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الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
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لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ
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الســـــوري مـــنـــــــذ آذار/2011 حتـــــــى تشـــــــريــــــن األول/2022

 كافــة مراســيم العفــو أفرجــت عــن 7351 معتقــال تعســفيا ومــا
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أواًل: النظام السوري اعتقل مئات اآلالف من المواطنين بال أي مسوغ 
قانونــي ثــم قــام بالعفــو عــن بعضهــم بموجــب مراســيم تشــريعية تظهــر 

كمكرمــة مــن الرئيس:

يعتبــر االعتقــال التعســفي مــن أول االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري ضــد الحــراك الشــعبي الــذي انطلــق 
فــي آذار/2011 وطالــب بإصــالح سياســي ونــادى بالحريــة والكرامــة، ومــع توســع المظاهــرات وانتشــارها فــي مختلــف 
المحافظــات الســورية ازدادت وتيــرة عمليــات االعتقــال التعســفي بهــدف ترهيــب المتظاهريــن وردع بقيــة أبنــاء 
الشــعب عــن االنضمــام للحــراك الجماهيــري، ونحــن نقــول اعتقــال تعســفي تجــاوزًا وهــي فــي حقيقتهــا أقــرب 
لعمليــات الخطــف، فــي الغالبيــة العظمــى منهــا )بنســبة قــد تصــل إلــى %90( وغالبــًا مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة 
ألجهــزة المخابــرات األربعــة الرئيســة أو اللجــان األمنيــة، ثــم مــن قــوات الجيــش، وتتــم دون مذكــرة قضائيــة )علــى 
الرغــم مــن أن القضــاء ُمهيَمــن عليــه مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة علــى اعتبــار أنَّ رئيــس الجمهوريــة هــو نفســه 
رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى1 (، ويتعــرَّض المعتقــل للتَّعذيــب منــذ اللحظــة األولــى العتقالــه، وُيحــَرم مــن التواصــل 
مــع عائلتــه أو محاميــه. وتنكــر الســلطات الســورية فــي غالبيــة الحــاالت وجــود المعتقــل لديهــا، ويصبــح مصيــره 

 قســريًا.
ٍ

مجهــواًل ويتحــول إلــى ُمختــف

 أو أدلــة واضحــة، وإنمــا كانــت علــى خلفيــة 
ٍ

إنَّ عمليــات االعتقــال هــذه طالــت مئــات آالف الســوريين، دون أّي تهــم
سياســية للدفــاع عــن النظــام الســوري مــن أي تغييــر سياســي، لهــذا فهــي عمليــات اعتقــال تعســفي غيــر مشــروعة، 
وتنتهــك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان كمــا تنتهــك الدســتور الســوري والقانــون المحلــي وقــد فصلنــا محــددات 
التوقيف/االعتقــال والتحقيــق وفــق التشــريعات المحليــة فــي تقاريرنــا الدوريــة، ومــع تراكــم اختفــاء أعــداد هائلــة مــن 
المواطنيــن الســوريين، وظهــور تقاريــر حقوقيــة محليــة ودوليــة تطالــب فيهــم، وتصــف االختفــاء القســري فــي ســوريا 
بأنــه يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية، بمعنــى أنــه سياســة مركزيــة مــن قبــل النظــام الســوري، ظهــرت فكــرة تكثيــف 
إصــدار مراســيم عفــو رئاســية عــن البعــض مــن هــؤالء المعتقليــن، ونعتقــد أن الهــدف منهــا هــو تخفيــف الضغــط 
علــى النظــام الســوري، وإظهارهــا مــن قبــل اإلعــالم الرســمي علــى أنهــا مكرمــة ومنحــة، بمعنــى أنــه علــى الرغــم مــن أن 

هــؤالء مجرمــون ومدانــون فقــد تــم العفــو عنهــم وإعطائهــم فرصــة أخــرى.

رصدنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قيــام النظــام الســوري بإصــدار ما ال يقل عن واحد وعشــرين مرســومًا 
 منهــا، وأصدرنــا تقاريــر تظهــر حقيقــة 

ٍ
تشــريعيًا، منــذ آذار/2011 حتــى إصــدار هــذا التقريــر، قمنــا بالتعقيــب علــى بعــض

المســتفيد منهــا، مقارنــًة مــع أعــداد المعارضيــن الذيــن مــا زالــوا قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري، وال يتوفــر أي 
تقريــر شــامل يحتــوي كافــة مراســيم العفــو، ويحلــل أبــرز مــا ورد فيهــا وســياقها، واألهــم أثرهــا علــى المعتقليــن 
تعســفيًا والمختفيــن قســريًا، مقارنــًة مــع حصيلــة المعتقليــن والمختفيــن قســريًا التــي بقيــت لــدى النظــام الســوري، 
وهــذا مــا يحــاول هــذا التقريــر الموســع توضيحــه، حيــث يثبــت أنَّ أعــدادًا محــدودًة جــدًا مــن المعتقليــن السياســيين قــد 

تــم اإلفــراج عنهــم مقابــل بقــاء عشــرات اآلالف ضمــن مراكــز احتجــاز النظــام الســوري.

1  مجلس الشعب السوري، المرسوم 94 لعام 2012 دستور الجمهورية العربية السورية، املادة 133، الفقرة 1، 

https://snhr.org/arabic/category/تقارير/تقارير-شهرية/حصيلة-الضحايا-شهرية/
https://snhr.org/arabic/2022/05/16/النظام-السوري-يفرج-عن-476-شخصا-وفق-مرسوم-ا/
https://snhr.org/arabic/2020/05/15/12214/
https://snhr.org/arabic/2020/03/24/12042/
https://snhr.org/arabic/2021/07/15/13898/
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

ــة عــن كافــة مراســيم العفــو  ــة إلعطــاء صــورة متكامل ــى مــدى أشــهر طويل ــا عل لقــد عملن
التــي أصدرهــا النظــام الســوري، مــع ســياق لــكل مرســوم عفــو، وفعاليــة تطبيقــه عبــر 
مراقبــة حــاالت اإلفــراج الناجمــة عنــه، وهــذا التقريــر هــو بمثابــة وثيقــة لــدى صنــاع القــرار 
والهيئــات األمميــة يثبــت أن حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي/االختفاء القســري لــدى 
النظــام الســوري تفــوق بأضعــاف كثيــرة حصيلــة المفــرج عنهــم، وأن النظــام الســوري 
يســتخدم المعتقليــن كرهائــن، فقاعــدة البيانــات لدينــا تشــير إلــى رقــم مرعــب يقــارب الــــ 136 
 ســوري مــا زالــوا معتقليــن أو مختفيــن وال بــد مــن إطــاق ســراحهم جميعــًا.

ٍ
ألــف مواطــن

المنهجية:
مــن خــالل رصدنــا للقوانيــن والمراســيم الصــادرة عــن النظــام الســوري فــإن النظــام الســوري يصــدر مرســومًا أو 
 أصدرهــا النظــام الســوري منــذ بدايــة 

ٍ
 فــي كل عــام تقريبــًا، وقــد أحصينــا واحــدًا وعشــرين مرســوم عفــو

ٍ
مرســومي عفــو

ــى تشــرين األول/ 2022، وتقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن خــالل  الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 حت
عملهــا فــي ملــف المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، وبالتعــاون مــع المحاميــن الســوريين العامليــن فيهــا بمراجعــة 
نصــوص هــذه المراســيم، واألهــم مــن ذلــك، مراقبــة كثيفــة لتنفيذهــا علــى أرض الواقــع ورصــد عمليــات اإلفــراج 
مــن مختلــف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، وذلــك ألنــه يســتحيل فهــم نصــوص مراســيم العفــو، 
وتطبيقهــا، دون معرفــة ســياقها، ودون وعــي بالمنظومــة التــي تعمــل فيهــا، وهــي منظومــة األجهزة األمنيــة التابعة 

 مــدروس أي جــدوى مــن أي مرســوم عفــو.
ٍ

للنظــام الســوري التــي تقيــد وتحــد بشــكل

يعتمــد التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف المعتقليــن والمختفيــن قســريًا وضحايــا التعذيب لدى الشــبكة الســورية 
2011 حتــى اآلن لحــوادث  الناتــج عــن حــاالت المراقبــة والتوثيــق اليوميــة المســتمرة منــذ عــام  لحقــوق اإلنســان، 
االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب، ونقــوم دائمــًا بعمليــات تحديــث يوميــة مســتمرة فــي تتبــع 
لة باالســم والتاريــخ والمــكان وظــروف االعتقــال والجهــة  لحالــة المعتقــل، وجميــع اإلحصائيــات الــواردة فيــه مســجَّ
المســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء القســري، وآخــر المشــاهدات والوثائــق، وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل، وقــد قــام 
قســم تكنولوجيــا المعلومــات ببنــاء برنامــج خــاص لقاعــدة البيانــات لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع وتتيــح عمليــات 
الفــرز وفــق المحافظــات والتاريــخ أو الجنــس أو الحالــة االجتماعيــة والعلميــة والفئــة العمريــة أو مــكان االعتقــال 
وتدخــل جميــع البيانــات بصــورة أوتوماتيكيــة. وتحفــظ البيانــات المضافــة مــن الحــوادث المســجلة جديــدًا إلــى قاعــدة 
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.

اســتنادًا إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قمنــا بتوزيــع حصيلــة المعتقليــن الذيــن ال يزالــون قيــد 
االعتقــال أو االختفــاء القســري والمفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي هــذا التقريــر 

تبعــًا للفتــرات الزمنيــة التــي وقــَع فيهــا االعتقــال وتزامنــت مــع صــدور مرســوم العفــو، وليــس تبعــًا ألي تصنيــف آخــر.
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يقــوم قســم المعتقليــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمحــاوالت كثيفــة فــي التواصــل مــع المفــرج عنهــم 
مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، ومــع عائــالت المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، بهــدف جمــع أكبــر 
قــدر مــن المعلومــات والمعطيــات لتتبــع حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري وســياق عمليــات اإلفــراج وخلفياتهــا، 
ونســتعرض فــي هــذا التقريــر نتائــج عمليــات التحليــل والمقاطعــة التــي أجريناهــا للمراســيم التشــريعية الخاصــة 
ــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، مــع أرشــيف الشــبكة الســورية  بمنــح عفــو عــن المحتجزي
لحقــوق اإلنســان الــذي نســجل فيــه الحــاالت والحــوادث المتعلقــة بعمليــات االعتقــال التعســفي واالختفاء القســري 
ــر  والتعذيــب منــذ آذار/2011 حتــى تشــرين األول/2022 ونجــري عمليــات تحديــث دوريــة عليــه، ونســتعرض فــي التقري
ــات اإلفــراج المرتبطــة بهــا  ــات االعتقــال التــي ســجلناها وتزامنــت مــع صــدور مراســيم العفــو وعملي ــة عملي حصيل

فقــط وذلــك لوجــود عمليــات إفــراج غيــر متعلقــة بمراســيم العفــو.

ــر علــى اللقــاءات التــي أجريناهــا مــع الشــهود الذيــن كانــوا معتقليــن وأفــرج عنهــم علــى  كمــا تســتند منهجيــة التقري
خلفيــة مراســيم العفــو، والمعتقليــن الذيــن مــا زالــوا قيــد االعتقــال فــي الســجون المدنيــة فــي المحافظــات الســورية 
وبشــكل خــاص ســجن حمــاة المركــزي وســجن حمــص المركــزي وســجن عــدرا المركــزي وســجن الســويداء المركــزي 
ومــع ذوي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا الذيــن وقعــوا ضحايــا لعمليــات االحتيــال والنصــب علــى خلفيــة مراســيم 
العفــو. قمنــا باختيــار ثمانــي روايــات مــن مختلــف المحافظــات الســورية حصلنــا عليهــا بشــكل مباشــر ولــم نحصــل 
عليهــا مــن مصــادر مفتوحــة، إمــا عبــر الهاتــف أو برامــج االتصــال المختلفــة أو عبــر زيارتهــم فــي أماكــن وجودهــم داخــل 
ســوريا وخارجهــا، واســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود وحمايــة لهــم ومنــع 
تعرضهــم للمضايقــات أو المالحقــة األمنيــة، لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقابــل إجرائهــم 
للمقابــالت، وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات 
التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق. وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي 
نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا. وقــد 
ــر الموســع بمــا فيــه مــن تحليــل البيانــات والمعلومــات وإجــراء المقابــالت قرابــة  اســتغرق العمــل علــى هــذا التقري

العــام.

ونظــرًا للصعوبــات االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فــإنَّ مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر ُيمثِّــل الحــدَّ األدنــى 
ــُد أنَّ اإلحصائيــات الحقيقيــة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. ــا مــن توثيقهــا، ونؤكِّ مــن االنتهــاكات التــي تمكنَّ
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ــًا: النظــام الســوري احتكــر ســلطة إصــدار المراســيم لجهــة رئيــس  ثاني
الجمهوريــة وانتهــك إجــراءات إصدارهــا وفــق التشــريعات الســورية:

ُيعــرَّف العفــو2 وفــق التشــريع الســوري بأنــه ســبب مــن أســباب انقضــاء العقوبــة ويكون إمــا بمحو الجريمــة، أو بمحو 
ــًا. وقــد عالــج المشــّرع الســوري العفــو فــي قانــون العقوبــات العــام3 ، والعفــو فــي التشــريع  ــًا، أو جزئي العقوبــة كلي
الســوري نوعــان: العفــو العــام والعفــو الخــاص وهنــاك فــرق كبيــر بينهمــا. فالعفــو العــام أو العفــو الشــامل أو 
العفــو مــن الجريمــة يصــدر بقانــون عــن الســلطة التشــريعية4  ويشــمل جريمــة أو عــددًا مــن الجرائــم، ويكــون مــن 
شــأنه محــو الصفــة الجرميــة عنهــا. أمــا العفــو الخــاص فهــو منحــة مــن رئيــس الدولــة5 تــزول بموجبهــا العقوبــة 
عــن المحكــوم عليــه كلهــا أو بعضهــا، أو ُتْســَتْبَدُل بعقوبــة أخــرى أخــف منهــا، وللعفــو الخــاص وفــق أحــكام قانــون 
العقوبــات الســوري شــروط متعــددة مــن بينهــا أن العفــو الخــاص ُيْمَنــُح بمرســوم يصــدر عــن رئيــس الدولــة، يحــدد 
فيــه اســم المعفــو عنــه وعقوبتــه المســَقطة، والعقوبــة المتبقيــة إذا كان اإلســقاط جزئيــًا، والعقوبــة المســتبدلة إن 
وجــدت. والعفــو الخــاص ال ُيْمَنــُح إال إذا كان المدعــى عليــه قــد حوكــم وصــدر بحقــه حكــم جزائــي مبــرم غيــر قابــل ألي 
طريــق مــن طــرق المراجعــة، فهــو طريــق احتياطــي وأخيــر. وال يْمَنــُح رئيــس الدولــة العفــو الخــاص إال بعــد اســتطالع 
رأي لجنــة العفــو وهــي تتألــف مــن خمســة قضــاة يعينهــم رئيــس الدولــة. تقــوم هــذه اللجنــة بدراســة طلــب العفــو 
المحــال إليهــا، ثــم تبــدي رأيهــا فيــه ومهمــا كان رأيهــا ســواء بالســلب أو اإليجــاب فهــو رأي استشــاري محــض، وتعــود 

لرئيــس الدولــة الكلمــة األخيــرة فــي منــح العفــو الخــاص أو حجبــه.

منــذ آذار/ 2011 أصــدر النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن واحــد وعشــرين مرســومًا للعفــو منــح فــي معظمهــا العفــو 
عــن كامــل أو نصــف أو ربــع العقوبــة لمختلــف الجرائــم والجنــح الجنائيــة6  بشــكل رئيــس، وخصــص بهــذه المراســيم 
بعــض المــواد واألحــكام المحــدودة التــي تخــص المعتقليــن علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي السياســي والمشــاركة 
فــي الحــراك الشــعبي باإلضافــة إلــى شــمول معظــم المراســيم األشــخاص العســكريين الفاريــن مــن الخدمــة 
العســكرية )المنشــقين( مــع اشــتراط تســليم أنفســهم خــالل مــدة حددهــا كل مرســوم مــن تاريــخ صــدوره وحتــى 
عــدة أشــهر، كمــا أتــت بعــض المراســيم كتمديــد ألحــكام مراســيم ســابقة خاصــًة تلــك المتعلقــة بالعســكريين أو 

مــن حملــة الســالح مــن المدنييــن لتســليم أنفســهم.

ونالحــظ أن جميــع المراســيم صــدرت عــن رئيــس الجمهوريــة الــذي يــرأس الســلطة التنفيذيــة، منتهــكًا بذلــك قانــون 
العقوبــات الســوري، أمــا مجلــس الشــعب وهــو الجهــة التشــريعية المخولــة بدراســة وإقــرار مراســيم العفــو العامــة 
لــم يصــدر عنــه أي قانــون عفــو مطلقــًا، وقــد نــصَّ دســتور عــام 2012، الــذي أصــدره النظــام الســوري بشــكل منفــرد، 
صراحــًة أن مجلــس الشــعب بوصفــه الســلطة التشــريعية فــي الدولــة يتولــى ســلطة “إقــرار العفــو العــام7” ، وهــذه 
القاعــدة الدســتورية مســتمدة مــن الفقــرة 6 مــن المــادة 71 مــن دســتور عــام 1973 الســابق8 ، ولكــن بشــار األســد 
وعلــى غــرار والــده حافــظ األســد احتكــر تمامــًا ســلطة العفــو العــام بواســطة مراســيم تشــريعية يصدرهــا فــي الوقــت 
الــذي يريــد، وهــذا أحــد مظاهــر تغــّول الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية، والتــي قمنــا بتفنيدهــا بشــكل 

مفصــل فــي تقريــر حــول انتخابــات مجلــس الشــعب ودوره العدمــي فــي ظــل النظــام الدكتاتــوري الحاكــم.

2  عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات القسم العام )المطبعة الجديدة، دمشق 1990م(.

3 مجلس الشعب السوري، قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعّدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011، المادة 150 حتى المادة 155،

4 مجلس الشعب السوري، المرسوم 94 لعام 2012 دستور الجمهورية العربية السورية، المادة 75، الفقرة 7،

5 مجلس الشعب السوري، المرسوم 94 لعام 2012 دستور الجمهورية العربية السورية، المادة 108،

6 الجرائم العادية المرتكبة من مجرمين عاديين كالسرقة والتزوير وغيرها.

7 مجلس الشعب السوري، المرسوم 94 لعام 2012 دستور الجمهورية العربية السورية، المادة 75، الفقرة 7،

8 “يتولى مجلس الشعب االختصاصات التالية: ]...[ -6 إقرار العفو العام” دستور الجمهورية العربية السورية 1973، المادة 71
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https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=12278
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=12278
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423
https://syriancc.org/wp-content/uploads/2021/09/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1973.pdf
https://syriancc.org/wp-content/uploads/2021/09/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1973.pdf
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والعفــو العــام كإجــراء يقصــد بــه إزالــة صفــة الجريمــة عــن فعــل هــو فــي ذاتــه جريمــة طبقــًا ألحــكام القانــون، مــا يعنــي 
تعطيــل نــصِّ القانــون فــي أحــوال معينــة، لذلــك فــإن مــن القواعــد األساســية للتشــريع الجنائــي أن العفــو العــام ال 
يكــون إال بقانــون، أي أن الســلطة المختصــة بإصــدار العفــو العــام هــي الســلطة التشــريعية فقــط، ألن صــدور العفــو 
بمرســوم تشــريعي وعرضــه الحقــًا علــى مجلــس الشــعب لمناقشــته وتعديلــه أو إلغائــه، فضــاًل عــن أن القانــون 
بشــكل عــام وطبيعــة قانــون العفــو العــام بشــكل خــاص يتضمــن قواعــد موضوعيــة عامــة التطبيــق، ويقــرر الشــعب 
بالجانــب االجتماعــي لــه بموجــب إقــراره لقانــون العفــو عبــر ممثليــه أن يمنــح العفــو عــن بعــض الجرائــم، ممــا ال يصــح 
معــه أن يكــون أمــرًا شــخصيًا يصــدر عــن رئيــس الدولــة فــي مناســبة مــن المناســبات9 ، حيــث تتســبب مراســيم 
ــة، ألن المطلــوب تنفيذهــا مباشــرًة دون نقــاش أو  ــة مــن الفوضــى القانوني العفــو التــي يصدرهــا بشــار األســد بحال

تعديــل.

إضافــًة إلــى كل مــا ســبق، فــإن العفــو العــام ُيمنــح ألشــخاص لــم تتــم دراســة حالتهــم، علــى خــالف العفــو الخــاص، 
ــوال  ــى اإلجــرام ل ــي ليخفــف مــن شــدة القضــاء، أو لينقــذ شــخصًا مــا كان ليقــدم عل ــه أن يأت ــذي مــن المفتــرض في ال
ظــروف أليمــة لــم يســتطع مقاومتهــا10 وبالتالــي فــإن المشــرع نــادرًا مــا يصــدر العفــو العــام حتــى ال يتســبب بالضــرر 
للسياســة العقابيــة التــي تنتهجهــا الدولــة فــي مكافحــة الجريمــة، وقــد تســببت مراســيم العفــو التــي أصدرهــا بشــار 
األســد بشــكل مزاجــي فــي إطــالق ســراح اآلالف مــن مرتكبــي الجرائــم، ويبــدو أن هــذا اإلطــالق كان مقصــودًا مــن 
قبــل النظــام الســوري بشــرط قبــول المفــرج عنهــم االلتحــاق بالمليشــيات المحليــة التــي أسســها النظــام الســوري 

للدفــاع عنــه.

ــى إصــدار كل هــذا الكــم مــن المراســيم مــن أجــل الظهــور بمظهــر القــوي  ــرًا، نعتقــد أن بشــار األســد قــد لجــأ إل أخي
ــد، إنَّ هــذه  ــد، وكيفمــا يري ــى يري ــد، مت ــن يري ــه وحــده أن يعفــو عمَّ ــذي بإمكان والمتحكــم برقــاب الشــعب الســوري، ال
المراســيم هــي عبــارة عــن تكريــس للحكــم المطلــق الــذي يســتطيع تجــاوز الدســتور والقانــون الدســتوري وروح 

ــه. القوانيــن وفعــل مــا يحلــو ل

توزعــت مراســيم العفــو الصــادرة عــن النظــام الســوري منــذ آذار/2011 حتــى 
تشــرين األول/2022 حســب األعــوام التــي شــهدت إصدارهــا ونوعهــا علــى النحــو 

التالــي:

9 الدكتورة حنان حمد عمرو، تعزيز األداء التشريعي لمجلس الشعب السوري - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة 2013، منشورة في موقع مجلس الشعب السوري ومحفوظة في كلية الحقوق بجامعة 

دمشق.

10 الدكتور عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات، )المطبعة الجديدة، دمشق 1990م(، ص1067.

https://drive.google.com/file/d/11UZ4O7kz2vT2unPSrLwmZWV4RubuEN-S/view?usp=sharing
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ناحــظ مــن المخطــط البيانــي الســابق أن األعــوام الثــاث األولــى النطــاق الحــراك الشــعبي شــهدت صــدور 
تســعة مراســيم للعفــو أي قرابــة 43 % مــن مجمــوع المراســيم، ففــي عــام 2011 وحــده أصــدر النظــام الســوري 
أربعــة مراســيم للعفــو واثنيــن فــي عــام 2012 وثاثــة فــي عــام 2013، وعلــى الرغــم مــن كثافــة المراســيم فــي 
ــة االختفــاء القســري مــن  هــذه األعــوام إال أنهــا ذاتهــا األعــوام التــي كانــت قــد شــهدت أعلــى موجــات لحصيل
قبــل النظــام الســوري وفــق مــا تظهــره قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وقــد حللنــا ظاهــرة 
االختفــاء القســري فــي ســوريا فــي التقاريــر الســنوية التــي نصدرها في اليــوم الدولي لضحايا االختفاء القســري.

بينمــا توزعــت مراســيم العفــو الصــادرة عــن النظــام الســوري منــذ آذار/2011 حتــى تشــرين األول/ 2022 حســب 
نوعهــا وجهــة إصدارهــا علــى النحــو التالــي:

اســتهدفت  نصفهــا  وقرابــة  فقــط،  الجمهوريــة  رئيــس  عــن  صــدرت  العفــو  مراســيم  جميــع  أنَّ  وناحــظ 
العســكريين وذلــك للحفــاظ علــى إلحــاق أكبــر قــدر ممكــن مــن المجنديــن وصــف الضبــاط والضابــط فــي قواتــه 

وزجهــم فــي عملياتــه العســكرية بــداًل مــن ماحقتهــم أو احتجازهــم.

https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1/
https://drive.google.com/file/d/1P60EkJk-C9k1cnKmjsHiZx7IhbKEVoUP/view?usp=sharing
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ثالثــًا: أبــرز مراســيم العفــو الصــادرة عــن النظــام الســوري منــذ آذار/2011 
حتــى تشــرين األول/ 2022:

نــورد فــي هــذا التقريــر معظــم المراســيم التشــريعية التــي صــدرت عن النظام الســوري واحتوت في موادهــا وأحكامها 
مــا يشــمل المعتقليــن أو يســتثنيهم بشــكل صريــح وفــق تصنيــف قمنــا باعتمــاده تبعــًا للحــاالت التــي شــملتها إلــى 
مراســيم العفــو العامــة والجزئيــة ومراســيم العفــو الخاصــة بالجرائــم العســكرية والتــي اســتهدفت العســكريين 

بشــكل أساســي، ونشــير إلــى أن عــددًا مــن المراســيم العامــة احتــوت مــا يشــمل المحتجزيــن العســكريين كذلــك.

ألف: مراسيم العفو العامة والجزئية:
1-المرسوم التشريعي 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31/ أيار/ 2011:

يعتبــر المرســوم التشــريعي رقــم 2011/61 ثانــي مرســوم للعفــو صــدر بعــد آذار/2011 فقــد ســبقه المرســوم 34 لعــام 
ــرار الداخلــي والخارجــي للعســكريين باســتثناء 

ِ
2011 الــذي صــدر فــي 7/ آذار/ 2011 ومنــح عفــوًا شــاماًل علــى جرائــم الف

المتواريــن عــن األنظــار بشــرط تســليم أنفســهم.

صــدر المرســوم 2011/61 فــي 31/ أيــار/ 2011 أي بعــد مــا يقــارب الشــهرين مــن انــدالع الحــراك الشــعبي، وقيــام قــوات 
 عــام عــن عــدد مــن الجرائــم السياســية، جــاء فــي 

ٍ
النظــام الســوري باعتقــال المئــات علــى خلفيتــه، وقضــى بمنــح عفــو

الفقــرة هـــ مــن المــادة األولــى “عــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجريمــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 49 لعــام 
1980” وهــو قانــون خــاص بالعقوبــات المتعلقــة بالمنتســبين لجماعــة اإلخــوان المســلمين11 .

فيمــا شــملت باقــي أحــكام المرســوم العقوبــات فــي مختلــف الجرائــم االقتصاديــة كالنصــب واالحتيــال والتهريــب 
واســتثنى الجنــح المنصــوص عليهــا فــي المــواد التاليــة مــن قانــون العقوبــات العســكري 12 )112، 113، 120، 133، 135، 
140، 149(، والتــي تتعلــق باالمتنــاع عــن تنفيــذ األوامــر وحالــة العصيــان وفقــدان الســالح العائــد للجيــش أو االعتــداء 
علــى ممتلــكات الجيــش والمدنييــن الذيــن يســرقون أشــياء عائــدة للجيــش أو المنتســبين لجمعيــات ذات صفــة 
دوليــة أو يكــون مقرهــا فــي الخــارج وغيــر مرخــص لهــا والمتلقيــن األمــوال منهــا وكل شــخص يحــرض العســكريين 
علــى االنضمــام إلــى العــدو أو إلــى المتمرديــن أو يســهل لهــم الوســائل لذلــك، كمــا اســتثنى الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي العديــد مــن المــواد مــن قانــون العقوبــات العــام والمتعلقــة بحمــل الســالح بصفــوف العــدو أو كل مــن 
ــدى العــدو أو مــن ســرق  ــى ســوريا ودس الدســائس ل ــت فــي أعمــال العــدوان عل ــأي صفــة كان اشــترك أو ســاعد ب
أشــياء أو وثائــق أو معلومــات متعلقــة بالدولــة وتضــر بســالمتها واالعتــداءات التــي تســتهدف إثــارة الحــرب األهليــة 
ــر كيــان  ــات المســلحة أو حمــل الســالح، وكل جمعيــة أنشــأت بقصــد تغيي أو االقتتــال الطائفــي أو تشــكيل العصاب

ــة االقتصــادي أو االجتماعــي وغيرهــا. الدول

الحظنا عبر تحليل مواد ونصوص هذا المرســوم، أن النظام الســوري قصد من خاله إطاق شــريحة واســعة 
مــن المجرميــن المتورطيــن فــي جرائــم كالســرقة والقتــل والغــش، وذلــك فــي أكبــر عمليــة تفريــغ للســجون مــن 
المجرميــن، وكذلــك مــن اإلســاميين بمــن فيهــم المتطرفيــن، والذيــن قام قســم منهم بااللتحاق واالندســاس 
فــي صفــوف الحــراك الشــعبي. فــي المقابــل، ركــز علــى ماحقــة العســكريين المنشــقين، فــي مرحلــة تصاعــدت 
فيهــا االنشــقاقات بشــكل كبيــر، وذلــك لتطويــق حالــة االنشــقاق والعصيــان التــي ســادت فــي قــوات الجيــش 

بســبب تلقيهــم ألوامــر قتــل المتظاهريــن واســتخدام العنــف المفــرط فــي مواجهــة التظاهــرات.

11  مجلس الشعب السوري، القانون 49 لعام 1980 المتعلق باإلخوان المسلمين، 

12 مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية،

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=4432&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack=
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=4432&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack=
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=4432&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack=
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=4432&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack=
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=4432&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack=
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2- المرسوم التشريعي 72 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20/ حزيران/ 2011:
صــدر المرســوم التشــريعي 2011/72 فــي 20/ حزيــران/ 2011 أي بعــد أقــل مــن شــهر مــن صــدور المرســوم رقــم 61، 
وتميــزت أحكامــه بمنــح العفــو عــن كامــل العقوبــة فــي مختلــف الجرائــم ومــن أبرزهــا التهريــب باســتثناء تهريــب 
األســلحة والمخــدرات، كمــا شــمل كامــل العقوبــة لمتعاطــي المخــدرات، وجميــع الجرائــم الجنحيــة الــواردة فــي 

قوانيــن المخــدرات والســرقة واالحتيــال.

يتــم شــمله مــن المجرميــن فــي  لــم  61، فمــن  ناحــظ أن هــذا المرســوم جــاء ليتمــم مرســوم العفــو رقــم 
ــة   ممكــن منهــم، كمــا شــمل كذلــك أعــدادًا إضافي

ٍ
ــر قــدر المرســوم الســابق جــاء هــذا المرســوم ليشــمل أكب

مــن اإلســاميين المتشــددين، وقــد الحظنــا انضمــام أعــداد مــن هــؤالء المفــرج عنهــم مــن مجرميــن جنائييــن 
ــرز أهــداف النظــام مــن أول  ــدو أن هــذا كان أحــد أب وإســاميين متطرفيــن فــي صفــوف الحــراك الشــعبي، ويب

مرســومي عفــو.

3- المرســوم التشــريعي 10 لعــام 2012 الــذي منــح عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة علــى خلفيــة األحــداث التــي 
وقعــت منــذ 15/ آذار/ 2011 

صــدر المرســوم التشــريعي 2012/10 فــي 10/ كانــون الثانــي/ 2012 وأورد فــي مــواده أحكامــًا فــي العفــو عــن كامــل 
العقوبــة لعــدد مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات العــام، كتلــك التــي ترمــي إلــى إضعــاف الشــعور 
القومــي، أو إيقــاظ النعــرات العنصريــة أو المذهبيــة فــي زمــن الحــرب، أو مــن نقــل فــي ســورية فــي األحــوال عينهــا أنبــاء 
ُيعــرف أنهــا كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن توهــن نفســية األمــة، وعــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجرائــم الــواردة 
فـــــــــــي المرســـــــــوم التشـــــــــريعـــــــــي رقــــــــــم 54 الصـــــــــــادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2011 المتضـــــمــــــــن قانــــــــون التظاهـــــر 
فــي  كالمشــاركين  العــام14   العقوبــات  قانــون  مــن   339 إلــى   335 مــن  المــواد  فــي  عليهــا  والمعاقــب  الســلمي13 
قبــل  مــن  والذخائــر  األســلحة  وحيــازة  لجرائــم حمــل  بالنســبة  العقوبــة  كامــل  وعــن  المرخصــة،  غيــر  التظاهــرات 
ــات العــام وفــي المرســوم التشــريعي  ــون العقوب المواطنيــن الســوريين دون ترخيــص؛ المنصــوص عليهــا فــي قان
رقــم )51( لعــام 2001 وتعديالتــه15 ، ويســتفيد مــن أحــكام هــذه الفقــرة كل مــن لديــه ســالح غيــر مرخــص إذا بــادر إلــى 
تســليمه للســلطات المختصــة خــالل مــدة أقصاهــا 31/ كانــون الثانــي/ 2012، وعــن كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم 

الفــرار الداخلــي والخارجــي المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 100 و101 مــن قانــون العقوبــات العســكري16 .

وناحــظ أنــه ال يســتفيد مــن أحــكام هــذا المرســوم المتــوارون عــن األنظــار إال إذا ســلموا أنفســهم خــال مــدة 
أقصاهــا نهايــة كانــون الثانــي/2012، وقــد تبــع إصــدار هــذا المرســوم بنحــو ســتة أشــهر إصــدار النظــام الســوري 
فــي تمــوز/2012 لقانــون مكافحــة اإلرهــاب وتشــكيل محكمــة قضايــا اإلرهــاب والــذي أحيــل بموجبــه معظــم 
المعتقليــن إليهــا، كمــا يعتبــر هــذا المرســوم مــن المراســيم االســتباقية حيــث اشــترط علــى المطلوبيــن 
تســليم أنفســهم ليشــملهم العفــو، أخيــرًا لــم يشــمل المرســوم المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة 

ــة. ــن ضمــن الســجون المركزي ــن للقضــاء المحتجزي ــى المحالي ــة واقتصــر فقــط عل لألفــرع األمني

13  مجلس الشعب السوري، لمرسوم التشريعي 54 لعام 2011 تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، 

14 مجلس الشعب السوري، قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعّدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011، المادة 335 حتى المادة 339،

15 مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 51 لعام 2001 المتعلق بحيازة األسلحة،

16 ]1- يعــد فــارا داخــل البــالد زمــن الســلم : آ- كل عســكري او متســاو بالعســكريين غــاب عــن قطعتــه او مفرزتــه بــدون اذن وقــد مــرت ســتة ايــام علــى تاريــخ غيابــه غيــر الشــرعي , ولكــن العســكري الــذي ليــس لــه ثالثــة اشــهر فــي الخدمــة ال يعــد فــارا اال بعــد 

غيــاب شــهر كامــل. ب- كل عســكري ســافر بمفــرده مــن قطعــة الــى قطعــة او مــن نقطــة الــى نقطــة وانتهــت اجازتــه ولــم يلتحــق خــالل خمســة عشــر يومــا مــن التاريــخ المحــدد لوصولــه او عودتــه.

2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البالد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

3- ال تقــل العقوبــة عــن الحبــس لمــدة ســنتين فــي احــد الظــروف التاليــة : آ- اذا اخــذ الفــار معــه ســالحا او عتــادا او حيوانــا او اليــة او ايــة تجهيــزات اخــرى عائــدة للجيــش او البســة غيــر التــي يرتديهــا عــادة. ب- اذا فــر اثنــاء قيامــه بالخدمــة او امــام متمرديــن. ج- اذا 

ســبق ان فــر مــن قبــل.

4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة[ مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المادة 100.

]1- يعد فارًا خارج البالدزمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركًا القطعة التي ينتسب لها وملتحقًا ببالد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثالثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يومًا واحدُا زمن الحرب

2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البالد باإلعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات.

3- ترفــع عقوبــة اإلعتقــال المؤقــت إلــى خمــس عشــرة ســنة إذا فــر العســكري إلــى خــارج البــالد فــي أحــد الظــروف التاليــة : آ -  إذا أخــذ الفــار معــه ســالحًاأو عتــادًا أو حيوانــا أو آليــة أو أيــة تجهيــزات أخــرى أو ألبســة غيــر التــي يرتديهــا عــادة. ب- إذا فــر أثنــاء قيامــه 

بالخدمــة أو أمــام متمرديــن. ج- إذا ســبق لــه أن فــر مــن قبــل. د - إذا فــر زمــن الحــرب أو فــي إقليــم فــي حالــة حــرب أو فــي منطقــة أعلنــت فيهــا األحــكام العرفيــة.

4- إذا كان الفار ضابطًا يعاقب بالحد األقصى لعقوبة اإلعتقال المؤقت.[ مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المادة 101.
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https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=12278
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=12278
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=12278


تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري 10

منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

4- المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ نيسان/ 2013 
شــملت أحــكام هــذا المرســوم عــن كامــل العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 285 و 286 والفقــرة 
1 مــن المــادة 293 والمــادة 295 مــن قانــون العقوبــات العــام17 ، والتــي تضــم جرائــم إضعــاف الشــعور القومــي أو 
إيقــاظ النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة أو إثــارة العصيــان المســلح، وعــن ربــع العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا 
ــات العــام إذا كان الجــرم مقترفــًا مــن  ــون العقوب فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 305 والفقــرة 1 مــن المــادة 306 مــن قان
ســوري18 ، والتــي تضــم األنبــاء الكاذبــة التــي مــن شــأنها أن توهــن نفســية األمــة، والمؤامــرة التــي يقصــد منهــا ارتــكاب 
أعمــال إرهــاب وإنشــاء جمعيــات بقصــد تغييــر كيــان الدولــة. باإلضافــة إلــى شــموله للعديــد مــن جرائــم االختــالس 

والتهريــب والرشــوة وغيرهــا مــن الجنــح والمخالفــات وجرائــم الفــرار الداخلــي والخارجــي.

لقــد اســتثنى هــذا المرســوم مــن شــمول أحكامــه غالبيــة الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 19 
الصــادر بتاريــخ 2/ تمــوز/ 2012 “قانــون مكافحــة اإلرهــاب”19  عــدا كامــل العقوبــة عــن المــادة 10 20 وربــع العقوبــة 
عــن المــادة 2 21  والفقــرة 2 مــن المــادة 3 22 ، كمــا اســتثنى األحــكام والمــواد األوســع مــن قانــون العقوبــات التــي 

يحاكــم بموجبهــا معظــم المعتقليــن.

5- المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/ حزيران/ 2014
يعتبــر هــذا المرســوم مــن المراســيم التــي ضمــت جرائــم عديــدة مــن قانــون العقوبــات العــام وقانــون مكافحــة 
اإلرهــاب باإلضافــة إلــى جرائــم مــن قانــون المخــدرات وتهريــب األســلحة وقانــون العقوبــات االقتصــادي حيــث شــمل: 
بالمنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 305 والفقــرة 1 مــن المــادة 306 مــن قانــون العقوبــات العــام إذا كان 
الجــرم مقترفــًا مــن ســوري، وعــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن قانــون 
مكافحــة اإلرهــاب إذا كان الجــرم مقترفــًا مــن ســوري. وعــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة 2 مــن المــادة 3 مــن القانــون ذاتــه لمــن انضــم إلــى منظمــة إرهابيــة إذا كان الجــرم مقترفــًا مــن ســوري. وعــن 
ربــع العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 5 مــن نفــس القانــون23 ، وعــن كامــل العقوبــة بالنســبة 
ــم المنصــوص عليهــا  ــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 7 مــن القانــون نفســه أيضــًا24 ، والجرائ للجرائ
فــي المــادة 8 إذا كان الجــرم مقترفــًا مــن ســوري25 . وعــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 10 مــن هــذا القانــون. وتشــمل هــذه األحــكام المتهميــن “بالتآمــر، واالنضمــام لمنظمــات إرهابيــة، ومرتكبــي 
أعمــال إرهابيــة والمروجيــن لإلرهــاب، والمتكتميــن عــن إخبــار الســلطات عــن الجنايــات”. وعفــوًا جزئيــًا عــن “المتهميــن 

بتهريــب وتصنيــع وحيــازة أســلحة وذخائــر ومتفجــرات”، وذلــك حصــرًا مــن الذيــن أحيلــوا إلــى “محكمــة اإلرهــاب”26 .

17  ]مــن قــام فــي ســورية فــي زمــن الحــرب أو عنــد توقــع نشــوبها بدعــاوة ترمــي إلــى إضعــاف الشــعور القومــي أو إيقــاظ النعــرات العنصريــة أو المذهبيــة عوقــب باالعتقــال الموقــت.[ مجلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 

المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، المــادة 285 

]1ـ  يســتحق العقوبــة نفســها مــن نقــل فــي ســورية فــي األحــوال عينهــا أنبــاء يعــرف أنهــا كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن توهــن نفســية األمــة. 2ـ  إذا كان الفاعــل يحســب هــذه األنبــاء صحيحــة فعقوبتــه الحبــس ثالثــة أشــهر علــى األقــل.[ مجلــس الشــعب 

الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، المادة 286 

]كل فعــل يقتــرف بقصــد إثــارة عصيــان مســلح ضــد الســلطات القائمــة بموجــب الدســتور يعاقــب عليــه باالعتقــال الموقــت.[ مجلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، المــادة 

293، الفقــرة 1.

]يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعاله باإلقامة الجبرية الجنائية.[ مجلس الشعب السوري، قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعّدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011، المادة 295.

18 ]المؤامــرة التــي يقصــد منهــا ارتــكاب عمــل أو أعمــال إرهــاب يعاقــب عليهــا باألشــغال الشــاقة مــن عشــر ســنوات إلــى عشــرين ســنة.[ مجلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، 

المــادة 305، الفقــرة 1.

]كل جمعيــة أنشــئت بقصــد تغييــر كيــان الدولــة االقتصــادي أو االجتماعــي أو أوضــاع المجتمــع األساســية بإحــدى الوســائل المذكــورة فــي المــادة 304 تحــل ويقضــى علــى المنتميــن إليهــا باألشــغال الشــاقة الموقتــة.[ مجلــس الشــعب الســوري، قانــون 

العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، المــادة 306، الفقــرة 1.

19 مجلس الشعب السوري، القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة اإلرهاب،

20 ]واجــب اإلبــالغ: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات كل ســوري أو أجنبــي مقيــم فــي ســورية علــم بإحــدى الجنايــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ولــم يخبــر الســلطة عنهــا.[ مجلــس الشــعب الســوري، القانــون 19 لعــام 2012 قانــون 

مكافحــة اإلرهــاب، المــادة 10. 

21  ]المؤامرة: المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها باألشغال الشاقة المؤقتة.[ مجلس الشعب السوري، القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة اإلرهاب، المادة 2.

22  ]وتكــون العقوبــة األشــغال الشــاقة المؤقتــة ســبع ســنوات علــى األقــل لــكل مــن انضــم إلــى منظمــة إرهابيــة أو أكــره شــخصا بالعنــف أو التهديــد علــى االنضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة.[ مجلــس الشــعب الســوري، القانــون 19 لعــام 2012 قانــون مكافحــة 

اإلرهــاب، المــادة 3، الفقــرة 2.

23  ]يعاقــب باألشــغال الشــاقة مــن خمــس عشــرة ســنة إلــى عشــرين وبالغرامــة ضعفــي قيمــة المضبوطــات كل مــن قــام بتهريــب أو تصنيــع أو حيــازة أو ســرقة أو اختــالس األســلحة أو الذخائــر أو المتفجــرات مهمــا كان نوعهــا بقصــد اســتخدامها فــي 

تنفيــذ عمــل إرهابــي.[ مجلــس الشــعب الســوري، القانــون 19 لعــام 2012 قانــون مكافحــة اإلرهــاب، المــادة 5، الفقــرة 1.

24 ]وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على األقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل اإلرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط.[ مجلس الشعب السوري، القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة اإلرهاب، المادة 7، الفقرة 2.

25  ]الترويج لألعمال اإلرهابية: يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل 

26 موقعا الكترونيا لهذا الغرض.[ مجلس الشعب السوري، القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة اإلرهاب، المادة 8.

  مجلس الشعب السوري، القانون 22 لعام 2012 إحداث محكمة للنظر في قضايا اإلرهاب مقرها دمشق،

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=4248&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack=
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منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

وننــوه إلــى أنــه علــى الرغــم مــن شــمولية األحــكام الــواردة فــي هــذا المرســوم والــذي يعتبــر مــن أوســع المراســيم 
الصــادرة حتــى ذلــك الوقــت إال أنــه لــم يســتفد منــه ســوى أعــداد قليلــة مــن المعتقليــن المحاليــن إلــى المحاكــم، 
إلــى  المعتقــل  إحالــة  يتــم  بموجبهــا  والتــي  األمنيــة،  األفــرع  فــي  التعذيــب  تحــت  المنزوعــة  االعترافــات  ألن 
“محكمــة اإلرهــاب أو محكمــة الميــدان العســكرية” هــذه االعترافــات تتضمــن عــددًا كبيــرًا مــن التهــم التــي 
ــات أقصــى  ــي لحظــة اعتقالهــم، كمــا تتضمــن تهــم ذات عقوب تلصــق بالمعتقليــن السياســيين بشــكل تلقائ
مــن الــواردة ضمــن مراســيم العفــو، ولهــذا فهــي ال تشــمل الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن السياســيين، 
فــإذا نــصَّ العفــو علــى البعــض منهــا فإنــه ال يشــمل القســم اآلخــر، ومــن جهــة أخــرى فــإن المعتقليــن الذيــن 
، وذلــك وفــق قانــون 

ٍ
حوكمــوا ويحاكمــون أمــام المحكمــة الميدانيــة محرومــون مــن حــق الدفــاع ووجــود محــام

تشــكيل هــذه المحكمــة المخالــف لكافــة مواثيــق وعهــود حقــوق اإلنســان وللدســتور الســوري نفســه، وبالتالــي 
يبقــى تشــميلهم خاضــع لمزاجيــة رئيــس هــذه المحكمــة ولألجهــزة األمنيــة التــي تتحكــم بهــا. وبشــكل عــام فــإن 

مراســيم العفــو هــي عبــارة عــن اســتعراض شــكلي، مخــادع.

6- المرســوم التشــريعي 15 لعــام 2016 القاضــي بمنــح عفــو لــكل مــن حمــل الســاح وكان فــارًا مــن وجــه العدالــة 
وكل مــن بــادر إلــى تحريــر المخطــوف لديه:

عــن  أو متواريــًا  العدالــة  مــن وجــه  فــارًا  مــن األســباب وكان   
ٍ

حــاذه ألّي ســبب أو  الســالح  مــن حمــل  شــمل كل 
ــة المختصــة أو أي  ــى تســليم نفســه وســالحه للســلطات القضائي ــادر إل ــة متــى ب األنظــار “يعفــى عــن كامــل العقوب
مــن ســلطات الضابطــة العدليــة خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا المرســوم التشــريعي ســواًء بوشــر فــي 
ــر المخطــوف لديــه بشــكل آمــن  ــادر إلــى تحري اإلجــراءات القضائيــة بحقــه أو لــم تتــم المباشــرة بهــا بعــد. وكل مــن ب
ومــن دون أي مقابــل يعفــى عــن كامــل العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المرســوم التشــريعي رقــم 20 الصــادر بتاريــخ 

ــخ صــدور العفــو”. 2/ نيســان/ 2013 وذلــك خــالل شــهر مــن تاري

نشــير إلــى أن هــذا المرســوم يتعلــق باألشــخاص المطلوبيــن للنظــام الســوري وغير المعتقلين لديه، واشــترط 
ــدى المجتمــع الســوري  ــة عامــة ل تســليم أنفســهم فــي مــدة حددهــا المرســوم، )علــى الرغــم مــن انتشــار حال
بعــدم تصديــق مــا يصــرح بــه النظــام الســوري(، إال أننا ســجلنا قيام عشــرات من األشــخاص بتســليم أنفســهم 
للنظــام الســوري، ووثقنــا اعتقالهــم وعــدم اإلفــراج عنهــم، وقــد تحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا، كمــا وثقنــا مقتــل 

 النظــام الســوري بمــا تعهــد بــه فــي مرســوم العفــو.
ِ

البعــض منهــم تحــت التعذيــب، ولــم يــف

ننــوه إلــى أن تهمــة حمــل الســاح كانــت تلصــق بالمتظاهريــن دون أي دليــل، وهــي عبــارة عــن تهمــة جاهــزة 
وثابتــة مــن أجــل االســتناد عليهــا ومحاســبة المعارضيــن السياســيين.

7- المرســوم التشــريعي رقــم 11 لعــام 2017 القاضــي بتمديــد العمــل بأحــكام المرســوم التشــريعي رقــم 15 
الصــادر بتاريــخ 28/ تمــوز/ 2016 حتــى تاريــخ 30/ حزيــران/ 2017

لتســليم   2016 لعــام   15 رقــم  الســابق  المرســوم  بأحــكام  للمشــمولين  الممنوحــة  المهلــة  المرســوم  هــذا  مــّدَد 
أنفســهم، ولــم يشــمل أيــة جرائــم أخــرى فــي أحكامــه.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=16715&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=16715&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=16715&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack=
https://www.sana.sy/?p=504928
https://www.sana.sy/?p=504928
https://www.sana.sy/?p=504928
https://www.sana.sy/?p=504928


تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري 12

منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

8- المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019
صــدر فــي 15/ أيلــول/ 2019 ونــص علــى منــح عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 14/ أيلــول/ 2019، وتضمــن 
20 مــادة. ويعتبــر هــذا العفــو شــبيهًا إلــى حــد كبيــر بالعفــو الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 22 لعــام 2014. وقــد 
اســتهدف بشــكل رئيــس الجرائــم المرتكبــة بموجــب عــدد مــن القوانيــن، وخصــص أحكامــًا ضيقــة للجرائــم المرتكبــة 
بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب، وأحــكام محــددة مــن قانــون العقوبــات العــام. الحظنــا أن معظــم الذيــن شــملتهم 
أحــكام العفــو هــم مــن مرتكبــي الجرائــم والجنــح كالســرقة والخطــف والرشــوة وغيرهــا، حتــى أنــه شــمل كامــل عقوبــة 

حيــازة ونقــل وتعاطــي المخــدرات وربــع العقوبــة فــي قضايــا االتجــار بالمخــدرات.

شــمل هــذا العفــو فــي بعــض مــواده27  أحكامــًا خاصــة بقانــون مكافحــة اإلرهــاب وقانــون العقوبــات العــام، والحظنــا 
)األعمــال  المرتكبــة  الجرائــم  العفــو علــى  فــي منــح  حــدد  المرســوم  أن  اإلنســان  الســورية لحقــوق  الشــبكة  فــي 
اإلرهابيــة( بموجــب قانــون العقوبــات العــام المــواد التــي تتضمــن التهــم التــي توجــه لعــدد محــدود مــن المعتقليــن، 
واســتثنى المــواد التــي تشــمل التهــم التــي توجــه للغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن وخاصــة النشــطاء، وبالتالــي 
لــم يشــمل بشــكل حقيقــي المعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي، ففــي محكمــة قضايــا اإلرهــاب حــدد مرســوم 
العفــو الجرائــم المرتكبــة بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب وقــام بإلغــاء العقوبــة أو تخفيفهــا أو اســتبدالها عــن 
مادتيــن وفقــرة مــن مــادة فقــط، واســتثنى البقيــة. وقــد الحظنــا أن المــواد التــي شــملتها أحــكام العفــو متعلقــة 
فــي التهــم التــي عــادًة مــا توجــه لعــدد قليــل مــن المعتقليــن وبالتالــي فلــن تشــمل إال عــددًا محــدودًا جــدًا مــن الذيــن 

ــا اإلرهــاب. يحاكمــون أمــام محكمــة قضاي

ــم  ــة فــي الجرائ أمــا فيمــا يخــص قانــون العقوبــات العــام فقــد تضمنــت المــادة الثالثــة العفــو عــن كامــل العقوب
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 285 و286 والفقــرة 1 مــن المــادة 293 والمــادة 295 والمــادة 303 وعــن كامــل 
العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 305 والفقــرة 1 مــن المــادة 306 مــن قانــون 

العقوبــات العــام إذا كان الجــرم مقترفــًا مــن ســوري.

285 و286 فــي قانــون العقوبــات العــام همــا عــن إضعــاف الشــعور القومــي وإيقــاظ النعــرات  والمادتــان 
الطائفيــة زمــن الحــرب ونقــل أنبــاء زمــن الحــرب مــن شــأنها أن توهــن نفســية األمــة، أمــا الفقــرة 1 مــن المــادة 
293 فهــي األفعــال المقترفــة بقصــد إثــارة عصيــان مســلح علــى الســلطات القائمــة، والمادة 295 هــي المؤامرة 

فــي الجنايــات الواقعــة علــى الدســتور.
أمــا الفقــرة 1 مــن المــادة 305 والفقــرة 1 مــن المــادة 306 فهمــا تتعلقــان بإنشــاء جمعيــات هدفهــا التأثيــر أو 
تغييــر كيــان الدولــة االقتصــادي أو االجتماعــي بوســائل إرهابيــة، والمؤامــرة للقيــام بعمــل إرهابــي عندمــا يكــون 
الفاعــل ســوريًا، وهاتيــن المادتيــن تشــمان المحكوميــن بموجبهمــا والمتواريــن عــن األنظــار كونهمــا ألغيتــا 

بصــدور قانــون مكافحــة اإلرهــاب. 

وتضمنــت األحــكام الخاصــة بالعســكريين فــي المــادة 13 28  مــن هــذا المرســوم التشــريعي وأوردت عفــوًا عــن كامــل 
العقوبــة التــي تطبــق علــى جرائــم الفــرار 29 المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات العســكري مــن دون أن تشــمل 
المتواريــن عــن األنظــار إال فــي حــال ســلموا أنفســهم خــالل مــدة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور المرســوم بالنســبة 

للفــرار الداخلــي وســتة أشــهر بالنســبة للفــرار الخارجــي.

27 نصــت المــادة الرابعــة مــن المرســوم إضافــة للمــواد األخــرى المنصــوص عنهــا فــي هــذا المرســوم التشــريعي أنهــا تطبــق علــى الجرائــم التاليــة المنصــوص عنهــا بقانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم 19 لعــام 2012 اإلعفــاءات التاليــة: أ: عــن كامــل العقوبــة 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 إذا كان الجــرم مقترفــا مــن ســوري، ب: عــن نصــف العقوبــة بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 7، ج: عــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 10.

28 ]أ- عــن كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم الفــرار الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة 100. ب- عــن كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم الفــرار الخارجــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة 101. ج- عــن كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم الفــرار المنصــوص عليهــا فــي 

الفقــرة 4 مــن المــادة 103. د- ال تشــمل أحــكام هــذه المــادة المتواريــن عــن األنظــار والفاريــن عــن وجــه العدالــة إال إذا ســلموا أنفســهم خــالل ثالثــة أشــهر بالنســبة للفــرار الداخلــي وســتة أشــهر بالنســبة للفــرار الخارجــي. هـــ_ عــن كامــل العقوبــة الجنحيــة 

المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة أ مــن المــادة 133 وعــن نصــف العقوبــة بالنســبة للجرائــم األخــرى المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة. و- عــن نصــف العقوبــة الجنحيــة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 134 و135.[

29 مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المادة 98 إلى المادة 104،

https://www.egov.sy/law/ar/311/0/المرسوم+التشريعي+رقم+20+لعام+2019+القاضي+بمنح+عفو+عام+عن+الجرائم+المرتكبة+قبل+تاريخ+14-9-2019-.html
https://www.egov.sy/law/ar/311/0/المرسوم+التشريعي+رقم+20+لعام+2019+القاضي+بمنح+عفو+عام+عن+الجرائم+المرتكبة+قبل+تاريخ+14-9-2019-.html
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0
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األحكام المستثناة كليًا من مرسوم العفو رقم 20 لعام 2019
إضافــًة إلــى اســتثنائه الطيــف األوســع مــن المعتقليــن المحاليــن إلــى محكمــة قضايــا اإلرهــاب، فقــد اســتثنى كذلــك 
عــددًا مــن الجرائــم والجنــح المرتكبــة بموجــب القوانيــن المختلفــة والجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة والعديــد مــن 

مــواد قانــون مكافحــة اإلرهــاب، علــى النحــو التالــي:
استثنى هذا المرسوم التشريعي في المادة 14 منه 

أ: الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد اآلتيــة مــن قانــون العقوبــات العــام: المــواد )263، 264، 265، 266، 
268(30 ، والمــواد مــن 271 إلــى 277  31 

والفقــرة 3 مــن المــادة 32305، والفقــرة 3 مــن المــادة 33326 ، والمــواد )397-398(34  و)403-402- 405(35  
والمــواد )473-474 ومــن 476 إلــى 479(36  والمــواد )489 إلــى 496 و499 إلــى 502 و504(37  

والمواد )511-520(38  والمواد )577 39 -730 40(. 
ب: المواد اآلتية من قانون العقوبات العسكري وهي )160-159-158-157-156-155-154(  

ج: الجرائم المنصوص عليها في القانون 10 42  لعام 1961.
د: الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 43 لعام 1953

هـ: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 44  لعام 1956
ــون مكافحــة  ــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 5 والفقــرة 3 مــن المــادة 6 مــن قان و: الجرائ

اإلرهــاب45 .

9- المرســوم التشــريعي رقــم 6 لعــام 2020 القاضــي بمنــح عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 22/ آذار/ 
2020

ــا المســتجد تعــرَّض النظــام الســوري لبعــض الضغــوط مــن عــدة جهــات  ــدء تفشــي جائحــة فيــروس كورون مــع ب
دوليــة مــن أجــل الكشــف واإلفــراج عــن عشــرات آالف المعتقليــن؛ خوفــًا مــن انتشــار الفيــروس بيــن صفوفهــم، وذلك 
علــى غــرار عــدد مــن دول العالــم التــي بــادرت بإطــالق ســراح أعــداد كبيــرة مــن المحتجزيــن، لكــنَّ النظــام الســوري التــفَّ 
علــى هــذه الضغــوط، وأصــدر فــي 22/ آذار/ 2020 عفــوًا “بالمرســوم التشــريعي رقــم 6 لعــام 2020”، وكان الــرد علــى 
الضغــوط بأنــه عفــو رئاســي قــد صــدر وبحاجــة إلــى وقــت للتطبيــق والتنفيــذ، ولكــنَّ الهــدف الحقيقــي كان امتصــاص 
موجــة الضغــط الدولــي المؤقتــة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا اســتعرضنا خاللــه تقيمــًا لمرســوم العفــو وذلــك بعــد مضــي 
قرابــة شــهرين علــى صــدوره اســتنادًا إلــى حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي التــي وقعــت مباشــرًة بعــد مرســوم 

العفــو.

ونشــير إلــى أن مرســوم العفــو هــذا يــكاد يطابــق مرســوم العفــو الــذي ســبقه وصــدر قبــل ســتة أشــهر فقــط 
فــي أيلــول/ 2019 لذلــك كانــت أعــداد المعتقليــن المســتفيدين مــن هــذا المرســوم محــدودة جــدًا.

 وحــاالت دس الدســائس لــدى دولــة أجنبيــة ليدفعهــا 
ٍ
30 المــواد /263/ و /264/ و /265/ و /266/ و /268/ وهــذه المــواد تتعلــق بجرائــم تقــع علــى أمــن الدولــة وهــي جرائــم الخيانــة )كحمــل الســالح فــي صفــوف العــدو والســوري الــذي يتجنــد فــي جيــش معــاد

إلــى العــدوان علــى ســورية أو تقديــم الســكن لجنــدي مــن جنــود العــدو أو لجاســوس(

31 المــواد /271/ و /272/ و /273/ و /274/ و /275/ و /276/ و /277/ وهــي المــواد التــي تعاقــب علــى جرائــم التجســس بالحصــول علــى أشــياء أو وثائــق أو معلومــات يجــب أن تبقــى مكتومــة حرصــًا علــى ســالمة الدولــة، أو ســرقتها، أو إفشــاءها، أو القيــام بــأي 

صــالت غيــر مشــروعة مــع العــدو  

32 الفقرة /3/ من المادة /305 وهي أعمال اإلرهاب التي أفضت إلى موت انسان

33 المادة )326/3( وهي الجرائم التي ترتكبها جماعات مسلحة على شكل عصابات تجوب الطرق العامة واألرياف ويقومون بأعمال اللصوص عندما يقومون بالقتل أو محاولته أو أعمال التعذيب بالمجني عليه تنفيذًا لجناياتهم

34 المواد /397/ و /398/المتعلقة بجرائم شهادة الزور

35 المواد /402/ و403/ و/405/ المتعلقة بالتقارير الكاذبة واليمين الكاذبة

36 المواد /473/ و /474/ و /476/ وحتى /479/ المتعلقة بالجنح المخلة بآداب األسرة )الزنا والسفاح(

37 هي الجرائم المتضمنة االعتداء على العرض كاالغتصاب والفحشاء والخطف بالعنف والخداع بقصد الفجور أو الزواج

38 المواد /511/ و /520/ تتعلق باألخالق العامة والجماع على خالف الطبيعة

39 المادة 577 من قانون العقوبات “ الحريق الذي ينجم عن موت إنسان”

40 المادة 730 من قانون العقوبات “ الجرم الذي ترتكبه عصابات األشرار من خمس أشخاص تنهب المزروعات والحيوانات أو تتلفها قوة واقتدارًا”

41 المــواد /154/ وحتــى /160/ اســتثناها ايضــا مرســوم العفــو وهــي المــواد التــي تتعلــق بخيانــة العســكري لوحدتــه أو لبلــده كالخدمــة فــي صفــوف العــدو وحمــل الســالح علــى ســورية، أو قيــام العســكري بتســليم العــدو الجنــد الذيــن هــم فــي أمرتــه، أو يســهل 

اعمــال العــدو أو يدلــه علــى أماكــن قــوات الجيــش أو يقــوم بأعمــال الجاسوســية

42 قانون رقم 10 لعام 1961 هو قانون مكافحة الدعارة

43 المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953 هو القانون الذي يمنع نقل البضائع إلى بالد العدو

44  الجرائم المنصوص عنها في القانون /286/ لعام 1956 منع التعامل مع إسرائيل

45  ]وتكون العقوبة اإلعدام إذا رافق هذه األفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.[ مجلس الشعب السوري، القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة اإلرهاب، المادة 5، الفقرة 2.

]وتكون العقوبة اإلعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.[ مجلس الشعب السوري، القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة اإلرهاب، المادة 6، الفقرة 3.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=21753&First=0&Last=2787&CurrentPage=10&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=21753&First=0&Last=2787&CurrentPage=10&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=21753&First=0&Last=2787&CurrentPage=10&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=21753&First=0&Last=2787&CurrentPage=10&mid=&refBack=
https://snhr.org/arabic/2020/05/15/12214/
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منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

10- المرسوم التشريعي رقم )13( لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل
تاريخ 2/ أيار/2021

 عــام 
ٍ
ــار/ 2021 الــذي يقضــي بمنــح عفــو أصــدر رأس النظــام الســوري المرســوم التشــريعي رقــم 13 يــوم األحــد 2/ أي

ــرًا مــن  ــن عفــوًا واســعًا شــمل طيفــًا كبي ــخ صــدوره. وتضمَّ ــل تاري ــات قب ــح، والمخالفــات، والجناي ــي الجن عــن مرتكب
جرائــم الجنــح والجنايــات، حيــث يشــمل العفــو كامــل العقوبــة فــي الجنــح والمخالفــات وتدابيــر اإلصــالح والرعايــة 
لألحــداث والفــرار الداخلــي والخارجــي، كمــا يتضمــن عفــوًا عــن العقوبــات الجنائيــة المؤقتــة وجرائــم األحــداث وجرائــم 
ــت المــادة الخامســة مــن مرســوم العفــو رقــم 13 “عــن كامــل العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا  أخــرى، فقــد نصَّ
فــي المادتيــن 285 و286 والفقــرة 1 مــن المــادة 293 والمــادة 295، والفقــرة 1 مــن المــادة 305 والفقــرة 1 مــن المــادة 
306 مــن قانــون العقوبــات العــام إذا كان الجــرم مقترفــًا مــن ســوري”. وجــاء فــي المــادة السادســة مــن المرســوم “عن 
كامــل العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 إذا كان الفاعــل ســوريًا” والفقــرة 2 مــن المــادة 7 والمــادة 

8 والمــادة 10 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب.

كمــا تشــمل جرائــم قانــون العقوبــات العــام الــواردة فــي المــواد الســابقة إضعــاف الشــعور القومــي ونشــر أنبــاء مــن 
شــأنها أن توهــن نفســية األمــة المنصــوص عليهمــا فــي المادتيــن 285 و286 مــن قانــون العقوبــات، وإثــارة عصيــان 
مســلح ضــدَّ الســلطات القائمــة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 293 والمؤامــرة فــي المــادة 295 والمــادة 305، وإنشــاء 
جمعيــة بقصــد تغييــر كيــان الدولــة االقتصــادي أو االجتماعــي فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 306، أمــا فــي قانــون مكافحــة 
ــة فــي الفقــرة 2 مــن  ــه واألعمــال اإلرهابي اإلرهــاب فقــد شــمل العفــو المؤامــرة المنصــوص عليهــا فــي مــادة 2 من

المــادة 7 والترويــج ألعمــال إرهابيــة فــي المــادة 8 وواجــب اإلبــالغ عــن الجنايــات الــواردة فــي قانــون اإلرهــاب فــي 
المادة 10.

 محــدد، فصياغــة الجرائــم 
ٍ

وهــذه التهــم باإلمــكان لصقهــا بــأي شــخص، ألنهــا عبــارات فضفاضــة غيــر محــددة بتعريــف
الواقعــة علــى أمــن الدولــة الــواردة فــي قانــون العقوبــات منــذ عــام 1949 أو صياغــة النظــام الســوري لقانــون مكافحــة 
اإلرهــاب الــذي يحاكــم بموجبــه المعتقلــون، تــم االعتمــاد علــى هــذه التهــم غيــر المحــددة كــي يتســنى لــه لصقهــا بمــن 
يعارضــه سياســيًا، وقــد خالفــت الصفــة األساســية التــي يجــب أن تتحلــى بهــا النصــوص الجزائيــة وهــي دقــة التعبيــر 

ووضــوح اللفــظ واســتخدام الــكالم الصريــح للداللــة علــى المعانــي المعينــة المحــددة.

وقــد قمنــا ســابقًا بإصــدار تقريــر عــن هــذا المرســوم اســتعرضنا فيــه تحليــل المــواد ذات الصلــة بمعتقلــي الــرأي 
وانعكاســها علــى أوضاعهــم القانونيــة، وقمنــا بمراقبــة تطبيــق هــذا المرســوم عــن طريــق رصــد حــاالت اإلفــراج التــي 
حصلــت اســتنادًا عليــه، وقــد الحظنــا أن بشــار األســد قــد أصــدر هــذا المرســوم فــي 2/ أيــار قبيــل االنتخابــات الرئاســية 
فــي 26/ أيــار، وقــد كانــت العــادة منــذ زمــن والــده إصــدار العفــو عقــب هــذه االنتخابــات، لكنــه يبــدو أنــه رغــب فــي 
تقديــم شــيء مــا إلــى المجتمــع، فــي ظــلِّ فشــله المطبــق طــوال ســنوات حكمــه الماضيــة فــي مختلــف النواحــي 
السياســية واالقتصاديــة، وبشــكل خــاص منــذ عــام 2011، وكذلــك فــي ضــوء مــا تشــهده البــالد مــن أزمــة اقتصاديــة 
خانقــة جــراء النهــب والفســاد وارتــكاب أفظــع االنتهــاكات التــي تســببت فــي تشــريد نصــف الشــعب الســوري، وفــي 

فــرض عقوبــات دوليــة.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22481&First=0&Last=2787&CurrentPage=3&mid=&refBack= 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22481&First=0&Last=2787&CurrentPage=3&mid=&refBack= 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22481&First=0&Last=2787&CurrentPage=3&mid=&refBack= 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22481&First=0&Last=2787&CurrentPage=3&mid=&refBack= 
https://snhr.org/arabic/2021/07/15/13898/
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منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

11-المرسوم التشريعي رقم )7( لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 
تاريخ 30/ نيسان/ 2022

فــي 30/ نيســان/ 2022 صــدر عفــو بالمرســوم التشــريعي رقــم )7( لعــام 2022، وبحســب نــص المرســوم فإنه يشــمل 
“الجرائــم اإلرهابيــة المرتكبــة مــن الســوريين قبــل تاريــخ 30/ نيســان/ 2022 عــدا التــي أفضــت إلــى مــوت إنســان 
ــات العــام”. وباســتثناء أن يكــون الجــرم قــد  ــون العقوب ــون مكافحــة اإلرهــاب وقان والمنصــوص عليهــا فــي قان
أدى إلــى وفــاة إنســان، فــإن هــذا العفــو يشــمل فقــط الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب ومــن 
ــم اإلرهــاب المنصــوص عليهــا فــي المــواد 304  ــة، كمــا يشــمل جرائ ــج ألعمــال إرهابي ــل اإلرهــاب والتروي بينهــا تموي
ــون مكافحــة اإلرهــاب والمقصــود مــن  ــات العــام، وهــذه المــواد ألغيــت بأحــكام قان ــون العقوب و305 و306 مــن قان
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 قليــاًل 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 
ــًا مــن الشــبكة الســورية  الفريــق المتضــرر أو دفــع الغرامــات المنصــوص عليهــا لالســتفادة مــن أحكامــه. )وتعقيب
ــا اإلرهــاب  ــا مــرارًا أن المحاكــم االســتثنائية “محكمــة قضاي لحقــوق اإلنســان علــى هــذا االســتثناء تحديــدًا، فقــد أكدن
ومحكمــة الميــدان العســكرية” ال تقــوم بإبــالغ المطلوبيــن لهــا -بشــكل رســمي- بوجــود قضايــا ضدهــم، وبالتالــي ال 
ــًا، أو إذا صــدرت أحــكام غيابيــة بحقــه. كمــا ينطبــق هــذا علــى األفــرع األمنيــة التــي  يعلــم المواطــن مــا إذا كان مطلوب
ــة  ــوط أمني ــل وفقــًا لضب ــة رســمية، ب ــى مذكــرات قضائي تقــوم باســتصدار مذكــرات توقيــف وبحــث دون االســتناد إل

تعتمــد خاللهــا علــى تقاريرهــا األمنيــة بعيــدًا عــن القانــون والســلطة القضائيــة(.

تعتبــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ هــذا العفــو وعلــى اعتبــار أنَّ نصوصــه نظريــًا أوســع قليــاًل مــن ســابقيه 
إال أنــه لــم يختلــف مــن ناحيــة التطبيــق عــن كافــة مراســيم العفــو الســابقة التــي أصدرهــا النظــام الســوري منــذ عــام 

2011، والتــي لــم تفلــح فــي إطــالق ســراح المعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي،
وفيما يلي سبع نقاط جوهرية تجعل من المرسوم 7/2022 شكليًا:

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 
واإلقــرار بأعمــال لــم يرتكبوهــا، وقــد اعتمــد النظــام الســوري علــى صياغــة الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة فــي 
قانــون العقوبــات، وفــي صياغتــه لقانــون مكافحــة اإلرهــاب التــي يحاكــم بموجبهــا المعتقلــون أن يكــون باإلمــكان 
لصقهــا بــأي شــخص، وبشــكل خــاص ضــد مــن يعارضــه سياســيًا، ألنهــا عبــارات فضفاضــة غيــر محــددة بتعريــف 
دقيــق، وقــد خالفــت الصفــة األساســية التــي يجــب أن تتحلــى بهــا النصــوص الجزائيــة وهــي دقــة التعبيــر ووضــوح 

ــي المعينــة المحــددة. ــة علــى المعان اللفــظ واســتخدام الــكالم الصريــح للدالل

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22968&RID=-1&Last=134&First=0&CurrentPage=0 
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22968&RID=-1&Last=134&First=0&CurrentPage=0 
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22968&RID=-1&Last=134&First=0&CurrentPage=0 
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22968&RID=-1&Last=134&First=0&CurrentPage=0 
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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 المركزيــة ممــن وجهــت إليهــم تهــم القيــام 
بأعمــال إرهابيــة أفضــت إلــى مــوت إنســان، وجميعهــم أخبرونــا أنهــم ال يعلمــون مــن هــو اإلنســان الــذي تســببوا 
فــي موتــه، وكيــف تــم ذلــك، ولــم يتمكــن حتــى محاميهــم 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 
ــا اإلرهــاب بمراســلة إدارة عمليــات الجيــش للحصــول علــى أســماء الذيــن  ــة. وعــادًة مــا تقــوم محكمــة قضاي الحادث
قتلــوا فــي حــوادث علــى صلــة بالتهــم الموجهــة إلــى المعتقليــن، وال تحصــل المحكمــة علــى الــرد، 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 منهــم أحــكام 
ــَف بعضهــا إلــى األعمــال الشــاقة المؤبــدة، أمــا محكمــة الميــدان العســكرية فــال يســتطيع المعتقــل  باإلعــدام خفِّ
 للدفــاع عنــه مطلقــًا؛ بســبب طبيعــة 

ٍ
الخاضــع لهــا االطــالع علــى ملــف قضيتــه ومعرفــة تفاصيلــه وال توكيــل محــام

المحكمــة الســرية.

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

العادلــة، والتــي تنعــدم بطبيعــة الحــال فــي ُكلٍّ مــن محكمــة قضايــا اإلرهــاب ومحكمــة الميــدان العســكرية.

ثالثــًا: ال يشــمل مرســوم العفــو مــن هــم مالحقون/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 
 للمعتقليــن 

ٍ
الدولــة، أو غيرهــا مــن الجرائــم التــي يمكــن توجيههــا ألي معتقــل أو معــارض، وعــادًة مــا توجــه عــدة تهــم

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 إطــالق ســراحه، قــد خضــع ملفــه لدراســة أمنيــة مــن قبــل األفــرع األمنيــة؛ للموافقــة علــى إطــالق 
ــع مراســيم العفــو  ــع مــع جمي ــن ممــن يشــملهم العفــو، وهــذا التكتيــك متب ــى آخري ــم التحفــظ عل ســراحه، بينمــا ت

الســابقة.
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خامســًا: كــون الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت االعتقــال تتحــول إلــى اختفــاء قســري لــم نســجل فــي هــذا المرســوم 
ــم الكشــف عــن مصيرهــم، ســوى حــاالت معــدودة  ــه أو ت أو المراســيم الســابقة أن اســتفاد المختفــون قســريًا من
ومحــدودة جــدًا، وقــد قمنــا فــي هــذا التقريــر بمقارنــة حصيلــة مــن أفــرج عنهــم بموجــب المرســوم التشــريعي 7/2022 

مــع حصيلــة المختفيــن قســريًا فــي كل محافظــة مــن المحافظــات الســورية.

ــان رســمي عــن وزارة العــدل برقــم /6457/ توضيحــًا للعفــو  ــار الجــاري 2022 بي سادســًا: صــدر فــي الخامــس مــن أي
ــد إلغــاء كافــة البالغــات 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، شــكاًل 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 تمــارس نشــاطًا مجتمعيــًا يتعلــق بالشــأن العــام، أو تقــدم مســاعدات فــي المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرته.

ســابعًا: ال يمكــن فهــم تطبيــق أي مرســوم عفــو أو تعديــل قوانيــن العقوبــات بمعــزل عــن الســلطات الالمحــدودة 
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 
وإنمــا جهــاز تابــع لألجهــزة األمنيــة ألنهــا ال تراعــي أيــًا مــن أصــول وإجــراءات المحاكــم العادلــة، بــل هي محاكم اســتثنائية 

شــاذة، وقــد تحدثنــا عــن كل ذلــك فــي تقاريــر ســابقة.

لقــد قمنــا بتحليــل لمــواد الجرائــم المســتثناة مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب وقانــون العقوبــات العــام وقانــون 
تشــرين  حتــى  آذار/2011  منــذ  الصــادرة  والجزئيــة  العامــة  العفــو  مراســيم  أبــرز  مــن  العســكري  العقوبــات 

األول/2022، وفيمــا يلــي جــدواًل توضيحيــًا46 لهــذه المــواد المســتثناة:

https://www.facebook.com/MOJ.SYR/posts/321111450178089
https://www.facebook.com/MOJ.SYR/posts/321111450178089
https://snhr.org/arabic/2020/05/15/12214/
https://snhr.org/arabic/2020/03/24/12042/
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الجرائم 

المستثناة

العفو رقم 

34 لعام 

2011

العفو رقم 

61 لعام 

2011

العفو رقم 

71 لعام 

2012

العفو رقم 

23 لعام 

2013

العفو رقم 

22  لعام 

2014

العفو رقم 

20 لعام 

2019

العفو رقم 

6 لعام 

2020

العفو رقم 

13 لعام

2021

العفو رقم

7 لعام

2022 

قانون 

العقوبات 

العسكري

جنح

112

113

120

129

133

135

140

149

جنح

112

113

120

129

133

135

140

149

جنايات

من

136 إلى 

139

141

154

155

156

158

159

160

جنح

112

113

120

129

133

135

140

149

جنايات

من

136 إلى 

139

141

155

156

158

159

160

جنح

113

120

133

135

140

149

جنايات

من

136 إلى 

139

141

155

156

158

159

160

154

155

156

157

158

159

160

154

155

156

157

158

159

160

154

155

156

157

158

159

160

102

103/5

154

155

156

157

158

159

160

كافة الجرائم 

بهذا القانون 

مستثناة

قانون 

مكافحة 

اإلرهاب

لم يصدر 

قانون 

مكافحة 

اإلرهاب بعد

لم يصدر 

قانون 

مكافحة 

اإلرهاب بعد

كافة الجرائم 

مستثناة 

عدا المواد 

10 )كامل 

العقوبة( 

والمادة 2 

للسوريين 

فقط )ربع 

العقوبة( 

والمادة 3/ 2 

)ربع العقوبة(

الجرائم 

المنصوص 

عليها في 

الفقرة /2/ 

من المادة /5/ 

والفقرة /3/ 

من المادة /6/

تستثنى المواد 

5/ 2 و6/3 

من قانون 

مكافحة 

اإلرهاب أما 

المواد 10 

والمادة 2 

للسوريين 

فقط )كامل 

العقوبة( 

المادة 7/ 

2 )نصف 

العقوبة(

الجرائم 

المنصوص 

عليها في 

الفقرة /2/ 

من المادة /5/ 

والفقرة /3/ 

من المادة /6/

 الجرائم 

المنصوص 

عليها في 

الفقرة 2 من 

المادة 5، 

والفقرة 3 من 

المادة 6

كافة الجرائم 

التي نجم 

عنها وفاة 

إنسان 

مستثناة

قانون 

العقوبات 

العام

من / 307/ إلى 

 /310 /

من / 358/ إلى 

/362

/364

263

265

266

268

من 

/271الى277/

من 

/298الى303/

305

306

325

/من 263 إلى 

/268

من 271 إلى 

/277

293

294

من 296 إلى 

/303

305

306

325

326

من / 263 إلى 

/268

من /271 إلى 

/277

الفقرة / 2/ 

من المادة 

/293/

/294

من 296/ إلى 

/303/

الفقرتين2-3 

من المادة 

/305/

الفقرة /2/ من 

المادة /306/

/326

/263/

/264

/265

/266

/268

/272 /271

/273

/274

/275

/276

/277

الفقرة /3/ من 

المادة /305/ 

إذا أفضى 

الفعل الى 

موت إنسان..

الفقرة /3/ من 

المادة/326/

/263/

/264

/265

/266

/268

/272 /271

/273

/274

/275

/276

/277

الفقرة /3/ من 

المادة /305/ 

إذا أفضى 

الفعل الى 

موت إنسان..

الفقرة /3/ من 

المادة/326/

/263/

/264

/265

/266

/268

/272 /271

/273

/274

/275

/276

/277

الفقرة /3/ من 

المادة /305/ 

إذا أفضى 

الفعل الى 

موت إنسان..

الفقرة /3/ من 

المادة/326/

/263/

/264

/265

/266

/268

/272 /271

/273

/274

/275

/276

/277

الفقرة /3/ من 

المادة /305/ 

إذا أفضى 

الفعل الى 

موت إنسان..

الفقرة /3/ من 

المادة/326/

كافة الجرائم 

بهذا القانون 

مستثناة

46 تنويــه: ال يشــمل الجــدول المرســوم التشــريعي 15 لعــام 2016 القاضــي بمنــح عفــو لــكل مــن حمــل الســالح وكان فــارًا مــن وجــه العدالــة وكل مــن بــادر إلــى تحريــر المخطــوف لديــه وال المرســوم التشــريعي رقــم 11 لعــام 2017 القاضــي بتمديــد العمــل بأحــكام 

المرســوم التشــريعي رقــم 15 الصــادر بتاريــخ 28/ تمــوز/ 2016 حتــى تاريــخ 30/ حزيــران/ 2017 وذلــك ألنهمــا ال يتعلقــان بالمعتقليــن المعارضيــن.
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يظهــر هــذا الجــدول الكــم الكبيــر مــن الجرائــم المســتثناة مــن مراســيم العفــو جميعهــا، مــن ضمنهــا جرائــم خطيــرة 
عقوبتهــا اإلعــدام، فعلــى ســبيل المثــال فــإن الجرائــم التــي تنظــر فيهــا المحكمــة الميدانيــة العســكرية فــإن جميــع 
مراســيم العفــو تســتثني الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 154 إلــى 160 مــن قانــون العقوبات العســكري47، 
عــدا الجريمتــان المنصــوص عليهمــا فــي المادتيــن 154 و157 حيــث شــمل األولــى عفــوان وشــمل الثانيــة ثالثــة، ولكــن 

جميعهــا قبــل العــام 2014 ولــم يشــملها أي عفــو بعــد ذلــك العــام.

ــن المنصــوص عليهمــا  ــي تنظرهــا محكمــة اإلرهــاب فقــد اســتثنت كافــة مراســيم العفــو الجريمتي ــم الت أمــا الجرائ
فــي المادتيــن 5/2 و6/3 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب، علمــًا أنهمــا المادتــان الوحيدتــان فــي القانــون اللتــان تعاقبــان 
باإلعــدام. أمــا الجرائــم التــي تنظرهــا محكمــة الجنايــات أو محكمــة الميــدان العســكرية إذا كان أحــد أطرافهــا ســواء 
أكان فاعــل أو متدخــل أو مخفــي عســكريًا أو إذا وقعــت علــى إحــدى مصالــح الجيــش أو القطعــات العســكرية، فقــد 

اســتثنت كافــة مراســيم العفــو الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 263 إلــى 266 و268،

ومــن 271 إلــى 277 والفقــرة /3/ مــن المــادة 305 إذا أفضــى الفعــل إلــى مــوت إنســان، والفقــرة /3/ مــن المــادة 326 
مــن قانــون العقوبــات العــام 48 ، وغالبيتهــا عقوبتهــا اإلعــدام.

بشــكل  العســكريين  اســتهدفت  والتــي  العســكرية  بالجرائــم  الخاصــة  العفــو  مراســيم  بــاء: 
أساســي:

تشــابهت معظــم مراســيم العفــو الخاصــة بالجرائــم العســكرية والمتعلقــة بالفــرار مــن الخدمة العســكرية الصادرة 
عــن النظــام الســوري فــي مضمونهــا، وشــملت فــي معظمهــا األحــكام والشــروط ذاتهــا وبعضهــا أتــى لتمديــد مــدة 
 ســابق، والحظنــا أن النظــام الســوري خــصَّ العســكريين بإصــدار مرســوم عفــو فــي كل عــام )باســتثناء عامــي 

ٍ
عفــو

2014 و2019( وفيمــا يلــي عــرض موجــز للمراســيم الخاصــة بالجرائــم العســكرية وعددهــا تســعة مراســيم:

47  ]1- يعاقب باإلعدام كل عسكري سوري او في خدمة سورية يحمل السالح على سورية. 

2- يعاقب باإلعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السالح. 
3- يعاقــب باالعتقــال المؤقــت مــدة التزيــد عــن الخمــس ســنوات كل عســكري ســوري او فــي خدمــة ســورية وقــع فــي قبضــة العــدو واســتعاد منــه حريتــه بشــرط ان اليحمــل عليــه الســالح بعــد ذلــك. واذا كان الفاعــل ضابطــا فانــه يعاقــب فــوق ذلــك بعقوبــة العــزل.[ 

مجلــس الشــعب الســوري، المرســوم التشــريعي 61 لعــام 1950 قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية، المــادة 154.
]يعاقب باإلعدام : 

1- كل عســكري يســلم للعــدو او فــي مصلحــة العــدو الجنــد الــذي فــي امرتــه او فــي الموقــع الموكــول اليــه او ســالح الجيــش او ذخيرتــه اومؤونتــه او خرائــط المواقــع الحربيــة والمعامــل والمرافــيء واالحــواض او كلمــة الســر او ســر االعمــال العســكرية والحمــالت 
والمفاوضــات.

2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله.
3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.[ مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المادة 155.

]يعاقب بالعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء الحرب او في منطقة اعلنت فبها االحكام العرفية بقصد معاونة العدو او االضرار بالجيش او قوات الحكومات المتحالفة. 
آ- كل من افشى كلمةالسر او االشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر. 

ب- تحريف االخبار ، او االوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو. 
ج- داللة العدو على اماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او داللة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة. 

د- التسبب في ايقاع الذعر في احدى القوات السورية او في قيامها بحركات او اعمال خاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين.[ مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المادة 156.
]يحكم باالعتقال المؤقت كل من تقاعس عن االخبار بالجرائم المذكورة بهذا الفصل قبل وقوعها وهو عالم باألمر.[ مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المادة 157.

]1- يعــد جاسوســا ويعاقــب باالعــدام: آ- كل عســكري يدخــل الــى موقــع حربــي او الــى مركــز عســكري او مؤسســة عســكرية او الــى ورشــة عســكرية او الــى معســكر او مخيــم او اي محــل مــن محــالت الجيــش لكــي يســتحصل علــى وثائــق او معلومــات تعــود بالمنفعــة 
علــى العــدو او يحســب بانهــا تعــود بالمنفعــة عليــه. 

ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شأنها ان تضر االعمال العسكرية او ان تمس سالمة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية او يحسب ان من شأنها ذلك. 
ج- كل عسكري يخبئ بنفسه او بواسطة غيره او على بينة من االمر الجواسيس او االعداء.[ مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المادة 158.

]يعاقب باالعدام كل عدو يدخل متنكرا الى االماكن المبينة في المادة السابقة.[ مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المادة 159.
]يعــد مجنــدا لصالــح العــدو ويعاقــب باالعــدام كل شــخص يحــرض العســكريين علــى االنضمــام الــى العــدو او الــى المتمرديــن او يســهل لهــم الوســائل لذلــك وهــو علــى بينــة مــن االمــر , او يجنــد نفســه او غيــره لصالــح دولــة هــي فــي حالــة حــرب مــع ســورية.[ مجلــس 

الشــعب الســوري، المرســوم التشــريعي 61 لعــام 1950 قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية، المــادة 160.
48  ]مــن دخــل أو حــاول الدخــول إلــى مــكان محظــور قصــد الحصــول علــى أشــياء أو وثائــق أو معلومــات يجــب أن تبقــى مكتومــة حرصــًا علــى ســالمة الدولــة عوقــب بالحبــس ســنة علــى األقــل وإذا ســعى بقصــد التجســس فباألشــغال الشــاقة الموقتــة.[ مجلــس 

الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، المــادة 271.
]من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب باألشغال الشاقة الموقتة. 

إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة.[ مجلس الشعب السوري، قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعّدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011، المادة 172.
]من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 

ويعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على األقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية. 
إذا كان المجــرم يحتفــظ بمــا ذكــر مــن المعلومــات واألشــياء بصفــة كونــه موظفــًا أو عامــاًل أو مســتخدمًا فــي الدولــة فعقوبتــه االعتقــال الموقــت فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى واألشــغال الشــاقة المؤبــدة فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي 

الفقــرة الثانيــة. 
إذا لم يؤخذ على أحد األشخاص السابق ذكرهم إال خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.[ مجلس الشعب السوري، قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعّدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011، المادة 273.

]إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقًا ألحكام المادة 247.[ 
مجلس الشعب السوري، قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعّدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011، المادة 274.

]يعاقــب بالحبــس ســنة علــى األقــل وبغرامــة ال تنقــص عــن مئــة ليــرة كل ســوري وكل شــخص ســاكن فــي ســورية أقــدم أو حــاول أن يقــدم مباشــرة أو بواســطة شــخص مســتعار علــى صفقــة تجاريــة، أو أيــة صفقــة شــراء، أو بيــع، أو مقايضــة مــع أحــد رعايــا العــدو 
أو مــع شــخص ســاكن فــي بــالد العــدو.[ مجلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، المــادة 275.

]يســتحق العقــاب الــوارد فــي المــادة الســابقة مــن ذكــر فيهــا مــن األشــخاص إذا ســاهموا فــي قــرض أو اكتتــاب لمنفعــة دولــة معاديــة أو ســهل أعمالهــا الماليــة بوســيلة مــن الوســائل.[ مجلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل 
بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، المــادة 276.

]مــن أخفــى أو اختلــس أمــوال دولــة معاديــة أو أمــوال أحــد رعاياهــا المعهــود بهــا إلــى حــارس عوقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنتين وبغرامــة أقلهــا مئــة ليــرة. [ مجلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 
1 لعــام 2011، المــادة 277. 

]المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها باألشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 
كل عمل إرهابي يستوجب األشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. 

وهــو يســتوجب عقوبــة اإلعــدام إذا نتــج عنــه التخريــب ولــو جزئيــًا فــي بنايــة عامــة، أو مؤسســة صناعيــة، أو ســفينة، أو منشــآت أخــرى، أو التعطيــل فــي ســبل المخابــرات والمواصــالت والنقــل أو إذا أفضــى الفعــل إلــى مــوت إنســان.[ مجلــس الشــعب الســوري، قانــون 
العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، المــادة 303.

]كل جماعــة مــن ثالثــة أشــخاص أو أكثــر يجوبــون الطــرق العامــة واألريــاف علــى شــكل عصابــات مســلحة بقصــد ســلب المــارة والتعــدي علــى األشــخاص أو األمــوال أو ارتــكاب أي عمــل آخــر مــن أعمــال اللصوصيــة يعاقبــون باألشــغال الشــاقة الموقتــة مــدة أقلهــا 
ســبع ســنوات. 

ويقضى عليهم باألشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد األفعال السابق ذكرها. 
ويحكم باإلعدام على من أقدم منهم تنفيذًا للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب واألعمال البربرية.[ مجلس الشعب السوري، قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعّدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011، المادة 326.
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منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

1- المرسوم التشريعي 34 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/ آذار/ 2011
 أساســي علــى منــح عفــو عــن كامــل 

ٍ
صــدر فــي 7/ آذار/ 2011 مــع بدايــة إرهاصــات الحــراك الشــعبي، وركــز بشــكل

العقوبــة لمرتكبــي عقوبــة الفــرار الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة 100 مــن قانــون العقوبــات العســكري وعــن 
كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم الفــرار الخارجــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة 101 مــن قانــون العقوبــات العســكري.

ونعتقــد أن النظــام الســوري قــد أصــدر هــذا المرســوم فــي هــذا التوقيــت لزيــادة شــعبيته، ولكســب مزيــد مــن 
األفــراد ضمــن صفــوف قواتــه العســكرية.

المنصــوص عليهــا  الجرائــم  بعــض  عــن مرتكبــي  عــام  2011 منــح عفــو  لعــام   124 التشــريعي  المرســوم   -2
بالمرســوم التشــريعي 30 لعــام 2007 بخصــوص المكلفيــن المتخلفيــن عــن إجــراء فحــوص اإلعــداد للســوق
منــح عفــو عــام عــن كامــل العقوبــة المحــددة فــي المادتيــن /95/ و/96/ مــن قانــون خدمــة العلــم 49 الصــادر بالمرســوم 
ــة  ــن المتخلفيــن عــن إجــراء فحــوص اإلعــداد للســوق وعــن تلبي ــار/ 2007  للمكلفي ــخ 3/ أي التشــريعي رقــم /30/ تاري
 مشــروع قبــل تاريــخ 2/ تشــرين الثانــي/ 2011 علــى أن يراجعــوا شــعب تجنيدهــم خــالل مــدة 

ٍ
الدعــوة للســوق دون ُعــذر

ســتين يومــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ نشــر هــذا المرســوم التشــريعي فــي الجريــدة الرســمية.

ــة  ــن بااللتحــاق فــي الخدمــة العســكرية اإللزامي ــر الراغبي ــد أعــداد األشــخاص غي جــاء هــذا المرســوم بعــد تزاي
وتحــول عــدم االلتــزام لظاهــرة انتشــرت فــي المجتمــع الســوري، وذلــك بعــد زج قــوات الجيــش فــي مواجهــة 
التظاهــرات وقمــع الحــراك الشــعبي، وتــورط الجيــش فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة، وباعتبــار أن رئيــس 

ــد الجيــش. النظــام هــو نفســه قائ

ــات المنصــوص عليهــا فــي بعــض  3- المرســوم التشــريعي 30 لعــام 2012 منــح عفــو عــام عــن كامــل العقوب
ــات العســكرية ــي خدمــة العلــم والعقوب مــواد قانون

خــص هــذا المرســوم العســكريين الذيــن انشــقوا عــن قــوات النظــام الســوري فــي ســعي النظــام الســوري لضبــط 
ــخ  ــة قبــل تاري ــم المرتكب ــه: يمنــح عفــو عــام عــن الجرائ ــات االنشــقاق مــع اشــتراط تســليم أنفســهم وجــاء في عملي
2/ أيــار/ 2012 عــن كامــل العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد 107-100-99-96-95 مــن قانــون خدمــة 
ــم  ــي الجرائ ــة لمرتكب ــه 50 . وعــن كامــل العقوب ــم الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم /30/ لعــام 2007 وتعديالت العل

ــات العســكري. ــون العقوب ــن 1 و5 مــن المــادة 146 51 فقــط مــن قان المنصــوص عليهــا بالمــواد 100 و101 والبندي
ال تشــمل أحــكام هــذا المرســوم المتواريــن المرتكبيــن لجرائــم الفــرار الداخلــي والخارجــي إال إذا ســلموا أنفســهم خــالل 

90 يومــًا بالنســبة للفــرار الداخلــي و120 يومــًا بالنســبة للفــرار الخارجــي مــن تاريــخ صــدور هــذا المرســوم التشــريعي.

49  ]يعتبــر متخلفــا المكلــف الــذي يتاخــر عــن اجــراء فحــوص االعــداد للســوق بــدون عــذر مشــروع ويعاقــب بغرامــة نقديــة تعــادل الراتــب المقطــوع لشــهرين لجنــدي درجــة اولــى[ مجلــس الشــعب الســوري، المرســوم التشــريعي 30 لعــام 2007 قانــون خدمــة 

العلــم، المــادة 95.
]من يتخلف بدون عذر مشروع يقبض عليه اينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه وحتى اتمامه سن الثانية واالربعين ويعامل وفق التالي:

آ – من يتخلف لمدة ال تتجاوز الشهر من انتهاء مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى واضافة مدة شهرين الى خدمته االلزامية
ب – من يتخلف لمدة ال تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثالثة اشهر لجندي درجة اولى واضافة مدة ثالثة اشهر الى خدمته االلزامية
ج – من يتخلف لمدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع ألربعة اشهر لجندي درجة اولى واضافة مدة اربعة اشهر الى خدمته االلزامية

د – فــي حــال تكــرار التخلــف عــن الســوق بــدون عــذر مشــروع يالحــق المكلــف امــام القضــاء العســكري ويعاقــب بالعقوبــة المقــررة لجــرم التخلــف المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات العســكرية واضافــة مــدة ســتة اشــهر الــى خدمتــه االلزاميــة[ مجلــس 
الشــعب الســوري، المرســوم التشــريعي 30 لعــام 2007 قانــون خدمــة العلــم، المــادة 96.

50  ]كل مكلــف بالخدمــة االلزاميــة بــدل محــل اقامتــه المســجل فــي شــعبة تجنيــده بعــد ان اتــم فحوصــه ولــم يخبــر هــذه الشــعبة بالتبديــل المذكــور خــالل شــهرين مــن تاريــخ وقوعــه يعاقــب بغرامــة نقديــة تعــادل الراتــب المقطــوع لشــهرين لجنــدي لجنــدي 

درجــة اولــى[ مجلــس الشــعب الســوري، المرســوم التشــريعي 30 لعــام 2007 قانــون خدمــة العلــم، المــادة 99.
]يغــرم المكلــف بالخدمــة االلزاميــة الــذي يتخلــف بــدون عــذر مشــروع عــن تلبيــة الدعــوة الموجهــة اليــه للتأكــد مــن اســتمرار اســباب التأجيــل او ألجــراء الفحــوص المقــررة بغرامــة نقديــة تعــادل الراتــب المقطــوع لشــهر لجنــدي درجــة اولــى[ مجلــس الشــعب 

الســوري، المرســوم التشــريعي 30 لعــام 2007 قانــون خدمــة العلــم، المــادة 100.
]مــن يســرح مــن الخدمــة العســكرية ولــم يراجــع شــعبة تجنيــده خــالل شــهر دون عــذر مشــروع مــن تاريــخ تســريحه لتســجيله فــي ســجالت الشــعبة يعاقــب بغرامــة نقديــة مقدارهــا الراتــب المقطــوع لشــهر لجنــدي مــن الدرجــة االولــى[ مجلــس الشــعب 

الســوري، المرســوم التشــريعي 30 لعــام 2007 قانــون خدمــة العلــم، المــادة 107.

51  ]1- كل عســكري جعــل نفســه قصدًاغيــر صالــح للخدمــة مؤقتــًا أو مؤبــدًا ليتهــرب مــن الواجبــات العســكرية القانونيــة يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات.[ مجلــس الشــعب الســوري، المرســوم التشــريعي 61 لعــام 1950 قانــون العقوبــات 

وأصــول المحاكمــات العســكرية، المــادة 146، الفقــرة 1.
]5-كل عســكري اذى نفســه بأيــة وســيلة كانــت أو حــاول اإلنتحــار بســبب الخدمــة أو فــي معرضهــا , أو احتجاجــًا علــى تصرفــات القــادة أو الرؤســاء يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر الىثــالث ســنوات اذا ادى الفعــل الــى جعلــه غيــر صالــح للخدمــة العســكرية 

نهائيــًا أو أدى الــى وضعــه فــي خدمــات ثابيــة يعاقــب بالعقوبــة الــواردة فــي الفقــرات الســابقة.[ مجلــس الشــعب الســوري، المرســوم التشــريعي 61 لعــام 1950 قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية، المــادة 146، الفقــرة 5.
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4- المرســوم التشــريعي 70 لعــام 2013 منــح عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 29/ تشــرين األول/ 
2013

شــمل هــذا المرســوم كامــل العقوبــة علــى العديــد مــن الجرائــم التــي نــص عليهــا قانــون خدمــة العلــم الصــادر فــي 
عــام 2007 كالتخلــف عــن الســوق للمكلــف والتأخــر عــن تجديــد معــذرة التأجيــل والتخلــف عــن تلبيــة الدعــوة للخدمــة 
التجنيديــة وااللتحــاق  أوضاعهــم  والتخلــف شــرط تســوية  بالســوق  المتعلقــة  األحــكام  مــن  االحتياطيــة وغيرهــا 
بالخدمــة خــالل 30 يومــًا مــن صــدور المرســوم، كمــا شــمل كامــل العقوبــة عــن جرائــم الفــرار الداخلــي والخارجــي مــن 
قانــون العقوبــات العســكرية مــع اشــتراط تســليم الفــار لنفســه خــالل 30 يومــًا بالنســبة للفــرار الداخلــي و90 يومــًا 

بالنســبة للفــرار الخارجــي.

اســتهدف هــذا المرســوم بشــكل رئيــس الماحقيــن عبــر إعطائهــم مــدة زمنيــة لتســوية أوضاعهــم فــي شــعب 
ومراكــز التجنيــد وتســليم الفاريــن ألنفســهم وعــدد قليــل مــن العســكريين المعتقليــن بشــكل فعلــي بتهــم 

الفــرار.

5- المرســوم التشــريعي 71 لعــام 2013 تمديــد المهلــة الممنوحــة لاســتفادة مــن العفــو العــام لمرتكبــي جرائــم 
قانــون خدمــة العلــم والفــرار الداخلــي

جــاء هــذا المرســوم كتمديــد للمهلــة الممنوحــة لالســتفادة مــن العفــو العــام لمرتكبــي جرائــم قانــون خدمــة العلــم 
والفــرار الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 2 و3 والفقــرة “ج” مــن المــادة 4 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 70 

تاريــخ 29/ تشــرين األول/ 2013 مــدة ثالثيــن يومــًا إضافيــة تبــدأ مــن تاريــخ 30/ تشــرين الثانــي/ 2013

6- المرســوم التشــريعي 32 لعــام 2015 منــح عفــو عــام عــن جرائم الفرار الداخلــي والخارجي والجرائم المنصوص 
عليهــا فــي قانــون خدمــة العلم المرتكبة قبــل 25/ تموز/ 2015

شــمل كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم الفــرار الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم 100 مــن قانــون العقوبــات 
العســكري. وعــن كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم الفــرار الخارجــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم 101 مــن القانــون 
ذاتــه. وعــن كامــل العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون خدمــة العلــم رقــم 30 لعــام 2007 وتعديالتــه. 
واســتثنى المتواريــن عــن األنظــار والفاريــن مــن وجــه العدالــة إال إذا ســلموا أنفســهم خــالل 30 يومــًا بالنســبة للفــرار 

الداخلــي و60 يومــًا بالنســبة للفــرار الخارجــي.

يبــدو لنــا مــن خــال هــذا المرســوم حاجــة النظــام الســوري الماســة لعناصــر يرفــد بهــم جيشــه الــذي كان يخــوض 
قتــااًل شرســًا ضــد الشــعب الســوري، ممــا دفعــه للعفــو عــن الفاريــن مــن الجيــش وعــن كافــة المخالفيــن 
والفاريــن  المتخلفيــن  هــؤالء  مــن  بالجيــش  التحقــوا  الذيــن  بعــض  أنَّ  إلــى  ونشــير  العلــم،  خدمــة  لقانــون 
لاســتفادة مــن هــذا العفــو وغيــره جــرى اعتقالهــم مــن قبــل شــعبة المخابــرات )األمــن العســكري( وباتــوا مــن 

المختفيــن قســريًا. 

7- المرســوم التشــريعي 8 لعــام 2016 منــح عفــو عــام عــن جرائــم الفــرار الداخلــي والخارجــي والجرائــم المنصوص 
عليهــا فــي قانــون خدمــة العلــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 17/ شــباط/ 2016

يعتبــر المرســوم التشــريعي 8 لعــام 2016 مطابقــًا تمامــًا للمرســوم التشــريعي الــذي ســبقه رقــم 32 لعــام 2015 
ــه أيضــًا هــي الحاجــة الماســة النضمــام أفــراد إلــى الجيــش كمــا أشــرنا ســابقًا. ويوافــق أحكامــه، والدافــع ل
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8- المرســوم التشــريعي رقــم 18 لعــام 2018 القاضــي بمنــح عفــو عــام عــن كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم الفــرار 
الداخلــي والخارجــي والمرتكبــة قبــل تاريــخ 9/ تشــرين األول/ 2018

يعتبــر المرســوم التشــريعي رقــم 18 لعــام 2018 مماثــل تمامــًا للمرســوم التشــريعي 8 لعــام 2016 والمرســوم 
التشــريعي رقــم 32 لعــام 2015 ويوافــق أحكامهمــا. والدافــع لــه أيضــًا هــي الحاجــة الماســة النضمــام أفــراد إلــى 

الجيــش كمــا أشــرنا ســابقًا.

9- المرســوم التشــريعي رقــم 1 لعــام 2021 القاضــي بمنــح عفــو عــام عــن كامــل عقوبــة عــدد مــن الجرائــم التــي 
ارتكبهــا المكلفــون بخدمــة العلــم قبــل تاريــخ 12/ آذار/ 2021

منــح عفــو عــام عــن كامــل عقوبــة الجرائــم التــي ارتكبهــا المكلفــون بخدمــة العلــم قبــل تاريــخ 12/ آذار/ 2021 بقصــد 
التملــص مــن االلتحــاق بهــا مؤقتــًا أو دائمــًا وهــي جرائــم التزويــر واســتعمال المــزور المنصــوص عليهــا فــي المــواد 
444 و448 و452 و454 و455 و460 مــن قانــون العقوبــات العــام52 . وجريمــة التالعــب بقصــد تخليــص النفــس مــن 
الخدمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 109 مــن قانــون العقوبــات العســكري53 ، ويســتفيد مــن هــذا العفــو العــام 
المكلفــون بخدمــة العلــم مــن مرتكبــي الجرائــم إذا كانــوا ممــن قــد التحقــوا بهــا، كمــا يســتفيد منــه المكلفــون مرتكبــي 

تلــك الجرائــم مــن غيــر الملتحقيــن بخدمــة العلــم إذا التحقــوا بهــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدوره.

10- المرســوم التشــريعي رقــم 3 لعــام 2022 منــح عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 25/ كانــون الثانــي/ 
:2022

 2015 لعــام   32 رقــم  التشــريعي  والمرســوم   2016 لعــام   8 التشــريعي  للمرســوم  مماثــاًل  المرســوم  هــذا  يعتبــر 
والمرســوم التشــريعي رقــم 18 لعــام 2018 ويوافــق أحكامهــم، وشــمل العفــو عــن كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم 
الفــرار الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم 100 مــن قانــون العقوبــات العســكري، وعــن كامــل العقوبــة 
لمرتكبــي جرائــم الفــرار الخارجــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم 101 مــن قانــون العقوبــات العســكري، لــم يشــمل 
المتواريــن عــن األنظــار والفاريــن عــن وجــه العدالــة إال إذا ســلموا أنفســهم خــالل ثالثــة أشــهر بالنســبة للفــرار الداخلــي 

وأربعــة أشــهر بالنســبة للفــرار الخارجــي.

52  ]يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره.[ مجلس الشعب السوري، قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعّدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011، المادة 444.

]يعاقــب ســائر األشــخاص الذيــن يرتكبــون تزويــرًا فــي األوراق الرســمية بإحــدى الوســائل المذكــورة فــي المــواد الســابقة باألشــغال الشــاقة المؤقتــة فــي الحــاالت التــي ال ينــص فيهــا القانــون علــى خــالف ذلــك.[ جلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات 
العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، المــادة 448.

]1 ـ يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنتين: مــن حصــل بذكــر هويــة كاذبــة علــى جــواز ســفر أو ورقــة طريــق أو تذكــرة مــرور، ومــن حصــل بانتحالــه اســمًا علــى رخصــة صيــد أو حمــل ســالح أو تذكــرة هويــة أو تذكــرة ناخــب أو وثيقــة نقــل أو نســخة عــن الســجل 
العدلــي خاصــة بالغيــر.

2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفًا أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.[ جلس الشعب السوري، قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعّدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011، المادة 452.
]مــن ارتكــب التزويــر باالختــالق أو التحريــف فــي إحــدى األوراق المشــار إليهــا فــي المــادة 452 عوقــب بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين.[ جلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، 

المــادة 454.
]1 ـ مــن أقــدم حــال ممارســته وظيفــة عامــة أو خدمــة عامــة أو مهنــة طبيــة أو صحيــة علــى إعطــاء مصدقــة كاذبــة معــدة لكــي تقــدم إلــى الســلطة العامــة أو مــن شــأنها أن تجــر علــى الغيــر منفعــة غيــر مشــروعة أو أن تلحــق الضــرر بمصالــح أحــد النــاس. ومــن 

اختلــق بانتحالــه اســم أحــد األشــخاص المذكوريــن وزور بواســطة التحريــف مثــل هــذه المصدقــة، عوقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنتين.
2 ـ وإذا كانــت المصدقــة الكاذبــة قــد أعــدت لكــي تبــرز أمــام القضــاء أو لتبــرر اإلعفــاء مــن خدمــة عامــة فــال ينقــص الحبــس عــن ســتة أشــهر.[ جلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011، 

المــادة 455.
]مــن ارتكــب التزويــر فــي أوراق خاصــة بإحــدى الوســائل المحــددة فــي المادتيــن الـــ 445 و 446 عوقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات وبغرامــة أقلهــا مائــة ليــرة.[ جلــس الشــعب الســوري، قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم 

التشــريعي 1 لعــام 2011، المــادة 460.
53  ]يحكــم بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات كل مــن تالعــب بــأي وجــه كان لتخليــص نفســه أو غيــره مــن الخدمــة العســكرية كلهــا أو بعضهــا وذلــك فــي الحــاالت التــي لــم يــرد عليهــا نــص قانونــي. وإذا وقــع أثنــاء الحــرب فيقضــى عليــه باإلعتقــال المؤقــت 

مــدة التزيــد عــن الســبع ســنوات. وإذا كان الفاعــل ضابطــًا فيقضــى عليــه فــوق ذلــك بعقوبــة الطــرد.[
مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المادة 109.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=20100&First=0&Last=2787&CurrentPage=22&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=20100&First=0&Last=2787&CurrentPage=22&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=20100&First=0&Last=2787&CurrentPage=22&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=20100&First=0&Last=2787&CurrentPage=22&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22331&First=0&Last=2787&CurrentPage=5&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22331&First=0&Last=2787&CurrentPage=5&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22331&First=0&Last=2787&CurrentPage=5&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22331&First=0&Last=2787&CurrentPage=5&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22837&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22837&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22837&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=22837&
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منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

رابعًا: قرابة 7351 شــخص حصيلة حاالت اإلفراج عن معتقلين تعســفيًا 
بموجب 21 مرســوم عفو:

أواًل: حصيلة عمليات اإلفراج بموجب مراسيم العفو:

تركــز الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عملهــا علــى كيفيــة تطبيــق مراســيم العفــو، ولدينــا قاعــدة بيانــات تتضمــن 
حــاالت االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري التــي قــام بهــا النظــام الســوري، ممــا يســاعدنا فــي معرفــة حصيلــة 
المفــرج عنهــم مــن كل مرســوم عفــو، فنحــن ال نهتــم كثيــرًا بنــص مرســوم العفــو، بــل بمــدى تطبيقــه، ومقارنــة ذلــك 
مــع حصيلــة المعتقليــن والمختفيــن قســريًا التــي بقيــت ولــم يتــم اإلفــراج عنهــا. وقــد ســجلنا حــدوث حــاالت اعتقــال 
تعســفية كثيــرة قبــل صــدور بعــض مراســيم العفــو، ثــم قيــام النظــام الســوري بشــملهم ضمــن هــذه المراســيم، 

بهــدف زيــادة حصيلــة المفــرج عنهــم.
 

ــة  ــة والعســكرية واألفــرع األمني ــات اإلفــراج مــن الســجون المدني ــة لعملي ــة دقيقــة وحثيث ــة مراقب ــا بعملي لقــد قمن
عقــب كل مرســوم لرصــد وتســجيل حــاالت اإلفــراج، ونؤكــد أنَّ مــا نركــز عليــه هــم المعتقلــون تعســفيًا علــى خلفيــة 
الحــراك الشــعبي أي علــى خلفيــة سياســية، وال نســجل حــاالت اإلفــراج عــن مرتكبــي جرائــم جنائيــة مثــل الســرقة أو 

الغــش.
 

وحســب عمليــات الرصــد والمراقبــة التــي قمنــا بهــا، فقــد بلغــت حصيلــة المعتقليــن تعســفيًا الذيــن أفــرج عنهــم مــن 
21 مرســوم عفــو صــدروا منــذ آذار/2011 حتــى تشــرين األول/ 2022 مــا ال يقــل عــن 7351 شــخصًا )6086 مدنيــًا، و1265 
ــة فــي المحافظــات الســورية، بينهــم  ــة والعســكرية واألفــرع األمني عســكريًا( وذلــك مــن ُمختلــف الســجون المدني

6086 مدنيــًا، بينهــم 349 ســيدة و159 شــخصًا كانــوا أطفــااًل حيــن اعتقالهــم.
وقــد قمنــا فــي الفقــرات التاليــة مــن هــذا التقريــر بتوزيعهــم حســب األعــوام التــي صــدرت فيهــا مراســيم العفــو، وقــد 
يشــمل المعتقــل الواحــد أكثــر مــن مرســوم عفــو يخفــف مــن مــدة العقوبــة، ومــع ذلــك ال يتــم اإلفــراج عنــه، بســبب 
بقــاء تهمــًا أخــرى لديــه يحاكــم بموجبهــا، وفــي هــذه الحالــة قمنــا بــإدراج بياناتــه مــع آخــر مرســوم عفــو تــم شــمله بــه 
وأطلــق ســراحه علــى إثــره، بمعنــى أن هــذا التوزيــع ليــس للعــام الــذي أفــرج فيــه عــن المعتقــل بــل وفقــًا للعــام الــذي 

صــدر فيــه مرســوم العفــو54 .

54 على سبيل المثال: إذا شمل معتقل مرسوم عفو صدر في عام 2020 وتبقى له مدة سجن ثم أفرج عنه في عام 2021 على خلفية العفو

الذي شمله في عام 2020، نقوم بتصنيفه في العام الذي صدر فيه مرسوم العفو الذي شمله أي عام 2020 وليس العام الذي أفرج عنه فيه.
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منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

مراسيم العفو الصادرة في عام 2011:
فــي عــام 2011 أصــدر النظــام الســوري أربعــة مراســيم للعفــو، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عــن 

482 معتقــاًل تعســفيًا علــى خلفيــة هــذه المراســيم، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:
• 326 مدنيــًا مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري معظمهــم اعتقلــوا علــى خلفيــة انتمائهــم لجماعات 

إســالمية متنوعــة قبيــل انــدالع الحراك الشــعبي فــي آذار/ 2011.
• 156 عســكريًا، معظمهــم كانــوا قــد اعتقلــوا علــى خلفيــة محاولتهــم الفــرار مــن الخدمــة العســكرية اإللزاميــة أو 

تخلفــوا عــن االلتحــاق بقطعهــم العســكرية بعــد انتهــاء مــدة إجازاتهــم الممنوحــة لهــم.
لــم نســجل فــي عــام 2011 إفراجــات بموجــب مراســيم العفــو التــي صــدرت فــي هــذا العــام لمدنييــن اعتقلــوا علــى 
خلفيــة مشــاركتهم فــي الحــراك الشــعبي لكونهــا شــملت العســكريين وجرائــم متنوعــة ال ترتبــط بالمعتقليــن علــى 

ــة الحــراك الشــعبي. خلفي
 قسريًا في عام 2011 لم يتم اإلفراج عنهم حتى اآلن.

ٍ
ما زال هناك ما ال يقل عن 22677 شخصًا معتقاًل أو مختف

مراسيم العفو الصادرة في عام 2012:
فــي عــام 2012 صــدر مرســومي عفــو، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عــن 2008 معتقــاًل تعســفيًا/

 قســريًا علــى خلفيــة هــذه المراســيم، يتوزعــون علــى النحــو التالي:
ٍ

مختــف
• 1771 مدنيًا بينهم 77 سيدة و85 طفل بموجب المرسوم رقم 10 لعام 2012.

• 237 عسكريًا بموجب المرسوم رقم 30 لعام 2012.
 قسريًا في عام 2012 لم يتم اإلفراج عنهم حتى اآلن.

ٍ
ما زال هناك ما ال يقل عن 27174 شخصًا معتقاًل/ مختف

مراسيم العفو الصادرة في عام 2013:
لــألول  اثنيــن منهــا عفــو عــن الجرائــم العســكرية وأحدهــا تمديــد  2013 صــدرت ثالثــة مراســيم للعفــو  فــي عــام 
واســتهدفا المالحقيــن مــن غيــر المعتقليــن بشــكل رئيــس، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عّمــا 

 قســريًا علــى خلفيــة هــذه المراســيم، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:
ٍ

ال يقــل عــن 1378 معتقــاًل تعســفيًا/مختف
• 1137 مدنيًا بموجب المرسوم رقم 23 لعام 2013 من بينهم: 143 سيدة و48 طفل.

• 241 عسكريًا بموجب المرسوم رقم 70 لعام 2013.
 قسريًا في عام 2013 لم يتم اإلفراج عنهم حتى اآلن.

ٍ
ما زال هناك ما ال يقل عن 24936 شخصًا معتقاًل/ مختف

مراسيم العفو الصادرة في عام 2014:
ــا ال يقــل عــن 1539  فــي عــام 2014 صــدر مرســوم عفــو واحــد، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عمَّ

 قســريًا بموجــب المرســوم رقــم 22 لعــام 2014 مــن بينهــم: 49 ســيدة.
ٍ

معتقــاًل تعســفيًا/ مختــف
 قسريًا في عام 2014 لم يتم اإلفراج عنهم حتى اآلن.

ٍ
ما زال هناك ما ال يقل عن 19831شخصًا معتقاًل/ مختف
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مراسيم العفو الصادرة في عام 2015 و2016 و2017 و2018:
ــم العســكرية فقــط وكانــت  ــة منهــا خصــت الجرائ فــي هــذه األعــوام األربعــة صــدرت خمســة مراســيم للعفــو: ثالث
متطابقــة فــي مضمونهــا، واثنيــن شــمال الفاريــن مــن حملــة الســالح والغيــر معتقليــن، أحدهمــا تمديــد لــألول، وثقــت 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عــن 618 مــن العســكريين، وهــي بحســب عــام صــدور المرســوم:
2015: 293 عسكريًا بموجب المرسوم رقم 32 لعام 2015.

2016: 171 عسكريًا بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2016
2017: لــم يشــهد مرســوم يســتهدف المعتقليــن إذ أصــدر فيــه المرســوم رقــم 11 وهــو تمديــد للمهلــة الممنوحــة فــي 

المرســوم رقــم 15 لعــام 2016 الــذي اســتهدف المالحقيــن مــن غيــر المعتقليــن.
2018: 154 عسكريًا بموجب المرسوم رقم 18 لعام 2018

 قسريًا في عام 2015 لم يتم اإلفراج عنهم حتى اآلن.
ٍ

ما زال هناك ما ال يقل عن 11783 شخصًا معتقاًل/ مختف
 قسريًا في عام 2016 لم يتم اإلفراج عنهم حتى اآلن.

ٍ
ما زال هناك ما ال يقل عن 7976 شخصًا معتقاًل/ مختف

 قسريًا في عام 2017 لم يتم اإلفراج عنهم حتى اآلن.
ٍ

ما زال هناك ما ال يقل عن 8728 شخصًا معتقاًل/ مختف
 قسريًا في عام 2018 لم يتم اإلفراج عنهم حتى اآلن.

ٍ
ما زال هناك ما ال يقل عن 6807 شخصًا معتقاًل/ مختف

مراسيم العفو الصادرة في عام 2019:
ــا ال يقــل عــن 356  فــي عــام 2019 صــدر مرســوم عفــو واحــد، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عمَّ
مدنيــًا بموجــب المرســوم رقــم 20 لعــام 2019 مــن بينهــم:7 ســيدة و2 طفــل. مــا زال هنــاك مــا ال يقــل عــن 2783 

ــم يتــم اإلفــراج عنهــم حتــى اآلن.  قســريًا فــي عــام 2019 ل
ٍ

شــخصًا معتقــاًل/ مختــف

مراسيم العفو الصادرة في عام 2020:
ــا ال يقــل عــن 302  فــي عــام 2020 صــدر مرســوم عفــو واحــد، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عمَّ
مدنيــًا بموجــب المرســوم رقــم 6 لعــام 2020 مــن بينهــم: 17 ســيدة و6 أطفــال. مــا زال هنــاك مــا ال يقــل عــن 1496 

 قســريًا فــي عــام 2020 لــم يتــم اإلفــراج عنهــم حتــى اآلن.
ٍ

شــخصًا معتقــاًل/ مختــف

مراسيم العفو الصادرة في عام 2021:
ــا ال يقــل عــن 1539  فــي عــام 2014 صــدر مرســوم عفــو واحــد، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عمَّ

 قســريًا بموجــب المرســوم رقــم 22 لعــام 2014 مــن بينهــم: 49 ســيدة.
ٍ

معتقــاًل تعســفيًا/ مختــف
 قسريًا في عام 2014 لم يتم اإلفراج عنهم حتى اآلن.

ٍ
ما زال هناك ما ال يقل عن 19831شخصًا معتقاًل/ مختف
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مراسيم العفو الصادرة في عام 2022:
لــم نســجل فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أيــة عمليــات إفــراج متعلقــة بالمرســوم التشــريعي رقــم 3 لعــام 

2022 علــى الرغــم مــن مــرور قرابــة تســعة أشــهر علــى صــدوره.
ــة هــذه  ــى خلفي  قســريًا عل

ٍ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عــن 586 معتقــاًل تعســفيًا/ مختــف

ــي: ــى النحــو التال المراســيم، يتوزعــون عل
• 573 مدنيًا بينهم 63 سيدة و17 شخصًا كانوا أطفااًل حين اعتقالهم.

• 13 عســكريًا وذلــك فــي الفتــرة الممتــدة مــن 1/ أيــار/ 2022 وحتــى تشــرين األول/2022 علــى خلفيــة مرســوم العفــو 
رقــم 7 لعــام 2022. 

وقــد شــهدت األعــوام التــي ســبقت عــام 2022 إجــراء النظــام الســوري للعديــد مــن التســويات األمنيــة للمدنييــن فــي 
المناطــق التــي شــهدت اتفاقيــات التشــريد القســري، وقــد الحظنــا اســتهداف القائميــن علــى التســويات بعمليــات 
االعتقــال التعســفي،  وقــد حصــل مــن أجــرى تســويًة لوضعــه األمنــي علــى تعهــد التســوية بعــدم االعتقــال والمالحقة 
ــات اعتقــال تعســفي بحقهــم، وقــد أفــرج النظــام  ــك فقــد جــرت عملي ــى الرغــم مــن ذل ــة، عل ــل األفــرع األمني مــن قب
الســوري عــن قســم منهــم عبــر مراســيم العفــو، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عــن 162 شــخصًا 

كانــوا قــد أجــروا تســويات ألوضاعهــم األمنيــة.
كذلــك مــن ضمــن المفــرج عنهــم كان هنــاك 28 شــخصًا اعتقلــوا بعــد عودتهــم إلــى ســوريا مــن الالجئيــن والمقيميــن 

فــي الخــارج، مــن بينهــم 4 ســيدة. 
 قســريًا منــذ كانــون الثانــي/ 2022 حتــى تشــرين األول 

ٍ
مــا زال هنــاك مــا ال يقــل عــن 403 شــخصًا معتقــاًل/ مختــف

/2022 لــم يتــم اإلفــراج عنهــم حتــى اآلن.

رســم بيانــي يوضــح حصيلــة عمليــات اإلفــراج الخاصــة بمراســيم العفــو الصــادرة منــذ آذار/2011 حتــى تشــرين 
األول/2022

https://drive.google.com/file/d/1CSbwsxM3IlVmb2VTdbkEp_DEAVZcGNVN/view
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يظهــر لنــا المخطــط البيانــي الســابق أن أعلــى حصيلــة للمدنييــن المفــرج عنهــم علــى خلفيــة مراســيم العفــو 
الصــادرة عــن النظــام الســوري كانــت فــي عــام 2012 بموجــب المرســوم رقــم 10 لعــام 2012 يليــه عــام 2014 
بموجــب المرســوم 22 لعــام 2014 ثــم عــام 2013 بموجــب المرســوم 23 لعــام 2013، أمــا العســكريين فكانــت 
أعلــى حصيلــة لإلفــراج عنهــم فــي عــام 2015 بموجــب المرســوم 32 لعــام 2015 ثــم عــام 2013 بموجــب المرســوم 

ــم عــام 2012 بموجــب المرســوم 30 لعــام 2012. 70 لعــام 2013 ث

ثانيــًا: بيانــات حصيلــة عمليــات االعتقال/االحتجــاز التــي أعقبــت أو تزامنــت مــع صــدور مراســيم 
العفــو:

اســتمر النظام الســوري بعمليات االعتقال التعســفي واإلخفاء القســري بغض النظر عن مراســيم 
 جــدًا، أمــا عمليــات االعتقــال التعســفي فهــي 

ٍ
 محــدود

ٍ
العفــو، فمراســيم العفــو ال تفــرج إال عــن قــدر

نهــج واســع، وتمكننــا قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن عــرض حــاالت االعتقــال 
التعســفي عقــب كل مرســوم عفــو، وفيمــا يلــي عــرض لحصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي واالختفــاء 
القســري بيــن كل مرســومي عفــو، وهــذا يثبــت أن عمليــات االعتقــال التعســفي اســتمرت بعــد صــدور 

كل مرســوم عفــو، ممــا يجعلهــا عديمــة الجــدوى.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /34/ الصــادر بتاريــخ 7/ آذار/ 2011 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /61/ الصــادر بتاريــخ 
31/ أيــار/ 2011 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 6228 شــخصًا منهــم مــا ال يقــل عــن 

5506 مدنيــًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 722 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /61/ الصــادر بتاريــخ 31/ أيــار/ 2011 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /72/ الصــادر 
بتاريــخ 20/ حزيــران/ 2011 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 4236 شــخصًا بينهــم 
مــا ال يقــل عــن 3214 مدنيــًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 1022 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /72/ الصــادر بتاريــخ 20/ حزيــران/ 2011 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /124/ الصــادر 
بتاريــخ 5/ تشــرين الثانــي/ 2011 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 6824 شــخصًا 

منهــم مــا ال يقــل عــن 6792 مدنيــًا، إضافــًة إلــى 32 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /124/ الصــادر بتاريــخ 5/ تشــرين الثانــي/ 2011 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /10/ 
الصــادر بتاريــخ 15/ كانــون الثانــي/ 2012 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 5458 
شــخصًا بينهــم مــا ال يقــل عــن 5004 مدنيــًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 454 

مــن العســكريين.

ــي/ 2012 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /71/  ــون الثان ــخ 15/ كان ــذ المرســوم التشــريعي رقــم /10/ الصــادر بتاري • من
الصــادر بتاريــخ 23/ تشــرين األول/ 2012 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 25558 
شــخصًا بينهــم 24611 مدنيــًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 947 مــن العســكريين.
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• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /71/ الصــادر بتاريــخ 23/ تشــرين األول/ 2012 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /23/ 
الصــادر بتاريــخ 16/ نيســان/ 2013 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل 7620 شــخصًا بينهــم 

6524 مدنيــًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 1096 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /23/ الصــادر بتاريــخ 16/ نيســان/ 2013 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /70/ الصــادر 
بتاريــخ 29/ تشــرين األول/ 2013 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل 18932 شــخصًا بينهــم 

18068 مدنيــًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 864 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /70/ الصــادر بتاريــخ 29/ تشــرين األول/ 2013 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /22/ 
الصــادر بتاريــخ 9/ حزيــران/ 2014 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 9989 شــخصًا 

بينهــم 9928 مدنيــًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 61 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /22/ الصــادر بتاريــخ 9/ حزيــران/ 2014 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /32/ الصــادر 
بتاريــخ 25/ تمــوز/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 8666 شــخصًا بينهــم 

8573 مدنيــًا مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 93 مــن العســكريين.

ــخ 25/ تمــوز/ 2015 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /8/ الصــادر  ــذ المرســوم التشــريعي رقــم /32/ الصــادر بتاري • من
بتاريــخ 17/ شــباط/ 2016 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل 5732 شــخصًا بينهــم 5696 

مدنيــًا مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 36 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /8/ الصــادر بتاريــخ 17/ شــباط/ 2016 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /15/ الصــادر 
بتاريــخ 28/ تمــوز/ 2016 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 3328 شــخصًا بينهــم 3299 

مدنيــًا مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 29 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /15/ الصــادر بتاريــخ 28/ تمــوز/ 2016 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /11/ الصــادر 
بتاريــخ 4/ شــباط/ 2017 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 4648 شــخصًا بينهــم 

ــى 112 مــن العســكريين. ــًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إل 4536 مدني

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /11/ الصــادر بتاريــخ 4/ شــباط/ 2017 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /18/ الصــادر 
ــخ 9/ تشــرين األول/ 2018 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 11433 شــخصًا  بتاري

بينهــم 11396 مدنيــًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 37 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /18/ الصــادر بتاريــخ 9/ تشــرين األول/ 2018 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /20/ 
ــخ 14/ أيلــول/ 2019 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 1943 شــخصًا  الصــادر بتاري

بينهــم 1936 مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 7 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /20/ الصــادر بتاريــخ 14/ أيلــول/ 2019 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /6/ الصــادر 
بتاريــخ 22/ آذار/ 2020 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 728 مدنيــًا فــي مراكــز االحتجاز 

التابعــة لقــوات النظــام الســوري.
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• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /6/ الصــادر بتاريــخ 22/ آذار/ 2020 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /1/ الصــادر بتاريــخ 
12/ آذار/ 2021 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 1042 شــخصًا بينهــم 1039 مدنيــًا 

فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى 3 مــن العســكريين.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /1/ الصــادر بتاريــخ 12/ آذار/ 2021 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /13/ الصــادر بتاريــخ 
2/ أيــار/ 2021 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 97 مدنيــًا مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لقــوات النظــام الســوري.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /13/ الصــادر بتاريــخ 2/ أيــار/ 2021 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /3/ الصــادر بتاريــخ 
25/ شــباط/ 2022 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 428 مدنيــًا مــن مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /3/ الصــادر بتاريــخ 25/ شــباط/ 2022 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /7/ الصــادر 
بتاريــخ 30/ نيســان/ 2022 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 122 مدنيــًا مــن مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

• منــذ المرســوم التشــريعي رقــم /7/ الصــادر بتاريــخ 30/ نيســان/ 2022 حتــى تشــرين الثانــي/2022 وثقــت الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 334 مدنيــًا مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

مخطــط بيانــي يظهــر حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا التــي تزامنت/أعقبــت إصــدار مراســيم 
العفــو مــن قبــل النظــام الســوري منــذ آذار/2011 حتــى تشــرين األول/2022

https://drive.google.com/file/d/1uSaPgY_P9PGW8u3JcSAhjtX4Oqzmrizj/view?usp=sharing
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يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن أعلــى حصيلــة للمعتقليــن والمختفيــن قســريًا كانــت فــي الفتــرة 
الممتــدة مــن المرســوم التشــريعي رقــم /10/ الصــادر بتاريــخ 15/ كانــون الثانــي/ 2012 حتــى المرســوم 

.2012 23/ تشــرين األول/  التشــريعي رقــم /71/ الصــادر بتاريــخ 

مقارنــة بيــن حصيلــة المفــرج عنهــم بموجــب 21 مرســوم عفــو صــادر عــن النظام الســوري وبين حصيلة 
األشــخاص الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري التــي تزامنــت أو أعقبــت صــدور هــذه 

المراســيم فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام منــذ آذار/2011 حتــى تشــرين األول/2022

تظهــر المقارنــة أن حصيلــة األشــخاص الذيــن اعتقلــوا أو أخفــوا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري عقــب 

إصــدار مراســيم العفــو تزيــد عــن 17 ضعــف حصيلــة مــن أفــرج عنهــم بموجــب هــذه المراســيم الـــ 21.

خامســًا: علــى الرغــم مــن 21 مرســوم عفــو مــا زال هنــاك قرابــة 135 ألــف 
 قســريًا لــدى النظــام الســوري:

ٍ
/مختــف

ٍ
معتقل

ــم تفــرج ســوى عــن أعــداد محــدودة مــن المعتقليــن السياســيين،  ــات الســابقة أن مراســيم العفــو ل أظهــرت البيان
فــي المقابــل لــم يتوقــف النظــام الســوري عــن مالحقــة المعارضيــن سياســيًا وأقربائهــم، وكانــت حصيلــة المعتقليــن 
ــه وبحســب  ــى الرغــم مــن جميــع مراســيم العفــو فإن ــة المفــرج عنهــم، وعل ــرة حصيل تعســفيًا تفــوق بأضعــاف كثي
ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 135253 شــخصًا بينهــم 3684 طفــًا  قاعــدة بيان
و8469 ســيدة )أنثــى بالغــة(، ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري مــن بينهــم95696  بينهــم 2316 
طفــًا و5734 ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد االختفــاء قســريًا علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي ســوريا 

منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2022
 

https://drive.google.com/file/d/1nJjne6sG-xWNsWxl86vNIB2PpIYruGhZ/view?usp=sharing


تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري 31

منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

توزعــت حصيلــة األشــخاص الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال واالختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ آذار/2011 حتــى آب/ 2022 حســب الســنوات علــى النحــو التالــي:

يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن أعلــى حصيلــة لألشــخاص الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال واالختفــاء 
القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري كانــت فــي عــام 2012 ثــم 2013 ثــم 2011 ثــم 2014 
وهــي ذاتهــا األعــوام التــي شــهدت إصــدار أكبــر عــدد مــن مراســيم العفــو، بلــغ مجموعهــا عشــرة مراســيم 
للعفــو أي قرابــة نصــف مجمــوع جميــع المراســيم الصــادرة عنــه، فمراســيم العفــو عــادًة مــا تترافــق مــع ارتفــاع 

حمــات االعتقــال التعســفي.
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سادســًا: قرابــة 1867 شــخصًا ســلموا أنفســهم للنظــام الســوري علــى 
خلفيــة مراســيم العفــو وتعرضــوا للتعذيــب واإلخفــاء القســري:

تضمنــت معظــم مراســيم العفــو اشــتراط تســليم المطلوب/المالَحــق مــن قبــل األجهــزة األمنيــة لنفســه كشــرط 
 رئيــس فــي مراســيم العفــو الخاصــة بالجرائــم العســكرية، كمــا صدرت 

ٍ
لالســتفادة مــن العفــو علــى العقوبــة، وبشــكل

مراســيم خاصــة بالمطلوبيــن الفاريــن غيــر المعتقليــن كالمرســوم 15 لعــام 2016 القاضــي بمنــح عفــو لــكل مــن 
حمــل الســالح وكان فــارًا مــن وجــه “العدالــة”، ونالحــظ فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن قوائــم المطلوبيــن 
لألجهــزة األمنيــة ال تصــدر مــن االدعــاء العــام أو عبــر مذكــرات قضائيــة، وإنمــا ترتكــز علــى طلبــات األجهــزة األمنيــة، التــي 
ال يمكــن معرفــة محتواهــا أو علــى مــاذا اســتندت، وال يمكــن ألي شــخص معرفــة مــا هــي التهــم التــي أدت إلــى هــذه 
المالحقــة واالعتقــال، بمــا فــي ذلــك محامــي الشــخص الــذي تــم اعتقالــه أو أيــة جهــة أخــرى، فســلطة األجهــزة األمنيــة 
 فعلــي لرئيــس النظــام الســوري بشــار األســد مباشــرة، 

ٍ
هــي العليــا، وهــي تســتمد ســطوتها ألنهــا تتبــع بشــكل

وبشــكل شــكلي لوزيــر الداخليــة.
لقــد دفعــت ســوء األوضــاع المعيشــية بســبب النــزوح والتشــريد، أو المالحقــة وعــدم القــدرة علــى العمــل أو الحركــة، 
دفعــت مئــات األشــخاص إلــى تســليم أنفســهم علــى أمــل أن يتــم العفــو عنهــم، وقــد رصدنــا هــذه الظاهــرة بشــكل 
ــر عــدة عــن عمليــات التســوية  خــاص فــي العديــد مــن المناطــق التــي خضعــت لعمليــات تســوية )تحدثنــا فــي تقاري
وكيــف تتــم بطــرق إجباريــة بعــد الحصــار والقصــف(، لكــن الكثيــر ممــن ســلموا أنفســهم قامــت األجهــزة األمنيــة 
باعتقالهــم ألشــهر أو ســنوات وتعــرَّض قســم كبيــر منهــم للتعذيــب، واالختفــاء القســري، وتــم تحويــل غالبيتهــم 

للمحاكــم االســتثنائية، فــي انتهــاء لمراســيم العفــو الصــادرة عــن النظــام الســوري نفســه.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قيــام األجهــزة األمنيــة باعتقــال مــا ال يقــل عــن 1867 شــخصًا بينهــم 
1013 مــن العســكريين و854 مدنيــًا ممــن ســلموا أنفســهم علــى خلفيــة مراســيم العفــو الصــادرة منــذ آذار/2011 
 قســريًا، وســجلنا وفــاة مــا ال يقــل عــن 34 شــخصًا منهــم 

ٍ
حتــى تشــرين األول/2022، تحــول 1833 منهــم إلــى مختــف

بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة أو صــدور أحــكام باإلعــدام ضدهــم مــن قبــل محكمــة الميــدان العســكرية. 
ــوا قــد ســلموا أنفســهم للنظــام الســوري عقــب صــدور المرســوم التشــريعي رقــم 15 لعــام 2016  معظمهــم كان
ــران/ 2014 والمرســوم التشــريعي رقــم /18/ الصــادر بتاريــخ  والمرســوم التشــريعي رقــم /22/ الصــادر بتاريــخ 9/ حزي
9/ تشــرين األول/ 2018 والمرســوم التشــريعي رقــم /20/ الصــادر بتاريــخ 14/ أيلــول/ 2019 وبعــد أن أجــرى غالبيتهــم 

تســويات ألوضاعهــم األمنيــة لــدى األجهــزة واللجــان األمنيــة.

ما ال يقل عن 1867 شخصًا ممن سلموا أنفسهم لقوات النظام السوري على خلفية 
مراسيم العفو منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022 توزعوا حسب مصيرهم:

https://snhr.org/arabic/2014/08/09/1898/
https://drive.google.com/file/d/1Z_PacnU3hxIERsxMECN2mIrH3CvDNlhS/view?usp=sharing
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إضافــًة إلــى ذلــك، فــإن كثيــرًا ممــن يفــرج عنهــم علــى خلفيــة مراســيم العفــو يتعرضــون للمالحقــة واالعتقــال مجــددًا، 
ــاء مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش لكــون إذاعــة البحــث  ــازل أو أثن ــام األجهــزة األمنيــة بمداهمــات للمن ــا قي وقــد وثقن
الخاصــة باألفــرع األمنيــة ال تــزال قائمــة بحقهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن صــدور قــرار مــن القضــاء باإلفــراج عنهــم، وهــذا 
أيضــًا انتهــاك لمراســيم العفــو التــي أصدرهــا النظــام الســوري، ودليــل إضافــي علــى عــدم فعاليتهــا، وقــد رصدنــا هــذه 

الظاهــرة فــي أحــد تقاريرنــا الدوريــة الخاصــة باالعتقــال.

وكذلــك، فقــد وثقنــا قيــام األجهــزة األمنيــة باســتدعاء دوري لكثيــر ممــن أفــرج عنهــم، ومطالبتهــم بتقديــم مــا يعــرف 
“الدراســات األمنيــة” والتــي تشــبه إلــى حــد كبيــر عمليــات التحقيــق إذ يقــوم المفــرج عنــه بــاإلدالء بكافــة المعلومــات 
الخاصــة بــه وبعائلتــه وأماكــن تواجــده ومــع مــن يتواصــل إلبقائــه تحــت الرقابــة األمنيــة وإمكانيــة إعــادة اعتقالــه فــي 

أي وقــت.

نمــاذج عــن ضحايــا عمليــات التعذيــب واإلعــدام التــي طالــت الذيــن ســلموا أنفســهم علــى خلفيــة 
صــدور مراســيم العفــو:

أحمــد حمــدي كشــكوش، عســكري منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء 
مدينــة داعــل فــي ريــف محافظــة درعــا الشــمالي، ولــد عــام 1992، اعتقلتــه عناصــر 
قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري عقــب صــدور مرســوم 
العفــو عــن الجرائــم العســكرية رقــم 18 لعــام 2018 فــي 9/ تشــرين األول/ 2018، 
2018، وكان مّمــن أجــَروا  بعــد تســليم نفســه لهــا فــي مطلــع تشــرين األول/ 
 ســابق، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي 

ٍ
تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي وقــت

 
ٍ
عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد

ولــو كان محاميــًا بزيارتــه، الســبت 8/ حزيــران/ 2019 حصــل ذووه علــى معلومــات 
ُتشــير إلــى وفاتــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان 
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب 

ٍ
بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، نؤكــد أن قــوات النظــام 
الســوري لــم ُتســلِّم جثتــه لذويــه.

ماهــر ســليمان الدلــي، ناشــط إعالمــي، وشــرطي منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء بلــدة غباغــب شــمال 
محافظــة درعــا، مــن مواليــد 1989، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري عقــب صــدور مرســوم العفــو عــن الجرائــم 
العســكرية رقــم 18 لعــام 2018 فــي 9/ تشــرين األول/ 2018، بعــد تســليم نفســه لهــا فــي بلــدة غباغــب فــي كانــون 
الثانــي/ 2019، واقتادتــه إلــى الفــرع 293 التابــع لقــوى األمــن العســكري فــي مدينــة دمشــق، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا 
وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه، 
األربعــاء 26/ شــباط/ 2020 حصــل ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
ــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز  ــر وفات  كبي

ٍ
ــح بشــكل ــه؛ ممــا ُيرّج ــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقال معلومــات أن

االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثتــه لذويــه.

أحمد حمدي كشكوش

https://snhr.org/arabic/2022/10/02/توثيق-ما-لا-يقل-عن-167-حالة-اعتقال-احتجاز-ت/
https://drive.google.com/file/d/1JsrzoXQzk-ehZW617KBVcxj9ULeqKMMb/view
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محمــد علــي الشــكر، شــرطي منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء بلــدة غباغــب شــمال محافظــة درعــا، مــن 
مواليــد 1979، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري عقــب صــدور مرســوم العفــو عــن الجرائــم العســكرية رقــم 18 
لعــام 2018 فــي 9/ تشــرين األول/ 2018، بعــد تســليم نفســه لهــا فــي بلــدة غباغــب فــي كانــون الثانــي/ 2019، واقتادتــه 
إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ 
 ولــو كان محاميــًا بزيارتــه، األربعــاء 26/ شــباط/ 2020 حصــل 

ٍ
نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد

ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة 
ــة  ــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدين ــب داخــل أحــد مراك ــه بســبب التعذي ــر وفات  كبي

ٍ
ــح بشــكل ــه؛ ممــا ُيرّج ــن اعتقال حي

دمشــق، نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثتــه لذويــه.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد غــدي55  أحــد أصدقــاء “ماهــر ســليمان الدلــي” و”محمــد علــي 
الشــكر”، وأفــاد بالتالــي:

“ماهــر ومحمــد كانــا متطوعــان فــي الشــرطة المدنيــة قبيــل انشــقاقهما، وماهــر أب لطفلــة فيمــا محمــد أب 
لخمســة أطفــال، وكانــا قــد أجريــا تســويًة مــع النظــام الســوري، والتحقــا بالفيلــق الخامــس التابــع للقــوات 
الروســية فــي مدينــة بصــرى الشــام بريــف محافظــة درعــا، بعــد صــدور مرســوم العفــو فــي تشــرين األول/ 2018، 
عــادا لبلــدة غباغــب وقــررا تســليم نفســيهما لفــرع األمــن السياســي فــي درعــا لاســتفادة مــن مرســوم العفــو، 
وعلمنــا بعدهــا أنــه تــم تحويــل ماهــر إلــى محكمــة اإلرهــاب فــي دمشــق، وأمــا محمــد علمنــا أنــه تــم تحويلــه إلــى 
مدينــة دمشــق دون أن نعــرف الجهــة، ولــم تصلنــا بعدهــا أيــة معلومــات عنهمــا” وأضــاف الســيد غــدي “لقــد 
علمنــا بوفاتهمــا بســبب التعذيــب مــن قبــل أحــد المفــرج عنهــم فــي ســجن صيدنايــا العســكري، دون أن يتــم 

إبــاغ ذويهــم بشــكل رســمي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري أو أن يتــم تســليم جثمانهمــا”. 

بشــار خليــل الحلقــي، عســكري ُمنشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء 
مدينــة جاســم فــي ريــف محافظــة درعــا الشــمالي، اعتقلتــه قــوات النظام الســوري 
عقــب صــدور مرســوم العفــو عــن الجرائــم العســكرية رقــم 18 لعــام 2018، بعــد 
تســليم نفســه لهــا فــي تشــرين األول/ 2018، وكان مّمــن أجــَروا تســويًة لوضعهم 
 ســابق، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن 

ٍ
األمنــي فــي وقــت

 ولــو كان محاميــًا 
ٍ
قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد

بزيارتــه، الثالثــاء 4/ أيــار/ 2021، حصــل ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه، 
ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن 
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحد مراكــز االحتجاز 

ٍ
اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

بشار خليل الحلقيالتابعــة لهــا، نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثتــه لذويــه.

55  عبر الهاتف في حزيران/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1bYoUD3HupqB-ahfAIVn7fI2nb4WINt6y/view
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ــن العاســمي، عســكري ُمنشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن  ــور الدي ــي ن عل
أبنــاء مدينــة داعــل فــي ريــف محافظــة درعــا الشــمالي، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري عقــب صــدور مرســوم العفــو عــن الجرائــم العســكرية رقــم 18 لعــام 
ــون األول/ 2018، وكان مّمــن  ــوم الســبت 8/ كان 2018، بعــد تســليم نفســه لهــا ي
 ســابق، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو 

ٍ
أجــَروا تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي وقــت

فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح 
علــى  ذووه  حصــل   2021 نيســان/   /26 اإلثنيــن  بزيارتــه،  محاميــًا  كان  ولــو  ألحــد 
معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه، ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقاله؛ 
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 

ٍ
ممــا ُيرّجــح بشــكل

لهــا. نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثتــه لذويــه.

ياســين غــازي أبــو ركبــة، عســكري ُمنشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء 
مدينــة نــوى بريــف محافظــة درعــا الغربــي، يبلــغ مــن العمــر 34 عامــًا، اعتقلته قوات 
النظــام الســوري عقــب صــدور مرســوم العفــو عــن الجرائــم العســكرية رقــم 18 
 لوضعــه األمنــي فــي عــام 

ٍ
لعــام 2018، بعــد تســليم نفســه لهــا إلجــراء تســوية

ــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار  2018، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريب
النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه، الثالثــاء 19/ 
نيســان/ 2022 أبلغــت عناصــر قــوات النظــام الســوري ذويــه بوفاتــه داخــل ســجن 
صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق، وســّلمت جثمانــه لذويــه وعليــه آثــار 
 

ٍ
تعذيــب، ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.

ســعيد علــي اليتيــم المقــداد، مجنــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، والعــب 
ســابق فــي نــادي بصــرى الشــام الرياضــي لكــرة القــدم، مــن أبنــاء مدينــة بصــرى 
الشــام شــرق محافظــة درعــا، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري عقــب 
صــدور مرســوم العفــو عــن الجرائــم العســكرية رقــم 18 لعــام 2018، بعــد تســليم 
نفســه لهــا إلجــراء تســويًة أمنيــًة لوضعــه فــي عــام 2018، ومنــذ ذلــك الوقــت 
تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه 
ــَم 

ِ
 ولــو كان محاميــًا بزيارتــه، الثالثــاء 24/ تشــرين األول/ 2019 عل

ٍ
أو الســماح ألحــد

ذووه أنَّــه ُمســّجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد ُتوفــي بتاريــخ 16/ أيلــول/ 
2019، فــي ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق، ولدينــا معلومــات 
بســبب  وفاتــه  كبيــر   

ٍ
بشــكل ُيرّجــح  ممــا  اعتقالــه؛  عنــد  جيــدة  بصحــة  كان  أنــه 

م  التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة، ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّ
جثتــه لذويــه.

علي نور الدين العاسمي

ياسين غازي أبو ركبة

سعيد علي اليتيم المقداد

https://drive.google.com/file/d/1A03k23mcsJfaqYX_YXZHL9Jrdpyu20RA/view
https://drive.google.com/file/d/1GBINEDNaiDxY-MG7WwA6L1gPHNdGtoPl/view
https://drive.google.com/file/d/1SpbPZXXD7e9nu5i0fyoeTdTg-Q5_XEUb/view?usp=sharing
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شــاكر رجــب جوريــة، شــرطي منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء مدينــة 
تلــدو شــمال غــرب محافظــة حمــص، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري عقــب 
صــدور مرســوم العفــو عــن الجرائــم العســكرية رقــم 18 لعــام 2018، بعــد تســليم 
نفســه لهــا إلجــراء تســويًة أمنيــًة لوضعــه فــي عــام 2018، ومنــذ ذلــك الوقــت 
تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه 
ــَم ذووه 

ِ
 ولــو كان محاميــًا بزيارتــه، الخميــس 26/ أيلــول/ 2019 عل

ٍ
أو الســماح ألحــد

أنَّــه ُمســجَل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أّنــه قــد ُتوفــي بتاريــخ 15/ تمــوز/ 
ــا العســكري  ــه قــد ُتوفــي بســبب التعذيــب داخــل ســجن صيدناي ــح أّن 2019، وُنرجِّ
ــه؛  ــه كان بصحــة جيــدة عنــد اعتقال ــا معلومــات أن بمحافظــة ريــف دمشــق، ولدين
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة، ونؤكــد 

ٍ
ممــا ُيرّجــح بشــكل

أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثتــه لذويــه.

نماذج عن ضحايا االختفاء القسري ممن سلموا أنفسهم على خلفية صدور مراسيم العفو:

محمــد أحمــد صهيونــي، يملــك محــل لبيــع أجهــزة الحاســوب، مــن أبنــاء مدينــة بانيــاس شــمال محافظــة طرطــوس، 
ــران/  ــخ 20/ حزي اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري عقــب صــدور مرســوم العفــو رقــم 72 لعــام 2011 الــذي صــدر بتاري
ــزال  ــه، وال ي ــه بعــد اعتقال ــاث منزل ــول/ 2011، وتمــت مصــادرة أث ــوم الســبت 24/ أيل 2011، بعــد تســليم نفســه لهــا ي

مصيــره مجهــواًل.

ــاء مدينــة بانيــاس شــمال محافظــة طرطــوس، يبلــغ مــن العمــر 35 عامــًا، اعتقلتــه  ــي، مــن أبن بشــار أحمــد صهيون
قــوات النظــام الســوري عقــب صــدور مرســوم العفــو رقــم 72 لعــام 2011 الــذي صــدر بتاريــخ 20/ حزيــران/ 2011، بعــد 

تســليم نفســه لهــا يــوم الســبت 24/ أيلــول/ 2011، وال يــزال مصيــره مجهــواًل.

حســام السبســبي، ضابــط برتبــة عقيــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، وعنصــر فــي صفــوف إحــدى الفصائــل 
فــي المعارضــة المســلحة، مــن أبنــاء بلــدة الشــجرة فــي ريــف محافظــة درعــا الغربــي، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام 
الســوري عقــب صــدور مرســوم العفــو عــن الجرائــم العســكرية رقــم 18 الصــادر بتاريــخ 9/ تشــرين األول/ 2018، بعــد 

تســليم نفســه لهــا يــوم الخميــس 7/ شــباط/ 2019 فــي بلــدة الشــجرة، وال يــزال مصيــره مجهــواًل.

أيســر الخطبــا، ضابــط برتبــة عميــد طيــار منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، 
مــن أبنــاء بلــدة الطيبــة فــي ريــف محافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري عقــب صــدور مرســوم العفو عن الجرائم العســكرية رقــم 18 الصادر 
بتاريــخ 9/ تشــرين األول/ 2018، بعــد تســليم نفســه لهــا برفقــة مجموعــة مــن 

الضبــاط يــوم الجمعــة 8/ شــباط/ 2019، وال يــزال مصيــره مجهــواًل.

شاكر رجب جورية

أيسر الخطبا

https://drive.google.com/file/d/1_HtlUCQ_4S72zCMDgQBZ_DqSfNkAbLFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCpVSbW8kXTJbglPXZ-c8p7-WvsJAtO3/view
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النظــام  قــوات  عــن  منشــق  طيــار  عميــد  برتبــة  ضابــط  الزعبــي،  موســى 
الســوري، مــن أبنــاء بلــدة الطيبــة فــي ريــف محافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري عقــب صــدور مرســوم العفــو عــن الجرائــم العســكرية رقــم 
18 الصــادر بتاريــخ 9/ تشــرين األول/ 2018، بعــد تســليم نفســه لهــا برفقــة 
يــزال مصيــره  2019، وال  8/ شــباط/  يــوم الجمعــة  مجموعــة مــن الضبــاط 

مجهــواًل.

ســابعًا: مراســيم العفــو مصــدرًا لألمــوال وعمليــات االبتــزاز للمعتقليــن 
وذويهم:

بعــد كل صــدور لمرســوم عفــو مــن المراســيم الـــ 21 كنــا نالحــظ نشــاطًا ملحوظــًا لشــبكات النصــب واالبتــزاز التــي 
ترعاهــا األجهــزة األمنيــة بشــكل أساســي، وكذلــك شــبكات أخــرى تكــون مــن قبــل أفــراد يمتهنــون عمليــات النصــب 
ــر، وبشــكل   باألجهــزة األمنيــة، وقــد تحدثنــا عــن هــذه الظاهــرة فــي العديــد مــن التقاري

ٍ
واالحتيــال ولديهــم ارتباطــات

خــاص فــي التقاريــر التــي عقبنــا فيهــا علــى بعــض مراســيم العفــو، بهــدف تحذيــر األهالــي مــن الوقــوع فــي شــباك هــذه 
الشــبكات.

إنَّ إطــالق ســراح أعــداد قليلــة مــن المعتقليــن ينــكأ جــراح عشــرات آالف أهالــي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، الذيــن 
 مقابــل الحصــول علــى معلومــة عــن ذويهــم المعتقليــن 

ٍ
 ودفــع أي ثمــن

ٍ
يشــعرون أنهــم بحاجــة لفعــل أي شــيء

المشــاعر، وتنشــط بشــكل  هــذه  النصــب واالحتيــال  باإلفــراج عنهــم، وتســتغل شــبكات  إيهامهــم  عــن  فضــاًل 
اســتثنائي عقــب كل مرســوم عفــو، وتتبــع شــبكات النصــب هــذه أســاليب متعــددة، مــن أبرزهــا قدرتهــا علــى معرفــة 
ــر  ــة أو عب ــك إمــا الرتباطهــا باألجهــزة األمني ــن قســريًا وذل بعــض المعلومــات عــن الشــخص المعتقــل أو المختفي
معرفــة بعــض البيانــات المتاحــة عــن المختفــي فــي المصــادر المفتوحــة، وتنطلــق مــن هــذه المعلومــات لتصيــد 
أهالــي المعتقليــن، وتضــم شــبكات النصــب ضبــاط، محاميــن، قضــاة، مدنييــن متنفذيــن وأصبــح لديهــم خبــرة كبيــرة 
علــى مــدى االثنتــي عشــرة ســنة الماضيــة فــي تحليــل ردود فعــل األهالــي والتعامــل معهــا، ممــا يســهل وقــوع العديــد 
مــن األهالــي فــي هــذه الفخــاخ، كمــا أن هنــاك بعــض األهالــي يعلمــون أنهــا شــبكات نصــب لكنهــم يتعاملــون معهــا 

ضمــن نســبة أمــل صغيــرة جــدًا فــي الحصــول علــى معلومــة عــن أبنائهــم.

لألســف الشــديد مــا زال األهالــي يقعــون ضحيــًة لهــذه الشــبكات، فعلــى الرغــم مــن جميــع التنبيهــات والحديــث 
المتكــرر عبــر وســائل اإلعــالم لتجنــب الوقــوع فــي هــذا الفــخ، إال أن العشــرات مــن األهالــي عــادوا ووقعــوا فــي هــذا 
الفــخ فــي مرســوم العفــو األخيــر رقــم 7 لعــام 2022 الــذي صــدر قبــل بضعــة أشــهر، وأخبرنــا البعــض بأنهــم يعلمــون 

أنــه فــخ لكنهــم كانــوا يمنــون أنفســهم بــأن ال يكــون كذلــك.

موسى الزعبي

https://drive.google.com/file/d/1Jr37BpC12Ucu-sAZQUz4PEIV1Yfk7rfH/view?usp=sharing
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منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 7 لعــام 2022 ســجلنا مــا ال يقــل عــن 1574 حادثــة ابتــزاز مــادي واحتيــال تعــرض لهــا 
األهالــي منــذ مطلــع شــهر أيــار/2022 حتــى تشــرين األول/2022 وردتنــا عبــر وســائل االتصــال التــي قمنــا بإتاحتهــا مــن 
ذوي المعتقليــن، مــن بينهــم عائــالت كانــت قــد تلقــت معلومــات عــن وفــاة أبنائهــا وقامــت باســتخراج وثيقــة وفــاة، 
ومــع ذلــك اُســتدرجت ووقعــت ضحيــة عمليــة النصــب بفعــل اســتغالل األلــم وحالــة الفقــد الــذي تعانيــه، وعــدم 
اليقيــن مــن معرفــة الحقيقــة، ونجــدد توصيتنــا الدائمــة لألهالــي بعــدم االنجــرار والحــذر مــن الوقــوع فــي فــخ شــبكات 
النصــب ذات الخبــرة والتقنيــات العديــدة، وفــي حــال التعــرض للشــك بأنهــا محاولــة احتيــال، نرجــو إبالغنــا عــن طريــق 

عناويــن التواصــل العديــدة، لتقديــم االستشــارة عبــر فريقنــا المتخصــص.

شهادات لعدد من ضحايا االحتيال واالبتزاز المادي التي رافقت إصدار مراسيم العفو:

ــي الظهــور  ــد التابعــة لبلــدة أب ــة رســم عاب ــاء قري حســين فــرج العلــي، مــن أبن
فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري 
يــوم الثالثــاء 29/ أيــار/ 2018 بعــد دخولــه إلــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري عبــر معبــر أبــي الظهــور للعمــل فــي أرضــه الزراعيــة، ومنــذ ذلــك 
الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظام الســوري 
 ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. وفــي الســبت 29/ أيــار/ 

ٍ
احتجــازه أو الســماح ألحــد

2021، حصــل ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه عبــر أحــد الوســطاء مــن 
المحاميــن، دون تســليم جثتــه لذويــه. وفــي تاريــخ 12/ أيــار/ 2022 أفرجــت عنــه 

قــوات النظــام الســوري بموجــب مرســوم العفــو رقــم 7 لعــام 2022.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد خالــد56 ، وهــو أحــد أقربــاء المفــرج عنــه حســين فــرج العلــي 
 قســريًا لــدى قــوات النظــام 

ٍ
ــا عــن عمليــة النصــب واالحتيــال التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء وجــود حســين كمختــف وأخبرن

الســوري:
“بعــد اعتقــال حســين العلــي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري أثنــاء محاولتــه الدخــول للعمــل فــي أرضــه 
الزراعيــة الواقعــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، لــم نعــد نســتطيع معرفــة أي معلومــة عنــه، ومــع 
مــرور الوقــت تعرفنــا علــى أحــد المحاميــن المقيميــن فــي مدينــة دمشــق، وأخبرنــا بأنــه يســتطيع اإلفــراج عنــه 
وتشــميله بمراســيم العفــو، لذلــك دفعنــا كل المبالــغ الماليــة التــي كان يطلبهــا دون أن نحصــل علــى نتيجــة 
أو معلومــة، ومــع مــرور الوقــت وكثــرة اتصالنــا بذلــك المحامــي أخبرنــا بــأن حســين قــد توفــي، دون أن نســتلم 
جثمانــه أو أن نعــرف كيــف وأيــن توفــي، فأقمنــا العــزاء لــه وأنهينــا تكاليــف المحامــي، وعنــد صــدور المرســوم 
ج عنــه ضمــن هــذا المرســوم” وأضــاف الســيد 

ِ
التشــريعي رقــم 7 لعــام 2022 تفاجأنــا بــأنَّ حســين حــي وقــد ُأفــر

خالــد بأنــه تبيــن فيمــا بعــد بــأن المحامــي قــد احتــال عليهــم للحصــول علــى المــال، وأخبرهــم بــأن حســين متــوفٍّ لثنــي 
عائلــة حســين عــن محــاوالت متابعــة قضيتــه والســؤال عنــه مــرة أخــرى.

حسين فرج العلي

56  عبر الهاتف في 12/ أيار/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1ySMfjxsy7MZjBRc4oKCUX0zLJJmKzeNt/view
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ــد  ــي، مــن موالي ــة أريحــا فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوب ــاء مدين ــدان، مــن أبن الشــقيقان يوســف وســامر محمــد عي
1974 و1984 حســب الترتيــب، اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري “يوســف” فــي يــوم الســبت 29/ كانــون األول/ 
2012، لــدى مداهمــة مــكان عملــه فــي شــارع النــور فــي منطقــة الزاهــرة الجديــدة بمدينــة دمشــق، واقتادتــه إلــى جهــة 
ــي/  ــون الثان ــاء 1/ كان ــوم الثالث ــم قامــت عناصــر قــوات النظــام الســوري باعتقــال شــقيقه “ســامر”، فــي ي ــة، ث مجهول
2013، لــدى مــروره بحافلــة نقــل صغيــرة علــى نقطــة تفتيــش تابعــة لعناصــر فــرع الدوريــات التابــع لألمــن العســكري 
فــي منطقــة الزاهــرة الجديــدة بمدينــة دمشــق، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفيــا قســريًا، وال 

يــزال مصيرهمــا مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــًا.

تواصلنا مع السيد ماهر 57 وهو أحد أقرباء عائلة يوسف وسامر محمد عيدان، وأفاد بالتالي:
“ كان يوســف يعمــل فــي التعهــدات العقاريــة ويعمــل شــقيقه ســامر عامــل مياومــة، بعــد اعتقالهمــا قامــت 
 لمعرفــة مصيرهمــا أو حتــى إن كانــا علــى قيــد الحيــاة أو ال، وأطلــق المحامــي العديــد 

ٍ
عائلتهمــا بتوكيــل محــام

مــن الوعــود، إال أنــه وبعــد تقاضيــه مبالــغ ماليــة كبيــرة، حاولــت العائلــة التواصــل معــه لمعرفــة مــا توصــل 
 آخــر ولكــن دون جــدوى” وأضــاف الســيد “ماهــر” أنــه 

ٍ
إليــه إال أنــه لــم يــرد علــى اتصاالتهــم، وتــم توكيــل محــام

وعقــب صــدور المرســوم التشــريعي رقــم 7 لعــام 2022، عــرض وحــاول العديــد مــن األشــخاص الذيــن هــم علــى صلــة 
بأفــراد تابعيــن لقــوات النظــام الســوري مســاعدتهم فــي معرفــة مصيــر الشــقيقين “يوســف وســامر” أو تشــميلهما 
بمرســوم العفــو لإلفــراج عنهمــا مقابــل دفــع مبالــغ ماليــة، ولكــن عائلتهمــا رفضــت التعامــل معهــم خوفــًا مــن 

عمليــات االحتيــال.

وليــد عمــر الدروبــي، مــن أبنــاء مدينــة حمــص، مــن مواليــد عــام 1980، كان يعمــل محاســبًا لــدى أحــد مســتودعات 
األغذيــة فــي مدينــة حمــص، فــي 14/ حزيــران/ 2012 اعتقــل لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لفــرع 
ــن  ــخ وهــو فــي عــداد المختفي ــك التاري ــذ ذل ــة، ومن  مجهول

ٍ
ــى جهــة ــه إل ــة حمــص، واقتادت األمــن العســكري فــي مدين

قســريًا، وال يــزال مصيــره مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــًا. 

تواصلنــا مــع الســيد عمــر 58 وهــو والــد وليــد وقــد أخبرنــا عــن عمليــات النصــب واالحتيــال العــدة التــي تعرضــوا لهــا مــن 
أجــل معرفــة معلومــات عــن مصيــر ابنــه المختفــي وليــد:

“بعــد أيــام مــن اعتقــال وليــد تواصلنــا مــع ضابــط لــدى فــرع األمــن العســكري في حمــص وقد وعدنا بمســاعدتنا 
واإلفــراج عــن وليــد مقابــل مبلــغ قــدره نحــو 2000 دوالر فــي ذلــك الوقــت، وفعــًا كنــا قــد دفعنــا المبلــغ للضابــط 
مباشــرًة، بعــد ذلــك طلــب منــا إيقــاف أي محاولــة تواصــل معــه وهددنــا إذا حاولنــا التواصــل فإننــا لــن نــرى 
 ذو عاقــات قويــة مــع األفــرع 

ٍ
وليــد مــرة أخــرى، وبعــد نحــو ثاثــة أعــوام مــن تلــك المحاولــة توصلنــا إلــى محــام

األمنيــة وطلــب منــا دفعــة لقــاء حصولنــا علــى معلومــات عــن مــكان ســجن وليــد ثــم دفعــة أخــرى مقابــل تحويلــه 
للســجن المدنــي ودفعــة ثالثــة لقــاء اإلفــراج عنــه وتشــميله بــأي مرســوم عفــو، تقريبــًا كان كامــل المبلــغ نحــو 
8000 دوالر، لكــن بســبب عــدم قدرتنــا علــى تأمينــه كامــًا قمنــا بدفــع أول دفعــة للحصــول علــى معلومــات عــن 
مــكان تواجــده، وقــد أخبرنــا المحامــي عــن وجــوده فــي ســجن المــزة فــي مطلــع عــام 2016 لكــن لــم نحصــل علــى 
أي دليــل يثبــت ذلــك، وطبعــًا رفــض المحامــي إعطــاء أيــة تفاصيــل. وبعــد مرســوم العفــو األخيــر رقــم 7، تواصــل 
معــي شــخص مجهــول ال أعرفــه إدعــى قدرتــه علــى الوصــول إلــى ابنــي واإلفــراج عنــه مقابــل مبلــغ مالــي ولكنــي 
أوقفــت التواصــل معــه لرفضــه اإلفصــاح عــن هويتــه الحقيقيــة”. أضــاف الســيد عمــر أنــه حــاول الســؤال عــن ابنــه 
عبــر طــرق رســمية؛ عبــر الشــرطة العســكرية ومحكمــة قضايــا اإلرهــاب، لكنــه لــم يحصــل علــى أيــة معلومــات، لهــذا 

كان يلجــأ إلــى الوســطاء.

57  عبر الهاتف في أيار/2022

58 عبر الهاتف في 20/حزيران/2022
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عمليات االبتزاز طالت المعتقلين داخل مراكز االحتجاز بسبب مراسيم العفو:
لــم تقتصــر عمليــات االبتــزاز المــادي واالحتيــال اتجــاه ذوي المختفيــن قســريًا فقــط، بل طالــت المعتقليــن المحتجزين 
فــي الســجون المدنيــة واألفــرع األمنيــة المنتشــرة فــي المحافظــات مــن بينهــم حتــى المشــمولين بمرســوم العفــو، 
وذلــك لعــدم توفيــر قوائــم معلنــة مــن قبــل وزارة العــدل للمشــمولين بمراســيم العفــو واتبــاع طريقــة غيــر واضحــة 
ــى القــرار األمنــي بشــكل رئيــس فــي اإلفــراج ال  ــى البــطء فــي التنفيــذ واالســتناد إل ومضللــة فــي تطبيقهــا إضافــًة إل
الوضــع القانونــي للمعتقــل وهــذا مــا دفــع المعتقليــن فــي الســجون المركزيــة إلــى التعامــل مــع شــبكات االحتيــال 
والنصــب ومــن لديهــم صــالت مــع قضــاة المحاكــم أمــاًل فــي النظــر فــي ملفاتهــم وتشــميلهم أو تســريع عمليــة 
ــات  ــن منفصليــن أصدرناهمــا حــول عملي ــا عــن هــذا الجانــب فــي تقريري ــا قــد تحدثن تشــميلهم واإلفــراج عنهــم. وكن

الرصــد والمتابعــة لتطبيــق آخــر مرســومين للعفــو. 

إن جميــع األســباب الســابقة، تجعــل شــبكات النصــب تنشــط داخــل مراكــز االحتجــاز، وتحــاول أن توهــم المعتقليــن 
بــأن لديهــم صــالة مــع القضــاة، أو مــع األجهــزة األمنيــة، وأن بإمكانهــا إدراج أســمائهم ضمــن قوائــم المعفــو عنهــم، 
وقــد وقــع العديــد مــن المعتقليــن فــي هــذه الشــباك، ألنــه يتــرك للقضــاة )بالتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة( فــي 
محكمــة قضايــا اإلرهاب/محاكــم الميــدان تحديــد مــا إذا كان المحكــوم قــد شــمله مرســوم العفــو أم ال، وتجــري 
ــى ســبيل  ــي تشــرف وتراقــب عمــل تلــك المحاكــم فعل ــة الت ــال هــذه بوجــود األجهــزة األمني ــزاز واالحتي ــات االبت عملي
المثــال فــإن لجهــاز األمــن السياســي إشــراف مباشــر علــى أعمــال محكمــة قضايــا اإلرهــاب وهنــاك مكتــب لــه فــي مقــر 
المحكمــة وأفراد/عناصــر مــن هــذا الجهــاز يداومــون فــي المحكمــة ويرصــدون عمــل الموظفيــن والقضــاة ومــع ذلــك 
تعتبــر محكمــة قضايــا اإلرهــاب مــن أبــرز الجهــات التــي يتعــرض فيهــا المعتقلــون وذويهــم لعمليــات االبتــزاز والنصــب 

المــادي وقــد فصلنــا فــي تقريــر ســابق عمــل هــذه المحكمــة.

تحدثنــا مــع الســيد محمــد الفيصــل59  وهــو معتقــل فــي ســجن حمــص المركــزي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري في 
أثنــاء ســفره إلــى لبنــان فــي 13/ تمــوز/ 2014 وحكــم عليــه مــن قبــل محكمــة اإلرهــاب فــي 21/ نيســان/ 2015 بالســجن 
مــدة 10 أعــوام بتهمــة ارتــكاب عمــل إرهابــي تســبب فــي نشــر الذعــر مــع ثالثــة آخريــن حوكمــوا معــه فــي نفــس 
القضيــة، يقــول محمــد “لقــد حوكمــت مــن دون أن يســتند القاضــي إلــى دليــل أو شــهود مــع ثاثــة مــن أصدقائــي 
تــم اعتقالنــا معــًا أثنــاء محاولــة ســفرنا إلــى لبنــان وقــد شــملنا العفــو الصــادر عــام 2019 بتخفيــض العقوبــة إلــى 
النصــف ومــع ذلــك لــم تفــرج المحكمــة عنــا بحجــة أنَّ هنــاك أعــدادًا ضخمــًة مــن قضايــا المعتقليــن تدرســها 
المحكمــة. هنــاك مزاجيــة كبيــرة فــي انتقــاء المعتقليــن الذيــن يشــملونهم فــي العفــو، مــن كامــل ســجن حمــص 
خــرج فقــط عــدة أشــخاص. وهنــاك أكثــر مــن مئــة معتقــل يشــملهم العفــو نظريــًا وال يعرفــون مصيرهــم ألن 
محكمــة اإلرهــاب لــم تقــرر بعــد تشــمليهم، ونعتقــد أن ذلــك بســبب االســتعصاءات واالحتجاجــات التــي جــرت 
ســابقًا فــي الســجن، والتقاريــر األمنيــة التــي ُكتبــت بحــق المشــاركين فيهــا تلعــب دور فــي موافقــة القاضــي علــى 

إخــاء الســبيل”.

59  عبر الهاتف في 3/ شباط/ 2020
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تواصلنــا مــع الســيد عبــد الرحيــم الصطــوف60 ، وهــو أحــد المفــرج عنهــم بعــد صــدور مرســوم العفــو 20/2019، 
اعتقلتــه قــوات النظــام خــالل تواجــده فــي مدينــة إدلــب فــي 14/ آذار/ 2012، مــن أبنــاء قريــة البــارة فــي ريــف محافظــة 
15 عــام بتهمــة الهجــوم علــى  “حوكمــت مــن قبــل محكمــة اإلرهــاب بالســجن مــدة  إدلــب الجنوبــي، وأخبرنــا: 
مواقــع للجيــش، علمــًا أن هــذه التهمــة لــم تســتند ألي دليــل ســوى اعترافــي عندمــا كان ُيحقــق معــي فــي فــرع 
ــه،  المــزة بدمشــق تحــت التعذيــب الشــديد، وألتخلــص مــن التعذيــب قلــت لهــم ســأبصم علــى كل مــا تريدون
وفوجئــت عنــد تحويلــي إلــى ســجن عــدرا وإلــى المحكمــة أن هــذه تهمتــي. وبعــد صــدور عــدة مراســيم للعفــو، 
تــم تشــميل مــدة حكمــي بهــا ولكــن فــي كل مــرة كان يطلــب المحامــي منــي أمــوال تراوحــت بيــن مليونــي ليــرة 
ســورية وخمســة ماييــن إلقنــاع القاضــي بتشــميلي، وعنــد صــدور آخــر مرســوم أخــذ مــن عائلتــي مليــون ليــرة 
ســورية للموافقــة علــى ربــع المــدة وأطلــق ســراحي بعدهــا”. يقــول الســيد عبــد الرحيــم إن جميــع مــن يعرفهــم 
مــن المعتقليــن الذيــن خرجــوا معــه قامــوا بدفــع أمــوال لقــاء شــراء الموافقــة علــى طلبــات ربــع المــدة مــن محكمــة 

ــا اإلرهــاب. مكافحــة قضاي

محمــد إبراهيــم نجــار، مــن أبنــاء مدينــة مــارع فــي ريــف محافظــة حلــب، ويقيــم 
فــي مدينــة حلــب، مــن مواليــد 1994، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 
الخميــس 5/ تمــوز/ 2012 فــي أثنــاء عملــه فــي مدينــة حلــب، تنقــل »محمــد« 
صيدنايــا  ســجن  بينهــا  مــن  احتجــازه،  مــدة  خــالل  احتجــاز  مراكــز  عــدة  بيــن 
العســكري فــي محافظــة ريــف دمشــق، وفــي يــوم الثالثــاء 21/ أيــار/ 2013 
حكمــت عليــه محكمــة قضايــا اإلرهــاب بالســجن المؤبــد، وفــي عــام 2020 
ــَف الحكــم إلــى مــدة 6 ســنوات ونصــف، فــي يــوم الجمعــة 19/ حزيــران/  ُخفِّ
ــه قــوات النظــام الســوري مــن ســجن الســويداء المركــزي  2020 أفرجــت عن

عقــب صــدور المرســوم التشــريعي رقــم /6/ لعــام 2020.

تواصلنــا مــع الســيد محمــد نجــار 61 ، وأخبرنــا عــن عمليــات االبتــزاز المــادي التــي تعــرض لهــا بعــد صــدور مرســوم العفــو، 
يقول:

“كنــت أعمــل فــي طــاء وديكــورات المنــازل فــي مدينــة حلــب، واعتقلــُت مــن قبــل عناصــر مــن قــوات النظــام أثناء 
عملــي وســط المدينــة فــي ســاحة ســعد هللا الجابــري علــى خلفيــة حــدوث انفجــار بالقــرب مــن مــكان تواجــدي فــي 
الشــارع، تنقلــت بيــن عــدة أفــرع أمنيــة فــي مدينــة حلــب ثــم اقتادونــي إلــى فــرع إدارة أمــن الدولــة فــي منطقــة 
كفرسوســة فــي دمشــق مــع معتقليــن آخريــن، خــال التحقيــق فــي هــذه األفــرع تعرضــت لشــتى أســاليب 
التعذيــب، والتــي لــم أســتطع تحملهــا فأدليــت بمــا يريــدون مــن اعترافــات، مثــل القيــام بتفجيــر واالنضمــام إلــى 
الجيــش الحــر والخــروج فــي مظاهــرات والهجــوم علــى حواجــز لقــوات النظــام، بعــد ذلــك نُقلــت إلــى ســجن عــدرا 
المركــزي فــي محافظــة ريــف دمشــق، وبقيــت فيــه حتــى نهايــة عــام 2015، وفــي هــذه المــدة حضــرت 12 جلســة 
ــد، وفــي عــام 2014  فــي محكمــة اإلرهــاب فــي منطقــة المــزة فــي دمشــق، وصــدر بحقــي حكــم بالســجن المؤب
صــدر مرســوم عفــو شــملني وخفــض الحكــم مــن المؤبــد إلــى 20 ســنة، ثــم صــدر عفــو آخــر فــي عــام 2019 أثنــاء 
احتجــازي فــي ســجن الســويداء المركــزي، فتــم تخفيــض حكمــي إلــى 13 ســنة، وقمــت بدفــع مبلــغ مالــي قــدره 
500 ألــف حتــى يشــملني العفــو، بعــد ذلــك وبســبب حســن الســلوك تــم تخفيــض حكمــي مــن 13 ســنة إلــى 10 
ســنوات، كنــت قــد قضيــت منهــا 8 ســنوات، فــي أثنــاء انتشــار مــرض كورونــا صــدر عفــو عــام، حيــث شــملني وتــم 
ــا قضيــت 8 ســنوات فــي الســجن، وبقيــت مــدة شــهر  ــى 6 ســنوات، وأن تخفيــض مــدة حكمــي مــن 13 ســنة إل
ونصــف فــي الســجن قبــل أن يفــرج عنــي بموجــب العفــو” وأضــاف محمــد “عنــد صــدور أي مرســوم للعفــو كانــت 
عائلتــي تدفــع مبالــغ طائلــة للوســطاء أو للمحاميــن حتــى تشــملني تلــك المراســيم ولســت أنــا الوحيــد فــي ذلــك 

األمــر بــل جميــع المعتقليــن داخــل الســجن”.

محمد إبراهيم نجار

60   عبر الهاتف في 15/ تشرين الثاني/ 2019

61   عبر مقابلة مسجلة أجرتها معه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مطلع عام 2021

https://drive.google.com/file/d/1O-ZLxsVq_FHq8WNfCM0rKvcFp0WmW93f/view


تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري 42

منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

ثامنًا: مراســيم العفو لم تســقط عقوبات الحجز على ممتلكات المعفو 
عنهــم، ولــم تتم إعــادة حقوقهم المدنية:

شــملت الغالبيــة العظمــى مــن األحــكام الصــادرة ضــدَّ المعتقليــن الذيــن خضعوا لمحكمــة قضايا اإلرهــاب ومحكمة 
الميــدان العســكرية، مصــادرة األمــوال المنقولــة والغيــر منقولــة والتجريــد مــن الحقــوق المدنيــة62  كعقوبــات إضافيــة 
مــع الســجن، وحســبما أبلغنــا فيــه المئــات مــن المفــرج عنهــم بموجــب مراســيم العفــو، فإنهــم وفــي أغلــب األحيــان، 
لــم يتمكنــوا مــن اســترداد الممتلــكات المصــادرة. فمــن جهــة فــإن قوانيــن العفــو الصــادرة كانــت غامضــة فــي هــذا 
الجانــب، ولــم توضــح مصيــر قــرارات الحجــز أو المصــادرة، ومــن جهــة أخــرى، رغبــة المفــرج عنــه فــي االبتعــاد عــن 

محاولــة اســترداد المصــادرات قضائيــًا خوفــًا مــن إعــادة مالحقتــه أمنيــًا.

تنــص المــادة 42 مــن قانــون العقوبــات العــام أن المصــادرة هــي عقوبــة إضافيــة تفــرض مــع العقوبــة األصليــة، 
تــرد  150 منــه أنَّ العفــو العــام يســقط كل عقوبــة أصليــة كانــت أو فرعيــة أو إضافيــة، ولكــن ال  وتنــص المــادة 
الغرامــات المســتوفاة واألشــياء المصــادرة. وحســب المــادة 69 منــه تنــص أنــه ال تــرّد األشــياء المصــادرة إذا كانــت 
هــذه األشــياء قــد نتجــت عــن الجريمــة. أو كانــت مــن األشــياء التــي اســتعملت فــي ارتــكاب الجريمــة أو كانــت معــدة 
القتــراف الجريمــة. هــذا مــا ورد فــي قانــون العقوبــات العــام، وأمــا المصــادرة المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة 
ــي تنــص “المصــادرة: هــي الحرمــان  ــى تعريــف المصــادرة فــي المــادة 1 الت ــون رقــم )19( عل اإلرهــاب فقــد نــص القان
الدائــم مــن األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وانتقــال ملكيتهــا إلــى الدولــة وذلــك بموجــب حكــم قضائــي”.  كمــا نّصــت 
المــادة /12/ “فــي جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون تحكــم المحكمة بحكــم اإلدانة بمصــادرة األموال 
المنقولــة وغيــر المنقولــة وعائداتهــا واألشــياء التــي اســتخدمت أو كانــت معــدة الســتخدامها فــي ارتــكاب الجريمــة”.

بنــاًء علــى ذلــك، هنــاك اختــالف بيــن المصــادرة فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب، والمصــادرة فــي قانــون العقوبــات ألنهــا 
جــاءت ذات شــقين: شــق يطابــق المصــادرة المذكــورة فــي المــادة 69 فــي قانــون العقوبــات العــام، وهــي مصــادرة 
جزئيــة، والشــق اآلخــر يشــمل مصــادرة جميــع أمــوال المحكــوم عليــه المنقولــة وغيــر المنقولــة، رغــم أن المصــادرة 

العامــة ممنوعــة وفــق الدســتور الســوري الحالــي، إال أن قانــون اإلرهــاب خالــف الدســتور مــن هــذه الناحيــة. 

واســتنادًا لمــا ســبق، فإنــه ومــن الناحيــة النظريــة فــإن أمــوال المتهــم المنقولــة وغيــر المنقولــة وعائداتهــا، أي األمــوال 
ــم يعّدهــا لالســتخدام فــي  ــكاب الجريمــة ول ــم تســتخدم فــي ارت ــكاب الجريمــة ول ــل ارت ــي كان يملكهــا المتهــم قب الت
ارتــكاب الجريمــة، ولــم تنجــم هــذه األمــوال عــن الجريمــة، هــذه األمــوال ال ُتصــادر ويجــب إعادتهــا للمشــمول بقانــون 
العفــو. أمــا مــن جهــة التطبيــق فــإن الســلطة التنفيذيــة )الحكومــة ووزارة الماليــة وغيرهــا( فإنهــا تماطــل فــي إعــادة 
هــذه الممتلــكات واألمــوال، وعلــى المفــرج عنــه اللجــوء إلــى القضــاء العــادي أو اإلداري لرفــع الحجــز عــن أموالــه، ومــع 

مــا يرافــق إجــراءات المحاكمــة مــن تســويف وإطالــة أمــد التقاضــي، وتكبــد نفقــات التقاضــي وأتعــاب المحاميــن.
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مهنــد الحــاج يوســف، عمــل موظفــًا فــي معامــل الدفــاع التابعــة لــوزارة الدفــاع الســورية، مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، 
ولــد عــام 1982، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم االثنيــن 27/ شــباط/ 2012، مــن مــكان عملــه، تنقــل “مهنــد” 
بيــن عــدة مراكــز احتجــاز خــالل مــدة احتجــازه، مــن بينهــا ســجن صيدنايــا العســكري فــي محافظــة ريــف دمشــق، 
وأفرجــت عنــه قــوات النظــام الســوري مــن ســجن عــدرا المركــزي فــي محافظــة ريــف دمشــق عقــب صــدور المرســوم 

ــران/ 2014. التشــريعي رقــم /22/ فــي 9/ حزي

تواصلنا مع السيد مهند الحاج يوسف، وقال لنا:
“تــم اعتقالــي مــن قبــل عناصــر األمــن مــن مــكان عملــي فــي منطقــة الهامــة بمدينــة دمشــق، ومــن هنــا بــدأت 
رحلــة التنقــات بيــن األفــرع األمنيــة فــي محافظــة دمشــق، وقــد تعرضــت فــي هذه األفرع لشــتى أنــواع التعذيب، 
ــى  ــي” وهــو طبيــب فــي مشــفى حامــش، باإلضافــة إل ــد الطبيــب “عيســى الخول واتهمــت خالهــا بقتــل العمي
تهمــة القيــام بأعمــال إرهابيــة، وتــم عرضــي علــى محكمــة ميدانيــة أنكــرت خالهــا اعترافاتي، وبعد تلــك المحكمة 
تــم تحويلــي إلــى ســجن صيدنايــا العســكري، حيــث احتجــزت فيــه مــدة 4 أشــهر، ثــم نقلــت بعــد ذلــك إلــى ســجن 
عــدرا المركــزي، وهنــاك تمكنــت عائلتــي مــن زيارتــي ألول مــرة، وقــد بقيــت نحــو 10 أشــهر لــم يعرفــوا فيهــا مــكان 
احتجــازي، وأثنــاء احتجــازي فــي ســجن عــدرا علمــُت أنــه صــدر حكمــًا ميدانيــًا بحقــي بالســجن مــدة 10 ســنوات 
دون أن يحــق لــي نقــض الحكــم أو يتــم عرضــي علــى المحكمــة، وبعــد فتــرة صــدر مرســوم عفــو عــام وتــم اإلفــراج 
عنــي فــي حزيــران/ 2014” وأضــاف الســيد مهنــد أنــه تــم اســتدعائه مــن قبــل عــدة أفــرع أمنيــة بعــد اإلفــراج عنــه 
وتجريــده مــن كامــل حقوقــه المدنيــة والعســكرية والحجــز علــى أمالكــه المنقولــة والغيــر منقولــة واإلفــراج عنــه ضمــن 

المرســوم التشــريعي وعــدم قيامــه بــأي نشــاط يشــكل خطــر علــى حياتــه.

تاسعًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

 قيــد • 
ٍ

لــم تشــمل مراســيم العفــو الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن السياســيين، بدليــل بقــاء 136 ألــف شــخص
االعتقــال التعســفي أو اإلخفــاء القســري لــدى النظــام الســوري، وإنمــا اســتهدفت بشــكل أساســي فئتــان همــا 

المجرميــن الجنائييــن والعســكريين.
شــهد عــام 2011 إصــدار أربعــة مراســيم متالحقــة للعفــو علــى األقــل، أدت إلــى اإلفــراج عــن أعــداد كبيــرة مــن • 

المجرميــن والمتطرفيــن بشــكل رئيــس.
علــى خلفيــة •  المرتكبــة  الجرائــم  عــن  عــام  منــح عفــو  الــذي   2012 لعــام   10 رقــم  التشــريعي  المرســوم  يعتبــر 

األحــداث التــي وقعــت منــذ 15/ آذار/ 2011 أول مرســوم جــاء علــى ذكــر حــاالت المعتقليــن بعــد انــدالع الحــراك 
الشــعبي فــي آذار/2011، صحيــح أنــه شــمل فئــة مــن المعتقليــن الذيــن حوكمــوا بموجــب قانــون العقوبــات إال أن 
النظــام الســوري طــوق هــذا المرســوم وفرغــه مــن مضمونــه بإصــدار قانــون مكافحــة اإلرهــاب وتحويــل غالبيــة 
المعتقليــن إلــى محكمــة قضايــا اإلرهــاب لتتــم محاكمتهــم بموجــب القانــون الجديــد أو قــام بتجريــم المعتقليــن 

ــه حتمــًا ال يشــمل األخــرى. بتهمتيــن مــن قانونيــن مختلفيــن بحيــث إذا شــمل العفــو إحداهــا فإن
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ال يوجــد أســاس قانونــي آلليــة تجريــم المعتقليــن السياســيين وتوجيــه التهــم ســواء وفــق قانــون مكافحــة • 
اإلرهــاب بســبب نصوصــه الفضفاضــة وحمالــة األوجــه والتــي ال تتفــق مــع أصــول الصياغــة التشــريعية الجزائيــة 
الســليمة، أو قانــون العقوبــات العــام، وعــادة مــا تســتند إلــى اعترافــات انتزعــت بالتعذيــب واإلكــراه وخاصــة أولئك 
الذيــن خضعــوا لمحاكــم الميــدان العســكرية وهــي ليســت محاكــم بالمعنــى القانونــي والقضائــي وإنمــا جهــاز 
عســكري تابــع لألجهــزة األمنيــة كونهــا تحــرم المتهــم مــن أبســط ضمانــات المحاكمــة العادلــة كحــق الدفــاع 

وعلنيــة الجلســات وحــق الطعــن بأحكامهــا.
ــوا تعســفيًا، ولصقــت بهــم تهــم كاإلرهــاب، وحكمــوا بموجبهــا •  ــون اعتقل ــة مــن أفــرج عنهــم هــم مدني إن غالبي

بمحاكــم اســتثنائية تفتقــر ألبســط ضمانــات المحاكمــة العادلــة ودرجــات التقاضــي، ثــم منحــوا عفــوًا.

التوصيات:

مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:
إصــدار قــرار يديــن اعتقــال النظــام الســوري لقرابــة 136 ألــف مواطــن ســوري بشــكل تعســفي وإخفــاء 96 ألــف • 

 منهــم، ويطالــب بإيقــاف تعذيبهــم، وإطــالق ســراحهم بشــكل فــوري.
ٍ

شــخص
عــدم االنخــداع بمراســيم العفــو التــي يصدرهــا النظــام الســوري ألنهــا فاقــدة للمصداقيــة في الشــكل والتطبيق، • 

والمطالبــة بإطــالق ســراح المعتقليــن ألن اعتقالهــم مبنــي علــى أســس باطلــة دون أي أدلــة، وبســبب المطالبــة 
بحقوقهــم فــي التغييــر السياســي والتعبيــر عــن الرأي.

اإلســراع فــي تطبيــق الحــل السياســي فــي ســوريا اســتنادًا إلــى بيــان جنيــف 1 وقــرار مجلــس األمــن 2118، و2254، • 
ممــا يســاهم فــي إطــالق ســراح المعتقليــن السياســيين، وإيقــاف التعذيــب وإنهــاء المحاكــم االســتثنائية األمنيــة.

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إصــدار بيــان إدانــة لتالعــب النظــام الســوري بملــف المعتقليــن السياســيين، واســتمرار احتجــازه لعشــرات اآلالف • 

مــن المواطنيــن الســوريين دون أيــة محاكمــة عادلــة أو أدلــة حقيقيــة.
مطالبة النظام السوري بإطالق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكم االستثنائية.• 
تقديــم صــورة واضحــة عــن مــدى عبثيــة مراســيم العفــو التــي أصدرهــا النظــام الســوري إلــى مجلــس األمــن • 

ومختلــف دول العالــم. 

:COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة
نثنــي علــى تضميــن التقريــر األخيــر لحصيلــة المفــرج عنهــم مــن مرســوم العفــو األخيــر، ونطلــب التحقيــق فــي • 

عمليــات االعتقــال التعســفي التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري بشــكل مســتمر، دون أيــة اكتــراث بمراســيم 
العفــو.
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منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

النظام السوري:
• إلغــاء المحكمتيــن الجزائيتيــن االســتثنائيتين “الميدانيــة واإلرهــاب” وإلغــاء األحــكام الصــادرة عنهمــا الفتقارهــا 

ألســس العدالــة.
• إلغــاء التفويــض الممنــوح لألجهــزة األمنيــة فــي العمــل كمفــوض بمهــام الضابطــة العدليــة والتحقيــق مــع النــاس 

واعتقالهــم والتحقيــق معهــم.
• حل إدارة المخابرات الجوية وإلحاق عملها ومهامها بشعبة المخابرات.

• تقليص عمل شعبة المخابرات وحصرها بالجيش فقط.
• إلغاء كافة التشريعات االستثنائية وال سيما:

ل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.  أ- المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 الذي عدَّ
ب- قانون عزل العسكريين الصادر بالمرسوم التشريعي 92 لعام 2011

 ج- قانون مكافحة اإلرهاب رقم 19 لعام 2012
 د- قانون تسريح العسكريين الصادر بالمرسوم التشريعي 47 لعام 2012

 ه- قانون منح الضابطة العدلية سلطة طلب الحجز االحتياطي الصادر بالمرسوم التشريعي 63 لعام 2012
 و-   قانون تسريح اإلرهابي وداعم اإلرهاب رقم /20/ لعام 2012

• إطــالق ســراح معتقلــي الــرأي دون شــروط وتبيــان مصيــر المختفيــن منهــم وتعويــض المتضرريــن والتوقــف عــن 
التالعــب بمصيرهــم وابتــزاز أســرهم.

• التَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب.
• التوقف عن التالعب بالدستور والقوانين وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة.

بعــات القانونيــة والماديــة كافــة، ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات، وتعويــض الضحايــا وذويهــم مــن مقــدرات  ــل التَّ • تحمُّ
الدولة الســورية.

شكر وتضامن:

كل الشــكر لمــن ســاهم فــي إنجــاز هــذا التقريــر مــن األهالــي والشــهود والناجيــن والمحاميــن 
لنيــل  الســعي  ســبيل  فــي  وأصدقائهــم  الضحايــا  عائــالت  مــع  التضامــن  وخالــص  والباحثيــن، 

والعدالــة. المحاســبة 
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