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الثالاثء 23حزيران 2015

منذ بداية حزيران اجلاري وحىت الـ 21 منه، قامت ما أطلق عليها “حمكمة مكافحة اإلرهاب”  إبصدار أحكام على قرابة 56 معتقاًل 
حمتجزين يف سجن محاة املركزي، تتوزع األحكام على النحو التايل:

أواًل: احلكم على 12 معتقاًل ابإلعدام وبعد صدور احلكم مت تشميلهم مبرسوم العفو الصادر عن السلطات السورية لعام 2014 
ليخفض احلكم الصادر حبقهم من اإلعدام إىل املؤبد مع غرامة مالية قدرها 40 مليون لرية سورية.

اثنياً: احلكم على 8 معتقلني ابإلعدام لكن دون أن يشملهم العفو الرائسي الصادر سابقاً.
اثلثاً: احلكم على 25 معتقاًل ابلسجن مدة 20 عاماً.

رابعاً: احلكم على 11 معتقاًل ابلسجن مدة ترتاوح ما بني 12 - 15 عاماً.
خامساً: بعد دخول إضراب السجناء يومه السادس، وبتاريخ 21/ حزيران/ 2015 أصدرت حمكمة اإلرهاب بدمشق أحكاماً 

ابإلعدام على 7 معتقلني آخرين من املعتقلني املشاركني يف اإلضراب. 
أصبح جمموع األحكام الصادرة ابإلعدام 15 حكماً، وأغلب املعتقلني يف سجن محاة هم من حمافظيت محاة والرقة.

يف 16/ حزيران/ 2015 بدأ احملتجزون يف سجن محاة املركزي املوقوفون واحملكومون بتهم “الشغب أو اإلرهاب” بتنفيذ إضراب مفتوح 
عن الطعام، وتراوحت أعدادهم بني 630 - 700 حمتجز.

“حمكمة مكافحة اإلرهاب” تصدر أحكاماً حبق 56 معتقاًل يف سجن محاة املركزي، 
بينهم 15 حكماً ابإلعدام

ما بني احلكم ابإلعدام أو املوت بسبب التعذيب

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من االتصال مع عدد من املعتقلني داخل السجن، وأخربان املعتقل )د.ص( الذي اعتقلته قوات 
فرع األمن اجلوي حبماة بتاريخ 4/ تشرين الثاين/ 2012، إن احلكم الصادر حبقه من حمكمة جناايت اإلرهاب بدمشق يف 15/ حزيران/ 
2015 ابلسجن مدة 22 عاماً، أصدرته احملكمة استناداً إىل تقرير أمين واعرتافات انتزعت منه نتيجة التعذيب القاسي ودون وجود أي 

دليل يثبت التهمة املنسوبة إليه يف “تشكيل عصابة إرهابية”.

وعرب عن خوفه من انتقام القوات احلكومية منهم ألهنم أعلنوا اإلضراب ولن يتوقفوا عنه حىت يقوم وزير العدل ووزير املصاحلة الوطنية 
لدى السلطات السورية بزايرة سجن محاة املركزي وإعادة حماكمتهم وفق حماكمات عادلة، وأفاد أن بعض املعتقلني قد مر على احتجازهم 

أربع سنوات دون أن خيضعوا ألية حماكمة.
“األحكام مل تتوقف، أسبوعياً ويف كل يوم سبت يتم اقتياد قرابة 40 شخصاً إىل احملكمة يف دمشق، يصدر احلكم حبق اثنني أو 

ثالثة منهم على األكثر، أغلب األحكام تصدر ابلسجن مدة 15 عامًا”.

رفض املضربون الذهاب حلضور جلسات احملاكمة، فقامت قوات السجن بتهديدهم، وأرغمت عدداً منهم على الذهاب:
“هددت قوات السجن املضربني يف حال رفضهم الذهاب حلضور جلسات احملكمة ابلتعذيب والضرب ونقلهم إىل سجن أشد 

قسوة يف الالذقية أو طرطوس، فاضطر 40 شخصاً للذهاب إىل احملكمة”.
يف 22/ حزيران/ 2015 قام وفد مما يسمى “املصاحلة الوطنية” التابع للسلطات احلاكمة، برائسة حممود سباهي بزايرة سجن محاة 

املركزي، وقدم وعوداً للمحتجزين بتسوية أوضاعهم قضائياً وأمنياً، ما دعا احملتجزين إليقاف إضراهبم عن الطعام بشكل مؤقت.

تعريف بسيط مبا أطلقت عليه السلطات السورية “حمكمة مكافحة اإلرهاب”:
أُنشَئت من قبل السلطات السورية يف متوز عام 2012 مبرسوم رائسي رقم 22، وقد حلت مكان حمكمة أمن الدولة اليت ألغيت مع 
قانون الطوارئ، وهي التكاد ختتلف عنها، فهي حمكمة استثنائية خمتلطة تتكون من مدنيني وعسكريني، وحتاكم املدنيني والعسكريني، 

تقع حمكمة اإلرهاب يف مبىن وزارة العدل على أوتوسرتاد املزة يف العاصمة السورية دمشق.
هذه احملكمة جمرد صورة شكلية تظهر من خالهلا السلطات احلاكمة أن هناك نوعاً من إجراءات احملاكمة، لكن الوقائع واألدلة الرتاكمية 
منذ عام 2011 تثبت أن هذه السلطات الحتتاجها فعلياً، فعمليات املوت بسبب التعذيب مستمرة داخل مراكز االحتجاز املختلفة ومل 
تتوقف يوماً واحداً، وحنن يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نسجل يومياً ما بني ثالث إىل أربع حاالت وفاة بسبب التعذيب حيث 

وصلت إحصائية من قتلوا بسبب التعذيب -منذ آذار 2011 - إىل 11358 شخصاً.
لقد أصبح معروفاً وبديهياً لدى املنظمات احلقوقية العاملة يف الشأن السوري أن مجيع التهم الواردة إىل احملكمة مت انتزاعها من املعتقلني 
حتت التعذيب واإلكراه والتهديد، وأن القضاء يف سوراي يتبع بشكل اتم لسلطة األجهزة األمنية، حىت إن القاضي ال جيرؤ على مناقشة 
الوصول إىل موكله  له  يُتاح  الفرصة لوجود حمامي دفاع، ال  تتيح  فإن هذه احملكمة  املسرحية  بتلك االعرتافات، ولكي تكتمل  املتهم 
واحلصول منه على معلومات وأدلة تثبت براءته، ويكتفي إبلقاء كلمة عامة ال تُقدم والتُؤخر، ويصدر القاضي احلكم بدون بناء قضية 

حقيقية من وقائع وأدلة، واليتجاوز احلكم ثالثة أسطر يف أحسن األحوال.

منذ أن أتسست “حمكمة مكافحة اإلرهاب” وحىت هناية أاير/ 2015، بلغ عدد الدعاوى اليت اطلعت عليها قرابة 35 ألف دعوى 
)من بني قرابة 110 آالف معتقل مسجلني لدينا( لكنها وألسباب متعددة، مل تصدر سوى 700 حكم فقط، مابني سجن وإعدام، 
-تعترب ظاهرة الرشاوى اليت حيصل عليها مجيع العاملني يف هذه احللقة الرهيبة، وهي مبالغ طائلة يتم حتصيلها من أهايل املعتقلني وأقرابئهم 
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مقابل حصوهلم على بعض املعلومات أو التسهيالت إحدى أبرز تلك األسباب- من بني الـ 700 حكم هناك 50 حكماً ابإلعدام 
)مل تنفذ أغلب أحكام اإلعدام حىت اآلن(، يف املقابل أفرجت احملكمة عن قرابة 5200 معتقل مل يثبت عليهم شيء من وجهة نظر 
احملكمة. وابلرغم من ذلك فإن القسم األكرب منهم يبقى قيد احملاكمة حىت بعد اإلفراج عنه، وهو عرضة لالعتقال جمدداً يف أي وقت، 
وقد سجلنا يف قسم املعتقلني يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عدداً كبرياً من هذه احلاالت، كما أن قسماً آخر منهم قد مت اإلفراج 

عنهم مقابل كفالة مالية.

يف عام 2014 لوحده بلغ عدد الدعاوي اليت نظرت فيها حمكمة مكافحة اإلرهاب ما يقارب 6500 قضية حملتجزين يف السجون 
املدنية، بينهم 290 قضية لنساء. 

كما مت تقدمي قرابة 12 ألف طلب إخالء سبيل من قبل احملتجزين أو حماميهم إىل “حمكمة مكافحة اإلرهاب”، قبلت احملكمة قرابة 
820 طلباً منهم فقط، وطلب إخالء السبيل هو عبارة عن ورقة يتقدم هبا املعتقل أو احملامي املوكل عنه عندما تكون القضية خالية من 
أي دليل يثبت ارتكاب احملتجز ما هو منسوب إليه من أفعال أو اشرتاكه يف أي منها، ويقدمه للمحكمة احملامي أو أحد أفراد عائلته.

وقد دخلت سوراي ومنذ آذار/ 2012 يف حالة نزاع مسلح داخلي يُوجب على األطراف املتنازعة تطبيق القانون الدويل اإلنساين العريف 
حبق السياسيني واملسلحني املعتقلني واألسرى من الطرف املقابل، ومن أبرز قوانينه يف هذا اخلصوص:

القاعدة 126: يسمح للمدنيني احملتجزين ولألشخاص احملرومني من حريتهم بسبب نزاع مسلح غري دويل ابستقبال الزائرين، وخباصة 
األقرب إليهم، ابلدرجة املمكنة.

القاعدة 127: حترتم املعتقدات الشخصية والشعائر الدينية لألشخاص احملرومني من حريتهم.
القاعدة 128: يطلق سراح احملتجزين املدنيني حاملا تنتفي األسباب اليت استلزمت احتجازهم، ولكن، وعلى أبعد تقدير، أبسرع ما 

ميكن بعد انتهاء األعمال العدائية الفعلية.

بناء على ماسبق فإن األحكام الصادرة عما يسمى”حمكمة مكافحة اإلرهاب” كافة، الترقى إىل مرتبة األحكام القانونية أو العادلة، 
وتعترب ملغية، ويتحمل القضاة واملتورطون يف مثل هذا النوع من احملاكمات املسؤولية عن نتائج أحكامهم.

كل الشكر والتقدير للمحامني املتعاونني مع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الذين أثَرت معلوماهتم هذا التقرير، وللمعتقلني الذين خاطر 
البعض منهم أبمنه يف سبيل إيصال املعلومات، وألهايل املعتقلني وأصدقائهم.
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