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اإلفراج عن 81 شخصًا بموجب مرسوم العفو 2
رقم 13 الصادر في أيار/ 2021 واعتقال ما ال يقل 

عن 176 شخصًا منذ صدوره

أواًل: إصــدار مراســيم عفــو مــن بشــار األســد تخالــف دســتور النظــام 
الســوري نفســه وتكشــف مــدى تالعبــه بملــف المعتقليــن:

لقــد نــصَّ دســتور عــام 2012، الــذي أصــدره النظــام الســوري بشــكل منفــرد، صراحــة فــي الفقــرة 7 مــن المــادة 75 أن 
مجلــس الشــعب بوصفــه الســلطة التشــريعية فــي الدولــة يتولــى ســلطة “إقــرار العفــو العــام”1، وهــذه القاعــدة 
الدســتورية مســتمدة مــن الفقــرة 6 مــن المــادة 71 مــن دســتور عــام 1973 الســابق، ولكــن بشــار األســد وعلــى غــرار 
ــذي  ــده حافــظ األســد يحتكــر تمامــًا ســلطة العفــو العــام بواســطة مراســيم تشــريعية يصدرهــا فــي الوقــت ال وال
يريــد، وهــذا أحــد مظاهــر تغــّول الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية، والتــي قمنــا بتفنيدهــا بشــكل مفصــل 
فــي تقريــر حــول انتخابــات مجلــس الشــعب ودوره العدمــي فــي ظــل النظــام القائــم، وباســتثناء مرتيــن أصــدر فيهمــا 
مجلــس الشــعب قانــون عفــو عــام فــي عهــد بشــار األســد، األول رقــم 17 بتاريــخ 22/ تشــرين الثانــي/ 2000 2 فــي 
 جزئــي عــن بعــض الجرائــم العســكرية رقــم 56 بتاريــخ 31/ تشــرين األول/ 

ٍ
مطلــع واليتــه األولــى، والثانــي قانــون عفــو

 عــام متخليــًا تمامــًا 
ٍ
2002، لــم يعــد مجلــس الشــعب بوصفــه الســلطة التشــريعية فــي الدولــة يصــدر أي قانــون عفــو

عــن ســلطته الدســتورية، وبــات بشــار األســد يحتكــر هــذه الصالحيــة حتــى فــي أثنــاء انعقــاد دورات مجلــس الشــعب.

م بــه أن العفــو العــام كإجــراء يقصــد بــه إزالــة صفــة الجريمــة عــن فعــل هــو في ذاتــه جريمة طبقــًا ألحكام  ومــن المســلَّ
القانــون، مــا يعنــي تعطيــل نــصِّ القانــون فــي أحــوال معينــة، لذلــك فــإن مــن القواعــد األساســية للتشــريع الجنائــي أن 
العفــو العــام ال يكــون إال بقانــون، أي أن الســلطة المختصــة بإصــدار العفــو العــام هــي الســلطة التشــريعية فقــط، 

خالفــًا للعفــو الخــاص وهــو مــن حــق رئيــس الدولــة 3. 

وقــد ُحصــرت صالحيــة إصــدار قوانيــن العفــو العام بالســلطة التشــريعية وذلك ألن صدور العفو بمرســوم تشــريعي 
وعرضــه الحقــًا علــى مجلــس الشــعب لمناقشــته وتعديلــه أو إلغائــه، هــو إجــراء ال يمكــن تطبيقــه ألن مراســيم العفو 
 تنفيــذ 

ِ
ــذ مباشــرة فــور صدورهــا، ويغــدو مــن غيــر الممكــن تــدارك آثارهــا القانونيــة بالنســبة للحــاالت التــي لــم يجــر تنفَّ

مرســوم العفــو عليهــا بعــد، ومــا قــد يســببه تعديلهــا أو إلغاؤهــا مــن تفــاوت فــي المراكــز القانونيــة للمحكوميــن 
ع الدســتوري لحصــر االختصــاص  ــذي حــدا بالمشــرِّ ــًا للســبب ال ــه، وهــو مــا يشــكل دافعــًا إضافي ــول ب ال يمكــن القب
بإقرارهــا بقانــون فــي مجلــس الشــعب، فضــاًل عــن أن القانــون بشــكل عــام وطبيعــة قانــون العفــو العــام بشــكل 
خــاص يتضمــن قواعــد موضوعيــة عامــة التطبيــق، ويقــرر الشــعب بالجانــب االجتماعــي لــه بموجــب إقــراره لقانــون 
العفــو عبــر ممثليــه أن يمنــح العفــو عــن بعــض الجرائــم، ممــا ال يصــح معــه أن يكــون أمــرًا شــخصيًا يصــدر عــن 

رئيــس الدولــة فــي مناســبة مــن المناســبات4.

1  مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، دستور الجمهورية العربية السورية 2012، المادة 75 الفقرة 7، 

&https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423

2  مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، القانون 17 لعام 2000،

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15082&RID=-1&Last=13&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Ser- 

&vice=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2000&Country=&Num=&Dep=-1

3  الدكتور محمد الفاضل، المبادئ العامة في التشريع الجزائي، طبعة 1980-1979، ص 533.

ــة، رســالة دكتــوراة، غيــر منشــورة محفوظــة فــي كليــة  ــز األداء التشــريعي لمجلــس الشــعب الســوري - دراســة مقارن 4  الدكتــورة حنــان حمــد عمــرو، تعزي

الحقــوق فــي جامعــة دمشــق، 2013.

https://sn4hr.org/arabic/2020/08/14/12593/
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15082&RID=-1&Last=13&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2000&Country=&Num=&Dep=-1&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15082&RID=-1&Last=13&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2000&Country=&Num=&Dep=-1&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15082&RID=-1&Last=13&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2000&Country=&Num=&Dep=-1&
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والعفــو العــام يمنــح ألشــخاص لــم يــدرس أحــد حالتهــم، علــى خــالف العفــو الخــاص، الــذي مــن المفتــرض فيــه أن 
يأتــي ليخفــف مــن شــدة القضــاء، أو لينقــذ شــخصًا مــا كان ليقــدم علــى اإلجــرام لــوال ظــروف أليمــة لــم يســتطع 
مقاومتهــا5  وبالتالــي فــإن المشــرع نــادرًا مــا يصــدر العفــو العــام، وقــد الحظنــا أن بشــار األســد قــد أصــدر مــا ال يقــل 
عــن ثمانيــة عشــر عفــوًا عامــًا، مــا بيــن عفــو شــامل وعفــو جزئــي عــن جرائــم عســكرية منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي نحــو 
الديمقراطيــة فــي آذار/ 2011، وقــد أدى هــذا اإلفــراط الشــديد فــي العفــو إلــى إطــالق ســراح مرتكبــي الجرائــم وإغــراق 
المجتمــع بهــم وتجنيــد بعضهــم ضمــن الميليشــيات المحليــة، وبشــكل عــام لــم تشــمل جميــع تلــك المراســيم 
المعتقليــن السياســيين مــن معارضــي النظــام الســوري، إال فــي حــاالت نــادرة جــدًا وذلــك إلعطــاء بعــض المصداقيــة 

لهــذه المراســيم الوهميــة الخادعــة.

ونعتقــد أن بشــار األســد قــد لجــأ إلــى إصــدار كل هــذا الكــم مــن المراســيم مــن أجــل الظهــور بمظهــر القــوي والمتحكم 
ــن يريــد، متــى يريــد، وكيــف مــا يريــد، إنَّ هــذه المراســيم  برقــاب الشــعب الســوري، الــذي بإمكانــه وحــده أن يعفــو عمَّ
هــي عبــارة عــن تكريــس للحكــم المطلــق الــذي يســتطيع تجــاوز الدســتور والقانــون الدســتوري وروح القوانيــن وفعــل 

مــا يحلــو لــه.

وقــد الحظنــا أن بشــار األســد قــد أصــدر مرســوم العفــو األخيــر رقــم 13 لعــام 2021 6 فــي 2 أيــار قبيــل انتخابــات رئاســة 
الجمهوريــة فــي 26 أيــار، وقــد كانــت العــادة منــذ زمــن والــده إصــدار العفــو عقــب هــذه االنتخابــات، يبــدو أنــه رغــب أن 
يقــدم للمجتمــع شــيئًا مــا، فــي ظــلِّ فشــله المطبــق طــوال ســنوات حكمــه الماضيــة وبشــكل خــاص منــذ عــام 2011، 
وكذلــك فــي ضــوء مــا تشــهده البــالد مــن أزمــة اقتصاديــة خانفــة جــراء النهــب والفســاد وارتــكاب أفظــع االنتهــاكات 

التــي تســببت فــي تشــريد نصــف الشــعب الســوري، وفــي فــرض عقوبــات دوليــة.

ثانيًا: منهجية التقرير:

يقــوم قســم المعتقليــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمحــاوالت كثيفــة للتواصــل مــع المفــرج عنهــم مــن 
مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، ومــع عائــالت المعتقليــن والمختفيــن قســريًا؛ بهــدف جمــع أكبــر 
قــدر مــن المعلومــات والمعطيــات لتتبــع حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري وســياق عمليــات اإلفــراج وخلفياتهــا، 
كمــا يقــوم بالتواصــل مــع المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز المدنيــة ومحاميهــم وعائالتهــم لرصــد أوضاعهــم ومتابعــة 
المحاكمــات التــي يخضعــون إليهــا، وقمنــا عبــر عشــر ســنوات ببنــاء قاعــدة بيانــات واســعة للمعتقليــن والمختفيــن 

والذيــن تــم اإلفــراج عنهــم.
نســتعرض فــي هــذا التقريــر نتائــج عمليــات التحليــل والمقاطعــة التــي أجريناهــا للمرســوم رقــم 13/ 2021 مــع أرشــيف 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ونســتعرض فــي التقريــر حصيلــة حــاالت وحــوادث االعتقــال واإلفــراج التــي 
لها فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ صــدور المرســوم رقــم 13 فــي 2/ أيــار/ 2021 حتــى 15/ تمــوز/  ســجَّ
ــز ضمــن التقريــر مــا بيــن حصيلــة عمليــات اإلفــراج المرتبطــة بالعفــو وغيــر المرتبطــة بــه والتــي كانــت  2021، ونميِّ
 الذيــن أفــرَج عنهــم منــذ صــدور هــذا 

ِ
ضمــن ســياق انتهــاء مــدة األحــكام، لقــد حاولنــا قــدر اإلمــكان التَّحقــق مــن تهــم

المرســوم، ونؤكــد أننــا هنــا نضــع حــاالت اإلفــراج للمعتقليــن علــى خلفيــة سياســية، وال نســتعرض حــاالت اإلفــراج عــن 
المحتجزيــن الجنائييــن المتهميــن بالســرقة أو التزويــر ومــا ُيشــابهها. وال تشــمل حصيلــة اإلفراجــات الــواردة فــي هــذا 
التقريــر حصيلــة المعتقليــن الذيــن أفــرج عنهــم ضمــن عمليــات اتفاقــات المصالحــة التــي يجريهــا النظــام الســوري 

فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا.

5  الدكتور عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات، ص1067، طبعة 1990.

http://sana.sy/?p=1373048 ،6  الوكالة العربية السورية لألنباء “سانا”، الرئيس األسد يصدر مرسومًا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار

https://sn4hr.org/arabic/2021/04/26/13484/
https://sn4hr.org/arabic/2021/04/26/13484/
http://sana.sy/?p=1373048
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ــا بالتواصــل مــع عــدد  ــي، كمــا قمن ــر مــن األهال ــي مــع قســم كبي ــى التواصــل المباشــر واألول ــر عل كمــا يســتند التقري
مــن المعتقليــن الذيــن أفــرج عنهــم، مــع مراعــاة حالتهــم النفســية والجســدية وســالمتهم األمنيــة، وأخيــرًا اعتمدنــا 
علــى المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا مــن المعتقليــن الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال فــي الســجون المدنيــة فــي 
المحافظــات الســورية، وبشــكل خــاص ســجن حمــاة المركــزي وســجن حمــص المركــزي وســجن عــدرا المركــزي 
وســجن الســويداء المركــزي، ومحاميهــم وذويهــم، ونــورد فــي هــذا التقريــر ســبعًا مــن الشــهادات. قمنــا بتحليــل كل 
ــا بهدفنــا مــن جمــع  ــا األهالــي والضحاي ــر، وقــد أخبرن مــا جمعنــاه للوصــول إلــى أفضــل نتائــج ممكنــة فــي هــذا التقري

ــا. ــى التعــاون معن المعلومــات ووافقــوا عل

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية. 

معتقليــن  لــذوي  واســتغالل  ابتــزاز  حادثــة   92 عــن  يقــل  ال  مــا  ثالثــًا: 
:2021 لعــام   13 رقــم  المرســوم  صــدور  منــذ  قســريًا  ومختفيــن 

لقــد تحدثنــا فــي العديــد مــن التقاريــر عــن شــبكات المصالــح التــي أنشــأها النظــام الســوري بهــدف التكســب واالرتــزاق 
ــاط، قضــاة، محامــون، سماســرة،  ــه، وهــذه الشــبكات تتكــون مــن ضب ــن قســريًا لدي ــاة المختفي ــى حســاب معان عل
عناصــر أمــن، ميليشــيات محليــة، وتجمــع هــؤالء صلتهــم مــع األفــرع األمنيــة ومحكمــة الميــدان العســكرية الشــاذة، 
ومحكمــة اإلرهــاب الشــاذة، ويرتكــز عملهــم علــى اســتغالل الحالــة العاطفيــة والنفســية لــذوي المعتقــل أو المختفــي 
وحاجتهــم الماســة للحصــول علــى معلومــات لالطمئنــان عنهــم، أو المســاهمة فــي إطــالق ســراحهم، أو مجــرد 
ترتيــب زيــارة لهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز، وذلــك لقــاء الحصــول علــى مبالــغ ماليــة ضخمــة؛ ألن النظــام الســوري 
ــد عــدم الكشــف عــن مصيــر المعتقليــن لديــه، وعــدم توفيــر أيــة معلومــات لألهالــي )باســتثناء مراكــز الشــرطة  تعمَّ
العســكرية فــي دمشــق أو دوائــر الســجل المدنــي لمعرفــة مــا إن كانــوا متوفييــن(، إضافــة إلــى ذلــك، فقــد يتعــرض 
األهالــي للتهديــد والمالحقــة األمنيــة فــي حــال تكرارهــم للســؤال عــن المعتقــل لــدى الفــرع األمنــي الــذي قــام بعمليــة 
 كبيــر عقــب أو قبيــل إصــدار كل مرســوم للعفــو، إذ تعتبــر مراســيم العفــو 

ٍ
االعتقــال، وتنشــط هــذه الشــبكات علــى نحــو

مناســبة مثاليــة لزيــادة عملياتهــا وتعمــل بعــدة أســاليب للوصــول إلــى عائلــة المعتقــل إمــا عبــر اإليقــاع بهــم فــي أثنــاء 
مراجعتهــم لمركــز الشــرطة العســكرية فــي دمشــق أو المحاكــم أو عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، وحــاالت أخــرى 
عبــر سلســلة مــن األشــخاص فــي أثنــاء ســعي العائلــة لمحاولــة الوصــول ألشــخاص متنفذيــن فــي األجهــزة األمنيــة، 
وقــد ســجلنا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تعــرض العديــد مــن العائــالت لعمليــات احتيــال وابتــزاز ألزيــد 
مــن مــرة مــن دون أن تتمكــن العائــالت مــن القيــام بأيــة إجــراءات قانونيــة لمحاســبة المســتغلين ألوضاعهــا بســبب 

عالقــات هــؤالء ونفوذهــم ضمــن األجهــزة األمنيــة.

ت عمليــات االســتغالل واالبتــزاز المــادي لــذوي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا إلــى مضاعفــة معاناتهــم  لقــد أدَّ
وخاصــة االقتصاديــة منهــا، مــع لجــوء العديــد مــن العائــالت إلــى بيــع ممتلكاتهــا أو االســتدانة ونفــاذ كافــة مدخراتهــا 
مــن أجــل تأميــن المبالــغ الماليــة التــي تطلــب منهــم مــن قبــل هــذه الشــبكات، وفــي معظــم األحــوال ال تحصــل 
العائــالت علــى أيٍّ مــن الوعــود التــي قدمــت لهــا لقــاء دفعهــا لألمــوال، وكل ذلــك يجــري فــي ظــلِّ غيــاب كامــل لســلطة 
قضائيــة حقيقيــة؛ نظــرًا لممارســات النظــام الســوري فــي تفريــغ دورهــا والســيطرة عليهــا مــن أجــل خلــق هــذه الحالــة 

مــن الفســاد والفوضــى والمعانــاة.



اإلفراج عن 81 شخصًا بموجب مرسوم العفو 5
رقم 13 الصادر في أيار/ 2021 واعتقال ما ال يقل 

عن 176 شخصًا منذ صدوره

رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 92 عمليــة ابتــزاز ألهالــي معتقليــن محتجزيــَن ضمــن 
ــن فــي العفــو  ــم وعــود بتشــميل أبنائهــم المعتقلي ــل تقدي ــة مــن قبــل شــبكات االســتغالل مقاب الســجون المركزي
ر أن عــدد عمليــات  وإصــدار قــرارات إخــالء ســبيل لهــم وذلــك منــذ صــدور العفــو فــي 2 أيــار حتــى 15/ تمــوز/ 2021. ونقــدِّ
االبتــزاز المالــي التــي حدثــت منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 13 أكثــر بعشــرة أضعــاف مــن تلــك التــي اســتطعنا 

ــر المحاميــن المتعاونيــن.    ــا أو عب ــا معن ــي الضحاي ــر تواصــل أهال رصدهــا إمــا عب

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة فاطمــة الريــس7 وهــي والــدة أحــد المعتقليــن الخاضعيــن 
لمحكمــة قضايــا اإلرهــاب منــذ حزيــران/ 2017 فــي ســجن حمــاة المركــزي، وقــد تعرضــت لعمليــة اســتغالل بعــد 
صــدور مرســوم العفــو رقــم 13 وقالــت لنــا: “منــذ صــدور العفــو علمــت بخــروج ســيدتين مــن منطقتنــا كانتــا قــد 
 قــال لــي 

ٍ
ســجنتا علــى خلفيــة االتجــار بالمخــدرات وعنــد ســؤالي عــن ظــروف خروجهــم توصلــت إلــى محــام

ــرة ســورية، أدفــع نصفهــا مباشــرة والنصــف  يمكننــي تشــميل ابنــك بالعفــو مقابــل دفــع 10 مالييــن لي
اآلخــر عنــد توقيــع قــرار إخــالء الســبيل، وبعــد أن دفعــت لــه بــدأ يتهــرب مــن اتصاالتنــا ثــم قــال لنــا أن قضيــة 
ابنــي صعبــة ورفــض إعــادة المبلــغ، بحجــة أن القاضــي قــد أخــذه منــه مقابــل تخفيــف الحكــم عــن ابنــي، أنــا 
أعــرف أننــي مــن الممكــن أن أتعــرض للنصــب ولكــن ليــس لــدي خيــار فــي ظــلِّ غيــاب العــدل” أخبرتنــا فاطمــة 
أن ابنهــا اعتقــل عقــب عودتــه مــن لبنــان فــي عــام 2017 وتعرضــت منــذ اعتقالــه لعمليــات نصــب أربــع مــرات، فيمــا 
نجحــت مــرة واحــدة فــي تحويــل ابنهــا مــن فــرع األمــن العســكري إلــى الســجن المركــزي بحمــاة ومحكمــة اإلرهــاب 

مقابــل دفعهــا ســبعة مالييــن ليــرة ســورية لضابــط فــي الفــرع.

 وكيــل عــن العديــد مــن 
ٍ

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع المحامــي أحمــد ذهبيــة8 وهــو محــام
ــا  ــا اإلرهــاب بدمشــق والمتعاونيــن مــع الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وأخبرن المعتقليــن فــي محكمــة قضاي
“تواصلــت معــي ثمانــي عائــالت لمعتقليــن موجوديــن فــي ســجن عــدرا المركــزي ويخضعــون لمحكمــة 
اإلرهــاب مــن أجــل استشــارتي عــن مرســوم العفــو األخيــر وجميــع هــذه العائــالت قامــت بدفــع مبلــغ مالــي 
بشــكل جماعــي لقريــب أحــد القضــاة فــي محكمــة اإلرهــاب مــن أجــل أبنائهــم أو أزواجهــم فــي الســجن، ومــا 
زالــت هــذه العائــالت تتلقــى الوعــود بإخــالء ســبيلهم ومضــى علــى العفــو أزيــد مــن شــهر مــن دون أن يخــرج 
هــؤالء المعتقلــون، وبحســب معلوماتــي فالتُّهــم الموجهــة إليهــم غيــر مشــمولة بالعفــو كمــا ال يمكــن 
لهــذه العائــالت فعــل شــيء كــون محكمــة اإلرهــاب بــازار كبيــر وأيــة شــكوى لألهالــي عنهــا ســتؤدي إلــى 
انتقــام القضــاة مــن أبنائهــم عبــر تشــديد مــدة أحكامهــم” أضــاف المحامــي أحمــد أن عمليــات اســتغالل األهالــي 

هــي حــدث يومــي يحــدث فــي محكمــة قضايــا اإلرهــاب والمحكمــة شــريكة بــه.

تواصلنــا مــع المعتقــل فــارس األفنــدي9 وهــو أحــد المعتقليــن فــي ســجن الســويداء المركــزي ويخضــع لمحكمــة 
اإلرهــاب منــذ تمــوز/ 2016 وأخبرنــا “اعتقلــت بدايــة عــام 2016 مــن قبــل األمــن الجــوي فــي مدينتــي بســبب مكالمــة 
أجريتهــا مــع شــقيقي الموجــود فــي محافظــة إدلــب، وبعــد قرابــة ســتة أشــهر تــم تحويلــي إلــى محكمــة 
اإلرهــاب، وأحاكــم عــن خمســة تهــم دفعــة واحــدة، ولــم أرتكــب أيــًا منهــا وال دليــل عليهــا، وقمــت بتوكيــل 
 خالل فترة ســجني 

ٍ
 منــذ تحويلــي إلــى المحكمــة لكــن دون جــدوى، وعلــى الرغــم مــن صــدور أزيــد مــن عفــو

ٍ
محــام

 نصحنــي ســجين بالتواصــل مــع شــخص قد يســاعدني وطلب مني 
ٍ
إال أننــي لــم أســتفد منهــا، وبعــد آخــر عفــو

مبلــغ مــن المــال لقــاء تحريــك ملفــي، وفعــاًل قمــت بالدفــع لــه ألن جميــع مــن أعرفهم من المعتقليــن خرجوا 
بعــد دفعهــم لألمــوال أي إن لــم ندفــع ســنبقى هنــا منســيين” أخبرنــا فــارس أنــه مــا زال ينتظر تطبيــق الوعود التي 

قدمــت لــه مــن الوســيط وال يملــك ســوى االنتظــار مــع توقعــه أنهــا قــد تكــون عمليــة نصــب.

7  عبر الهاتف في 20/ أيار/ 2021

8  عبر الهاتف في 1/حزيران/2021

9  لم تذكر وسيلة التواصل حرصًا على سالمة المعتقل، في 29/ أيار/ 2021
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رابعــًا: تعقيــب علــى المرســوم التشــريعي رقــم 13 لعــام 2021 وحصيلــة 
المفــرج عنهــم بموجبــه والتهــم والجرائــم التــي توجــه إلــى معتقلــي الــرأي 

أو علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي:

 عــام عــن 
ٍ
أصــدر النظــام الســوري المرســوم التشــريعي رقــم 13 يــوم األحــد 2/ أيــار/ 2021 الــذي يقضــي بمنــح عفــو

ــن عفــوًا واســعًا شــمل طيفــًا كبيــرًا مــن جرائــم  مرتكبــي الجنــح، والمخالفــات، والجنايــات قبــل تاريــخ صــدوره. وتضمَّ
الجنــح والجنايــات ويشــمل العفــو كامــل العقوبــة فــي الجنــح والمخالفــات وتدابيــر اإلصــالح والرعايــة لألحــداث والفــرار 
الداخلــي والخارجــي ونســبًا مــن العقوبــات الجنائيــة المؤقتــة وجرائــم األحــداث وجرائــم أخــرى، وضمــن هــذا التقريــر ال 
نقــوم بتفصيــل مــواد مرســوم العفــو كونهــا موجــودة فــي نــصِّ المرســوم ومعظمهــا متعلــق بمرتكبــي الجرائــم 
ــرأي وانعكاســها علــى أوضاعهــم القانونيــة ومراقبــة  الجنائيــة، وإنمــا نقــوم بتحليــل المــواد ذات الصلــة بمعتقلــي ال

تطبيقهــا مــن قبــل المحاكــم التــي يخضعــون لهــا.

ــت المــادة الخامســة مــن مرســوم العفــو رقــم 13 “عــن كامــل العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي  نصَّ
المادتيــن 285 و286 والفقــرة 1 مــن المــادة 293 والمــادة 295، والفقــرة 1 مــن المــادة 305 والفقــرة 1 مــن المــادة 
306 مــن قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 148 لعــام 1949 وتعديالتــه إذا كان الجــرم مقترفــًا مــن 
ســوري.” وجــاء فــي المــادة السادســة مــن المرســوم “عــن كامــل العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

2 إذا كان الفاعــل ســوريًا” والفقــرة 2 مــن المــادة 7 والمــادة 8 والمــادة 10 مــن القانــون رقــم 19 لعــام 2012.

وتشــمل الجرائــم الــواردة فــي المــواد الســابقة إضعــاف الشــعور القومــي ونشــر أنبــاء مــن شــأنها أن توهــن نفســية 
األمــة المنصــوص عليهمــا فــي المادتيــن 285 و286 مــن قانــون العقوبــات، وإثــارة عصيــان مســلح ضــدَّ الســلطات 
القائمــة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 293 والمؤامــرة فــي المــادة 295 والمــادة 305، وإنشــاء جمعيــة بقصــد تغييــر كيــان 
الدولــة االقتصــادي أو االجتماعــي فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 306، أمــا فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم 19 لعــام 2012 
فقــد شــمل المرســوم المؤامــرة المنصــوص عليهــا فــي مــادة 2 منــه واألعمــال اإلرهابيــة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 

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

ــد  وهــذه التهــم باإلمــكان لصقهــا بــأي شــخص، ألنهــا عبــارات فضفاضــة غيــر محــددة بتعريــف محــدد، وقــد تعمَّ
النظــام الســوري فــي صياغتــه للجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة فــي قانــون العقوبــات أو صياغتــه لقانــون مكافحــة 
ــه لصقهــا بمــن يعارضــه  ــر المحــددة كــي يتســنى ل األرهــاب التــي يحاكــم بموجبهــا المعتقليــن، علــى هــذه التهــم غي
سياســيًا، وقــد خالفــت الصفــة األساســية التــي يجــب أن تتحلــى بهــا النصــوص الجزائيــة وهــي دقــة التعبيــر ووضــوح 

اللفــظ واســتخدام الــكالم الصريــح للداللــة علــى المعانــي المعينــة المحــددة.
 

كمــا نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن الجرائــم الســابقة والتــي وردت فــي مرســوم العفــو رقــم 
13 لعــام 2021 هــي عــادة مــا يقــوم النظــام الســوري بإدراجهــا فــي معظــم مراســيم العفــو الصــادرة عنــه، كمــا أنــه 
مــن المعتــاد أن يتهــم بهــا الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن لديــه بشــكل تلقائــي لــدى اعتقالهــم، إضافــة إلــى جرائــم 
أخــرى ذات عقوبــات أشــد ال يتــم تشــميلها بمراســيم العفــو وهــذا أحــد األســباب الرئيســة وراء عــدم إطــالق ســراح 
ــه إليهــم ترســانة  المعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي بموجــب مراســيم العفــو، كــون النظــام الســوري يوجِّ
مــن التُّهــم جملــة واحــدة، فــإذا نــصَّ العفــو علــى البعــض منهــا فإنــه ال يشــمل القســم اآلخــر، وهكــذا فــإن مراســيم 
العفــو هــي عبــارة عــن خــداع وتضليــل، وتهــدف بشــكل رئيــس إلــى إطــالق ســراح المجرميــن وإبقــاء المعتقليــن الذيــن 

يخضعــون للمحاكمــات حتــى انتهــاء أحكامهــم. 
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حصيلة المفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021:

ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اإلفــراج عــن مــا ال يقــل عــن 81 شــخصًا بينهــم 17 ســيدة مــن المدنييــن 
واإلعالمييــن والموظفيــن الحكومييــن والمحاميــن والطــالب الجامعييــن، بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 13 
لعــام 2021 منــذ صــدوره فــي 2/ أيــار/ 2021 حتــى 15/ تمــوز/ 2021 تراوحــت مــدة اعتقــال معظمهــم مــا بيــن شــهرين 

إلــى ســتة أشــهر. 

وكانــت قــد وجهــت إلــى معظــم المفــرج عنهــم تهمتــي إضعــاف الشــعور القومــي ونشــر أنبــاء مــن شــأنها أن توهــن 
نفســية األمــة المنصــوص عليهمــا بالمادتيــن 285 و286 مــن قانــون العقوبــات وهــي التهــم التــي يتــم توجيههــا 
كمــا جــرت العــادة عنــد توقيــف مــن يقومــون بالنشــر علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي والذيــن ينتقــدون األوضــاع 
االقتصاديــة، والتــي غالبــًا مــا تكــون عقوبتهــم االعتقــال المؤقــت، وهــي عقوبــة جنائيــة لمــدة تتــراوح مــا بيــن 3 إلــى 15 
عامــًا، وقــد قامــت قــوات النظــام الســوري باعتقالهــم بســبب انتقادهــم لألوضــاع المعيشــية والفســاد فــي مناطــق 
ســيطرتها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي عبــر مداهمــة أماكــن وجودهــم أو اســتدعائهم إلــى مقــر فــرع األمــن 
الجنائــي فــي مدينــة دمشــق، وقــد احتجــَز معظمهــم فــي ســجن عــدرا المركــزي ولــم تصــدر بحقهــم أيــة أحــكام مــن 

قبــل محكمــة الجنايــات، ويعــرف معظمهــم بتأييدهــم للنظــام الســوري خاصــة اإلعالميــون منهــم.

وقــد أخبرنــا المحامــون العاملــون فــي مدينــة دمشــق الذيــن تحدثنــا إليهــم أن عــدم صــدور أيــة أحــكام مــن قبــل محكمــة 
الجنايــات بحــق مــن اعتقــل مؤخــرًا بســبب انتقــاده لألوضــاع المعيشــية؛ إنمــا هــو نظــرًا ألن المحكمــة تبطــئ عمــدًا 
فــي إجــراءات محاكاتهــم انتظــارًا لصــدور مرســوم العفــو -المتوقــع- والــذي يتضمــن فــي معظــم األحــوال عفــوًا عــن 
جرائــم النيــل مــن هيبــة الدولــة وإضعــاف الشــعور القومــي ونشــر أخبــار توهــن مــن نفســية األمــة وأصبــح مألوفــًا بــأن 
يتــم شــملهم ضمــن مراســيم العفــو وبالتالــي إطــالق ســراحهم، وبالتالــي يمكننــا اعتبارهــا سياســة قضائيــة تقــوم 
ــم تبطــئ بإجــراءات التقاضــي ريثمــا يصــدر  ــرات بســيطة ث المحكمــة خاللهــا بإبقــاء الموقوفيــن قيــد المحاكمــة لفت

العفــو فيشــمل الجريمــة الموجهــة لهــم.

تواصلنــا مــع الســيد يمــان األقــرع10، مــن أبنــاء مدينــة حمــص، طالــب فــي كليــة الهندســة الغذائيــة بجامعــة البعــث، 
اعتقلــه فــرع األمــن الجنائــي بعــد اســتدعائه، علــى خلفيــة نشــره منشــورًا علــى صفحتــه فــي موقــع التواصــل االجتماعي 
فيســبوك انتقــد فيــه األوضــاع المعيشــية للطــالب فــي 17/ آذار/ 2021 وخــرج بموجــب مرســوم العفــو رقــم 13 فــي 3/ 
أيــار/ 2021 وأخبرنــا: “كتبــت منشــورًا وأنــا منفعــل بســبب عــدم قــدرة معظــم الطــالب علــى تأميــن مصاريفهــم 
الجامعيــة وعــدم تحمــل عائالتهــم لهــذه المصاريــف وقمــت بذكــر رئيــس الجامعــة وعــدد مــن الدكاتــرة 
المدرســين لدينــا واتهامهــم بزيــادة األعبــاء علــى الطالــب، ثــم تفاجــأت أن منشــوري قــد نشــر فــي عــدة 
مجموعــات خاصــة بالجامعــة وبعــد أســبوع مــن ذلــك، اعتقلتنــي دوريــة تابعــة لألمــن الجنائــي مــن منزلــي، 
وهنــاك حققــوا معــي مباشــرة حــول مــا نشــرت ومــا إذا كان أحــد مــن الخــارج قــد طلــب مني النشــر، وصادروا 
هاتفــي وقامــوا بتدقيــق جميــع رســائلي فــي الهاتــف، وفــي اليــوم التالــي تــم تحويلــي إلــى ســجن عــدرا فــي 
ريــف دمشــق وبعــد قرابــة أســبوع مــن وصولــي إلــى ســجن عــدرا حضــرت محكمــة لــدى القاضــي ســألني 
فيهــا عــن صحــة مــا نشــرت فقلــت لــه نعــم وبقيــت هكــذا حتــى صــدر مرســوم العفــو وخرجــت” قــال يمــان أن 
ــه لــه إنــذارًا بالفصــل فــي حــال تكــراره اإلســاءة للجامعــة وأنــه قــد نجــا هــذه المــرة عبــر مرســوم العفــو  عميــد كليتــه وجَّ

الــذي صــدر، كمــا تــم حرمانــه مــن تقديــم فصــل دراســي.

10  عبر الهاتف في 12/ أيار/ 2021
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أبرز المفرج عنهم بموجب المرسوم رقم 13 لعام 2021:

وضــاح محــي الديــن، مديــر مكتــب مجلــة “بقعــة ضــوء” فــي مدينــة حلــب، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1955، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري، الســبت 9/ كانــون الثانــي/ 2021 مــن مدينــة حلــب، علــى خلفيــة انتقــاده ممارســات 
الســطو فــي أســواق مدينــة حلــب علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، واقتادتــه إلــى 

فــرع األمــن الجنائــي فــي مدينــة دمشــق. تــم اإلفــراج عنــه فــي 4/ أيــار/ 2021  بموجــب المرســوم رقــم 13 للعــام 2021.

للرقابــة  العامــة  الهيئــة  فــي  قاضــي  برتبــة  مفتشــة  جحجــاح،  فريــال 
والتفتيــش، مــن أبنــاء مدينــة طرطــوس، اعتقلتهــا عناصــر فــرع األمــن 
الجنائي قسم الجرائم اإللكترونية في مدينة طرطوس يوم الخميس 14/ 
كانــون الثانــي/ 2021 بعــد اســتدعائها للتحقيــق، ذلــك علــى خلفيــة انتقادهــا 
الفســاد واألوضــاع المعيشــية الســيئة علــى صفحتهــا الشــخصية فــي 
موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، ومــن ثــم تــم اقتيادهــا إلــى ســجن 
عــدرا المركــزي فــي محافظــة ريــف دمشــق بتهمــة “وهــن نفســية األمــة”. 
ــار/ 2021 بموجــب المرســوم رقــم 13 للعــام 2021 ــم اإلفــراج عنهــا فــي 4  أي ت

الجــرف إعالميــة تعمــل فــي الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون  هالــة 
شــرق  ســلمية  مدينــة  أبنــاء  مــن  الســوري،  النظــام  لحكومــة  التابعــة 
النظــام  محافظــة حمــاة، وتقيــم فــي مدينــة دمشــق، اعتقلتهــا قــوات 
إحــدى  علــى  مرورهــا  لــدى    2021 الثانــي/  كانــون   /23 الســبت  الســوري 
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، علــى خلفيــة انتقادهــا 
األوضــاع  فيســبوك  االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  حســابها  عبــر 
المعيشــية التــي يمــر بهــا الســكان فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
النظــام الســوري، تــم اقتيادهــا إلــى فــرع األمــن الجنائــي فــي مدينــة دمشــق، 
ومــن ثــم إلــى ســجن عــدرا المركــزي بمحافظــة ريــف دمشــق، وتــم توجيــه 
أخــرى  ُتهــم  وسلســلة  األمــة”  نفســية  “وهــن  وهــي:  لهــا  عامــة  تهمــة 
ُمرتبطــة بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة. تــم اإلفــراج عنهــا فــي 4/ أيــار/ 2021 

.2021 13 للعــام  بموجــب المرســوم رقــم 

وضاح محي الدين صورة المنشور الذي انتقد فيه وضاح محي الدين ممارسات السطو

فريال جحجاح

هالة الجرف

https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/17/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/02/13/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%af/
https://drive.google.com/file/d/1osOFu-876EOYxr0ldLOu337RN7OwlkeU/view
https://drive.google.com/file/d/1EfWBbDrRQBhtc8kiWu_9SfSiapb5Jg6O/view
https://drive.google.com/file/d/1rlDsUn7D7XAcqhV-wuuFKaxCRTpxS630/view
https://drive.google.com/file/d/1hgaRBl2XHn4QY-yK19HNZqIHR9HjeXpk/view
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فــرح خــازم، طالبــة جامعيــة فــي كليــة الصيدلــة، مــن أبنــاء مدينــة جبلــة 
قــوات  اعتقلتهــا  عــام،   20 العمــر  مــن  تبلــغ  الالذقيــة،  محافظــة  بريــف 
النظــام الســوري يــوم الســبت 23/ كانــون الثانــي/ 2021 لــدى مرورهــا علــى 
إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، ذلــك علــى خلفيــة 
انتقادهــا الفســاد واألوضــاع المعيشــية علــى صفحتهــا الشــخصية فــي 
موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، واقتادهــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لهــا. ثــم تــم اإلفــراج عنهــا فــي 4/ أيــار/ 2021 بموجــب المرســوم 

رقــم 13 للعــام 2021.

كنــان وقــاف، يعمــل صحفيــًا لــدى صحيفــة الوحــدة فــي مدينــة الالذقيــة، 
بعــد  الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتــه  طرطــوس،  مدينــة  أبنــاء  مــن 
اســتدعائه مــن قبــل فــرع األمــن الجنائــي فــي مدينــة دمشــق األحــد 7/ آذار/ 
2021، علــى خلفيــة انتقــاده األوضــاع المعيشــية والفســاد فــي المناطــق 
فــي  الشــخصية  صفحتــه  علــى  الســوري  النظــام  لســيطرة  الخاضعــة 
موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، تــم اإلفــراج عنــه فــي 4/ أيــار/ 2021 

بموجــب المرســوم رقــم 13 للعــام 2021.

خامســًا: حصيلــة حــوادث االعتقــال واإلفــراج لــدى قوات النظام لســوري 
منــذ صــدور مرســوم العفــو رقم 13 لعــام 2021:

ألف: حصيلة حوادث االعتقال لدى قوات النظام السوري منذ 2 أيار حتى 15 تموز 2021:
ال بــدَّ مــن التأكيــد دائمــًا علــى أن قــوات النظــام الســوري لــم تتوقــف عــن مالحقــة واســتهداف المدنييــن فــي مناطــق 
ســيطرتها علــى خلفيــة معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور الســوري والقانــون الدولــي؛ ممــا يثبــت 
مجــددًا حقيقــة مــا ذكرنــاه مــرات عــدة ســابقًا وهــو أنــه ال يمكــن ألي مواطــن ســوري أن يشــعر باألمان مــن االعتقاالت؛ 
ألنهــا تتــم دون أي ارتــكاز للقانــون أو قضــاء مســتقل، وتقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة بعيــدًا عــن القضــاء وغالبــًا مــا 
 قســريًا وبالتالــي فــإن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ال يمكــن أن 

ٍ
يتحــول المعتقــل إلــى مختــف

ــرة ممــن نتحــدث معهــم خــالل تســجيلنا لالنتهــاكات يرغبــون فــي  ــًا للمقيميــن فيهــا، ونســبة كبي ل مــالذًا آمن تشــكِّ
الهجــرة والفــرار واللجــوء إلــى دول أخــرى، كمــا أنهــا مــن بــاب أولــى ليســت مــالذًا آمنــًا إلعــادة الالجئيــن أو النازحيــن، لــن 
يكــون هنــاك أي اســتقرار أو أمــان فــي ظــلِّ بقــاء األجهــزة األمنيــة ذاتهــا، التــي ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية منــذ عــام 

2011 ومــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن.

فرح خازم

كنان وقاف

https://news.sn4hr.org/ar/2021/03/09/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%af%d9%85/
https://drive.google.com/file/d/1y9qJbClxQNkNFDOSddOi5ByhGT4_1VrI/view
https://drive.google.com/file/d/1ENFgxXqwrN2_2iuVyBCmgZL3deuvF8YC/view
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ــى  ــات االعتقــال أشــخاصًا عل ــذ صــدور مرســوم  العفــو رقــم 13 بعملي وقــد اســتهدفت قــوات النظــام الســوري من
الرغــم مــن أنهــم قــد منحــوا بطاقــة تســوية وتعهــد بعــدم التعــرض لهــم بعــد تســوية أوضاعهــم، ومــن بينهــم 
ــر الســاحل الســوري نحــو قبــرص، وأشــخاص رفضــوا المشــاركة  ــر شــرعي عب ــوا الهجــرة بشــكل غي أشــخاص حاول
فــي انتخابــات الرئاســة التــي أجريــت فــي 26 أيــار، وال يــكاد يمــرُّ يــوم واحــد مــن دون أن يســجل فريــق الشــبكة الســورية 
ــة اعتقــال تعســفي، بعضهــا حــدث بشــكل جماعــي ضمــن حمــالت دهــم للمناطــق  ــة أو حادث لحقــوق اإلنســان حال
واألحيــاء، وقــد وثَّــق فريــق قســم المعتقليــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 176 حالــة اعتقــال 
بينهــم 5 أطفــال و2 ســيدة منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 13 فــي 2/ أيــار حتــى 15/ تمــوز/ 2021 مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري وقــد رصدنــا أن النظــام الســوري اعتقــل أكثــر ممــن أفــرج عنهــم ســواء بموجــب مرســوم العفــو 13 
لعــام 2021 أو ممــن انتهــت مــدة أحكامهــم مجتمعيــن، وقــد قمنــا بتفصيــل عمليــات االعتقــال التــي قــام بهــا النظــام 

الســوري فــي أيــار وحزيــران ضمــن التقريــر الشــهري الخــاص باالعتقــال.

أبرز حاالت وحوادث االعتقال/االحتجاز:

أبرز الحوادث:

اإلثنيــن 3/ أيــار/ 2021، قامــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي بلــدة عقيربــات بريــف 
محافظــة حمــاة الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 4 مدنييــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 

 مجهولــة.
ٍ
ضابــط ُمتقاعــد برتبــة عقيــد، واقتادتهــم إلــى جهــة

الســبت 22/ أيــار/ 2021 قامــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي حــي الدويلعــة 
ومنطقــة كشــكول بمدينــة دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 6 مدنيــًا، بتهمــة تمزيــق صــور 

 مجهولــة.
ٍ
لرئيــس النظــام الســوري بشــار األســد فــي حــي الدويلعــة ومنطقــة كشــكول، واقتيادهــم إلــى جهــة

الخميــس 27/ أيــار/ 2021 قامــت عناصــر قــوى األمــن الجــوي وقــوى أمــن الدولــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري 
بحملــة دهــم واعتقــال فــي أحيــاء بســتان القصــر والكالســة فــي مدينــة حلــب، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان اعتقــال 14 مدنيــًا، علــى خلفيــة معارضتهــم وامتناعهــم عــن المشــاركة فــي االنتخابــات الرئاســية التــي جــرت 
بتاريــخ 26/ أيــار، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة، وقــد رافقــت عمليــة المداهمــة ممارســات تكســير لمحــالت تجاريــة 

فــي األحيــاء.

أبرز الحاالت:
مأمــون قاســم عويــر، مــن أبنــاء مدينــة داعــل بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري 
ــه إلــى  ــار/ 2021 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، واقتادت يــوم الجمعــة 7/ أي

 مجهولــة.
ٍ
جهــة

هيثــم صــالح الغــزاوي، مــن أبنــاء مدينــة طفــس غــرب محافظــة درعــا، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم 
الجمعــة 7/ أيــار/ 2021 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي قريــة منكــت الحطــب بريــف محافظــة 

 مجهولــة.
ٍ
درعــا الشــمالي، واقتادتــه إلــى جهــة

https://sn4hr.org/arabic/?p=13824
https://sn4hr.org/arabic/?p=13636
https://news.sn4hr.org/ar/2021/05/04/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/05/04/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/05/08/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b1/
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بــاء: حصيلــة عمليــات اإلفــراج غيــر المرتبطــة بمرســوم العفــو رقــم 13 لعــام 2021 لــدى قــوات النظــام 
الســوري منــذ 2 أيــار حتــى 15/ تمــوز/ 2021:

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 63 شــخصًا بينهــم 2 طفــاًل و1 ســيدة، أفــرج عنهــم مــن 
مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، تزامــن اإلفــراج عنهــم بعــد صــدور مرســوم العفــو رقــم 13 فــي 2/ أيــار 
حتــى 15/ تمــوز/ 2021 ولــم يفــرج عنهــم بموجبــه، معظمهــم مــن محافظــات ريــف دمشــق ودرعــا وإدلــب وديــر الــزور، 
أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي محافظــة دمشــق، وذلــك بعــد انتهــاء أحكامهــم 
التــي نعتبرهــا تعســفية، وبحســب مــا أبلغنــا بــه األهالــي وأقربــاء المفــرج عنهــم وأصدقائهــم، وبحســب مــا ســجلناه 
فــي قاعــدة البيانــات لدينــا، فقــد قضــوا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري مــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن 
عــام واحــد وتســعة أعــوام ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء مــن ناحيــة ممارســات التعذيــب، وشــبه انعــدام 
فــي الرعايــة الصحيــة والطبيــة، واالكتظــاظ الشــديد فــي مراكــز االحتجــاز، وكانــوا قــد اعتقلــوا دون توضيــح األســباب 

وبــدون مذكــرة اعتقــال.

الحــراك الشــعبي نحــو  وهــذه الحصيلــة تشــمل فقــط مــن اعتقلــوا علــى خلفيــة مشــاركتهم وأنشــطتهم فــي 
الديمقراطيــة أو الذيــن اعتقلــوا عشــوائيًا أو بنــاًء علــى تقاريــر أمنيــة كيديــة أو لوجــود صــالت قربــى بينهــم وبيــن 
ــت األفــرع األمنيــة التحقيــق  معارضيــن سياســيين/ نشــطاء/ عســكريين منشــقين دون مذكــرة قضائيــة وقــد تولَّ

معهــم وانتزعــت منهــم االعترافــات تحــت التعذيــب.

لنا عــدة حــاالت أفــرج عنهــم بعــد مضــي أيام أو أشــهر قليلة علــى اعتقالهم من دون أن يخضعــوا لمحاكمات  كمــا ســجَّ
وكان معظمهــم ممــن حاولــوا الهجــرة بشــكل غيــر شــرعي عبــر البحــر فــي محافظــة طرطــوس. كمــا كان مــن بيــن 
المفــرج عنهــم أشــخاص أطلــق ســراحهم بنــاء علــى عمليــات تبــادل بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات النظــام 

الســوري.

ــاء بلــدة داعــل بريــف محافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري  ــا مــع الســيد أحمــد الزعبــي 11، مــن أبن تواصلن
علــى أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة درعــا فــي 13/ أيلــول/ 2018 وكان ممــن أجــروا تســوية لوضعــه 
ــار/ 2021 بعــد انتهــاء مــدة حكمــه، يقــول أحمــد “اعتقلــت مــن قبــل  األمنــي فــي وقــت ســابق، أفــرج عنــه فــي 18/ أي
األمــن العســكري وتــم تحويلــي إلــى الشــرطة العســكرية فــي القابــون ثــم إلــى ســجن صيدنايــا، وبقيــت 
فيــه مــدة خمســة أشــهر، ثــم تــم تحويلــي إلــى ســجن عــدرا المركــزي، وكل ذلــك وأنــا ال أعلــم مــا تهمتــي ومــا 
هــي محكمتــي، حتــى فــي أثنــاء التحقيــق معــي فــي الفــرع قــال لــي المحقــق نعلــم كل شــيء عنــك وال نحتــاج 
العترافاتــك وليــس لدينــا وقــت لــك، ثــم بصمــت علــى مجموعــة أوراق، وعندمــا وصلــت إلــى ســجن عــدرا 
خضعــت لمحكمــة اإلرهــاب وحوكمــت لمــدة ثــالث ســنوات بتهمــة حيــازة ســالح وكان مــن المفتــرض أن 
أخــرج قبــل ســتة أشــهر ولكــن القاضــي لــم يكــن يوقــع علــى طلــب ربــع المــدة الخاصــة بــي، إلــى أن قمــت 
بشــرائه عبــر دفــع عائلتــي ألحــد السماســرة مبلغــًا مــن المــال وخرجــت بعــد انتهــاء مــدة حكمــي” أضــاف 
أحمــد أنــه لــم يخــرج مــن المهجــع الــذي كان فيــه فــي ســجن عــدرا المركــزي ســوى شــخصين آخريــن انتهــت أحكامهــم 

كذلــك.

11  عبر الهاتف في 1 حزيران/2021
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ثنــا مــع الســيد عبــد هللا المحمــد12  وهــو مــن أبنــاء مدينــة دومــا بريــف محافظــة دمشــق ومقيــم فــي مدينــة  تحدَّ
دمشــق، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لفــرع أمــن الدولــة فــي 12/ شــباط/ 2021 مــن مــكان عملــه فــي أحــد المحــالت الواقــع 
فــي أحــد أســواق دمشــق، وأفــرج عنــه بإخــالء ســبيل فــي 24/ أيــار/ 2021 وأخبرنــا “اعتقلــت بســبب تقريــر أمنــي 
كاذب مــن محلــي وبقيــت فــي الفــرع قرابــة 15 يومــًا، ذقــت فيهــا كل ويــالت التعذيــب، ثــم تــم تحويلــي إلــى 
ســجن عــدرا المركــزي ومحكمــة اإلرهــاب بتهمــة التواصــل مــع مســلحين ومســاعدتهم، وبعــد عشــرات 
الوســاطات وبســبب علــم القاضــي أن هــذه التهــم ملفقــة، وقَّــع علــى إخــالء ســبيل ولكنــي حتــى اليــوم تحــت 
خطــر المحاكمــة مجــددًا” قــال عبــد هللا إنــه لــم يكــن ألي مرســوم عفــو ســبب بخروجــه ولــم يكــن فــي ملفــه أو وثيقــة 

إخــالء ســبيله أي ذكــر لمرســوم العفــو.

تواصلنــا مــع الســيد أيمــن الســلوان، مــن أبنــاء بلــدة كناكــر بريــف محافظــة دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري 
فــي 1/ أيــار/ 2021 مــن منــزل فــي مدينــة طرطــوس، كان فيــه مــع عــدد مــن األشــخاص يتحضــرون للهجــرة مــن ســاحل 
ــة  ــن دون أن يخضــع ألي ــن آخري ــار/ 2021 مــع خمســة معتقلي ــه فــي 16/ أي ــرص، وأفــرج عن ــرة قب طرطــوس نحــو جزي
محاكمــة، وأخبرنــا “تــم اعتقالنــا مــع مجموعــة كبيــرة مــن أبنــاء بلدتــي فــي أثنــاء ســعينا للهجــرة نحــو قبــرص 
هربــًا مــن مصيرنــا المجهــول، حيــث أنَّ بلدتــي معرضــة ألن تقــوم قــوات النظــام باقتحامهــا فــي أيــة لحظــة 
وفشــل اتفــاق المصالحــة فيهــا، تــم اعتقالنــا مــن قبــل دوريــة مشــتركة لألمــن العســكري والجنائــي 
وبعــد أخــذ معلوماتــي تــم وضعــي فــي ســيارة األمــن الجنائــي مــع خمســة آخريــن، وجميعنــا غيــر مطلوبيــن 
للنظــام بينمــا بقــي اآلخــرون فــي حــوزة األمــن العســكري فــي طرطــوس، ثــم بعــد يوميــن تــم تحويلنــا إلــى 
األمــن الجنائــي فــي دمشــق، وهنــاك طلبــوا منــا التوقيــع علــى تعهــد ثــم أفــرج عنــا” قــال أيمــن إنــه يتوقــع أن 
يكــون للقــوات الروســية دور فــي إخــالء ســبيلهم خاصــة أنهــم ليســوا مــن المطلوبيــن لقــوات النظــام وألن اتفــاق 

المصالحــة فــي بلدتــه تشــرف عليــه القــوات الروســية.

أبرز المفرج عنهم:
محمــد محمــود خليــل، مــن أبنــاء مدينــة معضميــة الشــام غــرب محافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 30 عــام، 
اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم الثالثــاء 11/ أيــار/ 2021، مــن أمــام مبنــى المجلــس البلــدي وســط مدينــة 
ــة. ثــم ســجلنا   مجهول

ٍ
ــه إلــى جهــة ــة للنظــام الســوري، واقتادت ــارات مناوئ معضميــة الشــام، علــى خلفيــة ترديــده عب

اإلفــراج عنــه فــي 16/ أيــار/ 2021 مــن مكتــب أمــن الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظام الســوري في مدينــة معضمية 
الشــام.

نســرين محــي الديــن وانلــي، ونجليهــا الطفــالن محمــد وشــيفان بســام 
الســنبكي، مــن أبنــاء حــي ركــن الديــن بمدينــة دمشــق، اعتقلتهــم قــوات 
بســام،  العقيــد  زوجهــا  انشــقاق  خلفيــة  علــى   2013 عــام  فــي  النظــام 
مدينــة دمشــق،  فــي  لهــا  التابعــة  االحتجــاز  مراكــز  أحــد  إلــى  واقتادتهــم 
األربعــاء 12/ أيــار/ 2021 أفرجــت عنهــم قــوات النظــام الســوري ضمــن 
صفقــة تبــادل لألســرى مــع قــوات الجيــش الوطــن، بإشــراف منظمــة 
ــي الســوري، حيــث ســلمت قــوات الجيــش الوطنــي  الهــالل األحمــر العرب
خمســة عناصــر وجثــة لقــوات النظــام الســوري، مقابــل اإلفــراج عــن عائلــة 

الضابــط المنشــق العقيــد بســام الســنبكي.

12  عبر الهاتف في 2/حزيران/2021

صورة العائلة نسرين محي الدين وانلي، وزوجها 
العقيد بسام السنبكي ونجليهما محمد وشيفان 

بعد اإلفراج عنهم

https://news.sn4hr.org/ar/2021/05/16/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82/
https://drive.google.com/file/d/1o-KAWNsfrHq6hAEDozEArdP3wEp2Tje6/view
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إدلــب،  بريــف محافظــة  تلمنــس  قريــة  أبنــاء  مــن  القنــزوع،  فايــز  أنــس 
اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام 2016 فــي منطقــة عفريــن 
النظــام  لقــوات  بتســليمه  وقامــت  الشــمالي،  حلــب  محافظــة  بريــف 
ريــف  بمحافظــة  العســكري  صيدنايــا  ســجن  إلــى  واقتادتــه  الســوري، 
ــار/ 2021 مــن ســجن  دمشــق، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الجمعــة 7/ أي

العســكري. صيدنايــا 

علــي محمــد بســيس، عســكري مجنــد لــدى قــوات النظــام الســوري، مــن 
أبنــاء قريــة خربــة الناقــوس بريــف محافظــة حمــاة، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري فــي عــام 2016 نتيجــة تقريــر كيــدي، وذلــك خــالل فتــرة خدمتــه فــي 

مناطــق الســاحل، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الســبت 15/ أيــار/ 2021.

ــاء مدينــة طفــس غــرب محافظــة درعــا، اعتقلتهــا قــوات النظــام  ــان الخليــل، مــن أبن الشــقيقان عــالء ومحمــد عدن
الســوري فــي أيــار 2018، فــي مدينــة طفــس، واقتادتهمــا إلــى مراكــز االحتجــاز فــي مدينــة دمشــق، األربعــاء 19/ أيــار/ 

2021 تــم اإلفــراج عنهمــا مــن داخــل ســجن عــدرا المركــزي بمحافظــة ريــف دمشــق. 

محمــد خــدوج، مــن أبنــاء مدينــة الرحيبــة فــي القلمــون الشــرقي بمحافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 27 عامــًا، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي 30/ تشــرين الثانــي/ 2019، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا 
علــى الطريــق الواصــل بيــن مدينتــي دمشــق وحمــص، وبعــد تنقلــه بيــن عــدة فــروع أمنيــة بمدينــة دمشــق تــم اقتيــاده 
إلــى ســجن عــدرا المركــزي بمحافظــة ريــف دمشــق، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم اإلثنيــن 17/ أيــار/ 2021 مــن ســجن 

عــدرا المركــزي.

أنس فايز القنزوع

علي محمد بسيس

https://drive.google.com/file/d/1MDAE7BHFAYs1vQ-FroSFLy-zLyc0lHa_/view
https://drive.google.com/file/d/1SPibnkMvC0wdI-cZEOOLAFTxSrr7jW18/view
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
النظــام الســوري هــو الجهــة التــي أجبــرت المعتقليــن علــى االعتــراف بأفعــال لــم يرتكبوهــا، ثــم حاكمهــم بنــاًء علــى . 1

تلــك االعترافــات، ثــم قــام بإصــدار عفــو جزئــي عنهــا، وهــذه دائــرة مصنوعــة تهــدف إلــى ابتــزاز المعتقليــن وذويهــم، 
ل انتهــاكًا ألبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان. وزيــادة معاناتهــم، وُتشــكِّ

لــم يشــمل المرســوم رقــم 13 لعــام 2021 المعتقليــن السياســيين والمعتقليــن علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي . 2
ــه بشــكل تلقائــي للغالبيــة العظمــى مــن  ونشــطاء الحــراك الشــعبي، وطــاَل أحــكام التُّهــم التــي كانــت توجَّ
المعتقليــن، ويتــم تضمينهــا فــي كل عفــو وبالتالــي فقــد شــملت هــذه التهــم المعتقليــن بمراســيم ســابقة 
ومــع ذلــك لــم يطلــق ســراحهم لوجــود تهــم أخــرى يحاكمــون بموجبهــا، وهــذا تكتيــك مقصــود مــن قبــل النظــام 

ــرأي العــام. الســوري لتضليــل ال
انعــدام وجــود آليــة واضحــة لطــرق اختيــار المعتقليــن ممــن شــملهم العفــو وإطــالق ســراحهم، فضــاًل عــن عــدم . 3

ــه لهــم أيــة  تشــميل المعتقليــن المحتجزيــن فــي األفــرع األمنيــة ومراكــز االحتجــاز غيــر الرســمية، والذيــن لــم توجَّ
تهــم وال يخضعــون أليــة محاكمــات منــذ ســنوات.

إن معظــم مــن أفــرج عنهــم هــم مدنيــون اعتقلــوا تعســفًا ولصقــت بهــم تهــم اإلرهــاب وحوكمــوا بموجبهــا فــي . 4
محاكــم تفتقــر للعدالــة ودرجــات التقاضــي ثــم منحــوا عفــوًا أفــرج عنهــم.

 النظــام الســوري بتوجيــه التهــم ومحاكمــة المعتقليــن وفــق قانــون العقوبــات العــام فــي المــواد . 5
ِ

لــم يكتــف
المتعلقــة بالجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة بــل أصــدر قانــون اإلرهــاب الــذي أورد خاللــه مــواد فضفاضــة 
وتعريفــات مفتوحــة وعامــة للعمــل اإلرهابــي والمؤامــرة ليــزجَّ مــن خاللــه أكبــر عــدد مــن المعتقليــن أمــام محكمــة 
قضايــا اإلرهــاب وتــرك المجــال أمــام القضــاة لشــرح وتحليــل التهــم الموجهــة وفــق آرائهــم، وهــذا مــا فتــح البــاب 
أمــام عمليــات االســتغالل واالبتــزاز المــادي للمعتقــل مقابــل إطــالق ســراحه أو تشــميله فــي مراســيم العفــو 

التــي تصــدر.
فــي األصــل ال يوجــد أســاس قانونــي آلليــة تجريــم المعتقليــن السياســيين، ويتــم توجيــه التُّهــم ســواء وفــق . 6

قانــون مكافحــة اإلرهــاب أو قانــون العقوبــات العــام، اســتنادًا إلــى االعترافــات التــي انتزعــت منهــم تحــت التعذيــب 
واإلكــراه وخاصــة أولئــك الذيــن خضعــوا لمحاكــم الميــدان العســكرية، وهــي ليســت محاكــم بالمعنــى القانونــي 

والقضائــي، بــل هــي أقــرب إلــى مراكــز رديفــة لألفــرع األمنيــة.
ُيشــكل مرســوم العفــو فرصــة جديــدة لألجهــزة األمنيــة لكســب مزيــد مــن األمــوال علــى حســاب معانــاة أهالــي . 7

المعتقليــن.
يســتخدم النظــام الســوري مراســيم العفــو بهــدف العفــو عــن الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية كــي يقــوم بإعــادة . 8

تجنيدهــم مجــددًا ضمــن صفــوف قواته.

التوصيات:
إلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي:

 النظــام الســوري ومتابعــة الضغــط المســتمر عليــه لإلفــراج عــن النشــطاء السياســيين 	 
ِ

عــدم االنخــداع بحيــل
والحقوقييــن والمتظاهريــن وكل المعارضيــن بشــكل ســلمي وديمقراطــي.

المختفيــن قســريًا، 	  الســوريين  المواطنيــن  آالف  عــن مصيــر عشــرات  بالكشــف  الســوري  النظــام  مطالبــة 
والكشــف عــن مصيــر جثــث اآلالف الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب.

القيــام بــكل مــا هــو متــاح بــدءًا مــن العقوبــات ووصــواًل إلــى التهديــد العســكري مــن أجــل الســماح للمنظمــات 	 
الدوليــة بالدخــول إلــى مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري والكشــف عمــا يتعــرض لــه المعتقلــون مــن 

ــذل كل جهــد ممكــن إلطــالق ســراحهم. ــب وب أســاليب تعذي



اإلفراج عن 81 شخصًا بموجب مرسوم العفو 15
رقم 13 الصادر في أيار/ 2021 واعتقال ما ال يقل 

عن 176 شخصًا منذ صدوره

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
متابعة عدم جدوى مراسيم العفو الجزئية ومدى خداعها للشعب السوري والمجتمع الدولي.	 

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إدانــة اســتمرار النظــام الســوري تغييــب عشــرات آالف المواطنيــن الســوريين والتالعــب بمصيرهــم وابتــزاز 	 

ذويهــم ماديــًا وسياســيًا.

إلى الدول الصديقة للشعب السوري ودول اللجوء:
عــدم االنخــداع بمراســيم العفــو الصــادرة عــن النظــام الســوري فهــي مراســيم ال تــكاد تمثــل أحــدًا مــن عشــرات 	 

ــزاز ذوي المعتقليــن  ــي، وابت ــرأي العــام الدول آالف المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، وهدفهــا الرئيــس تضليــل ال
ماديــًا.

إلى النظام الروسي:
الضغط على حليفه النظام السوري إلطالق سراح عشرات آالف المعتقلين السياسيين.	 

إلى النظام السوري:
العســكرية 	  الميــدان  العســكرية ومحاكــم  اإلرهــاب والمحاكــم  عــن محاكــم قضايــا  الصــادرة  األحــكام  إلغــاء 

الخاصــة بالمعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي؛ الفتقارهــا أليٍّ مــن ُأســس المحكمــة أو العدالــة أو القانــون.
إطــالق ســراح نشــطاء الحــراك الشــعبي دون شــروط وتبيــان مصيــر المختفيــن منهــم وتعويــض المتضرريــن 	 

والتوقــف عــن التالعــب بمصيرهــم وابتــزاز ُأســرهم.
التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص.	 
التَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب.	 
التَّوقــف عــن التالعــب بالدســتور والقوانيــن وتســخيرها لخدمــة أهــداف العائلــة الحاكمــة وســنِّ التشــريعات 	 

المضللــة.
ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم.	  تحمُّ

شكر 

خالــص الشــكر للناجيــن مــن مراكــز االحتجــاز ولــذوي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا والنشــطاء الذيــن أســهمت 
ــر. مشــاركتهم فــي إنجــاز هــذا التقري

.
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