  المعتقليــن  بــذوي  والمــادي  المعنــوي  األذى  إلحــاَق 

ســراحهم: المطلــق  المعتقليــن 

اتبــع النظــام الســوري خــال تطبيــق هــذا المرســوم إجــراءات هــدف مــن خالهــا إلــى إيهام الــرأي العام أنه أطلق ســراح 
ــن  ــذوي المعتقليــن والمختفي ــد مــن األذى النفســي والمعنــوي والمــادي ب ــن، مــن أجــل إلحــاق مزي ــة المعتقلي غالبي

قســريًا، وقــد رصدنــا حــاالت انهيــار نفســي للعديــد مــن عائــات المختفيــن قســريًا.

ــد النظــام الســوري إطــاق ســراح أعــداد قليلــة مــن المعتقليــن عبــر دفعــات عــدة مــن مراكــز االحتجــاز، ورميهــم  تعمَّ
ــدى المفــرج  ــة مــن الذعــر ل ــى ذويهــم، أو االتصــال بهــم؛ ممــا تســبب فــي حال فــي ســاحات عامــة، دون تســليمهم إل
عنهــم، ولــدى ذويهــم، وأدى إلــى تجمهــر آالف األشــخاص مــن ذوي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا للبحــث عــن 

أبنائهــم المختفيــن، بيــن صفــوف المفــرج عنهــم، وحمــل صــور أبنائهــم مــن أجــل الســؤال عنهــم.

ــح أيــة آليــة حقيقيــة تُمكــن العائــات مــن معرفــة مصيــر أبنائهــا، وكمــا 
ِ
إن النظــام الســوري وعلــى مــدى ســنوات لــم ُيت

لــم يســبق للقضــاء الســوري اإلعــان عــن أســماء المســتفيدين مــن العفو وذلك بســبب أن المعتقليــن/ المحتجزين 
قــد يحتاجــون اســتخراج وثيقــة حكــم مــن المحكمــة التــي تنظــر بالقضيــة وقــد يحتــاج وقــت اســتخراجها مــدة تزيــد عــن 
ســنة أحيانــًا بعــد صــدور العفــو، كمــا أنَّ محكمــة الميــدان العســكرية والقضــاء العســكري تابعــان لــوزارة الدفــاع وال 
ــة بمــكان معرفــة أعــداد أو أســماء  ــي مــن الصعوب تســتطيع وزارة العــدل التدخــل واالطــاع علــى عملهمــا. وبالتال
المشــمولين بالعفــو. وهــذا وفــق مــا نــراه الســبب الرئيــس الــذي يعــرض أهالــي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا 
لعمليــات نصــب واحتيــال مــن قبــل شــبكات ينضــوي فيهــا قضــاة ومحامــون وضبــاط ومتنفــذون بذريعــة تشــميل 
أبنائهــم بمرســوم العفــو مقابــل دفــع مبالــغ ماليــة طائلــة، وقــد أخبرتنــا العديــد مــن العائــات منــذ األيــام األولــى 
ــزاز  ــا عشــرات المــرات عــن حــاالت االبت لصــدور المرســوم 2022/7 عــن تعرضهــم لمثــل هــذه العمليــات، وقــد تحدثن

المــادي التــي يتعــرض لهــا ذوو المختفيــن قســريًا، وحذرنــا منهــا منــذ عــام 2011 وحتــى اآلن.

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة وفــاء األحمــد3، مــن أبنــاء مدينــة دمشــق وهــي والــدة اثنيــن 
مــن المختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري وقــد أخبرتنــا: “عندمــا ســمعت أنهــم ســيخرجون المعتقليــن جئــت أنــا 
وأخــي إلــى ســاحة جســر الرئيــس ورأينــا عشــرات العائــات مثلنــا تنتظــر، ثــم جــاء عنصــر يرتــدي الــزي العســكري 
وأخبرنــي أنــه يســتطيع أن يســأل إن كان ولــديَّ مــن ضمــن المفــرج عنهــم مقابــل 500 ألــف ليــرة، فدفعــت لــه 
المبلــغ ثــم أخبرينــي أن علــيَّ التوجــه إلــى قــرب ســجن صيدنايــا واالنتظــار هنــاك، وفعــًا ذهبــت وانتظرنــا ثاثــة 
أيــام متنقليــن بيــن مــكان وآخــر مــا بيــن بلــدة صيدنايــا ودمشــق، ولكــن لــم نحصــل علــى أي جــواب، شــاهدت 
معتقــًا مــن الذيــن أفــرج عنهــم وأخبرنــي أنهــم ســمحوا لمــن ســيفرج عنــه باالتصــال بعائلتــه قبــل اإلفــراج، وإن 
كان ولــديَّ ســيفرج عنهمــا فإنهمــا ســيتصان بنــا مــن الســجن” أخبرتنــا الســيدة وفــاء أن آخــر معلومــات وردتهــا 
عــن ولديهــا المعتقليــن معــًا منــذ تمــوز/ 2013 كانــت فــي عــام 2017 وهــي أنهمــا فــي ســجن صيدنايــا العســكري، ولــم 

 لهمــا.
ٍ

تتمكــن مــن زيارتهمــا أو التواصــل معهمــا أو توكيــل محــام

3 عبر الهاتف في 3/ أيار/ 2022
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تحدثنــا إلــى الســيدة ســعاد المحمــود4، مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، وهــي والــدة أحــد المختفيــن قســريًا لــدى النظــام 
الســوري، وقــد أخبرتنــا:

»خرجــت مــن منزلــي فــي 3/ أيــار فــي الســاعة العاشــرة مســاًء مــع زوجــي بعــد أن ســمعنا عــن قــدوم معتقليــن 
فــي حافــات مــن الشــام إلــى حمــاة، وانتظرنــا حتــى السادســة صباحــًا جالســين علــى حافــة الطريــق عنــد دوار 
الرئيــس، وكلمــا مــرت فــي الشــارع حافلــة كنــا نتجمــع حولهــا أنــا وعشــرات األهالــي اآلخريــن، ثــم نكتشــف أنهــا 
خاليــة، وكذلــك انتظرنــا فــي اليــوم التالــي، وصلــت حافلــة كانــت تضــم بيــن 20-15 معتقــًا، ولــم يكــن بينهــم إبنــي 
وســألت الجميــع عنــه، لكــن لــم يشــاهدوه، كحــال جميــع األهالــي« أضافــت الســيدة ســعاد أنَّ أحــد الضبــاط توجــه 
إليهــم أثنــاء تجمعهــم مــن فــرع األمــن العســكري وطلــب اســم ابنهــا المختفــي ورقــم هاتفهــا وأســماء عــدد مــن 
المعتقليــن مــن قبــل ذويهــم ووعدهــم بالســؤال عنهــم ثــم اتصــل بهــا فــي اليــوم التالــي طالبــًا مبلــغ 20 مليــون ليــرة 

ســورية لمســاعدتها فــي معرفــة مكانــه.

أظهــرت العديــد مــن الصــور التــي حصلنــا عليهــا وتحققنــا منهــا الحالــة الصحيــة الســيئة للمفــرج عنهــم إثــر احتجازهــم 
ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء مــن جهــة ممارســات التعذيــب، وشــبه انعــدام الرعايــة الصحيــة والطبيــة، 
واالكتظــاظ الشــديد فــي مراكــز االحتجــاز، ونعتقــد أن أحــوال المعتقليــن الذيــن مضــى علــى اختفائهــم ُمــدًة تصــل إلــى 

11 عامــًا أســوأ مــن ذلــك بكثيــر، إن بقــوا علــى قيــد الحيــاة. ونســتعرض أبرزهــا:

عبد الرحمن الخطيب

محمود أيوبعبد الكافي رشيد عودةمحمد علي الزكار

 مصطفى عبيدإبراهيم علي الخطيبمحمد خالد الدامور

4 عبر الهاتف في 5/ أيار / 2022
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وبعــد أن كشــفت تجمعــات المواطنيــن الكثيفــة فــي محافظــات دمشــق وحمــص وحمــاة حجــم جريمــة االختفــاء 
القســري لــدى النظــام الســوري، وقبــح النظــام وجريمتــه بحــق مواطنيــه حيــث ال يوجــد دولــة فــي العالــم تقــوم 
بالقبــض علــى مواطــن وتعزلــه عــن العالــم الخارجــي تمامــًا بحيــث ال يعــرف ذووه حياتــه مــن مماتــه، قــام النظــام 
الســوري بتغييــر آليــة إطــاق ســراح المعتقليــن وذلــك عبــر اســتمرار إطــاق دفعــات صغيــرة يتــراوح تعدادهــا بيــن 
60-30 معتقــل/ محتجــز وســطيًا فــي كل دفعــة، ولكــن عبــر اقتيادهــم إلــى مبانــي المحافظــات الحكوميــة وتعريــض 
المعتقليــن المطلــق ســراحهم إلــى اإلذالل ومــس كرامتهــم وتصويرهــم وإظهــار العفــو كمكرمــة طالتهــم بحضــور 
المســؤولين لديــه وضبــاط فــي األفــرع األمنيــة ورجــال ديــن وشــيوخ عشــائر ، وفــي معظــم األحيــان كان هــذا الحضــور 

أكثــر مــن عــدد المعتقليــن المطلــق ســراحهم والموجوديــن فــي المبنــى الحكومــي.

ــن  صــورة تظهــر بعــض المعتقليــن والمعتقــات الذي
تــم اإلفــراج عنهــم فــي مبنــى محافظــة ريــف دمشــق 
فــي منطقــة المرجــة بمدينــة دمشــق فــي 5/ أيــار/ 2022

صــورة تظهــر بعــض المعتقليــن والمعتقــات الذيــن 
تــم اإلفــراج عنهــم فــي مبنــى محافظــة مدينــة ديــر الــزور 

فــي 5/ أيــار/ 2022

صورة تظهر بعض المعتقلين المفرج عنهم في صالة المجمع الحكومي في مدينة درعا في   5/ أيار/ 2022
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2022

تواصلنا مع السيد عماد الحموي5 وهو أحد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري في
3/ أيــار/ 2022 علــى خلفيــة المرســوم رقــم 7، مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، وكانــت قــد اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري إثــر 
مداهمــة منزلــه مطلــع أيلــول/ 2011 وأخبرنــا “قبــل اإلفــراج عنــي بيــوم تمــت إذاعــة أســمائنا ولــم أكــن أعــرف أننــي 
مــن المشــمولين بالعفــو؛ فــي اليــوم التالــي تجمعنــا علــى مقربــة مــن بــاب الســجن وتحــدث إلينــا أحــد الضبــاط 
وطلــب منــا مراجعــة الشــرطة العســكرية بعــد خروجنــا، وبعدهــا أعطونــا بيانــات قيــد وحصــل بعضنــا علــى 
ــا  ــا ضمــن حافــات عســكرية أقلَّتن ــا علــى أي شــيء ثــم جمعون ــم أحصــل أن ــي ال يكفــي أجــرة نقــل، ول مبلــغ مال
قرابــة الســاعة السادســة مســاًء، وأنزلونــا فــي مناطــق عــدة، نزلــت أنــا فــي دمشــق وبقيــت طــوال الليــل أنتظــر 
فــي حديقــة واتصلــت بعائلتــي،  فــي اليــوم التالــي جــاءت إحــدى نســاء عائلتــي وأقلتنــي إلــى المنــزل” أخبرنــا عمــاد أن 
 كبيــر، وطــوال مــدة ســجنه تمكنــت عائلتــه مــن زيارتــه أربــع مرات فقــط، وتعرض 

ٍ
صحتــه الجســدية متدهــورة علــى نحــو

خــال مــدة ســجنه لظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء وتعذيــب شــديد. وأضــاف أنــه منــذ وصولــه وهــو يســتقبل فــي 
منزلــه عشــرات العائــات التــي تســأله عــن أبنائهــا ممــا ســبب لــه معانــاة نفســية مضاعفــة.

تواصلنــا مــع الســيد عبــد الرحمــن العكــش6 وهــو أحــد المعتقليــن المفــرج عنهــم مــن ســجن حمــص المركــزي فــي 
7/ أيــار/ 2022 علــى خلفيــة المرســوم رقــم 7، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري علــى أحــد نقــاط 
التفتيــش التابعــة لهــا بريــف حمــص الشــرقي مطلــع تشــرين الثانــي/ 2014 وأخبرنــا »خضعــت لمحكمــة اإلرهــاب، 
ومنــذ اعتقالــي حضــرت ثــاث جلســات فقــط فــي المحكمــة وُحكمــت بالســجن مــدة 15 عامــًا مــن دون ســبب 
واضــح؛ فقــط تهمــة وجههــا لــي فــرع األمــن العســكري واعترفــت بهــا تحــت التعذيــب وهــي الشــروع بالقيــام 
بأعمــال إرهابيــة، وعندمــا صــدر العفــو تواصلــت مــع المحامــي الخــاص بــي ودفعــت مبلــغ خمســة ماييــن ليــرة 
ــا عبــد الرحمــن أن مفــرزة األمــن السياســي فــي  ســورية لتشــميلي بالعفــو، وتقريــب موعــد إخــاء ســبيلي« أخبرن
ســجن حمــص دّونــت قبــل إطــاق ســراحه وبقيــة المفــرج عنهــم، دّونــت عناويــن إقاماتهــم التــي ســيقيمون فيهــا 
ــق ســراحه مــن الســجن مــع مجموعــة  ــم أطل ــة بهــم، ث ــى صل ــف أشــخاص عل بعــد إطــاق ســراحهم، وأرقــام هوات
مــن المعتقليــن، وتــم نقلهــم إلــى مبنــى محافظــة حمــص لتصوريهــم وعرضهــم فــي اإلعــام الرســمي التابــع لقــوات 

النظــام الســوري.

 5 لم تذكر وسيلة التواصل حرصًا على سالمة الشاهد، في 10/ أيار/ 2022

6 لم تذكر وسيلة التواصل حرصًا على سالمة الشاهد، في 10/ أيار/ 2022

 صورة تظهر بعض المعتقلين الذين تم
 اإلفراج عنهم في مبنى محافظة مدينة

حلب في 6/ أيار/ 2022

صورة تظهر بعض المعتقلين الذين تم 
اإلفراج عنهم في مبنى األمانة العامة 

لمحافظة حماة في 6/ أيار/ 2022
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خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
1. النظــام الســوري هــو الجهــة التــي أجبــرت المعتقليــن علــى االعتــراف بأفعــال لــم يرتكبوهــا، ثــم حاكمهــم بنــاًء علــى 
ــزاز المعتقليــن وذويهــم،  ــى ابت ــرة مصنوعــة تهــدف إل ــي عنهــا، وهــذه دائ تلــك االعترافــات، ثــم قــام بإصــدار عفــو جزئ

ل انتهــاكًا ألبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان. وزيــادة معاناتهــم، وُتشــكِّ
2. لــم يشــمل المرســوم رقــم 7 لعــام 2022 المعتقليــن السياســيين والمعتقليــن علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي 

ونشــطاء الحــراك الشــعبي.
3. ال يشــمل العفــو الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن الذيــن لــم توجــه لهــم أيــة تهــم، ولــم تتــم احالتهــم أليــة محاكــم، 

وقــد مضــى علــى اعتقــال كثيــر منهــم عــدة ســنوات.
4. ال توجــد معاييــر واضحــة الختيــار المعتقليــن الذيــن شــملهم، وإن معظــم مــن أفــرج عنهــم هــم مدنيــون اعتقلــوا 
تعســفًا وُألصقــت بهــم تهــم اإلرهــاب وحوكمــوا بموجبهــا فــي محاكــم اســتثنائية تفتقــر للعدالــة ودرجــات التقاضــي 

ثــم منحــوا عفــوًا أفــرج عنهــم.
 النظــام الســوري بتوجيــه التهــم ومحاكمــة المعتقليــن وفــق قانــون العقوبــات العــام فــي المــواد 

ِ
5. لــم يكتــف

المتعلقــة بالجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة بــل أصــدر قانــون اإلرهــاب الــذي أورد خالــه مــواد فضفاضــة وتعريفــات 
مفتوحــة للعمــل اإلرهابــي والمؤامــرة ليــزجَّ مــن خالــه أكبــر عــدد مــن المعتقليــن أمــام محكمــة قضايــا اإلرهــاب وتــرك 
المجــال أمــام القضــاة لشــرح وتحليــل التهــم الموجهــة وفــق آرائهــم، وهــذا مــا فتــح البــاب أمــام عمليــات االســتغال 

واالبتــزاز المــادي للمعتقــل مقابــل إطــاق ســراحه أو تشــميله فــي مراســيم العفــو التــي تصــدر.
6. فــي األصــل ال يوجــد أســاس قانونــي آلليــة تجريــم المعتقليــن السياســيين، بــل يتــم توجيــه التُّهم ســواء وفــق قانون 
مكافحــة اإلرهــاب أو قانــون العقوبــات العــام، اســتنادًا إلــى االعترافــات التــي انتزعــت منهــم تحــت التعذيــب واإلكــراه 
وخاصــة أولئــك الذيــن خضعــوا لمحاكــم الميــدان العســكرية، وهــي ليســت محاكــم بالمعنــى القانونــي والقضائــي، بــل 

هــي أقــرب إلــى مراكــز رديفــة لألفــرع األمنيــة.
ــاة أهالــي  ــد مــن األمــوال علــى حســاب معان 7. ُيشــكل مرســوم العفــو فرصــة جديــدة لألجهــزة األمنيــة لكســب مزي

المعتقليــن.
8. يســتخدم النظــام الســوري مراســيم العفــو بهــدف العفــو عــن الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية كــي يقــوم بإعــادة 

تجنيدهــم مجــددًا ضمــن صفــوف قواتــه.

التوصيات:

إلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي:
 النظــام الســوري ومتابعــة الضغــط المســتمر عليــه لإلفــراج عــن النشــطاء السياســيين 

ِ
• عــدم االنخــداع بحيــل

المعارضيــن بشــكل ســلمي وديمقراطــي. والحقوقييــن والمتظاهريــن وكل 
• مطالبــة النظــام الســوري بالكشــف عــن مصيــر 87 ألــف مواطــن مختــف قســريا، والكشــف عــن مصيــر جثــث اآلالف 

الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب، أو تــم إعدامهــم كمــا كشــف التحقيــق عــن مجــزرة حــي التضامــن.
ــد العســكري مــن أجــل الســماح للمنظمــات  ــى التهدي ــات ووصــواًل إل ــدءًا مــن العقوب ــاح ب ــكل مــا هــو مت ــام ب •  القي
الدوليــة بالدخــول إلــى مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري والكشــف عمــا يتعــرض لــه المعتقلــون مــن أســاليب 

تعذيــب وبــذل كل جهــد ممكــن إلطــاق ســراحهم.
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العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل منذ 

آذار 2011

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
• متابعة عدم جدوى مراسيم العفو الجزئية ومدى خداعها للشعب السوري والمجتمع الدولي.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
• إدانــة اســتمرار النظــام الســوري تغييــب عشــرات آالف المواطنيــن الســوريين والتاعــب بمصيرهــم وابتــزاز ذويهــم 

ماديــًا وسياســيًا.

إلى الدول الصديقة للشعب السوري ودول اللجوء:
• عــدم االنخــداع بمراســيم العفــو الصــادرة عــن النظــام الســوري فهــي مراســيم ال تــكاد تمثــل أحــدًا مــن عشــرات آالف 

المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، وهدفهــا الرئيــس تضليــل الــرأي العــام الدولــي، وابتــزاز ذوي المعتقليــن ماديــًا.

إلى النظام الروسي:
•  الضغط على حليفه النظام السوري إلطاق سراح عشرات آالف المعتقلين السياسيين.

إلى النظام السوري:
• إلغــاء األحــكام الصــادرة عــن محاكــم قضايــا اإلرهــاب والمحاكــم العســكرية ومحاكــم الميــدان العســكرية الخاصــة 

بالمعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي؛ الفتقارهــا أليٍّ مــن ُأســس المحكمــة أو العدالــة أو القانــون.
• إطــاق ســراح نشــطاء الحــراك الشــعبي دون شــروط وتبيــان مصيــر المختفيــن منهــم وتعويــض المتضرريــن 

والتوقــف عــن التاعــب بمصيرهــم وابتــزاز ُأســرهم.
• التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص.

• التَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب.
التشــريعات  وســنِّ  الحاكمــة  العائلــة  أهــداف  لخدمــة  وتســخيرها  والقوانيــن  بالدســتور  التاعــب  عــن  التَّوقــف   •

المضللــة.
ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم. • تحمُّ

 
شكر:

خالــص الشــكر للناجيــن مــن مراكــز االحتجــاز ولــذوي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا والنشــطاء الذيــن أســهمت 
ــر. مشــاركتهم فــي إنجــاز هــذا التقري
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