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اجلمعة 15 أاير 2020

النظام السوري يفرج عن 96 حالة فقط من 
بني قرابة 130 ألف، بعد شهرين من صدور 

مرسوم العفو، ويعتقل 113 حالة جديدة

النظام السوري ينجح يف ختفيف الضغط 
الدويل عليه لإلفراج عن عشرات آالف 
املعتقلني يف ظل تفشي فريوس كوروان 

املستجد عرب مرسوم عفو خمادع



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

احملتوى:
أواًل: خلفية وتقييم موجز عن مرسوم العفو رقم 6 لعام 2020 بعد مضي قرابة شهرين على صدوره.

اثنياً: منهجية التقرير.
اثلثاً: مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري جمرد خدعة تستخدمها بعض األحزاب اليمينة املتطرفة وحلفاء النظام السوري.

رابعاً: حصيلة حاالت االعتقال والتعذيب واإلفراج منذ إصدار املرسوم رقم 6 وفق قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أوالً: خلفية وتقييم موجز عن مرسوم العفو رقم 6 لعام 2020 بعد مضي قرابة شهرين على صدوره:
مــع بــدء تفشــي جائحــة فــريوس كــوروان املســتجد تعــرَّض النظــام الســوري لبعــض الضغــوط مــن عــدة جهــات دوليــة مــن أجــل 
الكشــف واإلفــراج عــن عشــرات آالف املعتقلــني؛ خوفــاً مــن انتشــار الفــريوس بــني صفوفهــم، وذلــك علــى غــرار عــدد مــن دول 
العــامل الــي ابدرت إبطــاق ســراح أعــداد كبــرية مــن احملتجزيــن، لكــن النظــام الســوري التــفَّ علــى هــذه الضغــوط، وأصــدر يف 22/ 
آذار/ 2020 مرســوم عفــو “رقــم 6 لعــام 2020”، وكان الــرد علــى الضغــوط أبنــه مرســوم عفــو رائســي قــد صــدر وحباجــة إىل 

وقــت للتطبيــق والتنفيــذ، ولكــن اهلــدف احلقيقــي كان امتصــاص موجــة الضغــط الــدويل املؤقتــة.
وبنــاًء علــى خــربة متابعــة شــاملة لكافــة مراســيم العفــو الــي أصدرهــا النظــام الســوري علمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ 
هــذا املرســوم لــن يضيــف شــيئاً فعليــاً، وأصــدران تقريــراً يف 24/ آذار/ 2020 بعــد صــدور املرســوم رقــم 6 يشــرح بشــكل تفصيلــي 

كيــف يتاعــب النظــام الســوري بنصــوص املراســيم، وكذلــك بتطبيقهــا.

وبعــد انقضــاء قرابــة شــهرين علــى مرســوم العفــو األخــري حنــاول يف هــذا التقريــر أن نوضــح حقيقــة مــا حــدث يف هذيــن الشــهرين 
مــن خــال رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لعمليــات اإلفــراج الــي متَّــت، وَمــن كان مــن املفــرض أن تشــمل، ومــن 
جانــب آخــر نرصــد اســتمرار حــاالت االعتقــاالت علــى خلفيــات متعــددة ألي شــخص ســاهم يف التغيــري السياســي، ويبــدو أن 
املرحلــة القادمــة مــن االعتقــاالت والتعذيــب ســوف متتــد لتشــمل حــى األشــخاص احلياديــني الذيــن مل يظهــروا دعمــاً وأتييــداً كافيــاً 

للنظــام الســوري.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

R200510

https://www.sana.sy/?p=1126865
https://www.sana.sy/?p=1126865
http://sn4hr.org/arabic/?p=12042


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

اثنياً: منهجية التقرير:
يقــوم قســم املعتقلــني يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبحــاوالت كثيفــة للتواصــل مــع املفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري، ومــع عائــات املعتقلــني واملختفــني قســرايً؛ هبــدف مجــع أكــرب قــدر مــن املعلومــات واملعطيــات 
لتتبــع حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري وســياق عمليــات اإلفــراج وخلفياهتــا، كمــا يقــوم ابلتواصــل مــع املعتقلــني يف مراكــز 
االحتجــاز املدنيــة وحماميهــم وعائاهتــم لرصــد أوضاعهــم ومتابعــة احملاكمــات الــي خيضعــون إليهــا، وقمنــا عــرب تســع ســنوات ببنــاء 

قاعــدة بيــاانت واســعة للمعتقلــني واملختفــني والذيــن مت اإلفــراج عنهــم.

نســتعرض يف هــذا التقريــر نتائــج عمليــات التحليــل واملقاطعــة الــي أجريناهــا للمرســوم رقــم 6/ 2020 مــع أرشــيف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان، ونســتعرض يف التقريــر حصيلــة حــاالت االعتقــال والتعذيــب واإلفــراج الــي ســجَّلها فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ صــدور املرســوم رقــم 6 يف 22/ آذار/ 2020 حــى 15/ أاير/ 2020، لقــد حاولنــا قــدر 
اإلمــكان التَّحقــق مــن هتــِم الذيــن أفــرَج عنهــم منــذ صــدور هــذا املرســوم، ونؤكــد أننــا هنــا نضــع حــاالت اإلفــراج للمعتقلــني علــى 

خلفيــة سياســية، وال نســتعرض حــاالت اإلفــراج عــن احملتجزيــن اجلنائيــني املتهمــني ابلســرقة أو التزويــر ومــا ُيشــاهبها.

كمــا يســتند التقريــر علــى التواصــل املباشــر واألويل مــع قســم كبــري مــن األهــايل، ونؤكــد أنــه قــد نشــر عــدد كبــري مــن صــور وأخبــار 
ألشــخاص معتقلــني علــى أنــه قــد مت اإلفــراج عنهــم، لكــن ولــدى التَّحقــق تبــنيَّ أنَّ قســماً كبــرياً منهــا عبــارة عــن شــائعات، كمــا 
قمنــا ابلتواصــل مــع عــدد مــن املعتقلــني الذيــن أفــرج عنهــم، مــع مراعــاة حالتهــم النفســية واجلســدية، وأخــرياً اعتمــدان علــى املعلومــات 
الــي حصلنــا عليهــا مــن املعتقلــني الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال يف الســجون املدنيــة يف احملافظــات الســورية، وبشــكل خــاص 
ســجن محــاة املركــزي وســجن محــص املركــزي وســجن عــدرا املركــزي، وحماميهــم وذويهــم، قمنــا بتحليــل كل مــا مجعنــاه للوصــول 
إىل أفضــل نتائــج ممكنــة يف هــذا التقريــر، وقــد أخــربان األهــايل والضحــااي هبدفنــا مــن مجــع املعلومــات ووافقــوا علــى التعــاون معنــا.

ــة  ــاً: مراســيم العفــو الصــادرة عــن النظــام الســوري جمــرد خدعــة تســتخدمها بعــض األحــزاب اليمين اثلث
املتطرفــة وحلفــاء النظــام الســوري:

أصبــح جممــوع مراســيم العفــو الــي أصدرهــا النظــام الســوري منــذ عــام 2011 حــى اآلن عبــارة عــن 17 مرســوم عفــو، وقــد 
أكــدان مــراراً أن هــذه املراســيم هــي مراســيم عفــو جزئيــة وليســت عفــواً عامــاً، وحتمــل اســتثناءات واســعة تفرغهــا مــن حمتواهــا بشــكل 
كبــري، كمــا أن الغالبيــة العظمــى مــن املعتقلــني هــم معتقلــون بســبب املســامهة يف احلــراك الشــعيب واملطالبــة ابلتغيــري السياســي، 
مهمــا كانــت هــذه املشــاركة بســيطة ولــو جمــرد خــروج يف مظاهــرة أو الكتابــة علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي أو تقــدمي دواء 
أو طعــام حملاصريــن، والغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء متهمــون ابإلرهــاب، وخيضعــون حملكمــة اإلهــارب الــي أنشــأها النظــام الســوري 
عــام 2012، وهــي أقــرب مــا تكــون إىل فــرع أمــن جديــد وليســت حمكمــة، كمــا أنَّ مجيــع املعتقلــني يتعرضــون لنمــط أو أكثــر 
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مــن أمنــاط التعذيــب، وتؤخــذ اعرافاهتــم حتــت التعذيــب والتهديــد، وتصــدر األحــكام حبقهــم ابلســجن مــدى احليــاة أو 25 عامــاً 
وغريهــا مــن األحــكام بنــاء علــى اعرافــات مأخــوذة حتــت التعذيــب، وحــى مــن الناحيــة النظريــة وبعــد ختفيــف األحــكام بشــكل 
جزئــي فهــي تبقــى أحكامــاً قاســية للغايــة، وحنــن نعتقــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه ال يوجــد أي معــى لتخفيــف أو 
إلغــاء أحــكام عــن هتــم ابطلــة ومــزورة، بــل مت انتزاعهــا حتــت التعذيــب، وإنَّ النظــام الســوري هــو وراء هــذه التُّهــم، مث يصــدر أحكامــاً 
حبقهــا، مث يصــدر عفــواً جزئيــاً عنهــا، وحــى بعــد العفــو اجلزئــي تظــلُّ األحــكام قاســية، وال تشــمل الغالبيــة العظمــى مــن املعتقلــني. 
وكمــا أشــران يف تقريــران الســابق فــإنَّ النظــام الســوري حباجــة إىل 325 عامــاً لإلفــراج عــن قرابــة 130 ألــف معتقــل ســوري لديــه 
وفقــاً لقاعــدة البيــاانت الــي قمنــا ببنائهــا خــال تســع ســنوات، إذا بقــي علــى هــذه الوتــرية يف اإلفــراج عــن أعــداد حمــدودة جــداً 
مــن املعتقلــني، ولكننــا جيــب أن نتذكــر دائمــاً أنَّ النظــام الســوري مســتمر يف عمليــات االعتقــال ومل يتوقــف عنهــا شــهراً واحــداً.

وإضافــة إىل حماولــة النظــام الســوري ختفيــف الضغــوط الدوليــة عليــه لتفــادي اإلفــراج عــن آالف املعتقلــني املهدديــن بســبب جائحــة 
فــريوس كــوروان املســتجد، حيقــق النظــام الســوري مــن خــال مراســيم العفــو أهدافــاً أخــرى مــن أبرزهــا:

العفــو عــن الفاريــن مــن اخلدمــة العســكرية، وحبســب رصــدان لعمليــات التجنيــد التعســفي الــي يقــوم هبــا النظــام الســوري، فإنــه 	 
يقــوم إبعادهتــم مــرة أخــرى إىل صفــوف قواتــه بعــد أن يعفــو عنهــم، كــون النظــام الســوري يُعــاين مــن نقــص يف العنصــر البشــري 
بــني صفــوف قواتــه، )املرســوم يســتثين احلــاالت الــي انضــمَّ فيهــا املنشــقون إىل قــوات املعارضــة، ويشــرط عــدم وجــود ادعــاء 

شــخصي، وقــد الحظنــا أن الكثــري مــن هــؤالء يتــم اعتقاهلــم عــن طريــق شــكاوى يتقــدم هبــا عناصــر مــن النظــام الســوري(.
اكتساب نوع من املصداقية عن طريق اإلفراج عن بعض املعتقلني السياسيني.	 
إنَّ هــذه املناســبة ُتشــكل فرصــة جيــدة لشــبكات املافيــات املواليــة للنظــام الســوري الــي تعتــاش علــى االدعــاء بقدرهتــا علــى 	 

جلــب معلومــات عــن املعتقلــني، وقــد أشــران عشــرات املــرات إىل هــذه الظاهــرة اخلبيثــة ومــدى الضــرر النفســي البالــغ الــذي 
أحدثتــه ألهــايل املعتقلــني الذيــن يرغبــون مبعرفــة معلومــات عــن مصــري أبنائهــم وأحبتهــم، وقــد أوصينــا مــراراً بعــدم اللجــوء إىل 
هــذه الشــبكات ألهنــا شــبكات احتيــال وهتــدف إىل حتقيــق مبالــغ ماديــة تصــبُّ يف النهايــة لصــاحل األجهــزة األمنيــة. إضافــة 
إىل أن كافــة املعفــو عنهــم يتوجــب عليهــم دفــع غرامــة ماديــة، ألن العفــو ُيســقط احلكــم ابلســجن لكنــه ال ُيســقط الغرامــة 

املاديــة وال تُــردُّ املصــادرات الــي صــودرت منهــم.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“جُيــرب النظــام الســوري املعتقلــني علــى االعــراف بُتهــٍم مل يقرفوهــا، وتصــدر أحــكام حبقهــم بنــاًء علــى اعرافــات حتــت 
التعذيــب واإلرهــاب، أو بنــاًء علــى أفعــال سياســية يُقرهــا الدســتور ومبــادئ حقــوق اإلنســان، مثــل: املطالبــة ابلتغيــري 
السياســي وإســقاط احلكومــة وأجهزهتــا األمنيــة املتوحشــة، مث ُيصــِدر عفــواً ليثبــت أنَّ املطالبــني ابلتغيــري السياســي 
متهمون وجمرمون، مث ال يشــمل العفو ســوى بضعة عشــرات من أصل 130 ألف، هذه هي السلســة العنفية الي 
يســري وفقهــا النظــام الســوري، وال حــلَّ لقضيــة املعتقلــني واملختفــني قســرايً يف ســوراي إال عــرب حتقيــق انتقــال سياســي 

حنــو الدميقراطيــة وفــق جــدول زمــين صــارم”.

رابعــاً: حصيلــة حــاالت االعتقــال والتعذيــب واإلفــراج منــذ إصــدار املرســوم رقــم 6 وفــق قاعــدة بيــاانت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

الحظنــا عــرب متابعتنــا اليوميــة حلــاالت اإلفــراج الناجتــة عــن املرســوم رقــم 6 بعــد مضــي قرابــة شــهرين علــى صــدوره، أهنــا مل ختتلــف 
شــيئاً عــن حــاالت اإلفــراج الــي رافقــت املراســيم الســتة عشــر الصــادرة قبلــه، وفيمــا يلــي حصيلــة احلــاالت الــي مت اإلفــراج عنهــا، 
والــي نعتقــد أهنــا علــى خلفيــة صــدور املرســوم، ونــورد كذلــك حصيلــة حــاالت االعتقــال الــي حصلــت يف املــدة ذاهتــا، وناحــظ 
أن حصيلــة حــاالت االعتقــاالت أعلــى مــن حصيلــة املفــرج عنهــم، كمــا نــورد حصيلــة حــاالت التعذيــب الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا 

يف هــذه الفــرة، والــي قــد تكــون قــد وقعــت يف وقــت ســابق.

ألف: حصيلة املفرج عنهم بعد صدور املرسوم رقم 6 لعام 2020:
وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 96 شــخصاً أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام 
الســوري منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 6 يف 22/ آذار/ 2020 حــى 15/ أاير/ 2020 وهــذه احلصيلــة تشــمل فقــط مــن 
اعتقلوا على خلفية مشــاركتهم وأنشــطتهم يف احلراك الشــعيب حنو الدميقراطية أو الذين اعتقلوا عشــوائياً أو بناًء على تقارير أمنية 

كيديــة مــن دون مذكــرة قضائيــة وقــد تولــت األفــرع األمنيــة التحقيــق معهــم وانتزعــت منهــم االعرافــات حتــت التعذيــب.
وقد توزعوا حبسب مراكز االحتجاز الي خرجوا منها على النحو التايل:

سجن عدرا املركزي: 46 
سجن محص املركزي: 18 

سجن السويداء املركزي: 14 
سجن محاة املركزي: 11 

سجن صيداناي العسكري: 4 
سجن حلب املركزي: 2

مفرج عنهم مل نتمكن من حتديد مركز االحتجاز الذي خرجوا منه: 1 
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ومل يســجل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أيــة عمليــة إفــراج مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لألفــرع األمنيــة األربعــة )األمــن 
العســكري، األمــن اجلــوي، األمــن السياســي، أمــن الدولــة( ســواء مــن مقراهتــا املركزيــة يف مدينــة دمشــق أو فروعهــا املنتشــرة يف 
احملافظــات؛ ونؤكــد أنَّ هــذه األفــرع متتلــك صاحيــات عــدم تطبيــق القوانــني حــى وإن كانــت تشــتمل علــى حــاالت ينطبــق عليهــا 
مــا ورد ضمــن مرســوم العفــو، وال تســتطيع وزارة الداخليــة أو العــدل أن جتــرب األجهــزة األمنيــة علــى شــيء، إن ســلطة األجهــزة 

األمنيــة هــي األعلــى وتســتمدُّ قوهتــا مــن رئيــس اجلمهوريــة مباشــرة.
 

وتوزعت حصيلة اإلفراج حبسب احملاكم الي كانوا خيضعون إليها على النحو التايل:
حمكمة قضااي اإلرهاب: 61

احملاكم العسكرية: 18
حمكمة امليدان العسكرية: 17

 
وحبسب املدة الي قضوها يف االعتقال، على النحو التايل:

ســجَّلنا اإلفــراج عــن مــا ال يقــل عــن 62 شــخصاً قضــوا علــى األقــل مــا بــني مخســة إىل مثانيــة أعــوام يف االعتقــال، ومــا ال يقــل 
عــن 34 قضــوا مــا دون مخســة ســنوات يف االعتقــال يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

وحبسب احملافظات الي ينتمون إليها، على النحو التايل:
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درعا دير الزور إدلب ريف دمشق دمشق محاة حلب الالذقية الرقة
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أبرز حاالت اإلفراج الي سجَّلناها بعد صدور املرسوم رقم 6/ 2020:
عبــد احلميــد حممــود الغافــل احلــاج علــي، مــن أبنــاء بلــدة خربــة غزالــة بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري يــوم الثــااثء 9/ كانــون األول/ 2014 يف بلــدة خربــة غزالــة، واســتمرَّ اعتقالــه قرابــة مخــس ســنوات ونصــف، اجلمعــة 

17/ نيســان/ 2020 مت اإلفــراج عنــه مــن ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.

فــارس جهّيــم، جمنــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، وهــو مــن أبنــاء بلــدة زاكيــة غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري يف عــام 2017، يف أثنــاء مراجعتــه إلجــراء عمليــة التســوية بشــكل فــردي، وبضمــاانت مــن جلنــة املصاحلــة يف 

بلــدة زاكيــة، األحــد 19/ نيســان/ 2020 مت اإلفــراج عنــه مــن ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.

ســامر ربيــع الظهــرية، مــن أبنــاء قريــة دبــان التابعــة لناحيــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 32 عامــاً، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف أاير/ 2019، إثــر مدامهــة منزلــه يف قريــة دبــان، بعــد عودتــه مــن لبنــان وإجرائــه تســوية لوضعــه 
األمــين يف أحــد مراكــز املصاحلــة يف حمافظــة ديــر الــزور، اخلميــس 23/ نيســان/ 2020 مت اإلفــراج عنــه مــن ســجن صيــداناي 

العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.

اعتقالــه  قبــل  علــي  احلــاج  احلميــد  عبــد  صــورة 
واختفائــه قســرايً يف 9/ كانــون األول/ 2014

صــورة عبــد احلميــد احلــاج علــي بعــد اإلفــراج عنــه 
يف 17/ نيسان/ 2020

صــورة فــارس جهيــم قبــل اعتقالــه واختفائــه قســرايً 
يف عام 2017

يف  عنــه  اإلفــراج  بعــد  جهيــم  فــارس  صــورة 
2020 نيســان/   /19

https://drive.google.com/file/d/1_ogIhOn9YR3sw9oZPXckIxUZpQod9qyN/view
https://drive.google.com/file/d/1WBBanjUdxA3m75wwXuLvILe_EhdI9083/view
https://drive.google.com/file/d/1FPgy-5nj5MMbosXqmhD7m0b1rnCb6m9v/view
https://drive.google.com/file/d/1e0jZvhiGAI5j8erjRva7hm1BkhGM_oUo/view
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غنــام حســني الســلطان، مــن أبنــاء بلــدة أبــو محــام التابعــة ملنطقــة الشــعيطات بريــف ديــر 
الــزور الشــرقي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف عــام 2014، وأفرجــت عنــه يف 16/ 

نيسان/ 2020.

تظهــر الصــور مقارنــة بــني حالــة املفــرج عنهــم الصحيــة واجلســدية قبــل دخوهلــم املعتقــل، وبعــد أن خرجــوا منــه، حيــث يظهــر بشــكل 
واضــح إمهــال النظــام الســوري للرعايــة الصحيــة والطبيــة للمعتقلــني؛ مــا يُهــدد الصحــة اجلســدية والنفســية لقرابــة 130 ألــف معتقــل 

ال يزالون ضمن مراكز االحتجاز التابعة له حبســب توثيق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.
 

ابء: حصيلة حاالت وحوادث االعتقال لدى قوات النظام السوري منذ صدور املرسوم رقم 6 لعام 2020:
مل تتوقــف عمليــات االعتقــال التعســفي الــي تقــوم هبــا قــوات النظــام الســوري يف مناطــق ســيطرهتا، واســتهدفت يف العديــد منهــا 
أشــخاصاً منحــوا بطاقــة تســوية وتعهــد بعــدم التعــرض هلــم بعــد تســوية أوضاعهــم، وال يــكاد ميــرُّ يــوم واحــد مــن دون أن يســجل فريــق 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حالــة أو حادثــة اعتقــال تعســفي، بعضهــا حــدث بشــكل مجاعــي ضمــن محــات دهــم للمناطــق 
واألحياء، وقد وثَّق فريق قسم املعتقلني يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 113 حالة اعتقال منذ صدور مرسوم 
العفــو رقــم 6 يف 22/ آذار/ 2020 حــى 15/ أاير/ 2020 مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وقــد رصــدان أن النظــام الســوري 
اعتقــل أكثــر مــن الذيــن أفــرج عنهــم منــذ صــدور العفــو األخــري، وقــد فصَّلنــا عمليــات االعتقــال الــي قــام هبــا يف نيســان املاضــي فقــط 

ضمــن التقريــر الشــهري اخلــاص ابالعتقــال الــذي صــدر مطلــع أاير اجلــاري.

علــى يســار الصــورة ســامر ربيــع الظهــرية قبــل اعتقالــه واختفائــه قســرايً يف عــام 2019، 
وعلــى ميــني الصــورة ســامر ربيــع الظهــرية بعــد اإلفــراج عنــه يف 23/ نيســان/ 2020

يف  وهــو  عنــه  اإلفــراج  قبــل  الســلطان  غنــام 
االحتجــاز مركــز 

http://sn4hr.org/arabic/2020/04/02/12081/
https://drive.google.com/file/d/1KSQNq8O1ovgpaLYvhvFufhAhgRvBEAEq/view
https://drive.google.com/file/d/1cA_kEVX_nieoSWN3F4KwgNfodcujOqA8/view
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أبرز حاالت االعتقال منذ صدور املرسوم رقم 6/ 2020:
حممــد جميــد، مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 22/ 

آذار/ 2020، إثــر مدامهــة مــكان عملــه يف مدينــة دومــا، وال يــزال مصــريه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

أمني حســني العايش، من أبناء حي اجلورة مبدينة دير الزور، اعتقلته قوات النظام الســوري يوم اإلثنني 20/ نيســان/ 2020، 
إثــر مدامهــة منزلــه يف حــي اجلــورة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

حســني حممــد اجملــول، مــن أبنــاء حــي اجلــورة مبدينــة ديــر الــزور، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 10/ نيســان/ 2020، 
إثــر مدامهــة منزلــه يف حــي اجلــورة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

عبــد هللا حممــد العامــر، وحممــد زايد احللقــي، مــن أبنــاء مدينــة جاســم بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب، اعتقلتهمــا قــوات النظــام 
الســوري يــوم اخلميــس 16/ نيســان/ 2020، لــدى مرورمهــا مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف قريــة جلــني بريــف حمافظــة 

درعــا الغــريب، بينمــا كاان يف طريقهمــا مــن بلــدة املزيريــب إىل مدينــة جاســم، واقتادهتمــا إىل جهــة جمهولــة.

نضــال مشديــن العتمــة، ضابــط منشــق برتبــة نقيــب، مــن أبنــاء مدينــة الصنمــني مشــال حمافظــة درعــا، اعتقــل مــن قبــل عناصــر فــرع 
فلســطني مبدينــة دمشــق التابــع لشــعبة املخابــرات العســكرية يــوم األحــد 19/ نيســان/ 2020 بعــد اســتدعائه إىل الفــرع يف 

املدينــة، وكان ممــن أجــرو تســوية لوضعهــم القانــوين واألمــين يف وقتــاً ســابق.

ج: حصيلة ضحااي املوت بسبب التعذيب منذ صدور املرسوم رقم 6/ 2020:
وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وفــاة مــا ال يقــل عــن 30 شــخص بينهــم 1 ســيدة بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة 
الصحية يف مراكز االحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ 22/ آذار/ 2020 حى 15/ أاير/ 2020، بعضهم اعتقل 
بعــد صــدور املرســوم رقــم 6 وتــويف بعــد أســابيع قليلــة مــن اعتقالــه، وثاثــة منهــم فقــط ســلمت جثامينهــم لذويهــم وعليهــا آاثر 

التعذيــب. بينمــا مل تســلم جثامــني الضحــااي البقيــة لعائاهتــم ووفقــاً لذلــك فإهنــم يبقــون يف عــداد املختفــني قســرايً.
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أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب بعد صدور املرسوم رقم 6/ 2020:
الســيدة هيــام حممــد النافــع، مــن أبنــاء مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1985، متزوجــة، اعتقلتهــا 
قــوات النظــام الســوري يــوم الثــااثء 3/ آذار/ 2020، مــن مبــى اهلجــرة واجلــوازات يف مدينــة دمشــق، واقتادهتــا إىل فــرع فلســطني 
يف املدينــة، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــاً وهــي يف عــداد املــُـختفني قســرايً؛ نظــراً لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان حماميــاً بزايرهتــا. اإلثنــني 
11/ أاير/ 2020، أبلغت قوات النظام الســوري ذويها ابســتام جثماهنا من مشــفى تشــرين العســكري يف مدينة دمشــق بعد 
وفاهتــا يــوم اجلمعــة 1/ أاير/ 2020، ولــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان معلومــات أّن هيــام كانــت بصحــة جيــدة حــني 

اعتقاهلــا؛ مــا يُرّجــح بشــكل كبــري وفاهتــا بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة.

حممــود عبــد اجمليــد الرحيــل، مــن أبنــاء مدينــة إخنــل بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، مــن 
مواليــد عــام 1994، وكان ســابقاً عنصــراً يف أحــد فصائــل املعارضــة، اعتقلتــه عناصــر 
مــن قــوى أمــن الدولــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــني 4/ أاير/ 2020، يف 
مدينــة إخنــل، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، ومتَّ تعذيبــه حــى املــوت، 
اخلميــس 7/ أاير/ 2020، ســلَِّم جثمانــه لذويــه مــن مشــفى تشــرين العســكري مبدينــة 
دمشــق وعليــه آاثر التعذيــب، ُنشــري إىل أن “حممــود” كان ممــن أجــرو تســوية لوضعهــم 

القانــوين واألمــين يف وقــت ســابق، ومل يكــن لديــه أي نشــاط عســكري عنــد اعتقالــه.

صــاحل حممــد ســعيد جرجنــازي، ضابــط برتبــة عقيــد، مــن أبنــاء قريــة تقســيس جنــوب 
شــرق حمافظة محاة، اعتقلته قوات النظام الســوري يف آب/ 2014، لدى مروره على 
إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف قريــة تــل قرطــل جنــوب حمافظــة محــاة، بينمــا كان 
يف طريقــه مــن مدينــة محــاة إىل قريــة تقســيس، يف آذار/ 2020 نُِقــَل مــن ســجن عــدرا 
املركــزي إىل ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق، ويــوم اجلمعــة 17/ 

نيســان/ 2020 ســلَِّم جثمانــه لذويــه.

حممود عبد اجمليد الرحيل

الضحيــة صــاحل حممــد ســعيد جرجنــازي قبــل 
اعتقالــه وإخفائــه قســرايً يف عــام 2014

https://drive.google.com/file/d/1mgsJ2VQdO5_OMw4wwrFhzocOIu3Yycgt/view
https://drive.google.com/file/d/1wCBj-dvIq9kkhAEevOvgVIYWiB9ui5ed/view
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رضــوان رزق ســرور، جمنــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء مدينــة الشــيخ 
مســكني بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 28/ 
تشــرين األول/ 2018، إثــر مدامهــة منزلــه يف مدينــة الشــيخ مســكني، ومت تعذيبــه حــى 
املــوت، األربعــاء 1/ نيســان/ 2020 مت تســليم جثمانــه لذويــه وعليــه آاثر تعذيــب. 

ُنشــري إىل أنَّ “رضــوان” كان ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمــين يف وقــت ســابق.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

تلــك . 1 علــى  بنــاًء  يرتكبوهــا، مث حاكمهــم  مل  االعــراف أبفعــال  علــى  املعتقلــني  أجــربت  الــي  اجلهــة  هــو  الســوري  النظــام 
االعرافــات، مث قــام إبصــدار عفــو جزئــي عنهــا، ضمــن حلقــة متوحشــة ُتشــكِّل مزيــداً مــن إهانــة القانــون والدســتور الســوري.

ــز علــى مشــول أحــكام . 2 مل يشــمل املرســوم رقــم 6/ 2020 املعتقلــني السياســيني وعلــى خلفيــة التعبــري عــن الــرأي والنشــطاء وركَّ
ــه إىل قلــة مــن املعتقلــني الذيــن عــادة مــا يكونــون مدنيــني وهــذا مــا كنــا ناحظــه مــن خــال تســجيلنا  التُّهــم الــي كانــت توجَّ

ــز علــى فئتــني هــم اجملرمــني اجلنائيــني والعســكريني. لعمليــات اإلفــراج، ومل يكــن هدفــه إطــاق ســراح املعتقلــني بــل ركَّ
انعــدام وجــود آليــة واضحــة لطــرق اختيــار املعتقلــني ممــن مشلهــم العفــو وإطــاق ســراحهم، فضــًا عــن عــدم تشــميل املعتقلــني . 3

ــه هلــم أيــة هتــم وال خيضعــون أليــة حماكمــات منــذ  احملتجزيــن يف األفــرع األمنيــة ومراكــز االحتجــاز غــري الرمسيــة، والذيــن مل توجَّ
ســنوات.

إن معظــم مــن أفــرج عنهــم هــم مدنيــون اعتقلــوا تعســفاً ولصقــت هبــم هتــم اإلرهــاب وحوكمــوا مبوجبهــا مبحاكــم تفتقــر للعدالــة . 4
ودرجــات التقاضــي مث منحــوا عفــواً أفــرج عنهــم.

مل يكتفــي النظــام الســوري بتوجيــه التهــم وحماكمــة املعتقلــني وفــق قانــون العقــوابت العــام يف املــواد املتعلقــة ابجلرائــم الواقعــة . 5
علــى أمــن الدولــة بــل أصــدر قانــون اإلرهــاب الــذي أورد خالــه مــواد فضفاضــة وتعريفــات مفتوحــة وعامــة للعمــل اإلرهــايب 
واملؤامــرة ليــزجَّ مــن خالــه أكــرب عــدد مــن املعتقلــني أمــام حمكمــة قضــااي اإلرهــاب وتــرك اجملــال أمــام القضــاة لشــرح وحتليــل 
التهــم املوجهــة وفــق آراءهــم وهــذا مــا فتــح البــاب أمــام عمليــات االســتغال واالبتــزاز املــادي للمعتقــل مقابــل إطــاق ســراحه 

أو تشــميله يف مراســيم العفــو الــي تصــدر.
يف األصــل ال يوجــد أســاس قانــوين آلليــة جتــرمي املعتقلــني وتوجيــه التهــم ســواء وفــق قانــون مكافحــة اإلرهــاب أو قانــون . 6

العقــوابت العــام، وعــادة مــا يســتند ذلــك إىل االعرافــات الــي انتزعــت مــن املعتقلــني حتــت التعذيــب واإلكــراه وخاصــة أولئــك 
الذيــن خضعــوا حملاكــم امليــدان العســكرية وهــي ليســت حماكــم ابملعــى القانــوين والقضائــي.

اعتقالــه  قبــل  ســرور  رزق  رضــوان  الضحيــة 
2018 عــام  يف  قســرايً  وإخفائــه 

https://drive.google.com/file/d/1v3KT186uxY6O6VxWdM01NJ6XYrVQtgkK/view
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يشكل مرسوم العفو فرصة جديدة لألجهزة األمنية لكسب مزيد من األموال على حساب معاانة أهايل املعتقلني.. 7
يســتخدم النظــام الســوري مراســيم العفــو هبــدف العفــو عــن الفاريــن مــن اخلدمــة العســكرية كــي يقــوم إبعــادة جتنيدهــم جمــدداً . 8

ضمــن صفــوف قواتــه.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة واجملتمع الدويل:

عــدم االخنــداع حبيــِل النظــام الســوري ومتابعــة الضغــط املســتمر عليــه لإلفــراج عــن النشــطاء السياســيني واحلقوقيــني واملتظاهريــن 	 
وكل املعارضني بشــكل ســلمي ودميقراطي.

حتمُّــل املســؤولية يف حــال انتشــار وابء كوفيــد -19 بــني عشــرات آالف املعتقلــني الســوريني وخطــر انتقــال ذلــك إىل اجملتمــع 	 
الســوري بشــكل كامــل؛ ذلــك نظــراً الســتمرار الرحــات وحتــرك امليليشــيات اإليرانيــة مــن إيــران املوبــوءة ابجتــاه ســوراي.

القيــام بــكل مــا هــو متــاح بــدءاً مــن العقــوابت ووصــواًل إىل التهديــد العســكري مــن أجــل الســماح للمنظمــات الدوليــة 	 
التابعــة للنظــام الســوري والكشــف عــن مصــري عشــرات آالف املعتقلــني. ابلدخــول إىل مراكــز االحتجــاز 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
متابعة عدم جدوى مراسيم العفو اجلزئية ومدى خداعها للشعب السوري واجملتمع الدويل.	 

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
مطالبة النظام السوري ابلتَّوقف عن التاعب مبصري مئات آالف اأُلسر السورية.	 

إىل النظام الروسي:
الضغط على حليفه النظام السوري إلطاق سراح عشرات آالف املعتقلني السياسيني.	 

إىل النظام السوري:
إلغــاء األحــكام الصــادرة عــن حماكــم قضــااي اإلرهــاب واحملاكــم العســكرية وحماكــم امليــدان العســكرية اخلاصــة ابملعتقلــني علــى 	 

خلفيــة احلــراك الشــعيب؛ الفتقارهــا أليٍّ مــن ُأســس احملكمــة أو العدالــة أو القانــون.
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إطــاق ســراح نشــطاء احلــراك الشــعيب دون شــروط وتبيــان مصــري املختفــني منهــم وتعويــض املتضرريــن والتوقــف عــن التاعــب 	 
مبصريهــم وابتــزاز ُأســرهم.

ا ملك عائلة خاص.	  التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأهنَّ
التَّوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عرب عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب واملوت بسبب التعذيب.	 
التَّوقف عن التاعب ابلدستور والقوانني وتسخريها خلدمة أهداف العائلة احلاكمة وسنِّ التشريعات املضللة.	 
حتمُّل التَّبعات القانونية واملادية كافة، وتعويض الضحااي وذويهم.	 

شكر 
خالــص الشــكر للناجــني مــن مراكــز االحتجــاز ولــذوي املعتقلــني واملختفــني قســرايً والنشــطاء الذيــن أســهمت مشــاركتهم يف إجنــاز 

هــذا التقريــر وخالــص العــزاء لعائــات الضحــااي.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 13

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


