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بعــــــد انقضاء قرابة شهر النظام السوري يفرج فقط عن 
527 معتقل وفق المرسوم 7/ 2022 وما زال لديه قرابة 132 

ألفا آخرين

مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب واالبتزاز 
التي ترعاها األجهزة األمنية

بــيــــــان

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.



النظام السوري أفرج عن 527 شخص فقط وأبقى قرابة 132 ألفًا آخرين:

وقــد   ،  2022 لعــام   )7( رقــم  التشــريعي  بالمرســوم   
ٍ
قانــون عفــو 2022 صــدر  نيســان/   /30 فــي 

قــام فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمراقبــة تطبيــق هــذا القانــون علــى المعتقليــن 
والمختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي ضــده، وذلــك كــون النظــام 
ــة اثنــي عشــر عامــًا، وبحســب قاعــدة  ــى مــدى قراب ــات آالف الســوريين عل الســوري قــد اعتقــل مئ
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن النظــام الســوري مــا زال يعتقــل/ يخفــي قســريًا 
قرابــة 132 ألــف مواطــن ســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى أيــار/ 2022، وقــد أصدرنــا فــي الـــ 16 مــن أيــار 
منــا فيــه تحليــًا لنــص المرســوم ولحــاالت اإلفــراج الناجمــة عنــه، وفــي هــذا البيــان  الجــاري تقريــرًا قدَّ
نحــّدث الحصيلــة التــي وردت فــي التقريــر، ونؤكــد اســتنادًا إلــى عمليــات المراقبــة والتوثيــق اليوميــة 
منــذ صــدور المرســوم أنــه لــم يتــم اإلفــراج ســوى عــن قرابــة 527 شــخص مــن ُمختلــف الســجون 
المدنيــة والعســكرية واألفــرع األمنيــة فــي المحافظــات الســورية، بينهــم 59 ســيدة و16 شــخصًا 

كانــوا أطفــااًل حيــن اعتقالهــم.

مــن بيــن حصيلــة المفــرج عنهــم ســجلنا 11 حالــة لمختفيــن قســريًا تــم اعتقالهــم فــي األعــوام 2011 
و2013 و2015 و2016 وأفــرج عنهــم ولــم تكــن عائاتهــم تحصــل علــى أيــة معلومــات عنهــم طــوال 

مــدة احتجازهــم واختفائهــم، كمــا لــم تتمكــن مــن زيارتهــم أو التواصــل معهــم. 
كمــا أن مــن بيــن المفــرج عنهــم الـــ 527 مــا ال يقــل عــن 131 شــخصًا كانــوا قــد أجــروا تســويات 
ألوضاعهــم األمنيــة قبيــل اعتقالهــم ومنحــوا تعهــدًا بموجــب التســوية بعــدم التعــرض لهــم مــن 
قبــل األفــرع األمنيــة، و21 شــخصًا اعتقلــوا بعــد عودتهــم إلــى ســوريا مــن الاجئيــن والمقيميــن 

خارجهــا بينهــم 2 ســيدة. 

وقــد انتشــرت فــي بعــض المواقــع إحصائيــات تتحــدث عــن حصيلــة أكبــر بكثيــر عــن حــاالت اإلفــراج، 
الحظنــا أنهــا اعتمــدت علــى مصــادر إعاميــة غيــر مختصــة، لــم ُيعــرف عنهــا توثيقــًا لحــاالت االعتقــال 
ــر  ــة، أو مراســلة األمــم المتحــدة، أو إصــدار تقاري واالختفــاء القســري علــى مــدى الســنوات الماضي
شــهرية أو دوريــة عــن ملــف االعتقــال التعســفي، كمــا لــم نطلــع علــى منهجيــة توثيــق واضحــة 
 فــي المنهجيــة بيــن حــاالت 

ٍ
لهــذه المصــادر، ويبــدو أن لديهــا خلطــًا مقصــودًا أو خلطــًا ناتجــًا عــن خلــل

المعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي السياســي، والحــاالت الجنائيــة.

1 مجلس 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=&S- 
 &Date=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=7&Dep=-1



مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب واالبتزاز التي ترعاها األجهزة األمنية:

أصــدر النظــام الســوري 19 مرســوم عفــو، وفــي كل مرســوم عفــو نرصــد نشــاطًا ملحوظــًا لشــبكات 
النصــب واالبتــزاز التــي ترعاهــا األجهــزة األمنيــة، وقــد تحدثنــا عــن ذلــك فــي عشــرات التقارير، وبشــكل 
ــا فيهــا علــى بعــض مراســيم العفــو، ألن إطــاق ســراح أعــداد مــن  ــر التــي عقبن خــاص فــي التقاري
المعتقليــن ينــكأ جــراح عشــرات آالف أهالــي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا الذيــن يشــعرون أنهــم 
بحاجــة لفعــل أي شــيء ودفــع أي ثمــن مقابــل الحصــول علــى معلومــة عــن ذويهــم المعتقليــن، 
وتســتغل شــبكات النصب واالحتيال هذه المشــاعر، وتنشــط بشــكل اســتثنائي عقب كل مرســوم 
عفــو، وقــد وردت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان العديــد مــن حــاالت النصــب واالحتيــال التــي 

تعــرض لهــا األهالــي مؤخــرًا عقــب إصــدار مرســوم العفــو األخيــر.

وتتبــع شــبكات النصــب هــذه أســاليب متعــددة، مــن أبرزهــا قدرتهــا علــى معرفة بعــض المعلومات 
عــن الشــخص المعتقــل أو المختفيــن قســريًا وذلــك الرتباطهــا باألجهــزة األمنيــة، وتنطلــق مــن 
هــذه المعلومــات لتصيــد أهالــي المعتقليــن، وتضــم شــبكات النصــب ضبــاط، محاميــن، قضــاة، 
وأصبــح لديهــم خبــرة كبيــرة علــى مــدى االثنتــي عشــرة ســنة الماضيــة فــي تحليــل رّدات فعــل األهالــي 
والتعامــل معهــا، ممــا يســهل وقــوع العديــد مــن األهالــي فــي هذه الفخــاخ، وكذلك عــدم قدرتنا مع 
وســائل اإلعــام الشــريكة علــى الوصــول إلــى جميــع األهالــي، كمــا أن هنــاك بعــض األهالــي يعلمــون 
أنهــا شــبكات نصــب لكنهــم يتعاملــون معهــا ضمــن نســبة أمــل صغيــرة جــدًا فــي الحصــول علــى 

معلومــة عــن أبنائهــم.

نوصــي األهالــي بعــدم االنجــرار والحــذر مــن الوقــوع فــي فــخ شــبكات النصــب ذات الخبــرة والتقنيــات 
الحســنة  الســمعة  ذات  الوطنيــة  الحقوقيــة  المنظمــات  مــع  باالتصــال  يقومــوا  وأن  العديــدة، 

ــا عــدة أرقــام وإيميــات مــن أجــل تســهيل التواصــل. والموثوقيــة، وقــد وفرن

تطالــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى النظــام الســوري 
إلطــاق ســراح قرابــة 132 ألــف شــخص مــا زالــوا معتقليــن/ محتجزيــن لــدى النظــام الســوري، 
وتذكــر أن مــن بينهــم قرابــة 87 ألــف شــخص هــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا، ويجــب علــى النظــام 
الســوري إلغــاء المحاكــم االســتثنائية وإبطــال كافــة األحــكام الصــادرة عنهــا، ألن هــذه المحاكــم 
تنتهــك العديــد مــن حقــوق المواطــن الســوري األساســية، وال نعتقــد أنَّ أيــًا مــن هــذه المطالــب 

ــدون انتقــال سياســي ينهــي تســلط األجهــزة األمنيــة ووحشــيتها. ســوف يتحقــق ب
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