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أواًل: موجز عن التقرير ومنهجيته:

نتنــاول فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي هــذا التقريــر بشــيء مــن التفصيــل إحــدى المحاكــم 

ــا اإلرهــاب، وذلــك بهــدف إظهــار ممارســاتها  ــي أنشــأها النظــام الســوري، وهــي محكمــة قضاي الشــاذة الت

وأســاليبها واألحــكام الصــادرة عنهــا، مــن أجــل إبــراز مــدى التوحــش الــذي وصلــت إليــه هــذه المحكمــة التــي 

تســعى بشــكل أساســي نحــو تصفيــة الخصــوم السياســيين الذيــن تــم اعتقالهــم وتعذيبهــم، وكان ال ُبــدَّ مــن 

التمهيــد لمعرفــة لمــاذا لــم يتحــرك مجلــس القضــاء األعلــى أو المحكمــة الدســتورية العليــا لالعتــراض علــى 

قانــون إنشــاء محكمــة قضايــا اإلرهــاب، أو علــى ممارســاتها المافيويــة.

إن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقــوم منــذ قرابــة تســع ســنوات بتســجيل أنمــاط متعــددة مــن 

االنتهــاكات المتصلــة باالعتقــال، مثــل مــا يترافــق معــه مــن عمليــات تعذيــب، وإخفــاء قســري، ومحاكمــات، 

ــز التقريــر بشــكل رئيــس علــى عمليــات تحليــل البيانات التــي أجريناها اســتنادًا إلى قاعــدة بيانات  وغيــر ذلــك، ويركِّ

الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان الخاصة بالمعتقلين والمختفين قســريًا والناتجة عن عمليات المراقبة 

والتوثيــق اليوميــة المســتمرة منــذ عــام 2011 حتــى اآلن لحــوادث االعتقــال واالختفــاء القســري، ونقــوم دائمــًا 

لة باالســم والتاريــخ والمــكان  ــواردة فيــه مســجَّ بعمليــات تحديــث مســتمرة عليهــا، وجميــع اإلحصائيــات ال

وظــروف االعتقــال والجهــة المســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء القســري والتعذيــب، والوثائــق، والمحاكمات 

التــي خضــع لهــا الضحيــة وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل، وقــد قــام قســم تكنولوجيــا المعلومــات ببنــاء برنامــج 

خــاص لقاعــدة البيانــات لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع وتتيــح عمليــات الفــرز وفــق المحافظــات أو الجنــس، أو 

الحالــة االجتماعيــة والعلميــة، والفئــة العمريــة أو مــكان االعتقــال، وتدخل جميع البيانات بصــورة أوتوماتيكية. 

وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم 

بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.

ومنــذ إنشــاء النظــام الســوري محكمــة قضايــا اإلرهــاب )نشــير لهــا اختصــارًا بمحكمــة اإلرهــاب(، قمنــا 

بمحــاوالت عديــدة لمتابعــة ورصــد ســير عملهــا وطريقتــه، فقــد تواصلنــا مــع المئــات مــن ذوي المعتقليــن 

المحاليــن إليهــا، كمــا تواصــل معنــا العديــد منهــم، وكذلــك مــع عــدد مــن المحاميــن المتعاونيــن معنــا، كمــا 

قمنا بالحديث مع المعتقلين الذين خضعوا للمحاكمة عبرها، ســواء منهم الذين خرجوا من مراكز االحتجاز 

أو الذيــن مــا زالــوا فــي الســجون المركزيــة فــي مختلــف المحافظــات الســورية، وقــد تمكنــا عبــر ســنوات مــن 

إجــراء عمليــات تحليــل ومقاطعــة للمعلومــات والبيانــات التــي زودنــا بهــا األهالــي، والناجــون مــن المعتقــالت، 

الذيــن زودونــا بمــا جــرى معهــم مــن تفاصيــل، حيــث نــورد فــي هــذا التقريــر 15 روايــة لمعتقليــن ناجيــن أو مــا 

زالــوا قيــد االعتقــال، ولــذوي معتقليــن، وكذلــك ألشــخاص حكــم عليهــم بمصــادرة ممتلكاتهــم عبــر أحــكام 

وقــرارات صــادرة عــن محكمــة قضايــا اإلرهــاب، وقــد حاولنــا بنــاًء علــى كل ذلــك، وبقــدر اإلمــكان نظــرًا للعديــد 

مــن الصعوبــات والتحديــات المتنوعــة، التــي مــن أبزرهــا صعوبــة الحصــول علــى بيانــات المعتقليــن واإلحالــة 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ــا وفــق أقصــى جهــد ممكــن  ــي توفــرت لدين ــات الت ــا ضمــن البيان ــل، حاولن ــك مــن التفاصي ــر ذل واألحــكام وغي

وضمــن عمليــة معقــدة، فــرز المعتقليــن الذيــن خضعــوا لمحكمــة قضايــا اإلرهــاب عــن الذيــن لــم يخضعــوا 

أليــة محاكمــة عــن المعتقليــن الذيــن خضعــوا لمحاكــم أخــرى، ولهــذا فــإن اإلحصائيــات التــي ســجلناها في هذا 

التقريــر هــي إحصائيــات تقديريــة وتمثــل الحــدَّ األدنــى، إضافــة إلــى فرزهــم وفــق مراكــز االحتجــاز التــي يحتجــزون 

فيهــا وبنــاًء علــى أوضاعهــم لــدى المحكمــة ومــن أفــرج عنهــم عبــر قــرارات صــادرة عنهــا.

وقــد أخبرنــا جميــع مــن تحدثنــا معهــم بهدف التقرير، وحصلنــا على موافقتهم في اســتخدام المعلومات التي 

أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق. وكل ذلــك وفــق البرتــوكالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل 

بموجبها منذ ســنوات، ونســعى دائمًا لتطويرها لتواكب أفضل مســتويات الرعاية النفســية للضحايا.

 

ــزت جميعهــا فــي  “ســيطر النظــام الســوري بشــكل مطبــق علــى الســلطات الثــالث، وتركَّ

يــد رئيــس النظــام واألجهــزة األمنيــة، فنتــَج إثــر ذلــك: نصــوص دســتورية، قوانيــن تشــريعية، 

محاكــم شــاذة، تخالــف أبســط معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، مــع حــرص النظــام 

ســد  الســوري علــى اإلبقــاء علــى الواجهــة الشــكلية مــن أجل ممارســة التضليل والخداع، وتتجَّ

تداعيــات كل ذلــك بشــكل واضــح فــي محكمــة اإلرهــاب التــي تعتبــر بمثابــة فــرع أمنــي إضافــي، 

والتــي تهــدف بشــكل أساســي إلــى شــرعنة جريمــة القتــل خــارج نطــاق القانــون للمعتقليــن 

السياســيين أو ســجنهم لســنوات طويلــة، 25 - 30 عــام”.

ثانيــًا: خلفيــة عــن الهيمنــة شــبه المطلقــة للســلطة التنفيذيــة/ األجهــزة 
األمنيــة علــى الســلطة القضائيــة:

عمــل النظــام الســوري بشــكل مــدروس علــى إفــراغ الســلطة القضائيــة بشــكل تــام، حالــه كحــال األنظمــة 

القمعيــة التوتاليتاريــة، لكــن حتــى ضمــن األنظمــة االســتبدادية والدكتاتوريــة هنــاك درجــات فــي تحطيــم 

الســلطة القضائيــة، ونعتقــد أن النظــام الســوري وفقــًا لدســتور عــام 2012، الــذي هــو عبــارة عــن نســخة 

متقاربــة مــع دســتور 1973 يعتبــر واحــدًا مــن أشــد األنظمــة توحشــًا وإقصــاًء للســلطة القضائيــة، التــي يحــاول 

 من مهامهــا، وذلك 
ٍ

أن يظهــر بأنهــا موجــودة عبــر اإلبقــاء علــى التســميات الشــكلية فقــط، لكنهــا ال تقــوم بــأي

وفقــًا للحقائــق الرئيســة التاليــة:

فضل عبد الغني

مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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واحد: السيطرة المطلقة على مجلس القضاء األعلى:

وفقــًا للدســتور الحالــي 2012، والــذي يفتــرض أنــه قــد تــم تعديلــه بعــد الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011، مــا زال 

رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى1 ، وهــذا نســف تــام لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، 

وتكريــس للدكتاتوريــة والتســلط فــي الدســتور، فقــد أصبــح رئيــس الســلطة التنفيذيــة هــو رئيــس الســلطة 

ــة ومــن الســلطة  ــر العــدل، وهــو تابــع لرئيــس الجمهوري ــة وزي ــه، ينــوب عــن رئيــس الجمهوري القضائيــة ذات

ــب  ــك فــإن أغل ــى ذل ــة العامــة 2، إضافــة إل ــه رئيــس النياب ــر العــدل هــو فــي الوقــت ذات ــة، كمــا أن وزي التنفيذي

أعضــاء المجلــس يتــم تعيينهــم، وبالتالــي محاســبتهم مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، لــم يكتفــي النظــام 

الســوري بــكل هــذه التشــويهات الغوغائيــة، لكنــه إضافــة إلــى ذلــك وإمعانــًا فــي مزيــد مــن التحكــم فقــد أتبــع 

القضــاء العســكري إلــى وزيــر الدفــاع3، والقضــاء اإلداري إلــى مجلــس الدولــة 4، الــذي يتبــع بــدوره إلــى الســلطة 

ــًا دور مجلــس القضــاء األعلــى، لكــن النظــام الســوري يكــرر  ــة، ووفقــًا لــكل ذلــك، فقــد انتهــى عملي التنفيذي

دائمــًا أن لديــه مجلــس قضــاء أعلــى، ويحتــرم فصــل الســلطات، وفــي الواقــع مجلــس القضــاء األعلــى مجتــاح 

بالكامــل مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة بأبشــع طريقــة ممكنــة.

اثنان: القضاء على المحكمة الدستورية العليا:

ُيشــرعن النظــام الســوري الدكتاتوريــة والتوتاليتاريــة بنصــوص دســتورية تخالــف أبســط قواعــد النظــم 

الديمقراطية وحقوق اإلنســان، والمحكمة الدســتورية في ظلِّ النظام الســوري مثال ســاطع على القاعدة 

الســابقة، فقــد نــصَّ دســتور 1973 )حافــظ األســد(، ومــن بعــده دســتور 2012 )بشــار األســد(، علــى أن رئيــس 

الجمهوريــة هــو مــن يســمي كافــة أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا5، ويقســمون اليميــن أمامــه6، إضافــة 

إلــى ذلــك، فــإن مــدة واليتهــم أربــع ســنوات7 وهــي أقصــر مــن واليــة رئيــس الجمهوريــة8، وكل هــذا عبــارة عــن 

انتهــاك فاضــح وتحطيــم إضافــي ومــدروس للســلطة القضائيــة، فــوق كل ذلــك، فمــن يحــق لــه تقديــم طلب 

إلــى المحكمــة الدســتورية هــو بشــكل أساســي رئيــس الجمهوريــة، وخمــس أعضــاء مــن مجلــس الشــعب 

>> &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 << ،133 1  دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

>> &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 << ،137 2  دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

>>http://www.cdf-sy.org/low/askrye.htm?fbclid=IwAR1I6Jr3zKXOYRQy3h5mNxoAz-HAF8rEjtzt8Nuw4F4zIgpw4U6uiDMLdcI<< ،3 قانون العقوبات العسكرية

>> &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 << ،139 4  دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

>> &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 << ،141 5  دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

>> &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 << ،145 6  دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

>> &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 << ،143 7  دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

>> &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423 << ،88 8  دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.cdf-sy.org/low/askrye.htm?fbclid=IwAR1I6Jr3zKXOYRQy3h5mNxoAz-HAF8rEjtzt8Nuw4F4zIgpw4U6uiDMLdcI
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)الــذي يســيطر علــى قرابــة ثلثــي أعضائــه حــزب واحــد منــذ عــام 1973، وهــذا الحزب يرشــح شــخصًا واحــدًا حصرًا 

ــأي دور يذكــر فــي تاريــخ ســوريا منــذ دســتور 1973 حتــى  مــن عائلــة األســد(، ولهــذا لــم تقــم هــذه المحكمــة ب

هة بالكامــل، حيــث لــم تحاســب أي شــخص أو مؤسســة علــى انتهــاك الدســتور  اآلن، فهــي مشــلولة ومشــوَّ

علــى الرغــم مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية التــي ارتكبــت بشــكل خــاص مــن بعــد آذار/ 2011، كمــا لــم تمنــع إصــدار 

العشــرات مــن القوانيــن التــي تخالــف الدســتور بشــكل صــارخ، ومــن أبرزهــا القوانيــن الخاصــة بحمايــة عناصــر 

األمــن ومرتكبــي التعذيــب، والقوانيــن التــي تقتضــي بالســيطرة علــى الممتلــكات.

ثالثة: إنشاء محاكم استثنائية/ شاذة:

لــم يتوقــف النظــام الســوري عنــد الســيطرة المطلقــة علــى احتــالل مجلــس القضــاء األعلــى، وتحطيــم 

المحكمــة الدســتورية العليــا، بــل أكمــل طريــق الســيطرة الشــاملة علــى الســلطة القضائيــة عبــر إنشــاء 

محاكــم شــاذة/ بربريــة، ال تراعــي فــي مبادئهــا أبســط معاييــر المحاكمــة العادلــة9، وتجــاوزًا باإلمــكان تســميتها 

محكمــة شــاذة/ بربريــة، هــي أقــرب إلــى فــرع أمــن متوحــش، منــذ ثمانينــات القــرن الماضــي أنشــأ النظــام 

ــت محلهــا محكمــة اإلرهــاب فــي عــام 2012. ــي حلَّ ــة، الت ــدان العســكرية، وأمــن الدول الســوري محكمــة المي

 

يشــكل مجمــوع هــذه العوامــل الثالثــة حالــة الســلطة القضائيــة فــي عهــد النظــام الســوري منــذ عــام 1973 

حتــى اآلن، والتــي هــي أقــرب إلــى تأســيس ســلطة مافيــات أمنيــة منهــا إلــى ســلطة تحتــرم مبــادئ القانــون 

والقضــاء وحقــوق اإلنســان.

 

الســلطة  علــى  األمنيــة  األجهــزة  التنفيذيــة/  الســلطة  هيمنــة  ثالثــًا: 
الشــعب(: )مجلــس  التشــريعية 

يمثــل مجلــس الشــعب )البرلمــان( الســلطة التشــريعية في ســوريا، ويتولى مهــام إقرار القوانيــن واقتراحها 

ها، ومنــذ عــام 1971 جــرت انتخابــات لمجلــس الشــعب كل أربــع ســنوات، لكــن نتائــج االنتخابــات كانــت  وســنِّ

دائمــًا محســومة النتيجــة مســبقًا لصالــح حــزب واحــد، فقــد حظــر حافــظ األســد العمــل الحزبــي المعــارض 

لحكمــه وقمــع األحــزاب والتيــارات السياســية وقــام فعليــًا بإنهــاء التعدديــة الحزبيــة، وتــم تشــكيل كتلــة 

صوريــة مــن عــدة أحــزاب، إلعطــاء صــورة شــكلية، لكــن وكمــا هــو معــروف، فــإن عمودهــا الفقــري والمتحكــم 

الفعلــي بهــا هــو حــزب البعــث العربــي االشــتراكي، وأطلــق عليهــا اســم “الجبهــة الوطنيــة التقدميــة”، وقــد 

قامــت عائلــة األســد بشــرعنة تلــك الســيطرة عبــر نــصٍّ دســتوري منــذ دســتور 1973 وذلــك فــي المــادة الثامنــة 

منــه10 ، التــي تنــصُّ حرفيــًا علــى أن هــذا الحــزب هــو قائــد الدولــة والمجتمــع، وهــذه شــرعنة للحــزب الواحــد 

والدكتاتوريــة والطغيــان، وتنبــع متالزمــة ســيطرة عائلــة األســد علــى مقاليــد الحكــم فــي ســوريا مــن اعتبــار أن 

رئيــس الجمهوريــة هــو األميــن العــام لحــزب البعــث فــي ســوريا، وهــو حافــظ ثــم بشــار األســد، وقــد اســتمرت 

>> https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf<< ،9    منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة

>>&http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=413 << ،8 10   دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973، المادة
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هــذه المــادة، التــي تخالــف أبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة حتــى دســتور شــباط/ 2012، الــذي 

ــًا فقــط، أمــا تطبيقهــا علــى أرض الواقــع فلــم يختلــف فــي شــيء، فقــد بقــي حــزب البعــث  قــام بتغييرهــا نصيَّ

مســيطرًا، وبقــي األميــن العــام مــن عائلــة األســد وليــس أي فــرد آخــر فــي الحــزب.

إن حــزب البعــث ُيهيمــن منــذ عــام 1973 علــى قرابــة ثلثــي مقاعــد مجلــس الشــعب، يســاعده فــي ذلــك ســطوة 

وترهيــب األجهــزة األمنيــة، حيــث يســتخدم موظفــي الحكومــة وطــالب الجامعــات، ومتطوعــي الهــالل األحمــر، 

وســائر الجمعيــات الخيريــة التــي أنشــأها، وكافــة المســتفيدين مــن خدماتها، فــي عمليات التصويــت واالنتخاب 

ــه مجلــس الشــعب أي نقــد أو مســاءلة للنظــام الســوري  ــم يكــن مســتغربًا عــدم توجي ــي ل لصالحــه، وبالتال

علــى مــدى كل ســنوات حكمــه، وبشــكل خــاص بعــد عــام 2011، التــي شــهَدت قيــام الحكومــات بقيــادة رئيــس 

ــى اســتخدام  ــم حــرب، وصلــت إل ــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائ ــكاب انتهــاكات واســعة ُتشــكل جرائ ــة بارت الجمهوري

األســلحة الكيميائيــة، والبراميــل المتفجــرة، وتشــرَّد أزيــد مــن 13 مليــون مواطن ســوري، وقتل النظام الســوري 

أزيــد مــن ربــع مليــون مدنــي، بينهــم قرابــة 14 ألــف مواطــن ســوري بســبب التعذيــب، وأخفــى قرابــة 100 ألــف 

آخريــن، بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وتقاريــر لجــان أمميــة ومنظمــات دوليــة، 

لكــن لــم تتــم مســاءلة وزيــر واحــد أو عزلــه، ولــم يعــارض مجلــس الشــعب، وهــو الــذي يفتــرض أن يكــون صوتــًا 

للمجتمــع فــي وجــه الســلطة الحاكمــة أيضــًا، لــم يعــارض االنتهــاكات والجرائــم التــي مارســها النظــام الســوري 

والمراســيم التعســفية التــي طبقهــا ضد المجتمــع. وقد أصدرنا فــي 14/ آب/ 2020 تقريــرًا في هذا الخصوص.

ــا عــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة/ األجهــزة األمنيــة علــى مجلــس الشــعب والتحكــم بالقوانيــن  وقــد تحدثن

الصــادرة عنــه، وال أدلَّ علــى ذلــك مــن اســتخدامه لتشــريع القوانيــن التــي ترغــب بهــا، مهمــا كانــت تعــارض 

قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ومصالــح الشــعب الســوري، كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن الســطو 

والهيمنــة علــى الممتلــكات10  علــى ســبيل المثــال.

>>&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16218&ref=tree<< ،11 المرسوم التشريعي 63 لعام 2012، الصادر عن رئيس الجمهورية

>>&http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300 << ،المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، الصادر عن رئيس الجمهورية

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313&RID=-1&L<< ،المرســوم التشــريعي 10 لعــام 2018، الصادر عن رئيــس الجمهوريــة

>>&ast=44&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2018&Country=&Num=&Dep=-1

http://sn4hr.org/arabic/2020/08/14/12593/
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16218&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16218&ref=tree&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313&RID=-1&Last=44&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2018&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313&RID=-1&Last=44&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2018&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313&RID=-1&Last=44&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2018&Country=&Num=&Dep=-1&
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رابعــًا: تأســيس محكمــة قضايــا اإلرهــاب فــي تمــوز 2012 بعــد قرابــة عــام 
مــن انــدالع الحــراك الشــعبي المطالــب بالتغيير السياســي والكرامة:

نســتعرض بشــكل موجــز تأســيس المحكمــة وأقســامها، ثــم نتحــدث الحقــًا عــن مــدى انتهــاك جميــع هــذه 

المراحــل ألبســط معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، فقــد أحدثــت محكمــة اإلرهــاب بموجــب القانــون 

رقــم 22 لعــام 2012 فــي 25/ تمــوز/ 2012 ولهــا مقــرٌّ واحــد فقــط في مدينة دمشــق، وتصــدر المحكمة قراراتها 

بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم 19 الصــادر فــي 2/ تمــوز/ 2012 أي قبــل 23 يومــًا مــن صــدور قانــون 

إنشــاء المحكمــة، وقــد كان النظــام الســوري قبــل إصــدار قانــون مكافحــة اإلرهــاب يحاكــم المعتقليــن وفــق 

ــى المــواد  ــة، إضافــة إل ــم الواقعــة علــى أمــن الدول ــات الســوري، وفــق المــواد الخاصــة بالجرائ ــون العقوب قان

الخاصــة باإلرهــاب مــن 304 – 306، حيــث قــام الحقــًا بإحــالل قانــون مكافحــة اإلرهــاب عوضــًا عنهــا، وتتألــف 

محكمــة اإلرهــاب مــن ثالثــة أقســام رئيســة12، نيابــة عامــة ودائــرة تحقيــق ومحكمــة جنايــات اإلرهــاب، كمــا أن 

لهــا دائــرة خاصــة بالنقــض:

ــى . 1 ــاء عل ــة بن ــل رئيــس الجمهوري ــم تعينهــم بمرســوم مــن قب ــًا يت ــة العامــة: تتكــون مــن 15 قاضي النياب

 مــن الحصــول علــى موافقــة األجهــزة األمنية، 
ٍ

اقتــراح وزيــر العــدل )الســلطة التنفيذيــة( وال بــدَّ لــكل قــاض

ويكــون القضــاة مــن المدنييــن والعســكريين، تحيــل األجهــزة األمنيــة ملفــات المعتقليــن التــي تتضمــن 

اعترافــات انتزعــت تحــت التعذيــب إلــى رئيــس نيابــة محكمــة اإلرهــاب، وهــو يفرزهــا إلــى القضــاة ضمــن 

النيابــة العامــة، حيــث يقــوم هــؤالء القضــاة بإصــدار ادعــاء يتوافــق مــع مــا ورد فــي الضبــط القــادم مــن 

األفــرع األمنيــة، وتعــود مــرة أخــرى إلــى رئيــس نيابــة المحكمــة الــذي يقــوم بفرزهــا إلــى قضــاة التحقيــق.

 واحــد يتوزعــون إلــى أربعــة قضــاة . 2
ٍ

دائــرة التحقيــق: تتكــون مــن ســبعة دوائــر، يــرأس كل دائــرة قــاض

عســكريين وثالثــة مدنييــن، وفــي عــام 2017 الحظنــا أنــه جــرى زيــادة أعــداد القضــاة حتــى 11 قاضيًا للتحقيق 

ــق لألحــداث، وينظــر هــؤالء القضــاة  ــات المحكمــة بينهــم قاضــي تحقي وفــق المراســيم الخاصــة بتعين

بالقضايــا المحالــة إليهــم مــن النيابــة العامــة.

 عســكري، . 3
ٍ

محكمــة جنايــات اإلرهــاب: تتألــف مــن ثــالث غــرف فــي كل منهــا ثالثــة قضــاة أحدهــم قــاض

 مدنــي، تنظــر فــي القضايــا التــي يحيلهــا إليهــا قضــاة التحقيــق فــي المحكمــة، 
ٍ

ويــرأس كل غرفــة قــاض

وتصــدر أحكامهــا وفقــًا لقانــون مكافحــة اإلرهــاب، الــذي تتــراوح أحكامــه مــا بيــن الحكــم بالســجن لمــدة 3 

ســنوات حتــى اإلعــدام، وقــد صــدر عنهــا العديــد مــن أحــكام اإلعــدام معظمهــا أحــكام غيابيــة، ولــم نســجل 

تنفيــذ أحــكام إعــدام صــادرة عــن المحكمــة، إمــا بســبب ســرية التنفيــذ، أو بســبب تخفيــض حكــم اإلعــدام 

بمراســيم العفــو التــي تصــدر عــن النظــام الســوري إلــى الســجن المؤبــد لســنوات تتــراوح مــا بيــن 20 حتــى 

30 عــام.

https://www.suwar-magazine.org/articles/1138_%D9<< ،12   مجلــة صــور، المحامــي مشــيل شــّماس: 55000 ألــف دعــوى أحيلــت علــى محكمــة اإلرهــاب منــذ تأسيســها حتــى اآلن

%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-34-%D8%B5%D9%88-%D8%B1-34-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85

>>%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4304&ref=tree&#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2022%20%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202012%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82&text=%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A3%D9%82%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8,%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8225%2D7%2D2012.&text=%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%81%D9%8A,%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89.
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4304&ref=tree&#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2022%20%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202012%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82&text=%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A3%D9%82%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8,%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8225%2D7%2D2012.&text=%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%81%D9%8A,%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89.
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=4306#:~:text=1%2D%20%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%85%D8%B3%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86,%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A.
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=4306#:~:text=1%2D%20%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%85%D8%B3%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86,%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A.
https://www.suwar-magazine.org/articles/1138_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-34-%D8%B5%D9%88-%D8%B1-34-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.suwar-magazine.org/articles/1138_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-34-%D8%B5%D9%88-%D8%B1-34-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.suwar-magazine.org/articles/1138_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-34-%D8%B5%D9%88-%D8%B1-34-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3
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دائرة/ محكمة النقض الخاصة بقضايا اإلرهاب: . 4

لت دائــرة   عســكري ويرأســها مستشــار مدنــي، ُشــكَّ
ٍ

تتألــف مــن ثالثــة قضــاة مستشــارين مــن بينهــم قــاض

النقــض بمرســوم صــادر عــن رئيــس الجمهوريــة )الســلطة التنفيذيــة(، وتختــص فــي النظــر بالطعــون علــى 

القــرارات الصــادرة عــن محكمــة جنايــات اإلرهــاب.

 

مراسيم رئاسية )السلطة التنفيذية( تعدل وتعين في محكمة اإلرهاب:

أصــدر النظــام الســوري عــدة مراســيم أجــرى خاللهــا تعديــالت علــى غــرف المحكمــة وتعيينــات القضــاة 

العامليــن فيهــا، وكانــت آخــر ثالثــة مراســيم هــي: 255 لعــام 2018 و117 لعــام 2019 و69 لعــام 2020. 

ووفقــًا للمرســوم األخيــر رقــم /69/ الصــادر فــي 25/ شــباط/ 2020 فــإن القضــاة الحالييــن فــي محاكــم الجنايات 

فــي محكمــة اإلرهــاب وقضــاة التحقيــق والنيابــة العامة فيهــا، هم:

محكمــة الجنايــات: الغرفــة األولــى برئاســة القاضيــة زاهــرة جميــل بشــماني وعضويــة كل مــن ناجــي فضــل 

هللا العيــد والرائــد وســام يوســف عضــوم، والغرفــة الثانيــة برئاســة محمــد رضــوان حجــة، وعضويــة عبــده ديب 

الدرخبانــي والرائــد ســامر ديــب عبــاس، وتضمنــت الغرفــة الثالثــة كل مــن القضاة محمد ســعيد الحلبي رئيســًا 

وعضويــة كل مــن باســل منــذر فــالح والرائــد أميــر أحمــد إبراهيــم.

وســمى المرســوم كل مــن القضــاة محــي الديــن عمــر قــادري قاضــي تحقيــق خامــس، وعمــر صالــح دهيمــش 

قاضــي تحقيــق ثامــن، ومحمــد حســن الصفــر قاضــي تحقيــق تاســع، ومحمــد تيســير قــال عــواد قاضــي تحقيــق 

حــادي عشــر.

كمــا ســمى هــذا المرســوم كل مــن القضــاة فاتــن ســليم ســيروان رئيــس نيابــة عامــة ورهــف لونديــوس فهدة 

ومجــد صــالح حمــود وســامر إبراهيــم الصــوص وكالء نيابــة عامــة، وفــادي علــي مهنــا معــاون نيابــة عامة. 

خامســًا: أربعــة عشــر ســببًا رئيســًا تجعــل مــن محكمــة قضايــا اإلرهــاب 
فرعــًا أمنيــًا إضافيــًا لخدمــة النظــام الســوري:

واحد: اعتقال تعسفي ثم انتزاع اعترافات تحت التعذيب:

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإنــه ال يــزال قرابــة 131 ألــف مواطــن ســوري قيــد 

االعتقــال التعســفي أو االختفــاء القســري لــدى النظــام الســوري، إن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن هــم 

معتقلــون سياســيون ســلميون بنســبة تقــارب الـــ 85 % )قرابــة 15 % هــم مقاتلــون فــي صفــوف المعارضــة 

المســلحة(، علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي الحــراك الشــعبي كمتظاهريــن، حقوقييــن، إعالمييــن، كــوادر طبيــة، 

إغاثــة، أحــزاب معارضــة، كتــاب رأي، نشــطاء علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي، وغيــر ذلــك، فاالعتقــال مــن 

ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــي لحقــوق اإلنســان فــي حري ــون الدول ــي ويخالــف أبســط قواعــد القان ــر قانون جــذره هــو غي

واالعتــراض والنقــد والمطالــب بالحقــوق السياســية واالقتصاديــة.

https://drive.google.com/file/d/1rqmqrqoGrNoCpxO0jlrEEUCzZxLrKeBW/view
https://drive.google.com/file/d/1rqmqrqoGrNoCpxO0jlrEEUCzZxLrKeBW/view
https://drive.google.com/file/d/1AVGY3Agh5FOQGPzBzW8-WQDIQE-lUNZ_/view
https://drive.google.com/file/d/1AVGY3Agh5FOQGPzBzW8-WQDIQE-lUNZ_/view
https://drive.google.com/file/d/1EDNPEcNRLXha9UJAdomNAz9KUCV4dLo_/view?fbclid=IwAR1fH7CnA6jCqHMVvv89BKRffhoytCAP0PgHfu34VJq-RECO67DvvFtb2Ww
https://drive.google.com/file/d/1EDNPEcNRLXha9UJAdomNAz9KUCV4dLo_/view?fbclid=IwAR1fH7CnA6jCqHMVvv89BKRffhoytCAP0PgHfu34VJq-RECO67DvvFtb2Ww
https://drive.google.com/file/d/1LVPibh1rolt2V3eWmVsn6TQySD3YkEbE/view
https://drive.google.com/file/d/1LVPibh1rolt2V3eWmVsn6TQySD3YkEbE/view
http://jle.gov.sy/images/2018/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20255_n.pdf
http://jle.gov.sy/images/2018/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20255_n.pdf
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ال يتــم االعتقــال وفقــًا لمذكــرة قانونيــة، وال تعــرف الجهــة التــي تقــوم باالعتقــال، ويمنــع المعتقــل فــي كثيــر 

، ويتحــول الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن إلــى مختفيــن 
ٍ

مــن األحيــان مــن التواصــل مــع أهلــه أو مــع محــام

قســريًا.

يتعــرض المعتقلــون ألســاليب تعذيــب وحشــية، وال يــكاد ينجــو معتقــل مــن التعذيــب، وتنتــزع منهــم 

االعترافــات بســبب التعذيــب، وتســجل هــذه االعترافــات ضمــن ضبــط داخــل فــرع األمــن.

نــت فيهــا اعترافــات تحــت التعذيــب مــن األجهــزة األمنيــة إلــى النيابــة العامــة فــي  اثنــان: إحالــة الضبــوط التــي دوِّ

محكمــة اإلرهاب:

اســتنادًا إلــى االتهامــات التــي تــم انتزاعهــا تحــت التعذيــب، ثــم تدوينهــا ضمــن ضبــط/ ملــف، داخــل فــرع األمــن، 

يقــوم فــرع األمــن بإحالــة هــذا الضبــط إلــى النائــب العــام فــي محكمــة اإلرهــاب، وهنــا ال بــدَّ مــن التأكيــد علــى أن 

مــا بيــن 25 % إلــى 35 % مــن المعتقليــن لديهــا تقــوم األفــرع األمنيــة بإحالتهــم إلــى محكمــة اإلرهــاب، أما البقية 

فــال تتــم إحالتهــم، وقــد يقضــي المعتقــل ســنوات عديــدة تصــل إلــى 8 أو 9 ســنوات دون أن تتــم إحالتــه إلــى 

أيــة محكمــة، ودون أن توجــه إليــه تهمــة، ودون أن يتواصــل مــع العالــم الخارجــي، فهــو فــي عــداد المختفيــن 

قســريًا، وقــد يتنقــل المعتقــل بيــن فــرع أمــن وآخــر، وقــد ينتقــل مــن فــرع أمــن إلــى ســجن عســكري، مثــل 

ســجن صيدنايــا العســكري، ويتــم نقــل كافــة المعتقليــن المحاليــن مــن األفــرع األمنيــة المنتشــرة فــي كافــة 

المحافظــات الســورية إلــى دمشــق حصــرًا، ألن المحكمــة لهــا فــرع واحــد فــي دمشــق، ثــم يجــري توزيعهــم 

ــه أو  ــة المنتشــرة فــي المحافظــات بحســب مــكان انتمــاء المعتقــل أو مــكان اعتقال ــى الســجون المركزي إل

بحســب عوامــل أخــرى تدخــل فــي توزيــع المعتقليــن كاألوضــاع األمنيــة مثــاًل، ممــا يضاعــف مــن معانــاة أهالــي 

المعتقليــن، كمــا قــد يقــرر فــرع األمــن إحالــة أشــخاص مختفيــن قســريًا إلــى المحكمــة، فرئيــس الفــرع األمنــي 

هــو الــذي يقــرر مــن تتــم إحالتــه إلــى المحكمــة وفقــًا ألهوائــه.

وقــد تتــم إحالــة بعــض المعتقليــن إلــى محاكــم شــاذة/ سياســية/ اســتثنائية أخــرى، مثــل محكمــة الميــدان 

العســكرية، توقفــت اإلحالــة إلــى المحاكــم العاديــة منــذ نهايــة عــام 2012.

ثالثــة: ال تطبــق أصــول المحاكمــات وال قواعــد اإلثبــات فــي جميــع أدوار وإجــراءات المالحقــة والمحاكمــة فهــي 

شــاذة/ اســتثنائية، علــى ســبيل المثال:

-  ال يوجد قاضي إحالة بل تتم اإلحالة من رئيس فرع األمن.

َبل الســلطة التنفيذية/  رئيس 
ِ
-  الطعن يتم أمام دائرة خاصة بالمحكمة نفســها، وهذه الدائرة مشــكلة من ق

الجمهورية.

-  األحــكام الغيابيــة ال تقبــل الطعــن إال لمــن ســلم نفســه طوعيــًا، لكــن كيــف يعلــم المواطــن إن كان قــد صدر 

حكــم بحقــه أم ال؟ ال أحــد يعلــم ألن األحــكام ال يتــم نشــرها، بــل إنــه ال يوجــد تبليــغ/ اســتدعاء، ويتــم طباعــة ورقة 

توضــع علــى لوحــة إعالنــات داخــل ديــوان المحكمــة فــي دمشــق فقــط، فكيــف ســوف تصــل إلــى مواطــن فــي 

مدينــة حمــص أو فــي بلــدة مــن ريــف حمــاة علــى ســبيل المثــال. 

http://sn4hr.org/arabic/?p=11639
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-  جلســات المحكمــة غيــر مفتوحــة لحضــور اإلعــالم أو الشــعب، كمــا أن ُأَســر المعتقلين يخشــون/ال يمكنهم 

الحضور.

أربعــة: النــص القانونــي الــذي تعمــل بموجبــه المحكمــة يتضمــن انتهــاكات صارخــة للقانــون الدولــي لحقــوق 

ــن  ُيمكِّ بحيــث  فضفاضــة  بطريقــة  المــواد  صياغــة  تمــت  وقــد  القانونيــة،  المعاييــر  وألبســط  اإلنســان 

المحكمــة مــن توجيــه تهــم بــكل ســهولة، ولصــق تهمــة اإلرهــاب بمواطــن لمجــرد أنــه علــى ســبيل المثــال: 

ــس منظمــة مجتمــع مدنــي، أو شــارك فــي مظاهــرة، بــل أبعــد مــن ذلــك ولمجــرد  قــد كتــب تغريــدة، أو أسَّ

النيــة بالقيــام بعمــل دون البــدء بــه، فقــد نصــت المــادة /2/ مــن القانــون رقــم 19 لعــام 2012 “المؤامــرة 

التــي تهــدف إلــى ارتــكاب أي جنايــة مــن الجنايــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون يعاقــب عليهــا 

باألشــغال الشــاقة المؤقتــة”.

خمســة: تحاكــم المدنييــن والعســكريين واألحــداث علــى حــد ســواء، وهــذا يعــارض قواعــد االختصــاص 

النوعــي. القضائــي 

ــق، النقــض(، فــي انتهــاك صــارخ  ــن القضــاة فــي المحكمــة )التحقي ــة هــو مــن يعي ســتة: رئيــس الجمهوري

ألبســط معاييــر مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، بمعنــى أن النظــام الســوري لــم يكتفــي بالهيمنــة على مجلس 

القضــاء األعلــى، بــل منعــه علــى الرغــم مــن الســيطرة المطلقــة عليــه مــن تعييــن قضــاة المحكمــة، ويقتصــر 

دوره علــى االقتــراح فقــط.

سبعة: رئيس النيابة في المحكمة عبارة عن ممر عبور من األفرع األمنية نحو قضاة المحكمة:

تحيــل األجهــزة األمنيــة ملفــات المعتقليــن التــي تتضمــن اعترافــات انتزعــت منهــم تحــت التعذيــب إلــى رئيــس 

نيابــة محكمــة اإلرهــاب، وهــو يفرزهــا إلــى القضــاة ضمــن النيابــة العامــة، ال يجــرؤ هــؤالء القضــاة علــى تغييــر 

مــا ورد فــي الضبــط الــوارد مــن فــرع األمــن، بــل يتواطــؤون لصالــح األجهــزة األمنيــة علــى حســاب المواطــن 

المعتقــل، ويقومــون بإصــدار ادعــاء يتوافــق مــع مــا ورد فــي الضبــط القــادم مــن األفــرع األمنيــة، ثــم تعــود مــرة 

أخــرى إلــى رئيــس نيابــة المحكمــة الــذي يقــوم بفرزهــا إلــى قضــاة التحقيــق، وغالبــًا ال توجــد أيــة أدلة لــدى االدعاء 

العــام ســوى االعترافــات المنتزعــة تحــت التعذيــب، كمــا ال يشــمل االدعــاء شــهادة شــهود ضــد المعتقــل، 

إال مــن عناصــر مــن األجهــزة األمنيــة أو الشــبيحة ربمــا، وفــي المقابــل ال يســمح للمعتقــل باســتدعاء شــهود 

للدفــاع عنــه.
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ثمانيــة: قاضــي التحقيــق يرفــض إفــادات المعتقليــن بأنهــم تعرضــوا للتعذيــب ويبــرئ األجهــزة األمنيــة مــن 

تهمــة التعذيــب:

ــا العشــرات مــن  يصــل المعتقــل إلــى قاضــي التحقيــق، الــذي هــو أشــبه مــا يكــون بعنصــر أمــن، فقــد أخبرن

الناجيــن أن القاضــي المزعــوم لــم يأخــذ بنظــر االعتبــار تجــرَؤ البعــض منهــم علــى إخبــاره بــأن كافــة مــا هــو 

مــدون ضمــن الملــف منتــزع تحــت التعذيــب، ألن كافــة الجلســات تكــون بحضــور عناصــر مــن األجهــزة األمنيــة 

ومراقبتهــم، وهــذا يعــرض المعتقــل لمزيــد مــن اإلرهــاب والرعــب، لكــن القاضــي وبــداًل مــن أن يفتــح تحقيقــًا 

مــع األفــرع األمنيــة يرفــض شــهادة المعتقــل، كمــا يرفــض طلبــه أن يعــَرض علــى طبيــب مختــص للتحقــق 

مــن تعرضــه للتعذيــب13.

يقــرر قاضــي التحقيــق إمــا اتهــام المعتقــل وبالتالــي إحالتــه إلــى قســم محكمــة الجنايــات فــي محكمــة اإلرهــاب، 

أو العفــو عنــه، وتلعــب رشــوة قضــاة التحقيــق دورًا بــارزًا فــي قــرار العفــو عنــه، وقــد تصــل بعــض مبالــغ 

الرشــاوى إلــى مئــات آالف الــدوالرات.

تسعة: انتهاك حق الدفاع المقدس بشكل بربري:

تضــع المحكمــة واألجهــزة األمنيــة عراقيــل فظيعــة أمــام محاميــي الدفــاع تجعــل مــن وجودهــم أمــرًا شــكليًا 

وشــبه معــدوم األثــر، ال يتــاح للمحامــي فرصــة زيــارة أو مقابلــة المــوكل قبــل المحاكمــة بشــكل دوري، وال يتــاح 

للمحامــي الحصــول علــى ملــف التهــم، ال يتــم اســتدعاء شــهود الدفــاع، ال يســمح غالبــًا بتقديــم مذكــرة الدفــاع 

ــة، واألســوأ مــن كل ذلــك أن هــذه  ــر ملزمــة بإجــراء محاكمــات علني ــم مرافعــة شــفهية، غي ــة، أو تقدي مكتوب

المحكمــة غيــر ملزمــة باالطــالع أو مناقشــة الدفــاع.

عشــرة: أحــكام محكمــة الجنايــات تســتند علــى الضبــط األمنــي، وعبــارة عن بضعة أســطر وتصل حتــى اإلعدام 

بتهمة المشــاركة في مظاهرة أو نشــاط إعالمي أو سياســي أو حقوقي:

األحــكام الصــادرة عــن المحكمــة تســتند علــى جميــع المراحــل الســابقة، والنصــوص الصــادرة عنهــا أشــبه مــا 

تكــون بقــرارات عســكرية وليســت أحــكام قضائيــة، وهــي ال تتجــاوز بضعــة أســطر، وتتــراوح األحــكام بيــن 1 - 3 

ســنوات حتــى اإلعــدام، وتهــدف هــذه األحــكام إلــى التخلــص مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن المواطنيــن المطالبيــن 

بالتغييــر السياســي والمعارضيــن للنظــام الحاكــم، وجعلهــم عبــرة لبقيــة المواطنيــن.

اســتنادًا على كل ما ســبق، يمكننا أن نقول إن كافة األحكام الصادرة بحق المعتقلين السياســيين )الحديث 

فــي كافــة التقريــر عــن المعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي وهــم الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن 

والمحاكميــن فــي هــذه المحكمــة األمنيــة(، إن كافــة هــذه األحــكام هــي أحــكام غيــر قانونيــة وباطلــة، ويتــم 

تنفيذهــا بقــوة الســلطة واألجهــزة األمنيــة، لكنهــا تخلــو مــن أيــة مرحلــة قانونيــة.

https://www.freedomraise.net/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-<< شــماس،  ميشــيل  الشــعب،  إلرهــاب  إرهــاب  محكمــة  عالحريــة،  طلعنــا   13

>>/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8

https://www.freedomraise.net/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
https://www.freedomraise.net/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
https://www.freedomraise.net/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
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أحد عشر: ال معنى للنقض في محكمة تعتمد على االعترافات المنتزعة تحت التعذيب دلياًل وحيدًا:

إضافــة إلــى كــون قضــاة النقــض معينيــن من قبل الســلطة التنفيذية كما أشــرنا ســابقًا، فــإن هذه المحكمة 

ال تصــدر أحكامــًا معللــة، هــي غيــر مضطــرة لذلــك بحســب قانــون تأسيســها، ولذلــك فــإن وصفهــا بمحكمــة 

شــريعة الغــاب أو البربريــة هــو وصــف دقيــق، وبالتالــي فــال يوجــد معنــى للنقــض، عــالوة علــى ذلــك، فهــي ال 

ــب، فكيــف ســوف يتمكــن المحامــي مــن الطعــن  ــى اعترافــات منتزعــة تحــت التعذي ــل إل ــة ب ــى أدل تســتند إل

باألحــكام الصــادرة عنهــا، أو إثبــات خــالف مــا ورد فــي ملــف المعتقــل، وبالتالــي فــال يمكــن لمعتقــل أرادت 

األجهــزة األمنيــة محاســبته أن ينجــو مــن أنيابهــا مطلقــًا.

ت األحــكام الجائــرة التــي أصدرتها محكمــة اإلرهاب إلى قيــام المعتقلين باحتجاجات  فــي العديــد مــن المــرات أدَّ

وعصيــان فــي بعــض الســجون المركزيــة كســجن حمــاة وحمــص وطرطــوس المركــزي، وقــد أشــرنا فــي عــدة 

تقاريــر ســابقة إلــى هــذه االحتجاجــات وتداعياتهــا ففــي ســجن حمــاة المركــزي عوقــب عــدد مــن المعتقليــن 

عبــر نقلهــم إلــى ســجون أخــرى بعيــدة عــن محافظتهــم، أمــا المعتقلــون فــي ســجن طرطــوس المركــزي 

فعلــى الرغــم مــن إضرابهــم أليــام طويلــة إال أن عناصــر حفــظ النظــام وبمســاعدة بعــض الســجناء الجنائييــن 

قمعــت احتجاجهــم ولــم يســتجب النظــام الســوري لمطالبهــم، أمــا ســجن حمــص المركــزي فعلــى الرغــم 

مــن اســتمرار االحتجاجــات فيــه لســنوات وســقوط ضحايــا مــن المعتقليــن منــذ نهايــة عــام 2012 حتــى نهايــة 

عــام 2018 لــم يســتجب النظــام الســوري لمطالــب المعتقليــن واســتمرت وعــوده بإعــادة النظــر فــي األحــكام 

الصــادرة بحقهــم.

اثنا عشر: اختفاء معتقلين على الرغم من وقوفهم أمام المحكمة والمحكمة ال تسأل عن مصيرهم:

ال تقتصــر عمليــات اإلخفــاء القســري علــى المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لألفــرع األمنيــة أو فــي 

الســجون العســكرية والســرية بــل طالــت أيضــًا المعتقليــن فــي الســجون المركزيــة فــي المحافظــات 

الســورية، علــى الرغــم مــن أن البعــض مــن هــؤالء قــد أحالتهــم األجهــزة األمنيــة إلــى بعــض المحاكــم، مثــل 

المحاكــم العســكرية ومحاكــم الميــدان العســكرية ومحكمــة اإلرهــاب، والبعــض مــن هــؤالء بعــد أن تمــت 

 لهــم، فقــد وثقنــا فــي الشــبكة الســورية 
ٍ

ــن أهلهــم مــن زيارتهــم، وتوكيــل محــام إحالتهــم إلــى المحكمــة تمكَّ

لحقــوق اإلنســان اختفــاًء مفاجئــًا لكثيــر مــن المعتقليــن الذيــن يخضعــون لمراحــل المحاكمــة فــي محكمــة 

ــي قامــت بنقلهــم واحتجازهــم  ــم تقــم المحكمــة بالســؤال عــن مصيرهــم، ومــن هــي الجهــة الت اإلرهــاب، ول

لديهــا، ولــدى تواصلنــا مــع العديــد مــن عوائــل هــؤالء فقــد أكــدوا لنــا عــدم معرفتهــم بمصيــر أبنائهــم أو مــكان 

احتجازهــم، وقــد الحظنــا تزايــد أعــداد المعتقليــن الذيــن أخفــوا مــن الســجون المركزيــة منــذ مطلــع عــام 2018 

حتــى اليــوم، ولدينــا تخــوف علــى حياتهــم، فقــد يكــون فــرع األمــن الــذي أحالهــم إلــى المحكمــة قــرر إرجاعهــم إليــه 

وتعريضهــم لالختفــاء القســري مجــددًا وكذلــك للتعذيــب، إن األجهــزة األمنيــة هــي المتحكــم الرئيــس فــي 

البلــد برئاســة مباشــرة مــن رئيــس الجمهوريــة وال يتجــرأ أحــد علــى مســاءلتها.

http://sn4hr.org/arabic/2016/05/07/6231/
http://sn4hr.org/arabic/2016/03/12/5754/
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ثالثة عشر: إعادة اعتقال الشخص بعد إخالء سبيله أو انتهاء مدة محكوميته:

بعــد خــروج المعتقــل الخاضــع لمحكمــة اإلرهــاب مــن مركــز االحتجــاز إمــا بعــد صــدور قــرار بإخــالء الســبيل أي 

يخلــى ســبيله ويبقــى تحــت المحاكمــة وهــو فــي الخــارج، أو بعــد انتهــاء مــدة حكمــه وفــي كال الحالتيــن يحتــاج 

المفــرج عنــه الســتخراج وثيقــة “كــف بحــث14 “ ليتــم إيقــاف مالحقتــه بعــد خروجــه مــن مركــز االحتجــاز، لكننــا 

ســجلنا أنــه علــى الرغــم مــن حصولــه علــى هــذه الوثيقــة فقــد يعــاد اعتقالــه مــن قبــل أحــد األفــرع األمنيــة وغالبًا 

ــه قــد يعتقــل مرتيــن لألســباب ذاتهــا،  ــاًء عليهــا، أي أن لألســباب والتهــم ذاتهــا التــي جــرى اعتقالــه ســابقًا بن

وقــد يقضــي الشــخص الــذي أعيــد اعتقالــه أشــهرًا وســنوات ليثبــت مجــددًا أنــه قــد خضــع للمحاكمــة وأطلــق 

ســراحه، بنــاًء علــى ذلــك، يبقــى المواطــن المفــرج عنــه مــن محكمــة اإلرهــاب تحــت خطــر تعرضــه لالعتقــال 

ــى التشــرد نحــو المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات  ــن إل ــد مــن المعتقلي ــك العدي مجــددًا، وقــد دفــع ذل

النظــام أو خــارج البــالد وعــدم التفكيــر بالعــودة مطلقــًا طالمــا بقــي النظــام الحالــي.

أربعــة عشــر: مراســيم عفــو وهميــة ال تشــمل الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك 

الشــعبي: 

األمنــي  المعيــار  إلــى  تســتند  مزاجيــة  وفــق  العفــو  مراســيم  اإلرهــاب  ومحكمــة  األمنيــة  األفــرع  تفســر 

والسياســي وليــس إلــى القانونــي، فقــد الحظنــا أنَّ هنــاك العشــرات مــن المعتقليــن تنطبــق عليهــم بعــض 

المــواد الــواردة فــي مراســيم العفــو لكــن ال يتــم اإلفــراج عنهــم، وكنــا قــد أصدرنــا تقريريــن منفصليــن عــن 

آخــر مرســومين للعفــو صــدرا عــن النظــام الســوري، وكانــت حصيلــة مــن تــم اعتقالهــم بعــد مراســيم العفــو 

أعلــى مــن حصيلــة الذيــن تــم اإلفــراج عنهــم، والنظــام الســوري بحاجــة إلــى 325 ســنة لإلفــراج عــن 131 ألــف 

معتقــل علــى هــذه الوتيــرة.

سادســًا: حصيلــة المواطنيــن الخاضعيــن لمحكمــة قضايــا اإلرهــاب 
والمصــادرة ممتلكاتهــم: عنهــم  والمفــرج 

هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي تقديــر حصيلــة المواطنيــن الخاضعيــن لمحكمــة اإلرهــاب أو المفــرج عنهــم، أو 

القضايــا التــي تعاملــت معهــا المحكمــة، ألن المحكمــة ال تنشــر أي مــن مداوالتهــا أو أحكامهــا أو قــرارات 

االتهــام، واألفــرع األمنيــة ال تنشــر قوائــم بالمواطنيــن الذيــن تمــت إحالتهــم إلــى محكمــة اإلرهــاب، وقــد قدرنــا 

هــذه اإلحصائيــات باالســتناد إلــى عمليــات مراقبــة علــى مــدى ســنوات طويلــة للحــاالت التــي تعاملــت معهــا 

محكمــة اإلرهــاب وعبــر مقابــالت مــع األهالــي وبيانــات مــن داخــل الســجون المركزيــة مع عناصــر عاملين فيها، 

ونؤكــد علــى أن هــذه اإلحصائيــات الــواردة هــي تقريبيــة وتمثــل جــزءًا مــن الواقــع، وقــد قســمنا أبــرز المخرجــات 

ضمــن أربــع فئــات رئيســة هــي:

14 كــف البحــث: هــو طلــب يقــدم للنيابــة العامــة فــي المحافظــة أو للمحكمــة التــي أصــدرت قــرار التوقيــف أو الحكــم ليتــم مــن خاللــه إيقــاف البحــث عــن الشــخص 

الــذي صــدرت بحقــه مذكــرة البحــث مــن قبــل الشــرطة ولكــن فــي الواقــع تبقــى مذكــرة البحــث ســارية وخاصــة مــن قبــل األفــرع األمنيــة.

http://sn4hr.org/arabic/2020/05/15/12214/
http://sn4hr.org/arabic/?p=12042
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واحد: ما ال يقل عن 10767 مواطنًا سوريًا يخضعون لمحكمة اإلرهاب من ضمن قرابة 131 ألف معتقل:

وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن 130758 شــخصًا ال يزالــون قيــد 

االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 

2020، مــن بينهــم مــا ال يقــل عــن 84371 مختــٍف قســريًا، والمختفــون قســريًا ال يخضعــون أليــة محاكمــة، أي 

أن النســبة العظمــى مــن المعتقليــن يتحولــون إلــى مختفيــن قســريًا، ونســبة محــدودة مــن بيــن المعتقليــن 

تتــم إحالتهــم إلــى محكمــة اإلرهــاب، ألن اإلحالــة تتــم وفقــًا ألهــواء قــادة األفــرع األمنيــة، وتتــم بالتنســيق مــع 

المحكمــة، وذلــك بســبب:

-  ضخامــة أعــداد المعتقليــن وهــم فــي الحــد األدنــى 131 ألــف، )نحــن علــى يقيــن أن هنــاك آالف حــاالت االعتقــال 

لــم نتمكــن مــن تســجيلها لدينا(.

-  قلة أعداد القضاة والموظفين العاملين فيها، وهي متمركزة في محافظة واحدة هي دمشق.

بنــاء علــى هذيــن الســببين نالحــظ بطئــًا فــي التعامــل مــع الملفــات، ممــا يزيــد مــن مــدة اعتقــال الموقوفيــن/ 

المحكومين.

تقــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن مــا ال يقــل عــن 10767 شــخصًا بينهــم 896 ســيدة و16 طفــاًل 

ــا اإلرهــاب منــذ تشــكيلها فــي تمــوز/ 2012 حتــى تشــرين األول/ 2020،  ــون يخضعــون لمحكمــة قضاي ال يزال

ويحتجــز المعتقلــون الخاضعــون لمحكمــة قضايــا اإلرهــاب فــي الســجون المركزيــة المدنيــة المنتشــرة 

فــي المحافظــات الســورية، وقــد توزعــوا علــى الســجون المركزيــة وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان علــى النحــو التالــي:  

https://drive.google.com/file/d/1nzx4mBBtaye9IElTTiTcl9MiQpOzfZXZ/view
https://drive.google.com/file/d/1nzx4mBBtaye9IElTTiTcl9MiQpOzfZXZ/view
https://drive.google.com/file/d/1QlQ1E4ESMfFoM2hbnNZ5WV7ZeCP4IdkB/view
https://drive.google.com/file/d/1QlQ1E4ESMfFoM2hbnNZ5WV7ZeCP4IdkB/view
https://drive.google.com/file/d/1bKfw84FrGuLoDvzptLWLBAwixgLsm0l6/view
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ويتوزعون بحسب وضعهم لدى المحكمة موقوف/ محكوم على النحو التالي:

الموقوفــون: مــا ال يقــل عــن 7703 شــخصًا مــا زالــوا موقوفيــن لــدى محكمــة قضايــا اإلرهــاب، معظمهــم 

محالــون إلــى محكمــة جنايــات اإلرهــاب وتراوحــت مــدة اعتقالهــم )مــن لحظــة اعتقالهــم حتــى تشــرين األول 

2020( مــا بيــن 4 - 7 ســنوات.

المحكومــون: مــا ال يقــل عــن 3064 شــخصًا حوكمــوا مــن قبل محكمــة جنايات اإلرهاب وقــد تراوحت معظم 

أحــكام الســجن بيــن 10 15- - 20 عــام، وســجلنا قرابــة 36 حكمــًا باإلعــدام، ووفقــًا لبعــض مراســيم العفــو 

فقــد خفضــت بعــض هــذه األحــكام مــا بيــن ســنتين إلــى ثالثــة ســنوات، وخفضــت عقوبــة اإلعــدام لبعــض 

المحكوميــن إلــى الســجن مــا بيــن 25 - 30 ســنة، كمــا قــدم بعــض المعتقليــن طلبــات أمــام محكمــة النقــض.

اثنــان: قرابــة 8027 شــخصًا بينهــم 262 ســيدة )أنثــى بالغــة( و28 طفــاًل أخلــي ســبيلهم مــن قبــل محكمــة 

اإلرهــاب:

ســجل فريق الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ما ال يقل عن 8027 شــخصًا بينهم 262 ســيدة )أنثى بالغة( 

و28 طفــاًل، أفــرج عنهــم عبــر قــرارات وأحــكام صــدرت عــن محكمــة اإلرهــاب وذلــك منــذ تشــكيل المحكمــة فــي 

تمــوز/ 2012 حتــى تشــرين األول/ 2020، وهــم يتوزعــون ضمن أربع تصنيفات رئيســة:

العديــد منهــم كانــوا موقوفيــن لســنوات دون توجيــه تهــم مــن نيابــة المحكمــة، ودون أن تصــدر أحكامــًا . 1

بحقهــم، ثــم صــدرت أحــكام وقــرارات بإخــالء ســبيلهم، والبعــض منهــم قــد يكــون قضــى عــدة ســنوات 

قيــد االعتقــال/ االختفــاء.

البعض اآلخر من هؤالء ممن انقضت مدة محكوميته التعسفية، وبالتالي أفرج عنه.. 2

بعضهم أفرج عنه بسبب دفع رشوة أو كفالة مالية.. 3

ــر مراســيم العفــو التــي أصدرهــا النظــام . 4 ــة جــدًا ال تتجــاوز بضــع مئــات ممــن أفــرج عنهــم عب أعــداد قليل

الســوري.

يبقــى أن نؤكــد مجــددًا أن هــؤالء عرضــة لالعتقــال مجــددًا وفــي أي وقــت، وقــد ســجلنا فــي قســم المعتقليــن 

فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــددًا كبيــرًا مــن هــذه الحــاالت.
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ثالثة: القضايا التي نظرت فيها محكمة قضايا اإلرهاب:

يقــدر عــدد القضايــا التــي نظــرت15 فيهــا محكمــة اإلرهــاب منــذ تأسيســها حتــى تشــرين األول/ 2020 بقرابــة 

90560 قضيــة منهــا نحــو 5364 قضيــة لنســاء، حيــث أصــدرت المحكمــة مــا ال يقــل عــن 20641 حكمــًا 

بالســجن ومــا ال يقــل عــن 2147 حكمــًا باإلعــدام معظمهــا صــدر غيابيــًا )أي أنــه غيــر معتقــل حاليــًا(. وتشــكل 

هــذه الحصيلــة عــدد القضايــا اإلجمالــي التــي أحيلــت إلــى ديــوان النيابــة العامــة فــي محكمــة اإلرهــاب مــن جميــع 

المحافظــات، وتتضمــن المتهميــن المحتجزيــن، وغيــر المحتجزيــن، والموقوفيــن، والذيــن صــدرت أحــكام 

بحقهــم، ونشــير إلــى أنــه قــد تكــون القضيــة لشــخص واحــد أو لعــدة أشــخاص معــًا.

إن هــذه األحــكام فــي مجملهــا أحــكام غيــر قانونيــة، وتعتبــر صــادرة عــن جهــة تخالــف فــي جميــع مراحــل عملهــا 

القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان.

أربعــة: مــا ال يقــل عــن 3970 حالــة حجــز ومصــادرة أمــوال اســتهدفت معارضيــن سياســيين، مــن بينهــم مــا 

ال يقــل عــن 57 طفــاًل:

لــم يكتفــي النظــام الســوري بتصفيــة خصومــه السياســيين بالســجن واإلعــدام، بــل إنــه قــام بتضميــن قانــون 

مكافحــة اإلرهــاب الــذي تحكــم بموجبــه المحكمــة نصوصــًا تهــدف إلــى الســيطرة علــى ممتلــكات المعارضين 

السياســيين والعســكريين، وذلــك وفقــًا للمــادة 11 والمــادة 12 مــن نصوصــه، كمــا أن النظــام الســوري 

ــص قانونــًا خاصــًا لتجريــد ملكيــة خصومــه الذيــن شــاركوا فــي الحــراك الشــعبي ضــده، ألنــه وكمــا أشــرنا  خصَّ

نموذج عن وثيقة بيان بالحكم صادرة عن محكمة الجنايات الثانية 

15 أي جميع القضايا التي اطلعت عليها المحكمة، وتشمل المحكومين والموقوفين والمخلى سبيلهم وأحكام المصادرة

https://drive.google.com/file/d/1RCDS66eyd9-rjOWOgitPaYxxiUwZPZOU/view
https://drive.google.com/file/d/13z4sgWIMdJXYVObI-ay9Cyt0QAZCmuP7/view
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ســابقًا فــإن المعاييــر فضفاضــة وتطبــق بشــكل أساســي علــى الذيــن شــاركوا فــي الحــراك الشــعبي وطالبــوا 

برحيــل عائلــة األســد عــن الســلطة، وفــي يــوم األحــد 16/ أيلول/ 2012 صدر المرســوم التشــريعي رقــم 63 الذي 

ــل مــا ورد فــي المادتيــن 11 و12 مــن أجــل تجميــد ومصــادرة أمــوال المعارضيــن، وهــذا القانــون  ــع ويكمِّ يوسِّ

الهمجــي ال يقتصــر فقــط علــى األشــخاص أنفســهم بــل يمتــد إلــى أقربائهــم وأســرهم، وبشــكل خــاص فــي 

حــال الميــراث المشــترك، حيــث يتــم تجميــد التصــرف بهــذا الميــراث للعائلــة بأكملهــا بســبب أحــد أفرادهــا، 

وذلــك كونــه معارضــًا للنظــام الســوري، ممــا تســبب فــي وقــوع خالفــات ضمــن األســرة الواحــدة، وتنــازالت 

وخســائر ماديــة فادحــة.

ــد كل مــن محكمــة اإلرهــاب  ــون مكافحــة اإلرهــاب والمرســوم رقــم 63 لعــام 2012 أطلقــت ي وبموجــب قان

ووزارة الماليــة واألجهــزة األمنيــة، وغيرهــا مــن الجهــات العامــة بإصــدار قوائــم مصــادرة جماعيــة، اســتهدفت 

آالف الخاضعيــن أمــام المحكمــة أو المحاليــن إليهــا غيابيــًا بتهــم اإلرهــاب أو الذيــن أصــدرت اللجــان األمنيــة 

بحقهــم قــرارات تقضــي بالحجــز علــى ممتلكاتهــم وأرســلت قوائــم ببياناتهــم إلــى محكمــة اإلرهــاب الســتصدار 

قــرارات وأحــكام ضدهــم.

وعــادة مــا تضــم لوائــح الحجــز والمصــادرة باإلضافــة إلــى اســم الشــخص الــذي صــودرت ممتلكاتــه أســماء 

لنا منــذ بدايــة عــام 2014 حتــى تشــرين األول/ 2020 مــا ال  مــن أســرته )األب، األم، الزوجــة، األوالد(، وقــد ســجَّ

يقــل عــن 3970 حالــة حجــز اســتهدفت المعارضيــن الموقوفيــن أو المشــردين قســريًا، ومــن بينهــم مــا ال 

يقــل عــن 57 طفــاًل.

تشــكل هــذه القوانيــن الصــادرة عــن النظــام الســوري أحكامــًا تعســفية، وال يمكــن وصفهــا بالقوانيــن فهــي 

تخالــف أبســط معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وتهــدف إلــى معاقبــة المعارضيــن لنظــام الحكــم، 

ونهــب ممتلكاتهــم لصالــح النظــام الســوري واألجهــزة األمنيــة.

يتضمــن الرابــط عــددًا مــن الكتــب والتعاميــم الصــادرة عــن المديريــة العامــة للمصالــح العقاريــة والــواردة 

إليهــا مــن وزارة العــدل ووزارة الزراعــة حــول المصــادرات الناجمــة عــن األحــكام القضائيــة لمحكمــة اإلرهــاب 

ودراســتها وتســجيل العقــارات المصــادرة أو التــي وضــع عليهــا إشــارة باســم الجمهوريــة العربيــة الســورية 

تحــت إدارة مديريــة أمــالك الدولــة.

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5576&cat=16218&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5576&cat=16218&
http://gdca.gov.sy/sites/all/modules/gdca/gdcacontent/files/233S.pdf
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صــورة عــن قــرار الحجــز االحتياطــي رقــم 3169 علــى األمــوال المنقولــة وغيــر 
المنقولــة الصــادر فــي 28/ تشــرين األول/ 2018 بحــق ثالثــة أشــخاص مــن أهالــي 
وادي بــردى فــي ريــف دمشــق مــع أوالدهــم وزوجاتهــم، ُعلقــت الصــورة علــى أحــد 
المبانــي التــي تــم الحجــز عليهــا بنــاء علــى المرســوم رقــم 63 لعــام 2012. ذكــر القرار 

أنــه جــرى الحجــز لثبــوت تورطهــم فــي األعمــال اإلرهابيــة.

صورة عن قرار الحجز االحتياطي رقم 3379 الصادر نهاية تشرين 

األول/ 2018 عن وزارة المالية بحق 23 شخصًا من أهالي مدينة دوما 

بمحافظة ريف دمشق بناء على المرسوم رقم 63 لعام 2012

https://drive.google.com/file/d/1ejgswGsVB43E-uIvlkPBYuAMJJl8KveL/view
https://drive.google.com/file/d/18Ov7w98iUQyRa4FnFwBWJn4cZ7_VBu-L/view
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صــورة عــن قــرار الحجــز االحتياطــي رقــم 2464 الصــادر فــي تمــوز/ 2018 عــن وزارة 
الماليــة، بحــق 13 شــخصًا مــن أهالــي محافظــة درعــا بنــاًء علــى المرســوم 63 لعام 

2012. ذكــر القــرار أنــه جــرى الحجــز لثبــوت تورطهــم فــي األعمــال اإلرهابيــة.

صــورة عــن قــرار الحجــز االحتياطــي رقــم 1719 الصــادر فــي تمــوز/ 2017 عــن وزارة 
الماليــة، بحــق اثنيــن مــن أهالــي مدينــة الضميــر بريــف دمشــق مــع عائالتهمــا، 
الضميــر  لبلــدة  المحلــي  المجلــس  رئيــس  اللحــام،  فــراس  الصيدالنــي  وهمــا 
ســابقًا، ونائبــه المهنــدس أســامة الخطيــب؛ وذلــك بنــاًء علــى المرســوم 63 لعــام 

ــه جــرى الحجــز لثبــوت تورطهــم فــي األعمــال اإلرهابيــة. 2012. ذكــر القــرار أن

https://drive.google.com/file/d/1S8fDwGcy1hd3vB3aLZyQy57vJunjqPKU/view
https://drive.google.com/file/d/1xNQNIAYyZzleWGQ9PXuVV_9jYgAOABQE/view
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تواصلنــا مــع الســيد فــراس اللحــام16 وأخبرنــا “صــدر قــرار الحجــز على ممتلكاتــي وممتلكات زوجتــي وأطفالي، 

كمــا طــال أيضــًا نائبــي كونــي كنــت رئيــس المجلــس المحلــي لبلــدة الضميــر، لــم يتــم اســتدعائي أليــة جهــة، 

ولــم أمثــل أمــام أيــة محكمــة، ولــم يتــم تبليغــي بقــرار الحجــز بشــكل رســمي، بــل وصلنــي عــن طريــق أحــد 

األصدقــاء” أضــاف فــراس أنــه جــرى اتهامــه بارتــكاب أعمــال إرهابيــة بنــاء علــى نشــاطه وعملــه فــي المجلــس 

المحلــي وظهــوره علــى وســائل اإلعــالم للتَّحــدث عــن بلدتــه واألحــداث التــي كانــت تتعــرض لهــا.

عــالء الديــن كحيــل17، ناشــط فــي الحــراك الشــعبي، مــن أبنــاء مدينــة الضميــر بريــف دمشــق، فــي آب/ 2018 

أصــدرت وزارة الماليــة قــرارًا بالحجــز االحتياطــي علــى ممتلكاتــه وشــمل القــرار زوجتــه وأوالده وأشــقاءه، 

تواصلنــا مــع عــالء، وأخبرنــا “فوجئــت بقــرار المصــادرة وحصلــت علــى صــورة منــه عبــر صديــق لــي وال تقــوم 

المحكمــة أو أيــة جهــة بتســليم القــرار إلــى المســتهدفين عبــره وال يســلم باليد، ليســت لــدي أية معلومات 

عــن أســباب صــدور هــذا القــرار، فبحســب مــا ذكــر فيــه إننــا إرهابيــون، والنظــام ينظــر إلــى جميــع النشــطاء 

علــى أنهــم إرهابيــون، وقــد شــمل القــرار زوجتــي وأوالدي الذيــن تعرضــوا لالعتقــال فــي وقت ســابق” أضاف 

عــالء أنــه حصــل عبــر صديــق لــه علــى عــدة نســخ مــن قــرار الحجــز االحتياطــي الــذي صدر بحقــه، ووجد أن اســمه 

قــد ورد مــرة فــي قــرار حجــز جماعــي ومــرة أخــرى فــي قــرار منفصــل خــاص بــه وعائلتــه. 

قــرار بالحجــز االحتياطــي رقــم 2429 صــادر عــن وزارة الماليــة فــي آب/ 2018 بنــاًء 
علــى المرســوم 63 لعــام 2012 بحــق ســبعة مــن أبنــاء مدينــة الضميــر بريــف 
دمشــق مــع زوجاتهــم وأوالدهــم، جــاء فــي القــرار أنــه صــدر لثبــوت تورطهــم فــي 

األعمــال اإلرهابيــة. مــن بيــن المشــمولين فــي القــرار عــالء الديــن كحيــل. 

16 عبر الهاتف في 19/ تموز/ 2020

17 عبر الهاتف في 20/ تموز/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1_lI9agRmbSMk1nk2QVcGqltkMVMN9Xf5/view
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تواصلنــا مــع الســيد محمــود س18، مــن أبنــاء مدينــة دومــا بريــف دمشــق، وكانــت محكمــة قضايــا اإلرهــاب قــد 

ــًا بالســجن مــدة عشــرين عامــًا مــع األعمــال الشــاقة، ومصــادرة ممتلكاتــه فــي  أصــدرت بحقــه حكمــًا غيابي

نهايــة أيلــول/ 2018 وأخبرنــا “فوجئــت عندمــا وردنــي اتصــال مــن أحــد أقاربــي أخبرنــي فيــه أنــه قــرأ اســمي علــى 

قائمــة معلقــة علــى بنــاء فــي مدينــة دومــا وتقضــي بحجــز ممتلكاتــي مــع ممتلــكات زوجتــي وأوالدي، بعدهــا 

تواصلــت مــع محــاٍم لمعرفــة تفاصيــل القــرار، وبعــد دفعي مبلغ 700 ألف ليرة ســورية أخبرني المحامي أن 

محكمــة اإلرهــاب قــد حكمــت علــي بالســجن المؤبــد مــدة 20 عــام مــع األعمــال الشــاقة ومصــادرة أمالكــي، 

وقــال أن هنــاك أحكامــًا غيابيــة صــدرت عــن المحكمــة بحــق أكثــر مــن خمســة أشــخاص مــن أبنــاء دومــا 

المهجريــن، طبعــًا لــم أتمكــن مــن الحصــول علــى أيــة وثيقــة للحكــم ألن ذلــك يتطلــب توكيــل محاٍم بشــكل 

قانونــي، والمحامــي رفــض أن أوكلــه خشــية أن يتســبب ذلــك فــي مالحقتــه أمنيــًا؛ ألننــي بنظــر النظــام أعتبــر 

إرهابيــًا”. أخبرنــا محمــود أنــه علــم مــن أقربــاء لــه بــورود عشــرات القوائــم الجماعيــة إلــى المجالــس البلديــة فــي 

دومــا وحرســتا وعربيــن فــي الغوطــة الشــرقية لقــرارات بالحجــز االحتياطــي جميعهــا بحــق مهجرين مــن أهالي 

هــذه المــدن. 

قــرار بالحجــز االحتياطــي رقــم 1254 صــادر عــن وزارة الماليــة بنــاًء علــى المرســوم 
63 لعــام 2012 بحــق عــالء الديــن كحيــل وأفــراد مــن عائلتــه.

18 عبر الهاتف في 17/ نيسان/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1LepW73DSSZD_St73DN1x0c8TdMCLmi-z/view
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مراجعــة  لــدى  والمحاميــن  األهالــي  تواجــه  مهينــة  ظــروف  ســابعًا: 
ــة النفســية للمعتقــل  ــا اإلرهــاب وانعــدام مراعــاة الحال محكمــة قضاي

المحكمــة: جلســات  ضمــن 

ال يقتصــر احتقــار المعتقليــن السياســيين علــى تشــكيل المحكمــة وإجراءتهــا بــل يمتــد ليطــال ذويهــم 

الراغبيــن بمراجعــة أحوالهــم، والنظــام الســوري هــو نظــام توتاليتــاري، بمعنــى أن األســاليب المتبعــة فــي 

إهانــة المعتقليــن وذويهــم ومحاميهــم هــي أســاليب مدروســة ومخطــط لهــا، وفيمــا يلــي أبزر هذه األســاليب 

التــي أقــل مــا توصــف بــه أنهــا خاليــة مــن الكرامــة واإلنســانية:

صــت محكمــة اإلرهــاب للمراجعيــن لهــا توقيتــًا محــددًا فــي ســاعة واحــدة فقــط مــن الســاعة  واحــد: لقــد خصَّ

10 حتــى 11 صباحــًا، ســواء كانــوا مــن ذوي المعتقليــن أو المحاميــن، ونظــرًا ألعــداد المعتقليــن الكبيــرة الذيــن 

تتعامــل معهــم المحكمــة، فــإنَّ هــذا يتســبَّب فــي اكتظــاظ شــديد أمــام بــاب المحكمــة، حيــث لــم تخصــص 

المحكمــة قاعــة أو غرفــة النتظــار المراجعيــن، بــل يقــف المراجعــون بشــكل مهيــن ومهمــا كانــت الظــروف 

الجويــة ســيئة.

اثنــان: نظــرًا لمحدوديــة الوقــت يضطــر أهالــي المعتقليــن إلــى الذهــاب عــدة مــرات لمحاولــة النجــاح فــي 

الحصــول علــى إجابــات عــن استفســاراتهم عــن أقربائهــم، ويــزداد األمــر ســوءًا عندمــا يكــون ذوو المعتقليــن 

مــن المقيميــن فــي محافظــات أخــرى، أو خــارج مدينــة دمشــق؛ ممــا يعنــي اضطرارهــم للمبيــت أو الســفر 

ــاة الجســدية. ــة والمعان والعــودة مــرة أخــرى، ويضاعــف ذلــك مــن الكلفــة المادي

ثالثــة: يحتشــد ذوو المعتقليــن والمحامــون أمــام ديــوان النيابــة )مكتــب الســجل( للبحــث عن اســم المعتقل 

أو الموقــوف أمــام المحكمــة للقيــام بإجــراءات التوكيــل فــي حــال وجــوده حيــث يحصلــون خــالل عمليــة البحــث 

علــى معلومــات عــن مــكان توقيــف المعتقــل والتهمــة الموجهــة إليــه ووضعــه أمــام المحكمــة.

أربعة: يوم واحد في األسبوع لتقديم طلبات إخالء السبيل:

دت محكمــة اإلرهــاب يومــًا واحــدًا مــن كل أســبوع لتقديــم طلبــات إخــالء الســبيل )أخبرنــا كثيــر مــن األهالــي  حــدَّ

أنهــم لــم يتمكنــوا مــن تقديــم الطلــب فــي هــذا اليــوم المحــدد بســبب االزدحــام، ممــا اضطرهــم للســفر إلــى 

محافظتهــم والعــودة األســبوع المقبــل(، ويتــاح لــكل معتقــل موقــوف أمــام المحكمــة تقديــم هــذا الطلــب 

مــرة واحــدة كل شــهر إلــى قاضــي التحقيــق؛ ونظــرًا لألعــداد الهائلــة للموقوفيــن فــإن البــتَّ فــي هــذه الطلبــات 

قــد يســتغرق أشــهرًا طويلــة، ممــا يزيــد مــن فتــرة اعتقــال الشــخص الموقــوف، وقــد أشــرنا ســابقًا إلــى 

المبالــغ الماليــة الطائلــة التــي يحصــل عليهــا قضــاة التحقيــق مقابــل طلبــات إخــالء ســبيل المعتقــل.
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نعتقــد أن هــذه الممارســات األربعــة الرئيســة تهــدف إلــى فتــح البــاب أمــام شــبكات المافيــات التابعــة للنظام 

الســوري التــي تقــوم باســتغالل األهالــي وابتزازهــم مقابــل الحصــول علــى معلومــات، أو المســاهمة في إخالء 

الســبيل، هــذه الشــبكات المافيويــة تتضمــن عناصــر أمــن ومحامــون وضبــاط، ولديهــم أعضاء ينتشــرون بين 

األهالــي الواقفيــن علــى بــاب المحكمــة حيــث يقومــون بعــرض خدماتهــم مقابــل أجور ماليــة مرتفعة.

أمــا عــن الجلســات نفســها فقــد أخبرنــا العشــرات مــن الناجيــن من المحكمــة عن الممارســات المهينة 

التــي تعرضــوا لهــا، والتــي مــن أبرزها: 

واحــد: تعرضــوا للشــتائم واإلهانــة مــن قبــل قضــاة اإلدعــاء وكذلــك مــن قبل قضــاة التحقيق عندمــا أخبروهم 

ــم  ــة مــن الرعــب واإلرهــاب خشــية أن تت ــوا فــي حال ــزع منهــم تحــت التعذيــب، وكان أن مــا ورد فــي الضبــط انت

إعادتهــم إلــى فــرع األمــن وتعذيبهــم مجــددًا فــي حالــة االســتمرار فــي اإلنــكار.

اثنــان: أخبرنــا العديــد مــن الناجيــن أنهــم لــم يتمكنــوا مــن رؤيــة محاميهــم قبــل حضورهــم الجلســات؛ ممــا أدى 

إلــى ارتباكهــم أمــام أســئلة القاضــي.

ثالثة: تستغرق عملية التحقيق بضع دقائق فقط، حيث تنظر المحكمة في عشرات القضايا يوميًا.

أخبرنــا بعــض الناجيــن أنهــم يفضلون الســجن علــى اإلهانة واإلذالل والترهيب الــذي تعرضوا له في المحكمة، 

وتــزداد معانــاة المعتقليــن الذيــن يتــم نقلهــم مــن ســجون مركزيــة فــي محافظــات أخــرى إلــى المحكمــة، حيــث 

يتــم نقلهــم مثــاًل: مــن حمــاة أو حمــص أو حلــب إلــى ســجن عــدرا المركــزي، ويقيمــون فيــه ضمــن مهاجــع تخلو 

ــًا مــن معاييــر االحتجــاز، وقــد يقضــون هنــاك عــدة أيــام قبــل  مــن أبســط االحتياجــات اإلنســانية وال تراعــي أي

إحضارهــم إلــى المحكمــة، ومــن ثــم إعادتهــم إلــى المدينــة التــي قدمــوا منهــا مــرة أخــرى.

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة خولــة األزي، مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، كان ابنهــا خالــد 

قــد اعتقــل فــي 23/ نيســان/ 2017 عقــب عودتــه مــن محافظــة إدلــب إلــى مدينــة حمــاة بعــد تســوية وضعــه 

األمنــي عبــر لجنــة المصالحــة فــي المدينــة وكان يبلــغ مــن العمــر حين اعتقالــه 17 عامًا. بعد أقل من شــهر على 

عودتــه إلــى المدينــة قامــت دوريــة تابعــة لفــرع األمــن العســكري فــي المدينــة باعتقالــه ثم تــم تحويله إلــى الفرع 

215 بمدينــة دمشــق وأخفــي قســريًا إلــى أن تلقــت والدتــه اتصــااًل منــه عندمــا نقــل إلــى ســجن عــدرا المركــزي، 

تقــول خولــة: “اعتقــل ابنــي بســبب تقريــر أمنــي ألنــه كان فــي إدلــب، ومنــذ اعتقالــه لــم نعلــم عنــه شــيئًا إلى أن 

اتصــل بنــا بعــد قرابــة ثالثــة أشــهر مــن ســجن عــدرا، يخبرنــا أنــه قــد خــرج مــن الفرع وتــم تحويله إلــى محكمة 

اإلرهــاب، فــي أول زيــارة لــه لــم أتعــرف عليــه لشــدة نحولــه، كان بالــكاد يصــل وزنــه إلــى أربعيــن كيلوغــرام، 

بعــد شــهر مــن وجــوده فــي عــدرا نقــل إلــى ســجن حمــاة المركــزي وأصبــح أمــر زيارتــه أســهل علينــا، ولكــن 

فــي الوقــت ذاتــه ســاءت أوضــاع محكمتــه فعلينــا أن نقــوم بتوكيــل محــاٍم مــن دمشــق أو أن نذهــب نحــن 

لتقديــم طلــب إخــالء الســبيل والســؤال عــن وضعــه فــي المحكمــة خاصــة أنــه لــم يحضــر ســوى جلســتين 

لــدى قاضــي التحقيــق، كان الفــارق بينهمــا أزيــد مــن ســتة أشــهر” وعــن زياراتهــا إلــى محكمــة اإلرهــاب 
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قالــت “ذهبــت مــرة واحــدة إلــى محكمــة اإلرهــاب عندمــا كان ابنــي فــي ســجن عــدرا وهنــاك كان االزدحــام 

شــديدًا، عشــرات األشــخاص علــى بوابــة الســجل للبحــث عــن اســم الموقــوف وأخــذ رقــم قضيتــه علــى 

ورقــة، وســباب مــن العناصــر، وتشــعر هنــاك أنــك وســَط عصابــة، فــي أثنــاء انتظــاري تحــدث إلــيَّ عــدة 

أشــخاص مدعيــن أنهــم بمقدورهــم مســاعدتي مقابــل مبلــغ مالــي، ومــن بينهــم موظفــون، وآخــرون ال 

أعلــم عملهــم بالضبــط، كان المشــهد مؤلمــًا، مئــات األســر تســعى إلطــالق ســراح أبنائهــا مــن محكمــة 

ظالمــة تعمــل بالمــال، لــم أذهــَب ثانيــة إلــى هنــاك بســبب التعــب والمشــقة التــي عانيتهــا خــالل بحثــي 

فقــط عــن اســم ابنــي”. أخبرتنــا الســيدة خولــة أنــه بعــد عاميــن مــن توقيــف خالــد صــدر قــرار بتركــه دون حكــم 

فــي 25/ آذار/ 2019 واقتيــد بعــد إطــالق ســراحه نحــو الخدمــة العســكرية.

ــة  ــاء مدينــة حمــص، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لفــرع األمــن الجــوي بمدين طــارق الحمصــي19، مســعف، مــن أبن

حمــص فــي 14/ تمــوز/ 2012 مــع ثالثــة آخريــن مــن أصدقائــه، وبعــد قرابــة عــام مــن اختفائــه قســريًا فــي ســجن 

المــزة بمدينــة دمشــق تــم تحويلــه مــع أصدقــاء لــه إلــى محكمــة اإلرهــاب، ونقــل إلــى ســجن حمــص المركــزي 

فــي 6/ أيلــول/ 2013 وبعــد قرابــة ثــالث ســنوات حكــم عليــه وعلــى أصدقائــه بالســجن مــدة 15 عامــًا مــع غرامــة 

ماليــة بلغــت 400 ألــف ليــرة ســورية، يقــول طــارق: “عندمــا نقلنــا مــن ســجن المــزة إلــى ســجن القابــون قلــت 

فــي نفســي أنــه مهمــا كان نــوع الســجن الــذي ســأنقل إليــه ســيكون أحســن حــااًل مــن ســجن المــزة وبعــد 

عشــرة أيــام مــن وجــودي فــي القابــون اقتادونــا إلــى محكمــة اإلرهــاب وكنــا فــي الســيارة قرابــة 65 معتقــاًل، 

قابلــت القاضــي، وفــور نظــره إلــي شــتمني وقــال لــي مظهــرك يقــول أنــك إرهابــي وطلــب منــي التوقيــع دون 

أن يحقــق معــي أو يقــول أي شــيء عــن تهمتــي، وعندمــا ســألته قــال لــي ســتعرف الحقــًا ثــم أعادونــا إلــى 

القابــون وبعــد خمســة أيــام نقلــت إلــى ســجن حمــص، وبقيــت فيــه عامــًا ونصــف العــام وأنــا ال أعلــم شــيئًا 

عن محكمتي أو وضعي” أخبرنا طارق أنه تم اســتدعائه في منتصف عام 2016 لحضور محاكمة في دمشــق 

ونقــل مــع معتقليــن آخريــن إلــى ســجن عــدرا وبعــد يوميــن حضــر المحاكمة لــدى محكمة جنايــات اإلرهــاب التي 

 إال أنَّ ذلــك لــم يعــد عليــه بالنفــع 
ٍ

حكمــت عليــه بالســجن مــدة 15 عامــًا، وقــال أنــه علــى الرغــم مــن توكيلــه محــام

أبــدًا ألن وجــود المحامــي كان شــكليًا فقــط، يقــول “ذهبــت إلــى محكمــة جنايــات اإلرهــاب وهنــاك شــعرت أن 

القاضــي ضابــط فــي فــرع أمــن وليــس قــاٍض كمــا هــو معــروف فــي العالــم، قــام بالصــراخ علــي وهددنــي 

عندمــا قلــت لــه مــا دليلــك فــي تهمتــي وهــي الترويــج ألعمــال إرهابيــة فقــال لــي )اخــرس وإال ســأطلب مــن 

العناصــر إعادتــك إلــى النظــارة لتتعلــم االحتــرام( فالتزمــت الصمــت إلــى أن نطــق بالحكــم، فــي هــذا اليــوم 

كانــت أحــكام مــن كانــوا معــي متشــابهة وتراوحــت بالســجن بيــن ســبعة أعــوام حتــى عشــرين عامــًا” فــي 18/ 

تشــرين الثانــي/ 2019 أطلــق ســراح طــارق مــن ســجن حمــص المركــزي بعــد تشــميله فــي مرســوم للعفــو 

وتقديمــه طلــب ربــع المــدة.

19 تواصلنا معه عبر الهاتف في 20/تشرين الثاني/2019
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الســيدة رحــاب األحمــد20 ، تبلــغ مــن العمــر 55 عامــًا، اعتقلتها عناصر تابعة لفرع األمن العســكري من منزلها 

بمدينــة حمــاة فــي 14/ حزيــران/ 2014 فــي أثنــاء مداهمتهــم المنــزل العتقــال ابنهــا،، الــذي لــم يكــن موجــودًا فــي 

المنــزل، فقامــوا باعتقالهــا بــداًل عنــه، وبعــد 20 يــوم مــن اعتقالهــا تــم تحويلهــا إلــى محكمــة اإلرهــاب بدمشــق 

بتهمــة التســتر علــى معلومــات، أخبرتنــا رحــاب “بعــد عشــرين يــوم فــي الفــرع تعرضــت فيهــا إلــى الكثيــر مــن 

اإلهانــة وعانيــت مــن المــرض كونــي كبيــرة فــي العمــر نقلونــي إلــى القابــون ثــم إلــى ســجن عــدرا وبقيــت فيــه 

ر أن أعــداد  نحــو أســبوع فــي قســم اإليــداع، أنــام فــي الممــر بيــن األســرة لشــدة االزدحــام، لــم أكــن أتصــوُّ

المعتقــالت كبيــرة إلــى هــذا الحــد، ثــم نقلــت إلــى ســجن حمــص المركــزي، وكان أشــد ســوءًا مــن ســجن 

عــدرا حيــث كنــت أنــام بجانــب الحمامــات، بعــد نحــو ســتة أشــهر اســتدعيت إلــى المحكمــة، وكان الســفر 

شــاقًا جــدًا بالنســبة إلــي، فــي المحكمــة كانــوا يضعوننــا فــي زنزانــة صغيــرة جــدًا متســخة ورائحتهــا كريهــة 

وتفتقــر للتهويــة، وعندمــا حــان دوري جــاء عنصــر يدعــى أبــو حيــدر وأخرجنــي نحــو القاضــي وبقــي معــي فــي 

غرفــة القاضــي الرابــع الــذي اتهمنــي بالتســتر علــى إرهابييــن وإخفــاء معلومــات عــن الدولــة، وكان طائفيــًا 

جــدًا ولــم يراعــي ســني وقــال لــي إن كان لديــك اعترافــات أخــرى تكلمــي أمــا إذا أردت اإلنــكار فســأدع أبــو حيدر 

يســحلك ســحل إلــى النظــارة فبقيــت صامتــة” قالــت رحــاب أنهــا تعرضــت بعــد المحكمــة النخفــاض فــي 

ضغــط الــدم ولــم تتلقــى أي عــالج خــالل وجودهــا فــي نظــارة المحكمــة، أطلــق ســراح رحــاب فــي 17/ تشــرين 

الثانــي/ 2014 بعــد دفــع ذويهــا مبلــغ ســبعة مالييــن ليــرة ســورية ألحد الوســطاء لــدى القاضي فــي المحكمة.

ثامنــًا: شــهادات متنوعــة قدمهــا لنــا شــهود وذوي ضحايــا تظهــر عينــة 
مــن االتهامــات التــي وجههــا النظــام الســوري إليهــم:

الحظنــا أنَّ التهــم الموجهــة فــي غالبيتهــا هــي تهــم سياســية، وعــن أعمــال هــي عبــارة عــن حقــوق يكفلهــا 

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان مثــل: تأســيس منظمــة مجتمــع مدنــي، تصوير مظاهرة ومراســلة وســائل 

اإلعــالم، وغيــر ذلــك مــن الممارســات التــي تدخــل ضمــن نطــاق الحقــوق األساســية.

تواصلنــا مــع الســيد عبــد الرحيــم الصطــوف21، وهــو أحــد المفــرج عنهــم بعــد صــدور مرســوم العفــو 20 الصادر 

فــي 14/ أيلــول/ 2019، اعتقلتــه قــوات النظــام فــي مدينــة إدلــب فــي 14/ آذار/ 2012، وهــو مــن أبنــاء قريــة البــارة 

فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، وأخبرنــا: “حوكمــت مــن قبــل محكمــة اإلرهــاب بالســجن مــدة 15 عامــًا 

ــى أي دليــل ســوى اعترافــي  ــم تســتند إل ــى مواقــع للجيــش، علمــًا أن هــذه التهمــة ل بتهمــة الهجــوم عل

عندمــا كنــت فــي التحقيــق فــي فــرع المــزة بدمشــق تحــت التعذيــب الشــديد وألتخلــص مــن التعذيــب قلــت 

لهــم ســأبصم علــى كل مــا تريــدون، ففوجئــت عنــد تحويلــي إلــى ســجن عــدرا والمحكمــة أن هــذه تهمتــي، 

بعــد صــدور عــدة مراســيم للعفــو تــم تشــميل مــدة حكمــي بهــا، ولكــن فــي كل مــرة كان يطلــب المحامــي 

منــي مبالــغ ماليــة تراوحــت بيــن مليونيــن وخمســة مالييــن ليــرة ســورية فــي كل مــرة؛ إلقنــاع القاضــي 

20 تواصلنا معها عبر الهاتف في 18/نيسان/2020

21 عبر الهاتف في 15/ تشرين الثاني/ 2019
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بتشــميلي، وعنــد صــدور آخــر مرســوم تقاضــى المحامــي مــن عائلتــي مليــون ليــرة ســورية للموافقــة علــى 

ربــع المــدة وأطلــق ســراحي بعدهــا” يقــول عبــد الرحيــم إن جميــع مــن يعرفهــم مــن المعتقليــن الذيــن خرجــوا 

معــه قامــوا بدفــع أمــوال لقــاء شــراء الموافقــة علــى طلبــات ربــع المــدة مــن محكمــة اإلرهــاب. 

منــى محمــد، ناشــطة فــي الحــراك الشــعبي، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، مــن مواليــد عــام 1987، اعتقلتهــا قوات 

النظــام الســوري فــي كانــون األول/ 2012 بعــد اســتدراجها فــي مدينــة دمشــق، وتــم اإلفــراج عنهــا يــوم اإلثنيــن 

3/ آذار/ 2013 بعــد صــدور حكــم اإلفــراج عنهــا مــن محكمــة اإلرهــاب.

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة منــى22 وأفــادت بالتالــي: “تــم اعتقالــي مــن قبــل 

عناصــر مســلحة تابعــة للفــرع 215 بعــد اســتدراجي عــن طريــق رقــم هاتــف أحــد أصدقائــي الــذي تــم اعتقالــه 

ســابقًا فــي اليــوم ذاتــه، اقتادونــي إلــى الفــرع فــي منطقــة كفرسوســة بمدينــة دمشــق، وهنــاك تعرضــت 

للضــرب والشــتم لســاعات قبــل أن يتــم احتجــازي داخــل الزنزانــة، ووجهــوا لــي تهمــة اإلعــالم ضــد الدولــة 

ــي 2013”  ــون الثان ــة كان ــة، وبقيــت محتجــزة داخــل الفــرع حتــى نهاي وتعامــل مــع محطــات فضائيــة خارجي

أخبرتنــا منــى أنهــا نقلــت إلــى ســجن عــدرا المركــزي وخضعــت لمحكمــة اإلرهــاب وبقيــت فــي الســجن 27 يومــًا 

ــى جلســات محاكمتهــا، تقــول منــى: “اقتادونــي مــن ســجن عــدرا إلــى محكمــة اإلرهــاب  ــى أن حضــرت أول إل

فــي منطقــة المــزة بمدينــة دمشــق، وفــي المحكمــة تــم عرضــي علــى قــاٍض يدعــى “رضــوان” وقــاٍض آخــر 

يدعــى “غــزوان” وجلســت أمــام القاضــي الــذي يدعــى رضــوان علــى الطاولــة ووجــه إلــي تهمــة اإلعــالم ضــد 

الدولــة والتعامــل مــع قنــوات خارجيــة، وســألني القاضــي هــل قامــوا بضربــك قلــت لــه نعــم وتــم أخــذ جميــع 

اعترافاتــي تحــت الضــرب والتعذيــب، وبعدهــا قــرر القاضــي إطــالق ســراحي بعــد أن يتــم تحويلــي إلــى ســجن 

عــدرا المركــزي للبحــث عــن اســمي ليتأكــدوا فيمــا إن كنــت مطلوبــة لفــرع أمنــي آخــر، وبعــد يوميــن تــم 

إطــالق ســراحي أي فــي 3/ آذار/ 2013 مــن ســجن عــدرا المركــزي”. قالــت منــى إنــه فــي وقــت محاكمتهــا لــم 

تكــن محكمــة اإلرهــاب تصــدر أحكامــًا ولــم يكــن هنــاك محكمــة جنايــات اإلرهــاب ولــم تحصــل علــى أيــة وثيقــة 

مــن المحكمــة حــول محاكمتهــا أو إطــالق ســراحها. 

أميــن محمــد النصــار، حاصــل علــى إجــازة مــن المعهــد الطبــي اختصــاص تخدير وانعاش، وناشــط فــي الحراك 

الثــوري، مــن أبنــاء مدينــة الصنميــن بريــف محافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 3/ آذار/ 

2013 بعــد اســتدراجه إلــى منطقــة المــزة غــرب مدينــة دمشــق، الخميــس 28/ تشــرين الثاني/ 2013 تــم اإلفراج 

عنــه مــن ســجن عــدرا المركــزي، بعــد دفــع كفالــة ماليــة لمحكمــة اإلرهــاب.

22 عبر الهاتف في 4/ تشرين األول/ 2020
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تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أميــن23 وأخبرنــا: “تــم اعتقالــي مــن قبــل عناصــر 

مســلحة تابعة للفرع 215 بعد اســتدراجي عبر كمين إلى قرب أحد المشــافي في منطقة المزة بدمشــق، 

وضعونــي مباشــرة فــي ســيارة واتجهــوا بــي إلــى الفــرع 215 فــي منطقــة كفرسوســة بدمشــق أيضــًا، 

وهنــاك تــم اقتيــادي عبــر المصعــد إلــى طوابــق علويــة ودخلــت إلــى مكتب كان فيه شــخصان قامــوا بضربي 

وأنــا مكبــل اليديــن وأجبرونــي علــى االســتلقاء أرضــًا، ثــم أخــذ أحدهــم بشــعري الطويــل وقــرب وجهــي مــن 

ســخان الكهربــاء الــذي شــعرت بحرارتــه تــكاد تحــرق وجهــي وحاولــت بأقصــى جهــدي إبعــاد وجهــي، ثــم قــام 

اآلخــر بضربــي بالعصــا علــى ظهــري وعلــى خاصرتــي اليمنــى وعلــى قدمــي، وكل ذلــك قبــل توجيــه أي ســؤال 

لــي، بعدهــا ســحلوني علــى األرض ثــم رمونــي فــي زنزانــة كبيــرة فيها معتقليــن كثر وكانت تســمى )الصالة(، 

فــي اليــوم الثانــي اقتادونــي نحــو التحقيــق، الــذي قــام بــه محقــق لــم أتمكــن مــن رؤيــة وجهــه، كان يشــتمني 

بأبشــع وأقــذر العبــارات وكان يســمى )الدوشــكا( وجــاء بمعتقــل آخــر وأجبــره علــى ضربــي بالســوط ومــن 

ثــم أمــر بتعذيبــي بطريقــة الشــبح، وهــذا كان أقســى ألــم ذقتــه فــي حياتــي، بقيــت أصــرخ وأصــرخ حتى فقدت 

ــة هــي التــي قامــت بتعليمــك لمــاذا قمــت  ــوا لــي )الدول القــدرة علــى الصــراخ، وخــالل التحقيــق معــي قال

بالمســاعدة ومعالجــة الخارجيــن عــن القانــون(، وكانــت تهمتــي معالجــة المصابيــن” أخبرنــا أميــن أنــه تــم 

اســتدعاؤه للتحقيــق ثانيــة بعــد شــهر مــن اعتقالــه، وأجبــر علــى أن يبصــم علــى العديــد مــن األوراق مــن دون أن 

يســمح لــه برؤيتهــا، ثــم تــم تحويلــه إلــى محكمــة اإلرهــاب. يقــول أميــن: “فــي 3/ أيــار/ 2013 تــم ذكــر اســمي ليــاًل 

لتحويلــي إلــى محكمــة اإلرهــاب بتهمــة المســاعدة بتمويــل اإلرهــاب، تــم اقتيــادي مــع عــدد مــن المعتقليــن 

ــا إلــى الشــرطة العســكرية فــي منطقــة  فــي ســيارة كبيــرة إلــى القضــاء العســكري ومــن ثــم تــم تحويلن

القابــون بدمشــق، وفــي اليــوم التالــي إلــى ســجن عــدرا المركــزي، وبقيــت فــي ســجن عــدرا المركــزي حتــى 

نهايــة تشــرين األول 2013، ومنــه إلــى محكمــة اإلرهــاب وكان ملفــي موجــود عنــد القاضــي الســادس وكان 

اســمه )جميــل حربــة(، ســألني القاضــي وقــال أنــت متهــم بالمســاعدة بتمويــل اإلرهــاب فأجبــت “كيــف 

يكــون ذلــك وأنــا ال أملــك قــوت يومــي” فضحــك وقــال لــي التمويــل ليــس بالمــال بــل المســاعدة بالعــالج 

أنــت تمولهــم بالعــالج، وكتــب الكثيــر مــن التهــم لــم أعــد أذكرهــا، قلــت ســيدي القاضــي أنــا لــم أفعــل مــا 

تكتــب لقــد تــم إجبــاري علــى االعتــراف تحــت التعذيــب فقــال “انقلــع ارجــع علــى عــدرا” وعــدت إلــى ســجن 

عــدرا مكبــاًل، وبقيــت فــي ســجن عــدرا المركــزي حتــى تشــرين الثانــي 2013، وبعــد محــاوالت عــدة مــن أهلــي 

ــرة فــي محكمــة اإلرهــاب إلخراجــي مــن  ــة ماليــة قدرهــا 100 ألــف لي ــم دفــع كفال وتوكيــل عــدة محاميــن ت

الســجن تحــت المحاكمــة” يــوم الخميــس 28/ تشــرين الثانــي/ 2013 تــم إطــالق ســراح أميــن مــن ســجن عــدرا 

المركــزي مقابــل كفالــة ماليــة وتحــت المحاكمــة وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم يســتطع الحصــول علــى أيــة وثيقــة 

مــن المحكمــة ســوى ختــم علــى يديــه أثنــاء خروجــه مــن ســجن عــدرا المركــزي.

23 عبر الهاتف في 4/ تشرين األول/ 2020
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ــه قــوات النظــام  ــا مــع الســيد محمــد الفيصــل24 وهــو معتقــل فــي ســجن حمــص المركــزي، اعتقلت تحدثن

الســوري فــي أثنــاء ســفره نحــو لبنــان فــي 13/ تمــوز/ 2014، وحوكــم مــن قبــل محكمــة اإلرهــاب في 21/ نيســان/ 

2015 بالســجن مــدة 10 أعــوام بتهمــة ارتــكاب عمــل إرهابــي تســبَّب بنشــر الذعــر، مــع ثالثــة آخريــن حوكمــوا 

معــه فــي القضيــة ذاتهــا، يقــول محمــد: “لقــد حوكمــت مــع ثالثــة مــن أصدقائــي مــن دون أن يســتند القاضــي 

إلــى دليــل أو شــهود، تــم اعتقالنــا معــًا بينمــا كنــا نحــاول الســفر إلــى لبنــان، وقــد شــملنا العفــو رقــم 20 

لعــام 2019 بتخفيــض العقوبــة إلــى النصــف، ومــع ذلــك لــم تفــرج المحكمــة عنــي بحجــة أن هنــاك أعــدادًا 

ضخمــة مــن قضايــا المعتقليــن تدرســها المحكمــة، هنــاك مزاجيــة كبيــرة فــي عمليــة 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، إنهــا تلعــب دورًا فــي موافقــة القاضــي علــى إخــالء الســبيل”.

عبــد الرحيــم الصيــادي، موظــف حكومــي ســابق، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، معتقــل فــي ســجن حلــب المركــزي، 

اعتقــل فــي تمــوز/ 2018 بينمــا كان فــي طريــق ســفره مــن مدينــة إدلــب نحــو مدينــة حمــاة، وخضــع لمحكمــة 

اإلرهــاب التــي حكمــت عليــه بالســجن 20 عــام بنــاًء علــى عــدة تهــم وجهتهــا إليــه كالقيــام بأعمــال إرهابيــة 

والهجــوم علــى مواقــع للجيــش. 

أخبرنــا عبــد الرحيــم 25 “أقســى مــا نعانــي منــه هــو االنتظــار الطويــل، تفصــل بيــن كل جلســة وأخــرى أشــهر 

طويلــة، كنــت أتمنــى فقــط أن يحَكــم علــي ألعــرف مصيــري، وأتخلــص مــن االقتيــاد إلــى المحكمــة لكثــرة 

مــا نالقيــه مــن إذالل وإهانــة فــي أثنــاء نقلنــا إلــى ســجن عــدرا أو القابــون وإعادتنــا إلــى ســجن حلــب بعــد 

الجلســة، ولكثــرة األعــداد المحاليــن، كانــوا يزجــون بنــا فــي ســجن عــدرا مكدســين متالصقيــن. عندمــا حكــم 

علــي حاولــت أن أبيــن للقاضــي أن كل مــا كتــب فــي ضبطــه هــو تقاريــر كيديــة مــن مخبريــن ال صلــة لــي بهــا 

ولكنــه لــم ينصــت، وأنــا أعلــم أنــه لــو كنــت أملــك المــال لحكــم القاضــي ذاتــه بالبــراءة كمــا فعــل مــع كثيريــن 

كانــوا متهميــن بالخطــف والقتــل مــع وجــود أدلــة علــى تهمهــم” أخبرنــا عبــد الرحيــم أن المحكمــة جرَّدتــه مــن 

حقوقــه المدنيــة وفرضــت عليــه غرامــة قدرهــا مليــون ليــرة ســورية، وأضــاف أنــه يحــاول الطعــن بالحكــم؛ كونه 

ــه فــي الســجن لســنوات  ال يســتند أليــة أدلــة ويســتطيع أي شــخص كتابــة تقريــر أمنــي بحــق شــخص آخــر وزجِّ

وفــق معاييــر هــذه المحكمــة.     

24 عبر الهاتف في 3/ شباط/ 2020

25 عبر الهاتف في 24/ كانون الثاني/ 2020



ما ال يقل عن 10767 شخصًا ال يزالون يخضعون لمحكمة 29

قضايا اإلرهاب وقرابة 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة 

و3970 حالة حجز على ممتلكات

المعتقــل الســابق مهنــد العيــون، 39 عامــًا، وهــو مخبــري مــن أبنــاء مدينــة دومــا بمحافظــة ريــف دمشــق، 

اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري بينمــا كان فــي طريــق عودتــه مــن دومــا إلــى دمشــق فــي 22/ أيلــول/ 2018 

وتــم تحويلــه إلــى الفــرع 215 التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية حيــث تعــرض للتعذيــب بتهمــة وقوفه على 

أحــد نقــاط التفتيــش، التــي كانــت تتبــع فصائــل المعارضــة المســلحة عندمــا كانــت تســيطر علــى الغوطــة 

الشــرقية وتقديمــه المســاعدة لهــم. بقــي مهنــد فــي الفــرع 215 قرابــة ثالثــة أشــهر ثــم تــم تحويلــه إلــى ســجن 

عــدرا المركــزي مــع بدايــة عــام 2019، وصــدر بحقــه حكــم عــن محكمــة قضايــا اإلرهــاب.

أخبرنــا مهنــد26 عــن ظــروف اعتقالــه ومحاكمتــه وعــن مصــادرة منزلــه إثــر الحكــم الــذي صــدر بحقــه عــن 

المحكمــة حيــث قــال: “أقمــت فــي مدينــة دمشــق بعــد خروجــي مــن دومــا عبــر المعابــر التــي أقامهــا النظــام 

حيــن ســيطر علــى المدينــة، وعندمــا كنــت فــي مركــز إيــواء الدويــر قمــت بإجــراء تســوية وضــع، بعدهــا ذهبت 

فــي زيــارة إلــى دومــا لتفقــد منزلــي، وفــي طريــق عودتــي تــم اعتقالــي مــن قبــل حاجــز للمخابــرات العســكرية” 

أضــاف مهنــد أنَّــه اقتيــد مــن نقطــة التفتيــش هــذه مباشــرة إلــى الفــرع 215، وأخبرنــا بتعرضــه ألنمــاط متعددة 

مــن التعذيــب الشــديد منهــا الشــبح والــدوالب والحــرق بأعقــاب الســجائر، “وتحــت التعذيــب اعترفــت أننــي 

وقفــت مــرة مــع أحــد أقاربــي علــى حاجــز لجيــش اإلســالم، وعندهــا اتهمنــي المحقــق أننــي كنــت مســلحًا 

فأنكــرت ذلــك، وقــام بتحويلــي إلــى عنصــر يدعــى وحيــد وأوعــز إليــه أن يســتمر فــي تعذيبــي إلــى أن أعتــرف 

بالمــكان الــذي أخفيــت فيــه بــارودة ادعــى المحقــق أننــي كنــت أحملهــا وأن بحوزتــه صــورًا تثبــت ذلــك، بقيــت 

أتعــرض للتعذيــب أليــام ولــم أعتــرف بذلــك، ثــم أعادونــي إلــى الزنزانــة وبقيــت فيهــا قرابــة ثالثــة أشــهر...”، 

يقــول مهنــد أن العناصــر أخرجــوه مــن الزنزانــة مغطــى العينيــن، وأجبــروه علــى أن يبصــم علــى أوراق ال يعلــم 

محتوياتهــا وذلــك قبــل يــوم واحــد مــن تحويلــه إلــى ســجن عــدرا المركــزي، “فــي اليــوم التالــي تــم تحويلــي مــع 

قرابــة 30 معتقــل آخريــن إلــى ســجن عــدرا، وبقيــت فيــه شــهرًا قبــل اســتدعائي ألول جلســة محاكمــة فــي 

محكمــة اإلرهــاب”، وصــف مهنــد مــا شــاهده فــي المحكمــة، وقــال أنَّ نظــارة المحكمــة كانــت مكتظــة جــدًا 

ــت قرابــة 200 معتقــل، “عندمــا جــاء دوري دخلــت إلــى قاضــي التحقيــق وقــرأ علــي تهمــة حيــازة ســالح  وضمَّ

ومســاعدة اإلرهابييــن ثــم طلــب منــي التوقيــع علــى المحضــر أمامــه فــي أقــل مــن دقيقتين، وعندمــا أخبرته 

أن هــذا غيــر صحيــح قــال لــي: )جميعكــم تقولــون الــكالم ذاتــه( ونــادى علــى العنصــر إلعادتي إلى النظــارة، ثم 

بقيــت فــي ســجن عــدرا الــذي ال يختلــف كثيــرًا عــن الفــرع باســتثناء توقــف التعذيــب وتحســن نــوع الطعــام” 

م بطلبــات إخــالء الســبيل وكانت نتيجتهــا الرفض،  أضــاف مهنــد “بعدهــا قامــت زوجتــي بتوكيــل محــاٍم تقــدَّ

ــات اإلرهــاب، وحكمنــي القاضــي خمــس ســنوات، وبعــد مــرور نحــو  إلــى أن تــم تحويلــي إلــى محكمــة جناي

لني المحامــي بمراســيم العفــو بعــد أن تقاضــى مبلــغ مليــون ليــرة  عــام ونصــف العــام علــى اعتقالــي شــمَّ

ســورية كرشــوة للمحكمــة و250 ألــف ليــرة غرامــة أمــرت بهــا المحكمــة مــع الحكــم بالســجن الــذي صــدر 

بحقــي”. أخبرنــا مهنــد أن منزلــه فــي مدينــة دومــا قــد تمــت مصادرتــه بعــد حكمــه بالســجن وال يــزال يحــاول 

اســتعادته وفــَق الوعــود التــي يقدمهــا لــه المحامــي لكــن دون جــدوى.

26 عبر الهاتف في 11/ نيسان/ 2020
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م.ف، فلســطيني الجنســية، مــن مواليــد عــام 1980، كان يقيــم فــي لبنــان، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري 

فــي حزيــران 2012، عنــد الحــدود الســورية التركيــة -نشــير إلــى أنــه توجــه مــن لبنــان إلــى ســوريا باتجــاه تركيــا 

ــه وقــام بتســليمه لقــوات النظــام الســوري-، فــي أيلــول 2012 علــم ذووه  مــع أحــد المهربيــن، الــذي وشــى ب

أنَّ حكمــًا بالســجن مــدة 20 عامــًا قــد صــدر بحقــه عــن محكمــة اإلرهــاب، بتهمــة تهريــب األســلحة الحربيــة 

بقصــد القيــام بأعمــال إرهابيــة، وعلمــوا أيضــًا بوجــوده فــي ســجن عــدرا المركــزي، وتمكنــت عائلتــه من الطعن 

 وجــرى تخفيــض الحكــم لعشــر ســنوات، بعدهــا اقتيــَد م.ف إلــى ســجن الســويداء 
ٍ

بالحكــم بعــد توكيــل محــام

ــى  ــاده مــن ســجن الســويداء المركــزي إل ــم اقتي ــخ 17/ نيســان/ 2020 ت المركــزي ليقضــي مــدة حكمــه، وبتاري

جهــة مجهولــة.

بياناتــه(  بتغطيــة  )م. ف قمنــا  المختفيــن قســريًا  وجــود ألحــد  إثبــات  وثيقــة 
تاريخهــا 4/ شــباط/ 2018 مــن ســجن الســويداء المركــزي، توضــح وجــوده فــي 
بجــرم  الســجن بموجــب مذكــرة حكــم صــادرة عــن محكمــة قضايــا اإلرهــاب، 

تهريــب األســلحة بقصــد القيــام بأعمــال إرهابيــة. 

https://drive.google.com/file/d/1Wf5Jz5khuhEko5vY47aBpHtCE7d8zpWQ/view
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تواصلنــا مــع الســيدة أمــل27  وهــي شــقيقة المختفــي قســريًا م.ف وأخبرتنــا: “كنــا نتواصــل مــع شــقيقي بيــن 

الحيــن واآلخــر عندمــا كان فــي ســجن الســويداء بعــد أن حكمــت عليــه محكمــة اإلرهــاب، وعندمــا انتهــت 

مــدة حكمــه وفــي أثنــاء خروجــه مــن الســجن تــم اقتيــاده نحــو مــكان مجهــول ومنــذ ذلك الحيــن ال نعلم عنه 

أي شــيء” أضافــت أمــل أن شــقيقها كان يقيــم فــي لبنــان وأراد الســفر إلــى تركيــا لاللتحــاق بعائلتــه فــي ألمانيــا 

ولــم يكــن لديــه أي موقــف سياســي. 

المعتقــل ياســين المحمــد، عامــل علــى ســيارة لنقــل المحروقــات، مــن أبنــاء بلــدة الشــيحة بريــف حمــاة، يبلــغ 

مــن العمــر 50 عــام، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لفــرع األمــن الجــوي مــن منزلــه فــي بلدتــه فــي 22/ أيلــول/ 2017، 

وتــم تحويلــه مــن ســجن المــزة العســكري بمدينــة دمشــق إلــى ســجن القابــون التابــع للشــرطة العســكرية 

بدمشــق أيضــًا فــي 4/ أيــار/ 2018، ومنــه إلــى ســجن عــدرا، وبعــد عــدة أشــهر نقــل إلــى ســجن حمــاة المركــزي، 

وخضــع منــذ ذلــك الوقــت لمحكمــة اإلرهــاب بدمشــق، التــي أصــدرت بحقــه فــي حزيــران/ 2020 حكمًا بالســجن 

مــدة 18 عامــًا مــع غرامــة ماليــة قدرهــا 6 مالييــن ليــرة ســورية؛ بتهمــة “مهاجمــة مواقــع عســكرية واعتــداء 

علــى أمــالك الدولــة” واســتنادًا إلــى اعترافــات انتزعــت منــه تحــت التعذيــب.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع المعتقــل ياســين المحمــد28 وأخبرنــا: “بعــد حضــور عــدة 

جلســات فــي محكمــة جنايــات اإلرهــاب، وكان يفصــل بيــن الجلســة واألخــرى قرابــة 8 إلى 11 شــهرًا، تعرفت 

إلــى أحــد المحاميــن، وأخبرنــي أنــه يســتطيع إطــالق ســراحي ألن ملفــي ال يحتــوي علــى أي دليــل يثبــت التهــم 

الموجهــة إلــي، لكنــه طلــب منــي مبلغــًا كبيــرًا مــن المــال ليدفعــه إلــى القاضــي الــذي يعمــل علــى دراســة 

ملفــي، وأخبرنــي أنَّ حكمــًا ســيصدر بحقــي فــي حــال لــم أتمكــن مــن دفــع المبلــغ، وفعــاًل لــم أســتطع 

تأميــن المبلــغ وصــدر الحكــم كمــا أخبرنــي المحامــي”. أخبرنــا ياســين أنــه يقــوم حاليــًا بمحاولــة تشــميل حكمــه 

بمرســوم العفــو رقــم 6 لعــام 2020، وقــد طلــَب منــه دفــع مبالــغ ماليــة لتســريع عمليــة دراســة قضيتــه 

وتشــميلها، ويقــول ياســين إنــه غيــر قــادر علــى تأمينهــا، ويضيــف أن أصدقــاء لــه كانــوا معــه فــي الســجن وقــد 

صــدَر بحقهــم الحكــم ذاتــه، ومتهمــون بالتهــم ذاتهــا، إال أنَّهــم تمكنــوا مــن الخــروج مــن الســجن بعــد دفعــم 

مبالــغ ماليــة وصلــت إلــى عشــرين مليــون ليــرة ســورية.

تواصلنا مع الســيد أحمد األحمد 29، ناشــط إعالمي، من أبناء بلدة تلبيســة بريف محافظة حمص الشــمالي، 

ــة مــن  ــر نظامي ــه الســفر بطريقــة غي ــاء محاولت ــه قــوات النظــام الســوري فــي 16/ آذار/ 2020 فــي أثن اعتقلت

تلبيســة نحــو لبنــان لتلقــي العــالج. وخضــع للتحقيــق والتعذيــب فــي كل مــن فــرع األمــن الجــوي ثــم فــرع األمــن 

الجنائــي بمدينــة حمــص ثــم جــرى اســتجوابه مــن قبــل قاضــي تحقيــق األحــداث )الثالــث( المنتــدب مــن قبــل 

محكمــة اإلرهــاب، فــي فــرع األمــن السياســي بمدينــة حمــص؛ لصعوبــة نقلــه إلــى دمشــق؛ بســبب مــا يعانيــه 

27 عبر الهاتف في 22/ تموز/ 2020

28 عبر الهاتف في 13/ حزيران/ 2020

29 اسم مستعار، تواصلنا معه عبر الهاتف في 2/ أيار/ 2020
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مــن إصابــات ســابقة، وألنــه مصــاب بالــداء الســكري، إضافــة إلــى تعرضــه لنوبــات صــرع واختــالج مســتمرة 

فــي أثنــاء فتــرة اعتقالــه. أخلــت المحكمــة ســبيله فــي 2/ نيســان/ 2020 بعــد أن دفعــت عائلتــه مبلــغ خمســة 

مالييــن ليــرة ســورية مقابــل إطــالق ســراحه. 

نشــير إلــى أن أحمــد خــرج مــن تلبيســة منتصــف عــام 2018 نحــو الشــمال الســوري مــع قوافــل التشــريد 

ــا لتلقــي العــالج بالفشــل، عــاد إلــى مدينتــه  ــى تركي ــه المتكــررة بالدخــول إل ــاءت محاوالت القســري، وبعــد أن ب

ــان.  ــى لبن تلبيســة مجــددًا ليحــاول الوصــول عبرهــا إل

بيــان دعــوى أحمــد )قمنــا بتغطيــة البيانات الشــخصية( صادر عــن محكمة قضايا 
اإلرهــاب، يظهــر أنــه قــد تــم اســتجواب أحمــد داخــل فــرع األمــن السياســي بمدينــة 
حمــص مــن قبــل قاضــي تحقيــق األحــداث )الثالــث( فــي 2/ نيســان/ 2020 وإخــالء 

ســبيله فــي اليــوم ذاتــه مــع اشــتراط مراجعتــه الشــهرية لفــرع األمــن السياســي.

https://drive.google.com/file/d/1qwlUpjGxAo76pEf0HxFwuQJOf9Ze81UH/view
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يقــول أحمــد: “اعتقلــت بينمــا كنــت أحــاول الفــرار نحــو لبنــان بســبب تعرضــي للمالحقــة علــى الرغــم مــن 

ــة حمــص، وفــي  ــي بمدين لــت بيــن كل مــن فــرع األمــن الجــوي والسياســي والجنائ تســوية وضعــي، وتنقَّ

هــت لــي التهــم ذاتهــا، وهــي التخابــر مع القنوات المغرضــة والتنقيب عن آثــار، ومغادرة القطر  جميعهــا وجَّ

بطريقــة غيــر شــرعية، وفــي كل فــرع تعرضــت فــي أثنــاء التحقيــق للتعذيــب والضــرب إلــى أن ســاء وضعــي 

الصحــي، وكنــت أصــاب بنوبــات صــرع واختــالج واختنــاق عــدة مــرات فــي اليــوم الواحــد، وعنــد وجــودي فــي 

ــه إلــي التهــم ذاتهــا، ولــم يمنحنــي فرصــة ألتحــدث، أو  األمــن السياســي جــاء قاضــي تحقيــق األحــداث، ووجَّ

أنفــي مــا يقــول، بــل كانــت جلســة شــكلية، طلــب منــي البصــم علــى اعترافاتــي، التــي لــم أدلــي بهــا وقــال 

ــًا وســأعيد توقيفــك فــي حــال توقفــت عــن مراجعــة  لــي ســأطلق ســراحك وســنغض النظــر عنــك حالي

ــان مجــددًا خوفــًا مــن إعــادة  ــه قــام بالفــرار نحــو لبن ــا أحمــد أن فــرع األمــن السياســي والتعــاون معــه” أخبرن

اعتقالــه بعــد إجبــاره علــى مراجعــة فــرع األمــن السياســي بشــكل شــهري وبعــد تجريــده مــن حقوقــه المدنيــة 

والعســكرية.

تاسعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

قــوض النظــام الســوري الســلطة القضائيــة وهيمــن عليهــا بشــكل مطلــق، وكذلــك فعــل مــع الســلطة 

التشــريعية، وأصبــح لدينــا عمليــًا ســلطة واحــدة هي الســلطة التنفيذية، وهي ســلطة متمركــزة في يد رئيس 

الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة التــي تتبــع لــه، فالنظــام الســوري هــو نمــوذج صــارخ عــن األنظمــة التوتاليتاريــة، 

وقــد انتهــك بذلــك مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

ــا اإلرهــاب محكمــة غيــر مســتقلة )ال يوجــد أي فصــل بيــن الســلطات(، وغيــر محايــدة، وغيــر  محكمــة قضاي

مشــكلة بحكــم القانــون، وهــذا مخالــف للعديــد مــن النصــوص فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان )بشــكل 

أساســي المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(، والقانــون الدولــي اإلنســاني، 

ــر المحكمــة المســتقلة  ــة غي ــة تصــدر عــن هيئ ــة جزائي ــة إدان ــة بحقــوق اإلنســان إن أي ــة المعني ــت اللجن وقال

والمحايــدة والمشــكلة بموجــب القانــون ال تلبــي مقتضيــات المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية.

تنتهــك محكمــة قضايــا اإلرهــاب فــي جميــع مراحلهــا شــروط المحاكمــة العادلــة، ما قبــل المحاكمــة، وأثنائها 

وبعدهــا، وفــي مقدمتهــا حــق الدفــاع المقدس.

لــم يقــدم االدعــاء أيــة أدلــة ملموســة، عــدا االعترافــات تحــت التعذيــب، لــم يثبــت االدعــاء بــأن المعتقــل قــد 

ــن  ــي يقــوم بهــا النظــام الســوري بحــق المعتقلي ــب الت ــى نفســه طوعــًا، وتشــكل جريمــة التعذي ــرف عل اعت

النتــزاع االعترافــات جرائــم ضــد اإلنســانية؛ نظــرًا التســاع نطاقهــا ومنهجيتهــا وفقــًا للمــادة الســابعة مــن 

ميثــاق رومــا األساســي، بنــاًء علــى ذلــك فــإن جميــع القضايــا المبنيــة علــى التعذيــب هــي قضايــا مســتبعدة 

ومخالفــة للقانــون.
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كافــة العقوبــات الصــادرة عــن هــذه المحكمــة السياســية/ األمنيــة هــي عقوبــات غيــر قانونيــة، ألنهــا صــادرة 

عــن محاكمــة غيــر عادلــة ومحكمــة غيــر مســتقلة وغيــر محايــدة.

يخضــع األطفــال لإلجــراءات ذاتهــا فــي جميــع مراحــل المحاكمــة، وفــي هــذا انتهــاك التفاقيــة حقــوق الطفــل 

التــي صادقــت عليهــا ســوريا، علــى نحــو صــارخ.

انتهــك النظــام الســوري القانــون الدولــي العرفــي والمــادة الثالثــة المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف عبــر تطبيق 

هــذه المحاكمــات علــى خلفيــة النــزاع المســلح الداخلــي، ألن المحكمــة ليســت مشــكلة وفقــًا للقانــون وغيــر 

مســتقلة وغيــر محايــدة، وغيــر عادلــة، وينــدرج حرمــان الشــخص مــن حقــه فــي محاكمــة عادلــة كجريمــة حــرب 

فــي النظــم األساســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وفقــًا للبنــد الرابــع فــي المــادة 8 )2( )ج( ’4‘30  فــي ميثــاق رومــا األساســي فإنــه وفــي حــال لــم تكــن: "المحكمة 

التــي أصــدرت الحكــم مشــكلة بصفــة قانونيــة، أي أنهــا لــم توفــر ضمانتــي االســتقالل والنزاهــة األساســيتين 

أو أن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لــم توفــر الضمانــات القضائيــة األخــرى المســلم عمومــًا بأنــه ال غنــى 

ــا اإلرهــاب، إضافــة إلــى أنهــا قــد أصــدرت أحــكام  عنهــا بموجــب القانــون الدولــي"، وهــو حــال محكمــة قضاي

اإلعــدام فــي ظــل نــزاع مســلح غيــر دولــي، بالتالــي فــإن أحــكام اإلعــدام الصــادرة عــن محكمــة قضايــا اإلرهــاب 

تشــكل جريمــة حــرب.

يســتخدم النظــام الســوري ضمــن الغالبيــة العظمــى مــن خطاباتــه مفــردة اإلرهابييــن لــكل مــن طالب بتغيير 

النظــام الســوري، وذلــك كــي يتــم وصمهــم باإلرهــاب؛ ممــا يســهل علــى الموالين له تعذيبهــم وقتلهم ونهب 

ــا اإلرهــاب، أي أنهــا تحاكــم إرهابييــن،  ــا جــاءت تســمية المحكمــة بأنهــا محكمــة قضاي ممتلكاتهــم، ومــن هن

ــون اإلرهــاب وهــو مــن يطبقــه وهــو مــن  والنظــام الســوري هــو مــن وضــع تعريفــه الخــاص لإلرهــاب وقان

يقاضــي وفقــًا لــه.

يهــدف النظــام الســوري إلــى إعطــاء صــورة ملموســة عــن مصيــر المطالبيــن بالتغييــر السياســي، فعــدا عــن 

عمليــات القتــل عبــر القصــف، وعمليــات التعذيــب واإلخفــاء القســري، جــاءت هــذه المحكمــة لتضيــف لونــًا 

جديــدًا مــن ألــوان ترهيــب وإذالل الشــعب الســوري.

تخلــص النظــام الســوري مــن أعــداد كبيــرة مــن المطالبيــن بالتغييــر السياســي عبــر هــذه المحكمة بســجنهم 

لســنوات طويلــة والحكــم عليهــم باإلعــدام ونهــب ممتلكاتهم.

يتــم اعتقــال المواطــن الســوري المشــارك فــي الحــراك الشــعبي بطريقــة غيــر قانونيــة، أقــرب مــا تكــون إلــى 

عمليــة خطــف، ثــم انتــزاع اعترافــات منــه تحــت التعذيــب، ثــم يقــوم رئيــس فــرع األمــن بإحالتــه إلــى نيابة محكمة 

اإلرهــاب دون أدلــة ســوى المنتزعــة تحــت التعذيــب، والتــي يتــم إصــدار غالبيــة األحــكام اعتمــادًا عليهــا.

>>https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf<< ،30 المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
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هــذه المحكمــة األمنيــة/ السياســية تخالــف مــواد عــدة فــي الدســتور الســوري الحالــي مثــل المــواد: 51، 133، 

134، 154، ولهــذا ال معنــى ألي نصــوص فــي القانــون الدولــي أو فــي الدســتور الســوري فــي ظــلِّ بقــاء النظــام 

الحالــي/ األجهــزة األمنيــة.

ــة  ــي مصــدر دخــل مــادي مهــم لألفــرع األمني ــة/ السياســية بشــكلها وتركيبهــا الحال ُتشــكل المحكمــة األمني

وقضــاة المحكمــة وأعضائهــا بشــكل عــام، قائــم علــى ابتــزاز أهالــي المعتقليــن واســتغالل حالتهــم النفســية، 

الذيــن يدفعــون مبالــغ ماليــة طائلــة للحصــول علــى معلومــات عــن أبنائهــم أو علهــا تســاهم في اإلفــراج عنهم.

المعتقــل الــذي حكــم عليــه مــن قبــل هــذه المحكمــة األمنيــة/ السياســية وبعــد أن أنهــى ســنوات االحتجــاز 

التعســفي وأطلــق ســراحه، يواجــه تحديــات غيــر معقولــة، حيــث تكــون ممتلكاتــه وأموالــه قــد صــودرت، 

ويصعــب عليــه الحصــول علــى عمــل فــي إحــدى مؤسســات الدولــة.

التوصيات:

مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:

إيجــاد طــرق وآليــات لتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن رقــم 2041 و2042 و2139 والبنــد 12 فــي القــرار رقــم 	 

2254، الخاصــة بالمعتقليــن والمختفيــن قســريًا فــي ســوريا.

لــن يكــون هنــاك أي حــل لقضيــة المعتقليــن ومحاكمتهم بهذه الطريقــة البدائية البربريــة إال عبر االنتقال 	 

السياســي نحــو نظــام يحتــرم فصــل الســلطات والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وال بــدَّ أن يتــم االنتقــال 

السياســي خــالل جــدول زمنــي محــدد بمــا ال يتجــاوز العــام.

إصــدار قــرار مــن مجلــس األمــن يديــن المحاكمــات السياســية األمنيــة التــي يتعــرض لهــا جــزء مــن 	 

المعتقليــن فــي ســوريا.

العمــل علــى إيقــاف الجرائــم ضــد اإلنســانية )التعذيــب واإلخفــاء القســري( وجرائــم الحــرب )اإلعــدام( التي 	 

يتعــرض لهــا المعتقلــون فــي ســوريا والتحــرك بشــكل عاجــل وفقــًا للفصل الســابع.

 

حلفاء النظام السوري وفي مقدمتهم النظام الروسي:

إدانــة المحاكــم البربريــة التــي أنشــأها النظــام الســوري، ومطالبتــه بإلغائهــا، وإبطــال كافــة األحــكام 	 

والقــرارات بمــا فيهــا ســرقة الممتلــكات واألمــوال، الصــادرة عنهــا.

الضغــط علــى النظــام الســوري إللغــاء كافــة القوانيــن التــي تعــارض القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 	 

والتــي تحمــل عبــارات فضفاضــة مبهمــة يمكــن تطبيقهــا بســهولة علــى الخصــوم السياســيين.

مطالبــة النظــام الســوري بالفصــل بيــن الســلطات والتوقــف عــن التغــول علــى الســلطة القضائيــة 	 

والتشــريعية.

ــخ 	  ــر األبشــع واألســوأ فــي التاري التوقــف عــن دعــم مثــل هكــذا نظــام يقــوم بمحاكمــات سياســية تعتب

الحديــث، ألن هــذا الدعــم يعتبــر اشــتراكًا فــي الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب التي يمارســها النظام 

الســوري بحــق المعتقليــن وممتلكاتهــم.
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المســاهمة فــي حــلِّ األجهــزة األمنيــة التــي يفــوق عــدد عناصرهــا قــوات الجيــش وتشــكل تهديــدًا مباشــرًا 	 

للمجتمــع والقضــاء وحقوق اإلنســان.

 

االتحاد األوروبي والدول األعضاء:

دعــم عمليــات توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا التــي تكشــف ممارســات النظــام الســوري 	 

الفظيعــة وتفضــح اســتمراريتها، وانتهاكهــا لمبــادئ القانــون الدولــي.

اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تسريع إنجاز االنتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق اإلنسان.	 

تخصيص مساعدات للناجين من االعتقال بعد أن صادرت المحكمة ممتلكاتهم.	 

مــا زالــت األوضــاع فــي ســوريا فــي حالــة حرجــة علــى صعيــد احتــرام الحقــوق األساســية وقــد يتعــرض أي 	 

مواطــن لالعتقــال وفقــًا لهــذه القوانيــن المبهمــة والفضفاضــة ولــذا نوصــي بعــدم إعــادة الالجئيــن إلــى 

أن يتــم تحقيــق االنتقــال السياســي، فلــن يكــون هنــاك أي اســتقرار وأمــان فــي ظــلِّ بقــاء النظــام الســوري 

الحالــي ومحكمــة قضايــا اإلرهــاب.

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

إصــدار بيــان يفضــح ممارســات النظــام فــي المحاكمــات السياســية األمنيــة ويديــن ممارســاتها واألحكام 	 

الصــادرة عنها.

 

:COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة

توثيــق ثــم إدانــة أســاليب وممارســات النظــام الســوري التــي تخالــف مبــادئ القانــون الدولــي فــي المحاكــم 	 

األمنيــة/ السياســية التــي أنشــأها، وذلــك ضمــن التقريــر الخــاص عــن االعتقــال التعســفي فــي ســوريا، 

ونحــن علــى اســتعداد دائــم للمســاهمة فــي هــذا المجهــود.

 

:IIIM اآللية الدولية المحايدة المستقلة

وضع هذا الملف الخطير على جدول مهمات التَّحقيق األساسية. 	 

النظام السوري:

حــل محكمــة قضايــا اإلرهــاب وإبطــال كافــة المحاكــم السياســية/ األمنيــة، وإلغــاء األحكام الصــادرة عنها 	 

والخاصــة بالمعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي الفتقارهــا ألســس العدالــة ومعارضتهــا الصارخــة 

للقانــون الدولي.

إعادة الممتلكات وأموال المعتقلين التي تم االستيالء عليها.	 

إطــالق ســراح معتقلــي الــرأي دون شــروط وتبيــان مصيــر المختفيــن منهــم وتعويــض المتضرريــن 	 

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

التَّوقــف عــن إرهــاب المجتمــع الســوري عبــر عمليــات اإلخفــاء القســري والتعذيــب والمــوت تحــت 	 

التعذيــب.

التوقف عن التالعب بالدســتور والقوانين وتســخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وســن التشــريعات 	 

المضللة.

ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.	  تحمُّ

جامعة الدول العربية:

إدانة األحكام البربرية الصادرة عن هذه المحكمة األمنية/ السياسية.	 

الرفــض المطلــق لعــودة النظــام الســوري إلــى الجامعــة العربيــة في ظــل تورطه المســتمر حتى اللحظة 	 

بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائم حرب.

شكر وتضامن

كل الشــكر لمــن ســاهم فــي إنجــاز هــذا التقريــر مــن األهالــي والشــهود والناجيــن الســابقين الذيــن لــم نكــن 

لنتمكــن مــن كشــف الحقائــق علــى هــذا النحــو لــوال مســاهماتهم الفعالــة، وخالــص التضامــن مــع عائــالت 

المعتقليــن وأصدقائهــم فــي ســبيل الســعي لنيــل العدالــة.
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