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املقدمة

1 - موضوع الدراسة : 
يف  الـحق  انتهاك  يف  خـطورة  األنظمة  أكـثر  من  االستثـنائي  القضاء  أنظمة  تعد 
املحاكمة العادلـة، وتتعارض مع مبدأ اسـتقالل القضاء، فاملعايري التي حتكم القضاء 

االستثنائي قارصة جـدًا عن تـحقيق العدالة.
كام أنه يف ظل إنشاء حماكم استثنائية جيب أن ال تكون هذه املحاكم خمّلة بضامنات 
وحقوق املتهم أيًا كان نوعها، وإن صيانة حقوق املتهم ومراعاهتا أمر مطلوب، وال 
ُيالُف فيه أحد، فإذا كانت هناك حماكم ختل بحقوق املتهم وضامناته، حتى وإن كانت 
كانت  مهام  هلا  متهم  أي  إحالة  وعدم  إيقافها،  جيب  فإنه  استثنائية  ظروف  يف  منشأة 
مة عىل أي يشء آخر، وخاصًة  األسباب واملربرات ألن حرية األفراد وحقوقهم ُمقدَّ

احلق يف املحاكمة العادلة)1).
املحاكمة العادلة هي إحدى احلقوق األساسية لإلنسان التي تقوم عىل جمموعة من 
اإلجراءات التي تتم هبا اخلصومة اجلنائية يف إطار محاية احلريات الشخصية، وغريها 
جمموعة  توافر  عىل  أساسًا  تقوم  العادلة  فاملحاكمة  وكرامته.  اإلنسان  حقوق  من 
كرامته  للمتهم  حتفظ  أن  شأهنا  من  اجلنائية  املحاكمة  مراحل  كل  تالزم  إجراءات 
أو  قاسية،  ملعاملة  إخضاعه  اإلجراءات  هلذه  تطبيقًا  ينبغي  وال  القانونية،  وشخصيته 

1- املحاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها عىل حقوق املتهم .... الدكتور عبد اهلل سعيد فهد الدوة .
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تعريضه للرضب والتعذيب ، أو دفعه عىل االعرتاف ضد نفسه، أو عدم متكينه من 
تقديم أدلته، أو حرمانه من ممارسة حق الدفاع، أو إحالته اىل حمكمة خاصة. 

وتقتيض أصول املحاكمة العادلة أن ُيعامل املتهم معاملة الربيء حتى صدور حكم 
ن  باإلدانة ضده من قبل جهة القضاء املختصة، وبعد توافر األدلة اجتاهه، وبعد أن ُيمكَّ

من كل الضامنات املقررة له قانونًا.
كام تقتيض عرض قضيته عىل حمكمة مستقلة حمايدة، وأن تنظر فيها نظرًا موضوعيًا 

ن املتهم من حقه يف الطعن. عادالً ورسيعًا، ويسبَّب احلكم، وُيمكَّ

2 - أمهية الدراسة :
- تأيت أمهية هذا الكتاب جلهة تأكيده عىل عدم رشعية القضاء االستثنائي الذي متارسه 
الترشيعات السورية، والذي يفتقر إىل الضامنات املقررة لكفالة ومحاية احلريات واحلقوق 
الشخصية للفرد الذي ُياكم أمام املحاكم االستثنائية، وذلك بالنظر اىل تلك الضامنات 

يف ضوء القواعد الدستورية والدولية املقررة للمتهم الذي ُياكم أمام تلك املحاكم .
- تربز أمهية هذا الكتاب فيام قد يسهم من لفت االنتباه، واألبعاد اجلديدة يف ظل 
املامرسات الغري دستورية، وتسليط الضوء عىل حق التقايض وفق الدستور السوري 
والقوانني النافذة ، واختالفه بحسب التطبيق العميل البعيد كل البعد عن ما تضمنته 

هذه القوانني التي ختص ضامنات املتهم يف املحاكمة العادلة.

3 - خطة البحث :
متت معاجلة موضوع هذا الكتاب يف ستة أبواب، وكل باب ينقسم إىل عدة فصول :

- بحثنا يف الباب األول مفهوم حق التقايض وفق الدستور السوري، وقانون أصول 
املحاكامت اجلزائية السوري.
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- يتناول الباب الثاين إعالن حالة الطوارئ يف سوريا وإهناءها.

- يف الباب الثالث تم بحث أنواع القضاء يف سوريا، والذي جاء عىل نوعني: قضاء 
عادي، وقضاء استثنائي.

- الباب الرابع يتمحور حول املحاكم االستثنائية التي أنشئت يف سوريا، منها إنشاء 
حمكمة أمن الدولة وإلغاؤها.

حيث  من  امليدانية،  املحاكم  يف  للبحث  خمصصًا  اخلامس  الباب  كان  حني  يف   -
قانون إحداثها، تشكيلها، االختصاص النوعي والشخيص للمحكمة، اإلجراءات، 

إصدار األحكام.

- يف الباب السادس تم تسليط الضوء عىل املحاكم احلربية من حيث قانون إحداثها، 
اجلرائم التي تنظر هبا، إجراءاهتا، اختصاصاهتا.

اإلرهاب،  قضايا  حمكمة  لدراسة  ختصيصه  تم  واألخري،  السابع  الباب  يف  أما   -
وتضمن قانون إحداثها، تشكيلها، اختصاصها النوعي والشخيص، اإلجراءات املتبعة 

أمام املحكمة، آلية إصدار األحكام .

كام تضمن هذا الكتاب دراسة حتليلية ملراسيم العفو التي صدرت يف سوريا من عام 
الذين ياكمون  املراسيم عىل األشخاص  أثر هذه  2020، ومدى  2011 حتى عام 
املرسوم  مفهوم  يوضح  ببحث  الدراسة  هذه  وبدأنا  اإلرهاب،  قضايا  حمكمة  أمام 

الترشيعي، والقانون، والفرق فيام بينهام من جهة إصدار كل منهام، ومدى قوته. 

وقد مهدنا هلذا الكتاب بفصل متهيدي يتناول مفهوم املحاكمة العادلة وفق ما نصت 
عليه القوانني الدولية، والقوانني السورية .

وأخريًا جاءت اخلامتة لتبني آلية األحكام التي تصدر عن املحاكم االستثنائية حسب 
التطبيق العميل وواقع األمور.
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اإلطار القانوين لالحتجاز وفق الترشيعات السورية

املحاكمة العادلة:
ُتعدُّ العدالة املعيار األسايس الحرتام الفرد، وحقوقه وحرياته، وُتعدُّ أسس املحاكمة 

العادلة املقياس احلقيقي لسيادة القانون، وال سيام يف املسائل اجلزائية.
هلذا رأينا أنه من اخلري لنا أن نبدأ هذا الكتاب بتوطئة عن املحاكمة العادلة، وأسسها 
أبواب  كل  رشح  خالل  التوطئة  هذه  عىل  للبناء  والسورية،  الدولية  للقوانني  وفقًا 
خاصة  ملعايري  خمترصة  رشوحًا  وأفردنا  األسس،  هذه  انتهاكات  لنوضح  الكتاب 

بالنساء، واألطفال، واملحكومني بعقوبة اإلعدام.
يتمثل  العادلة  الـمحاكمة  الـمتهم يف  عليه حق  يرتكز  الذي  الـحقيقي  األساس 
بافتـراض أن األصل يف اإلنـسان الرباءة، بحيث ال ينتقص هذا احلق إال بالـحكم 
القضائي الـمكتسب الدرجة القطعية، وهو ما يسمى قرينة الرباءة الدستورية وفق 
ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة /51/ من الدستور السوري: »كل متهم بريء 

حتى يدان بحكم قضائي مربم يف حماكمة عادلة«.
أمر  فعل  بأي  القيام  القانون؛ ألن  فعاًل جيرمه  يقرتف  مل  إنه  اإلنسان  فاألصل يف 

حادث جيب ثبوته.
بـاْت،  قضائـي  بحكم  إدانته  تثبت  أن  إىل  املتهم  براءة  افرتاض  مبدأ  جاء  هنا  من 
ل األسـاس الـذي تستـند إليـه معاييـر املحاكمة العادلة، وهو ما يتفق  والـذي ُيَشـكِّ
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مع املصلحة العامة املتمثلة برضورة احلفاظ عىل حريات األفراد وحقوقهم.
وطبيعة احلق يف املحاكمة العادلة تستند إىل عدة معايري وهي:

إن احلق يف املحاكمة العادلة هو حق طبيعي مـتفرع عن حق التقايض، أي أنه حق 
لصيق باإلنسان. كام يعترب حقًا شـخصيًا لإلنسان كونه هيدف إىل محاية مصاحله، وهو 
حق عام كونه هيدف إىل محاية مصلحة عامة تتمثل يف كشف احلقيقة، وضمـان حق 
تتمثل  له غاية  القانون. وإن  التي يميها  املصالح  يعتدي عىل  املجتمع يف عقاب من 

بتحقيق العدالة وهذا يفرتض حتقيق املساواة بني األفراد أمام القانون والقضاء.
العاملية من خالل  الصفة  اكتسب  لإلنسان، وهلذا  األساسية  احلقوق  أهم  أحد  هو 

النص عليه يف املواثيق الدولية.

أسس وقواعد املحاكمة العادلة وفق القوانني الدولية والسورية:
- حق املتهم يف أن ُياَكم من قبل حمكمة مستقلة وحمايدة. وافرتاض قرينة الرباءة يف 

املتهم حتى تثبت إدانـته قانونًا.
يف  ووكالئهم  اخلصوم،  حضور  املحاكمة،  إجراءات  وشفوية  املحاكمة،  علنية   -

املحاكمة، وتدوين إجراءات املحاكمة، تقيد املحكمة بحدود الدعوى.
- ضمـان حق الدفاع، ووجوب إبالغ الـمتهم عن التهمة التي يـحاكم بشأنـها. 
وجوب إمتام حماكمة املتهم يف وقت معقول، وضامن حق املتهم يف الطعن باألحكام 

الصادرة ضده.
- احلق يف املساواة أمام القانون، وأن ختلو القوانني من التمييز،  والـحق يف الـمساواة 

أمام املحاكم.
- احلق يف عدم اإلكراه عىل االعرتاف بالذنب، واسـتـبعاد األدلـة الـمستمدة من 

التـعـذيـب، أو اإلكـراه.
- حظر تطبيق القوانني اجلنائية بأثر رجعي، أو حماكمة املتهم عىل اجلريمة نفسها مرتني.
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- حق املتهم بالدفاع عن نفسه شخصيًا، أو بواسطة حماٍم، واحلق يف استدعاء الشهود 
ومناقشتهم. احلق باالستعانة بمرتجم، وترمجة كافة وثائق املحاكمة.

شخصية  بإدانته،  قطعي  حكم  يصدر  مل  ما  متهم  عىل  عقوبات  توقيع  يـجوز  ال   -
املسؤولة اجلنائية، احلق يف جرب رضر لضحايا التعذيب، وسوء املعاملة.

وبصدد احلديث عن املحاكمة العادلة فهذا يفرتض أن الشخص موضوع املحاكمة 
عند  مراعاهتا  الواجب  املعايري  من  األدنى  احلد  نذكر  أن  املهم  من  لذلك  حمتجز،  هو 

احتجاز أحد، وهي:
احلق يف عدم اإلكراه عىل االعرتاف بالذنب، احلق يف االتصال بالعامل اخلارجي، احلق 
يف إبالغ أرسة املحتجز باألسباب ومكان وجوده، حق االستعانة بالطبيب، احلق يف التزام 

الصمت، احلق يف أوضاع إنسانية داخل احلجز، احلق يف االحتجاز يف مكان معرتف به.
جيب عىل السلطات أن حتتفظ بسجالت رسمية بأسامء مجيع املحتجزين ويف أرشيف 

مركزي أيضًا، فصل األشخاص املدانني عن األشخاص املوقوفني.
ملدة طويلة، عدم  االنفرادي  احلبس  املعاملة، عدم جواز  للتعذيب وسوء  التعرض  عدم 
اسـتخدام القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنـفاذ القوانني إال للرضورة القصوى، ال جيوز 
الضغط البدين وال النفيس أثناء االستجواب، عدم استخدام التقييد إال للرضورة القصوى.

 جيب أن جيري تفتيش املحتجزين من قبل أشخاص من نفس اجلنس، وبأسلوب 
الشخص  بموافقة  إال  أو علمية  إجراء فحوص طبية  اإلنسانية، حظر  الكرامة  يفظ 

املعني بمحض إرادته، حظر العقوبات اجلامعية، حظر احلبس يف زنزانة مظلمة.

ونرى أيضًا أننا يـجـب أن نورد املعايري الـخاصة باألشخاص املحكومني باإلعدام 
كل عىل حدى، وهي: 

1 - تقليص نطاق اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام.
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كاحلوامل  األشخاص،  من  معينة  فئات  عىل  اإلعدام  عقوبة  فرض  تقييد   -  2
واملرضعات، واألطفال، وكبار السن، واملعوقون ذهنيًا.

3 - االلتزام الصارم بجميـع احلقوق اخلاصـة باملحاكمة العادلة.
4 - احلق يف التامس العفو، وختفيف العقوبة.

5 - ضـرورة مرور وقت كاف بني صدور احلكم باإلعدام، وتنفيذه.
6 - عدم انتهاك كرامة وحقوق األشخاص املحكومون باإلعدام.

ونظرًا خلصوصية املرأة املحتجزة فهناك قواعد خاصة تتعلق هبا، وهي:
* احتجاز النساء بمعزل عن الرجال وأن يـخضعَن إلرشاف حارسـات، وتفتيشهنَّ 

بطريقة الئـقة بالكرامة اإلنسـانية من قبل نساء. 
* تقديم الرعاية الطبية املناسبة للحوامل، واملرضعات.

أيضًا هناك معايري خاصة باألطفال املحتجزين نظرًا خلصوصية وضعهم، وهي:
* ختصيص جهاز مستقل لقضاء األحداث.

إىل  اللجوء  دون  األحداث  جنوح  حاالت  معاجلة  عىل  الدول  حترص  أن  جيب   *
املحاكامت الرسمية.

* رسعة البّت يف حاالت األحداث.
* احرتام خصوصيات الـَحَدث.

* ال جيوز احتجاز أي طفل إال كوسيلة أخيـرة، وألقل فرتة مـمكنة.
* يـجب أال تكون األحكام علنية.

* يـجب أن تكون مصلحة الطفل الُفْضىَل هي االعتبار األول يف توقيع العقـوبة، 
واحلكم بالسجن يـجب أن يكون آخر تدبيـر يتم اللجوء إليه.

* فصل األحداث عن الكبار يف أماكن االحتجاز.
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* توفري رعاية خاصة هبم يف مراكز االحتجاز.
تبيـح  الدوليـة  واملعاهدات  االتفاقيات،  أن  التوطئة  هذه  ختام  يف  ننوه  أن  وجيب 
حـاالت  فـي  االستثنائية  الـطوارئ  حاالت  خالل  باحلقوق  التـقيد  عدم  ى  ُيسمَّ ما 
مـحـددة بـدقـة، وعلـى أال يزيد عدم التـقيد هـذا عـن الفتـرة الالزمة التـي يقتضيها 

الـحال، وذلك يف حال التزام الدولة بام ييل:
1 - أن تتطلب مقتضيات احلالة بشدة هذه التدابري. 

بموجب  الدولة  عىل  املرتتبة  األخرى  لاللتزامات  التدابري  هذه  منافاة  عدم   -  2
القانون الدويل.

ـ وأن تـخطر الدولة  ـ كمـا سـنوضح الحـقًاـ  3 - أن تعلن حالة الطـوارئ رسميًاـ 
األمني العام لألمم الـمتحدة عىل الفـور بأمـر هذه التدابيـر وبأسبابـها.

* * *





الباب األول:

حق التقايض
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الفصل األول:

حق التقايض وفق الدستور السوري 

ت املادة /50/ من الدستور السوري الصادر بالـمرسوم الترشيعي رقم /94/  َنصَّ
لعام 2012م عىل أّن: »سيادة القاون أساس احلكم يف الدولة«. أي أنَّ سيادة القانون 
ليست ضامنًا حلرية الفرد فحسب، لكنها األساس الوحيد ملرشوعية السلطة يف نفس 
الذي يضع  الدستور، فهو  ُتسَتمد من سيادة  القانون  إنَّ سيادة  الوقت. وواقع األمر 
األسـس التي يقوم عليها القانون يف كل فروعه فيسمو عليها بحكم مكانته، وتـخضع 
له مجيع القواعد القانونية بحكم وحدة النظام القانوين الذي يعلوه الدستور، وبناًء عىل 
ذلك: فإن الدستور َيكَفل محاية احلقوق واحلريات )بام فيها حق الـُمَحاكمة العادلة( 

ويامرس الدستور تأثريه الفعال عىل سائر فروع القانون.
ولـامَّ كانت احلقوق واحلريات يف النظـام القانوين تأخـذ موقع الصدارة، ومن أهم 
وظائف الدستور وأهدافه هي محاية هذه احلقوق واحلريات، وإيامنًا بأن احلامية الدستورية 
للحقوق واحلريات ال تقف عند حد النص عليها يف الدستور، وإنام تتعداه بكفالة رقابة 
الرقابة  وُتَعدُّ  النصوص، وجتديدها، وتطورهيا،  اُلـمرّشع هبذه  التزام  دستورية تضمن 

الدستورية معيارًا للدولة القانونية، فيها تتأكد سيادة الدستور)1) ودوهنا ال.

1- احلمـاية الدسـتورية للحريات واحلقـوق ص5. الطبعـة الثانيـة لعام 2000م. د. أمحد فـتحي رسور.
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سنورد يف هذا الفصل:
* احلقوق واحلريات وفق ما نص عليه الدستور السوري الصادر باملرسوم الترشيعي 

رقم /94/ عام 2012م: 
- احلرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية، وحتافظ عىل 

كرامتهم وأمنهم )املادة 33/1).
- الـمساكن مصونة ال يـجوز دخولـها أو تفـتيشها إال بأمـر من الـجهة القضائية 

الـمختصة، وفـي األحوال الـمبينـة فـي القانون )املادة 36/2).
وفق  مكفولة  وغريها  والالسلكية  السلكية،  واالتصاالت  املراسالت،  رسية   -

القانون )املادة 37).
ُيْعِرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول، أو الكتابة، أو  - لكل مواطن الـحق يف أن 

بوسائل التعبري كافة )املادة 42/2).
- تكفل الدولة حرية الصحافة، والطباعة، والنرش بوسائل اإلعالم، واستقالليتها 

وفقًا للقانون )املادة 43).
- للمواطنني حق االجتامع، والتظاهر سلميًا، واإلرضاب عن العمل يف إطار مبادئ 

الدسـتور، وينظم القانون مـمـارسة هذه الـحقوق )املادة 44).
املادة /51/: 

1 - العقوبة شخصية، وال جريمة، وال عقوبة إال بقانون.
2 - كل متهم بريء حتى ُيدان بحكم قضائي ُمربم يف حماكمة عادلة.

3 - حق التقايض، وسلوك سبل الطعن، واملراجعة والدفاع أمام القضاء مصـون 
بالقانون، وتكفل الدولة املساعدة القضائية لغري القادرين وفقًا للقانون.

4 - يظر النص يف القوانني عىل حتصني أي عمل، أو قرار إداري من رقابة القضاء.
املادة /53/:
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اجلهة  عن  صادر  قرار  أو  أمر،  بموجب  إال  توقيفه  أو  أحد،  حتري  جيوز  ال   -  1
إحضار  بقصد  أو  الـمشهود،  اجلرم  حالة  يف  عليه  ُقبض  إذا  أو  املختصة،  القضائية 

السلطات القضائيـة بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2 - ال جيوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
املادة /54/: كل اعتداء عىل احلرية الشخصية، أو عىل حرمة احلياة اخلاصة، أو عىل غيـرها 

من احلقوق، واحلريات العامـة التي يكفلها الدستور ُيعد جريمة يعاقب عليها القانون.
عليه: إن الدستور السوري لعام 2012م، نـص علـى حـق التقاضـي واملحاكمة 
اآللـيات  خالل  من  سواء  الفعلـي  التطبيق  ويكشـف  مقتضب،  بشـكل  العادلة 
الـمحددة يف قوانيـن اإلجراء واإلثـبات، أو من خـالل امتـثال القضـاء للمحاكمة 
عادلة  بمحاكمة  الـحق  عىل  النص  َيْعُدو  ال  أنه  دوليًا  مـحددة  هي  كمـا  العـادلة 

واحلقوق واحلريات سوى جمرد حرب عىل ورق.
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الفصل الثاين: 

حق التقايض وفق قانون أصول املحاكامت اجلزائية السوري

ع السوري يف قانون  سوف نتناول يف هذا الفصل بعض الضامنات التي أقرها الـُمرَشِّ
أصول املحاكمـات اجلزائية الصادرة باملرسوم التشـريعي رقم 112 لعام 1950 كي 

يتمتَع املتهم بمحـاكمه عادله:
سامع  عدا  ما  التحقيق  أعامل  مجيع  يف  الوجاهي  التحقيق  مبدأ  القانون  أقـرَّ   *
أمـاكن  يف  وبحـَث  بمحاٍم،  باالستعانة  عليه  َعى  الـُمدَّ عىل  ونصَّ  الشهود، 
حلمـاية  تطرق  كام  تفقدها،  يف  القضـاء  حـق  عىل  ونـصَّ  والسـجون،  الـتوقيف 
احلرية الشخصية من احلبس غري املرشوع، فأوجـب عىل النـائب العـام، وقاضـي 
التحـقيـق، وقاضـي الصـلح إطـالق سـراح من كان موقوفًا بصورة غيـر قانونية 
االعتبار  إعادة  قواعد  وضع  كام  الغاية)1).  هلذه  احلكومة  هْتا  أَعدَّ التي  األمـاكن  يف 

بشكل يتفق والنظام القضائي احلايل)2).
* ضامنات املتهم يف التحقيق االبتدائي:

أدلة يف  عليه من  تمَّ احلصول  ما  التمهيدية، وعىل ضوء  املرحة  تيل  املرحلة  و)هذه 

1- 425 /1/ من قانون أصول املحاكامت اجلزائية.

2- املادة /426/ وما يليها من قانون أصول املحاكامت اجلزائية.
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املرحلة التمهيدية أمام الضابطة العدلية يتم يف هذه احلالة التكييف القانوين للسلوك 
والقيام  املتهم،  اىل  ونسبته  الصحيح،  القانوين  الوصف  بإعطائه  وذلك  اإلجرامي؛ 

بكافة االجراءات التي سمح القانون القيام هبا من أجل كشف احلقيقة(. 
إليه،  املنسوبة  األفعال  التحقيق احلق يف االطالع عىل  أمام قايض  َعى عليه  للُمدَّ  -
حمامي،  بحضور  إال  عنها  يـجيب  ال  أن  ِه  حقِّ من  أن  إياه  منبِّهًا  عنها  جوابه  وُيطلب 
َعى عليه توكيل حمامي يف دعاَوى الـجناية يستطيع أن يطلب من  ر عىل املدَّ وإذا تعذَّ

القاضـي تعيني حمامي له عن طريق نقابة املحامني)1).
- تدوين إجراءات التحقيق االبتدائي.

إىل  اجلزائية  الدعوى  إحالة  مرحلة  وهي  املحاكمة:  مرحلة  يف  املتهم  ضامنات   *
ة تكفي  املحكمة املختصة، حيث إذا كان الفعل ُمَعاَقَبًا عليه، َوَوَجَد القايض أن األدلَّ

ة. ملحاكمة املتَّهم يصدر قرارًا بإحالتِه إىل املحكمة املختصَّ
التي  العادلة  للمحاكمة  األساسية  الضامنات  من  ُتَعدُّ  الـمحاكمة:  جلسات  عالنية   -
أمجعت الترشيعات احلديثة عىل االلتزام هبا أثناء الـمحاكامت، إالَّ أنَّ هذا الـمبدأ لـيـس 

ية)2). ع فيها إجراء املحاكامت بصورية سـرِّ عىل إطالقـه، وهناك حاالت أجـاز اُلـمرشِّ
- مبدأ شفوية املحاكمة:

ُيَعدُّ مبدأ شفوية إجراءات الـمحاكمة من القواعد األساسية يف املحاكمة حيث ال 
للمناقشة  يتم طرحها  مل  أقوال  أو  أدلة،  بناء عىل  أن تصـدر حكمها  للمحكمة  جيوز 
الشفوية. وعىل الرغم من عدم النص رصاحة يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية عىل 
ت عليه املادة /191/  هذا املبدأ غري أنَّه يستفاد من وجوب تالوة األوراق وفق ما نصَّ

منه: العمل هبذا املبدأ.
* حق املحكوم عليه يف الطعن باألحكام الصادرة ضده:

1- املادة /69/ من قانون أصول املحاكامت اجلزائية.
2- املادة /190/ من قانون أصول املحاكامت اجلزائية السوري.
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اجلنايات واجلنح.  بالدرجة األخرية يف  الصادرة  بالنقض األحكام  الطعن  َتقبل   -
ويف املخالفات ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك)1). 

أيام، ويف  - للمحكوم عليه غيابيًا أن يعتـرض عىل الـحكم خالل ميعاد خـمسة 
حال قبول االعرتاض شكاًل ُيَعدُّ الـحكم كأن مل يكن)2).

َت املحكوُم عليه مدة االعرتاض له حق االستئناف ضمن املدة القانونية)3). - إذا َفوَّ
- إذا سلَّم املتهُم نفسه أو ُقبَِض عليه تنفيذًا لقرار قضائي صادر عن املحاكم اجلنائية ُيَعدُّ 

احلكم، وسائر املعامالت اجلارية ملغاة حكاًم وُتَعاد املحاكمة وفقًا لألصول العادية)4).

1- املادة /336/ من املصدر السابق.
2- املادة /205/ وما يليها من قانون أصول املحاكامت اجلزائية السوري.

3- املادة /251/ من املصدر السابق.

4- املادة /333/ من املصدر السابق.





الباب الثاين:

حالة الطوارئ
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الفصل األول:

إعالن حالة الطوارئ

أبرزها  الطوارئ،  حالة  عن  للحديث  دفعتنا  التي  االعتبارات  من  العديد  هناك 
2011، وما تردد من شعارات ضجت  يرتبط ببدء االحتجاجات يف سوريا، آذار 

هبا أنحاء البالد بأصوات من نادى بإهناء حالة الطوارئ.
ومن النادر أن نجد فهاًم واضحًا من غري احلقوقيني عن ما تعنيه مصطلحات قانون 
الطوارئ، وإعالن وإهناء حالة الطوارئ، إضافة إىل أهّنا املستند القانوين األسايس الذي 

أسست عليه املحاكم االستثنائية، والتي هي اجلزء األكرب من حمتوى هذا الكتاب.
بـتاريخ   /51/ رقم  التشـريعي  باملرسوم  الطوارئ  حالـة  قانون  صـدر 

22/12/1962م.
الـمجلس  عن  الصـادر   /2/ رقـم  بالقـرار  فأعـلنـت  الطـوارئ  حالـة  أّما 

العسكري لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963م.
دت الـامدة األوىل منه الـحاالت التي ُتـعَلن فيها حالة الطوارئ، وهي حالة  وقد حدَّ
احلرب، أو التـهديد بوقوعها، أو تعرض األمن أو النـظام العام يف كل الدولـة، أو يف 

جزء منها للخطر بسـبب حدوث اضطرابات داخلية، أو حوادث طبيعية.
* ونظـرًا لـخطورة فرض حالـة الطوارئ بسـبب تأثريها عىل احلريات العامة، فقد 
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وضع القانون شـروطًا لفرضها وهي:
- أن تقع حوادث خطرة، وغري متوقعة.

- أن يستـحيل علـى السـلطة اإلداريـة العمـل وفـقًا للقوانيـن، واألنظمة املعروفة.
- أن تستمر هذه الظروف االستثنائية استمرارًا يربر مراعاهتا.

- أن تفرض حالة الطوارئ ضمن فرتة استمرار هذه الظروف.
- أن يكون اهلدف من فرض حالة الطوارئ املصلحـة العامة.
- أن يكون العمل بقانون الطوارئ ضمن احلدود الرضورية.

- خضوع اإلدارة يف ممارستها للقضاء بام يصل إىل حد تعويض األفراد عن األرضار 
التي تنجم عن إجراءاهتا.

املادة  املرسوم يف  فقد حدد  الطـوارئ  بفرض حالة  الـمخّولة  بالسلطة  يتعلق  ما  أّما يف 
رئيس  برئاسة  املنعقد  الوزراء  جملس  يف  يتخذ  بمرسوم  ُتفرض  احلالة  هذه  أن  منه  الثانية 

اجلمهورية، وبأكثرية ثلثي أعضائه، وأن ُيْعَرض عىل مـجلس النواب يف أول اجتامع له.
* كام حدد القانون القيود التي تشملها حالة الطوارئ يف املادة رقم /4/ منه بام ييل:

معينة،  أوقات  أو  أماكن  يف  واملرور  واإلقامة،  كالتنقل،  االجتامعية،  احلريات   -
وحتديد مواعيد فتح األماكن العامة، وإخالء بعض املناطق أو عزهلا، وتنظيم وسائل 

النقل، وحرص املواصالت.
- احلريات السياسية، كحـرية االجتمـاع، والتظاهر ألغراض سياسية، واالجتامعات 

احلزبية، واملحارضات السياسية والنقابية، وعمل مجعيات املجتمع املدين.
- احلريات االقـتصادية، حيـث يمكـن فرض الـحراسة علـى الشـركات واملؤسسات، 

واالسـتيالء عىل املنقول وغيـر املنقول، واالستمالك لصالح الدولة، واملصادرة.
واملطبوعات  واالتصاالت،  الرسائل،  مراقبة  مثل  والفكرية،  الثقافية  احلريات   -

واملنشورات بكل الوسائل، وضبطها، ومصادرهتا، وإلغاء عملها.
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- فيام يتعلق بالقضاء املختص ِوْفَقًا ملا نصت عليـه املادة رقم /6/من قـانـون إعالن 
الـجرائم  العسـكري  القـضاء  إىل  اُل  »حُتَ  :1962 لعام   /51/ رقم  الطوارئ  حالة 

الواقعة عىل أمن الدولة، والسـالمة العامة، والسـلطة العـامة«.
مالحظة:

حالة الطوارئ تطبق عىل السوريني وغري السوريني املجودين يف سورية.
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الفصل الثاين:

إهناء حالة الطوارئ

بإحدى  وذلك  بإنـهائـها،  الطوارئ  حالة  فـرض  بـها  الـمناط  السلطة  تـختص 
الطرق التالية:

- صدور رغبة رصية من السلطة التي أعلنتها، أو بقانون يلغي االحكام السابقة 
رصاحًة أو ضمنًا.

- يرفُض الـمجلس النيايب املرسوم الذي ُأْعِلنت بموجبه هذه احلالة يف حال ُعِرَض عليه.

- بحلول سـلطة جديدة حمل السلطة القديمة يف املناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
وقد تم إهناء حالة الطوارئ يف سوريا باملرسوم رقم /161/ بتاريخ 21 نيسان 2011م 

إثر اندالع االحتجاجات آذار 2011م، والتي كان إهناء حالة الطوارئ إحدى مطالبها.
ولكن فعليًا وواقعيًا مل مل ُتنَْه حالة الطوارئ، وإنام تم تفعيل العمل بقانون الطوارئ 

أكثر من أية فرتة مضت يف تاريخ سوريا.
كام أن إنـهاء حالة الطوارئ مـخالف لروح، ومقصد املرسوم الترشيعي رقم /51/ 
لعام /1962/، حيث ُأهنيت احلالة رغم وقوع اضطرابات داخلية يف البالد تطورت 

لتأخذ شكل النزاع املسلح.
- السـلطة القضائية مـستقلة، ويضمن رئيس الـجمهورية هذا االستقالل، ويعاونه 



يف ذلك جملس القضاء األعىل)1).
- كام يكفل جملس القضاء األعىل توفري الضامنات الالزمة حلامية استقالل القضاء)2).

- القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون.
- شـرف القضاة، وضميـرهم، وتـجردهم ضامن حلقوق الناس، وحرياتـهم)3). 

قواعد  وُيَبـنيِّ  ودرجاته،  وأنواعه  فئاته،  بجميع  القضائي  اجلهاز  القانون  ينظم   -
االختصاص لدى خمتلف املحاكم)4).

تنقسم جهات القضاء يف سوريا إىل ثالثة أقسام، وهي:
القسم األول: جهة القضاء العادي.
القسم الثاين: جهة القضاء اإلداري.

القسم الثالث: جهة القضاء االستثنائي.
قوانيـن  تنظمها  املحاكم،  من  ودرجات  أنواعًا،  تضم  اجلهات  هذه  من  جهة  كل  وإنَّ 
خاصة، وتـحدد لـها اختصاصاهتا: إما بموجب قوانني تنظيمية، أو بقوانني أخرى مستقلة.

وسوف نتناول يف هذا الباب كل من القضاء العادي، والقضاء االستثنائي.

1- املادة )132( من الدستور السوري لعام 2012م.
2- املادة )133/2( من املصدر السابق. 

3- املادة )134( من املصدر السابق.

4- املادة )135( من املصدر السابق.
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أنواع القضاء يف سوريا
الباب الثالث:
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ال بد لنا من أجل حتقيق فهم دقيق للقضاء االستثنائي من التمهيد برشح عن أنواع 
القضاء اإلداري، والقضاء االستثنائي، مع  العادي،  القضاء  القضاء يف سوريا، وهي 
معًاًً  لنرى  العادي والقضاء االستثنائي،  القضاء  الفرق بني  الباب عىل  الرتكيز يف هذا 
خطورة القضاء االستثنائي ملا يمله من خروقات وانتهاكات، ثم ننتقل لرشح كل من 
أن نكون قد كوّنا فكرة واضحة عن  بعد  الكتاب  الواردة يف هذا  املحاكم االستثنائية 

معنى القضاء االستثنائي.
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الفصل األول:

القضاء العادي

صـاحب  فهو  كانت،  أّيًا  املنازعات  مجيع  يف  للنظر  أصاًل  الـمختصة  اجلهة  هو 
ُع  الـوالية العـامة لـحل الـخالفات، وال يـخرج عن اخـتصاصه إال ما أسند الـُمرشِّ

االختـصاص فيـه لـجهة أخرى بنص خاص)1).
ُتؤَلف املحاكم بحسب املادة /32/من قانون السلطة القضائية رقم )89( لعام 

1961م من:
أ- حمكمة األحوال الشخصية.

ب - حماكم األحداث.
ج - حماكم الصلح.

د - حماكم البداية.
هـ - حماكم االستئناف.

و- حمكمة النقض.

1- املادة )125( من قانون السلطة القضائية رقم /98/ لعام 1961م.
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الفصل الثاين:

القضاء االستثنائي

الـحق  انتهاك  يف  خـطورة  األنظمة  أكـثر  من  االستثـنائي  القضاء  أنظمة  ُتَعدُّ 
حتكم  التي  فاملعايري  القضاء،  اسـتقالل  مبدأ  مع  وتتعارض  العادلـة،  املحاكمة  يف 

القضاء االستثنائي قارصة جـدًا عن تـحقيق العدالة.
من  انتقاصـًا  ذلك  يف  ألنَّ  اسـتثنائية؛  قضائية  جـهــات  إنشـاء  جيـوز  ال   -
السلطة القضائية التي ينبغي أن تكـون واليتـها بالفصـل يف مجيع املنـازعات تامة 

غري ناقصة)1).
- )القضـاء االستـثنائي ينال دون شـك من العـدالة القانـونيـة بوجه عام، وينال 
القضائية  الضمـانات  تأثري سلبـي عىل  القضائيـة بوجه خـاص، وله  السـلطة  من 

لـحقوق اإلنسان.
كام أنه يـهدر الـضمـانات التي تـكفـل التـمتع بالـحقوق الـواردة يف الدساتيـر 
الوطنيـة، والقـوانيـن الدوليـة علـى حد سواء. ومن هـنا ُيْرَصد العديد من صور 

الـخروج عىل مبدأ فصل السلطات، واستقالل القضاء، ومنها:

املحامون  جملة  1993/ص30  لعام  )1ــ2(  العدد  يف  منشور  بحث  القضاء،  أمام  املساواة  مبدأ   -1
السورية، نرصت حيدر.
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سلطات  وإعطائها  العدالة،  سري  إجراءات  يف  التنفيـذيـة  السـلطة  تدخل   -
قضائية خاصة.

السلطة  ترصفات  بعض  إخراج  بـهدف  السيادة؛  أعامل  نظرية  يف  التوسع   -
التنفيذية، أو بعض قراراهتا من اخلضوع لرقابة القضاء.

- التدخل يف تشكيل اهليئات القضائية بتخويل املحاكم االستثنائية باختصاصات 
واسـعة، واتساع نطاق واليتها()1).

1- مسرية الـقضاء االستثنائي فـي مرص ــ مقال منـشور فـي جريدة االحتاد ــ عام 2001م. د.  عامر عيل حسن.





حمكمة أمن الدولة العليا
الباب الرابع:
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الفصل األول:

إنشاء حمكمة أمن الدولة العليا

أمن  حمكمة  بإلغاء  أيضا  طالبت  الطوارئ،  حالة  بإهناء  االحتجاجات  طالبت  كام 
الدولة العليا التي كانت لعرشات السنني ختتص بمحاكمة سجناء الرأي واملعارضني 
االستثنائية  املحاكم  عن  حديثنا  نستهل  أن  جدًا  املهم  من  رأينا  لذلك  السياسيني. 
باحلديث عن حمكمة أمن الدولة العليا ، لنعطي فكرًة للقارئ عن هذه املحكمة التي 

طالت حياة وحريات مئات املعتقلني قبل اندالع االحتجاجات عام 2011.
تاريخ   /47/ رقم  الترشيعي  املرسوم  بموجب  العليا  الدولة  أمن  حمكمة  ُأحدثت 
واألساس  االستثنائية،  العسكرية  للمحاكم  كبديل  ُأنشأت  وقد  28/3/1968م، 

القانوين إلنشاء كلتا املحكمتني هو قانون الطوارئ الصادر عام 1962م.
وهي حمكمة استثنائية معفاة من التقيد باإلجراءات األصولية الواردة يف الترشيعات 

النافذة يف مجيع أطوار املحاكمة.
- تتـشكل من قاضييـن مدنييـن وقاضـي عسكري، وال تـقبل أحكامها أي طريق 
أيضًا  له  يق  الذي  اجلمهورية،  رئيس  قبل  من  للتصديق  وختضع  الطعن،  طرق  من 

إلغاء احلكم أو ختفيف العقوبة أو إعادة املحاكمة.
وختتص بمحاكمة املدنيني والعسكريني عىل حدٍّ َسَواء.
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وهلا نيابة عامة خاصة هبا.
جلسات:  أربع  من  هبا  املحاكمة  وتتألف  عريف،  بأمر  املحكمة  إىل  اإلحالة  تتم   -

استجواب ــ اهتام ــ دفاع ــ حكم.
- جلسات املحكمة ليست مفتوحة للحضور، ونادرًا ما كانت عائالت املحالني 

هلا حترضها.
كام أن جلسات الـمحاكمة قصرية، والفتـرات بني كل جلسة وجلسة تـمتد لعدة 

شهور، ووسطيًا تستغرق مدة الـمحاكمة يف مجيع أطوارها حوايل الثالث سنوات.
دون  ولكـن  أجانب،  ديـبلوماسييـن  قـبل  من  جلـساتـها  مـراقبـة  تـتم  وكانت 

إمكانيـة تدخـلهم بشـيء.
- خالل عمل هذه املحكمة منذ نشوئها، وحتى تاريخ إلغائها ختلو فيها املحاكامت 

من إجراء استدعاء الشهود، واالستامع إليهم.
مجيع امُلحالنِي إليها يتم توقيفهم احتياطيًا من قبل أجهزة األمن قبل إحالتهم هلا، وقد 

يـستغرق هذا التوقيف شهورًا أو سنوات.
أصول  وقانون  السوري،  الدستور  أن  رغم  األمنية  التحقيقات  عىل  تعتمد  وهي 

املحاكامت اجلزائية يُظَران ذلك.
ر  - أّما فيمـا يتعلق بالـمحامني، فتسمح الـمحكمة بتوكيل حماٍم عن املتهم، وُتَسخِّ

له حماٍم يف حال عدم قدرته عىل توكيل حماٍم.
ولكن دور املحامني حمدوٌد جدًا يف هذه املحكمة، إذ أنـها غالبا ال تسـمح للمحامي 
باالطالع عىل وثائق الـملف، كام أهنا ُتـجيز الدفاع الكتايب فقط وليس الدفاع الشفهي.
يودعون يف سجن  تاريخ عملها  الـمحكمة خالل  تلك  إىل  املحالني  وكون معظم 

صيدنايا العسكري، فهذا يعني أنَّ املحامني غري مسموح هلم بزيارة موكليهم.
لكن قد تسمح املحكمة بزيارة املحامي ملوكله يف زنزانة املحكمة لـمدة قصيـرة جدًا 



يتدخلون يف  الذين  الـجلسة بمدة قصرية حتت رقابة ضباط، وعنارص األمن،  وقبل 
احلديث بني املحامي وموكله.

كام أهنا متنع حضور املحامي أمام املدعي العام، أو قايض التحقيق.
التي تم  التالية إلنشاء املحكمة،  ليـس هناك من حاالت كثيـرة يف العرشين سـنة 
يف  أعضاء  حماكمة  تم  1979م  عام  يف  أنه  غري  1992م،  عام  كبرية  بدرجة  تفعيلها 
حكم  حيث  أيام،  ثالثة  املحاكمة  واستغرقت  قبلها،  من  الشيوعية  العربية  املنظمة 
َذت أحكام اإلعدام بعد ثـالثة أيام من  باإلعدام عىل مخسة من أعضاء الـمنظمة وُنفِّ

انتهاء الـمحاكمة.
الرئيس  هنج  يف  تطور  إثر  1992م،  عام  كبري  بشكل  تفعيلها  تم  أنه  ذكرنا  وكمـا 
إبقائهم فرتات طويلة  من  املعتقلني إىل املحكمة بدالً  الراحل حافظ األسد يف إحالة 

جدًا موقوفني احتياطيًا دون هتمة أو حماكمة.
وقوميني،  شيوعيني،  من  السياسيني  النشطاء  آالف  وربام  مئات،  ُحوكم  وقد 
أكراد،  نشطاء  إىل  إضافة  مسلمني،  وإخوان  العراق،  بعث  إىل  ومنتمني  ونارصيني 

ونشطاء سياسيني مستقلني، ونشطاء حقوقيني.
وكانت األحكام الصادرة عنها خالل تاريها غالبًا ما ترتاوح بني السجن لثالث 

سنوات إىل )15( مخس عرشة سنة.
الشخصيات  بـعض  إحالـة  تـتم  لـم   2007 ــ   2006 ــ   2005 األعوام  فـي 
الشهرية إليها من نشطاء سياسيني، وناشطي جمتمع مدين، بل متت حماكمتهم من قبل 

حمكمة اجلنايات يف دمشق.  
يف  الشـغب  أعامل  إثر   2009 و   2008 عامي  بني  الـمحكمة  عمـل  توقف 
فيها  املتهمني  إحالة  لذلـك، ودون  تبـرير  العسـكري، دون أي  سـجن صـيدنايا 

إىل حمكمة أخرى.
أبرُز التُّهم التي كانت توجهها حمكمة أمن الدولة، وحتاكم عىل أساسها هي: خرق 
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رسية  منظمة  إىل  االنتامء  كاذبة،  أنباء  نرش  الثورة،  أهداف  مناهضة  الطوارئ،  قانون 
تتعلق  هتم  إىل  إضافة  االجتامعي،  أو  االقتصادي  الدولة  كيان  تغيري  بقصد  أنشئت 

بتجريم حرية التعبري.
- قامت الـمحكمة بمحاكمة ُكـتَّاب، ومدونيني، وإسالميني، ونشطاء جمتمع مدين 

بشكل مكثف يف عامي 2007 و 2008م.



الفصل الثاين:

إلغاء حمكمة أمن الدولة العليا

ألغيت املحكمة بموجب املرسوم الترشيعي رقم /53/ تاريخ 21/ نيسان /2011 
إثر االحتجاجات التي اندلعت يف آذار 2011، والتي كان إلغاء هذه املحكمة واحدًا 
قانون  ألغى  ترشيعيًا  مرسومًا  فيه  صدر  الذي  اليوم  بنفس  ألغيت  وقد  أهدافها.  من 

الطوارئ، ومرسومًا ترشيعيًا آخر يتص بحرية التظاهر.
ونّص املرسوم الترشيعي يف املادة الثانية منه عىل أن حتال مجيع القضايا املنظورة أمام حمكمة 

أمن الدولة العليا إىل املرجع القضائي املختص وفق قانون أصول املحاكامت اجلزائية.
غيـر أنه بعد عام تقريبًا من إلغاء الـمحكمة تم إنشاء مـحكمة مكافحة اإلرهاب 

كبديل عنها كمـا سنرى الحقًا.
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الباب اخلامس:

حماكم امليدان العسكرية
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الفصل األول:

قانون إحداثها 

هذه  أن  نؤكد  االستثنائية،  املحاكم  يف  متخصصني  كحقوقيني  نظرنا  وجهة  وفق 
املحكمة هي من أخطر املحاكم يف سوريا من ناحية خرقها السافر ألسس املحاكمة 
العادلة، وعدم متتع امُلحال إليها ألية ضامنة قضائية ما يؤدي إىل تشيكل خطر حقيقي 
هذا  إنجاز  تاريخ  لغاية   2011 منذ  اإلعدام  أحكام  معظم  وأن  سيام  ال  حياته،  عىل 

الكتاب قد صدرت، وُنفِّذت من قبل حمكمة امليدان العسكرية.
ارتباطها بسجن صيدنايا  املحكمة هو  اآلخر الهتاممنا، وختوفنا من هذه  والسبب 
العسكري ذائع الصيت، وخاصة البناء األمحر منه، نظرا ألن معظم املعتقلني امُلحالني 
إىل هذه املحكمة يودعون يف سجن صيدنايا الذي أطلقت عليه منظمة العفو الدولية 

يف تقريرها الصادر عام 2017 اسم املسلخ البرشي.
ُأحدثت حماكم امليدان العسـكرية بموجب املرسوم الترشيعي رقم /109/ تاريخ 

17/8/1968، وُيَعدُّ قانون الطوارئ األساس القانوين الذي استند عليه إنشاؤها.
تتخذ  استثنائية  حماكم  وهي  االستثنائية.  العسكرية  للمحاكم  كبديل  ُأنشأت  وقد 

الشكل الصوري والعشوائي.
وهذه املحاكم تتبع إىل وزارة الدفاع ولرئيس اجلمهورية كونه القائد األعىل للجيش 

والقوات املسلحة.
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حيث ختضع أحكام اإلعدام للتصديق من قبل رئيس اجلمهورية، أما باقي األحكام 
فتخضع للتصديق من قبل وزير الدفاع.

ليس هناك من حاالت كثيـرة تبنيَّ عملها يف السنوات العرش األوىل التي تلت تأسيسها، غري 
أّن نشاطها بدَأ بالظهور يف نـهاية السبعينيات، وأوائل الثامنينيات، حيث ُحوكم أمامها عرشات 

املنتمني إىل حركة اإلخوان املسلمني، وبعث العراق، والعديد من املنتمني ألحزاب أخرى.
بعد ذلك مل يكن هناك حاالت كثرية تـحال إليها، وإنمـا برز نشاطها منذ اندالع 

االحتجاجات يف آذار 2011 آخذًا بالتزايد إىل حلظة إعداد هذا الكتاب.
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الفصل الثاين:

تشكيل املحكمة

- تتألف املحكمة من عضوين ورئيس، وال تقل رتبة الرئيس عن رائد، كام ال تقل 
رتبة العضوين عن نقيب.

- يقوم بوظائـف النيابة العامة للمحكمـة قاٍض أو أكثر من النيابة العامة العسكرية 
جتري تسميتهم من وزير الدفاع.

- يـجوز للمحكمـة والنـيابة العـامة عدم التقيد باإلجـراءات املنصوص عليها يف 
الترشيعات النافذة. حاليًا هناك حمكمتان ميدنيتان يف دمشق، مها:

املحكمة امليدانية األوىل، واملحكمة امليدانية الثانية.
ومقرمها يف الرشطة العسكرية يف القابون، حيث ُأنشأت املحكمة الثانية بعد اندالع 
2011 الستيعاب امللفات الكثرية التي حُتال إليها، حيث بلغ  االحتجاجات يف آذار 
عدد امللفات التي ُأحيلت إليها منذ 2011 إىل حينه عرشات اآلالف، مع مالحظة أن 

امللف قد يـحتوي متهاًم واحدًا، أو عرشات املتهمني.
تستطيع  كمـا  الـمحكمـة،  مقر  داخل  جلـسـاتـها  عقـد  الـمحكمـة  وتستطيع 

االنتقال إىل داخل مراكز االحتجاز، وعقد جلساهتا داخلها.
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الفصل الثالث:

االختصاص النوعي للمحكمة

تنـّص الـامدة األوىل من قانون إنشاء املحكمة امليدانية أن هذه املحكمة ختتص بالنظر 
يف اختصاص اجلرائم الداخلة يف اختصاص الـمحاكم العسكرية فيمـا إذا قرر القائد 

العام للجيـش والقوات الـمسلحة إحالتها إليها.
ولكن فقط يف إحدى الـحاالت التالية: زمن احلرب ــ خالل العمليات احلربية ــ 
أمام العدو وُعّدلت هذه املادة بموجب املرسوم التـشـريعي رقم 32 لعام 1980م، 
التعديل  هذه  وبموجب  الداخلية«،  االضطرابات  حـدوث  عـند  »أو  وأضـافـت 
أصبح ياكم أمام هذه املحكمة العسكريني والـمدنيني، وقد حددت الفقرة )أ( من 
املادة الثانية زمن احلرب هو املدة التي تقع فيها اشـتباكات مسلحة بني الدولة السورية 

والعدو، ويدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.
مرسـومًا  يصـدر  مل  حيث  حاليًا،  املحكمة  هذه  عىل  اإلحالة  قانونيـة  يـنفي  وهذا 
رئاسيًا ينـص بأن سـوريا يف حالة حرب حالـيًا، وكل ما صدر جمرد ترصيات إعالمية 
للرئيس السوري، ولغريه من املسؤولني تعترب أن سوريا يف حالة حرب عىل اإلرهاب 

وضد املؤامرة الكونية املحاكة ضدها.
اليه أعاله،  ولكن املستند القانوين لإلحالة إليها حاليًا هو بموجب التعديل املشار 
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وهذا ما هو معمول به يف الواقع، ومنذ اندالع االحتجاجات يف آذار 2011 نرى أن 
املحاكم امليدانية تنظر يف جرائم منصوص عليها يف قانون العقوبات العام، وتدخل يف 
اختصاص حماكم بداية اجلزاء أو اجلنايات، وخاصة اجلرائم الواقعة عىل أمن الدولة 
مع  الـمرشوعة  غيـر  والصـالت  والـخيانة،  التجـسس،  رأسها:  وعىل  الـخارجي 
العدو، والنيل من هيـبة الدولة، واجلرائم الواقعة عىل أمن الدولة الداخيل، مثل: الفتنة 
وتعكري الصفاء بني عنارص األمة، واجلرائم التي تنال من الوحدة الوطنية، أو جرائم 
منصوص عليـها يف قانون اإلرهـاب، وبالتايل تدخل يف اختصاص حمكمة اإلرهاب 
مثل املؤامرة، إنشاء أو االنتامء إىل منظمة إرهابية، متويل األعامل اإلرهابية، الـتدريب 
التهديد  األسـلحة،  وسـرقة  وحيازة،  وتـهريب،  تصنيع،  اإلرهـابية،  األعامل  عىل 

بعمل إرهايب، القيام بعمـل إرهايب، الرتويج لألعامل اإلرهابيـة.
عشوائي  شخيص  قرار  إىل  ترجع  امليدانية  املحكمة  إىل  اإلحالة  أن  نرى  هنا  من  ــ 

يوضح تدخل األجهزة األمنية، والسلطة التنفيذية بالسلطة القضائية.
من  العـديد  عمل  يتداخل  حيث  القوانني  تنازع  يسمى  ما  إىل  أساسًا  يؤدي  وهذا 
أو  لـها  اإلحالة  قرار  أن  وخاصة  الـمفرتضة،  الـجرائم  نفس  لـمحاكمة  املحاكم 

لغريها ينفرد به رؤساء األجهزة األمنية دون اعتمـادهم عىل أّي معيار واضح.
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الفصل الرابع:

االختصاص الشخيص للمحكمة

مل ُيوضح املرسوم املنشئ للمحاكم امليدانية األشخاص الذين ختتص هذه املحكمة 
إليها  املادة األوىل من حاالت اإلحـالة  يبدو واضحًا مما حددته  بمحاكمتهم، لكن 

أنـها تـختص بالعسكريني عىل األغلب.
موا  اهتُّ ممن  املدنيني  من  العديد  شملت  أهنا  إىل  أشار  السابق  عملها  واقع  أنَّ  إال 

بانتامئهم إىل حركات معارضة مسلحة وغري مسلحة.
أما عام 2011 وحتى حينه، فمعظم من ُيال إليها هم من الناشطيـن املدنيني السلمييـن، 
وخاصة املؤثرين يف الـحراك حيث يعتربهم النظام السوري األخطر عىل وجوده واستمراره. 
امليدانية بموجب  امُلرّشع السوري الرشعية بإحالة املدنيني إىل املحاكم  وهذا ما أضفى عليه 
التعديل باملرسوم رقم 32 لعام 1980 الذي أضاف »أو عند حدوث االضطرابات الداخلية«.

صيدنايا  سجن  يف  األمحر  البناء  يف  يودعون  هؤالء  معظم  أن  بالذكر  واجلدير 
العسكري بمعظمهم، وبعضهم يف السجون املدنية.

املنشقيـن  وأقارب  بـهم،  الـمشتبه  أو  املنشّقون،  العسكرّيون  لـها  ُيال  أيضا 
والناشطون، واملنتمون إىل مناطق كانـت تـحت سيطرة املعارضة ملجرد انتامئهم إىل 
تلك املناطق دون أي مسوغ آخر. ومن الالفت حقًا إحالة العديد من األحداث إليها 

وحماكمتهم من قبلها، وبعضهم أعامرهم أقل من ستة عرش عامًا.



الفصل اخلامس:

اإلجراءات وإصدار األحكام

تصدر قرارات املحكمة بصورة قطعية بحيث ال تقبل أي طريق من طرق الطعن.
ال تسمح الـمحكمة للُمحالني إليها بتوكيل حماٍم.

تـخضع أحكام اإلعـدام للتصديق عليـها من رئيـس الدولـة، أما باقي األحكام 
فتخضع للتصديق من قبل وزير الدفاع.

]حاليًا أعطى رئيس الدولة تفويضًا لوزير الدفاع، ورئيس هيئة األركان باملصادقة 
عىل أحكام اإلعدام[.

لرئيس الدولة، ووزير الدفاع سلطة ختفيف العقوبة، أو استبداهلا، أو إيقاف تنفيذها 
أو إعادة املحاكمة.

عادة األحكام التي تصدرها املحكمة امليدانية ترتاوح بني السجن املؤقت، أو املؤبد 
من  والتجريد  السـفر،  ومنع  واحلجز،  واملصادرة،  الغرامة،  إىل  إضافة  واإلعدام، 

احلقوق املدنية، والتجريد من اجلنسية يف بعض احلاالت.
* فقرة خاصة بأحكام اإلعدام:

أن معظم  العسكري، حيث  اإلعدام يف سجن صيدنايا  أحكام  تنفيذ معظم  جيري 
املعتقلني امُلحالني إىل املحكمة امليدانية يودعون يف سجن صيدنايا.
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مقر  يف  بحقهم  اإلعدام  تنفيذ  فيجري  املدنية  السجون  يف  املودعون  املعتقلون  أّما 
الرشطة العسكرية، أو سجن صيدنايا.

يـبلغ الـمحكوم عليـه عـادة بصـدور حكـم إعـدام بحقـه، وإّنام يعلم بذلك  ال 
قبيل التنفيذ بدقائق، حيث يطلب منه ذكر رغبته األخيـرة، وتدوينها يف حمرض التنفيذ 

ووضع بصمته عىل املحرض.
يـجري تنفيذ أحكام اإلعدام بصورة جـمـاعية علـى األغلب، ويف بعض احلاالت 

بصورة فردية، ويتم تنفيذ أحكام اإلعدام مرة أو مرتني أسبوعيًا يف سجن صيدنايا.
وليس هناك مدة حمددة لصدور احلكم، أو لتنفيذه بعد صدوره.

الذي  السجن  إىل  امليدانية، ونسخة  املحكمة  إىل  التنفيذ  ترسل نسخة عن مـحرض 
كان مودعًا فيه املحكوم.

تتألف لـجنة تنفيذ أحكام اإلعدام من مدير سـجن صيدنايا، الـمدعي العام )النائب 
العسكري(، مـمثل عن شـعبة الـمخابرات، قائـد فرقـة الـجبهـة الـجنوبيـة، أحـد 

ضـباط الـخدمات الطبيـة، كبيـر األطباء فـي سجن صيدنايا، مفتي سوريا. 
يقوم وزير الدفاع أو رئيس هيئة األركان بتحديد موعد تنفيذ أحكام اإلعدام.

ويتم  باإلعدام  الـحكم  يصدر  باإلعدام،  يـحكمون  الذين  لألحداث  بالنسبة 
تـخفيضه إىل السجن 12 سنة بسبب القرص.

مع مالحظة أنه جرى تنفيذ عرشات أحكام إعدام بحق أحداث حتت سن الثامنة 
عرش يف سجن صيدنايا.



املحاكم احلربية
الباب السادس:



بعد  احلياة  قيد  عىل  بقائهم  بسبب  جنود  مـحاكمة  تتم  أنه  ويدث  حدث  ما  كثريًا 
قصف جهة ما عىل القوات النظامية وحلفائها، إذ يعتقد القائمون عىل هذه الـمحاكم 

أن اجلنود الناجني تآمروا، أو فروا؛ لذلك بقوا عىل قيد احلياة.
هذا هو صلب اختصاص املحاكم احلربية كام سنرى.
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الفصل األول:

قانون إحداثها

تاريخ   /87/ رقم  الترشيعي  املرسوم  بموجب  احلربية  املحاكم  أنشأت 
.1/10/1972

ويعترب قانون الطوارئ املستند القانوين إلنشائها.
ومتنح سلطة إنشائها إىل نائب القائد العام للجيش والقوات املسلحة، وقادة القوى 

والفرق، واأللوية، واألفواج، والكتائب املحارصة.



- 57 -

الفصل الثاين:

اجلرائم التي تنظر هبا

ختتص هذه املحاكم بالنظر يف اجلرائم التالية:
الفرار، رفض األوامر، خمالفة التعليامت العسكرية، العصيان، أعمـال الشـدة ضـد 
اخلدمة،  من  التخـلص  بـقصد  التـشويه  واإلتالف،  والتدمري  السلب  رتبة،  األعىل 
اخليانة، التجسـس. وبصورة عامة كافة اجلرائم التي تتضمن ختاذالً من قبل العسكريني 

أو تقصريًا يف القيام بواجباهتم أمام العدو.
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الفصل الثالث:

اإلجراءات

تتألف املحكمة احلربية من ثالث ضباط يكون أحدهم رئيسًا، وال تشتمل عىل نيابة 
عامة، أو قضاء حتقيق.

ُيال العسكريون إليها بأمر من اجلهة التي أصدرت أمر تشكيلها.
ال تتقيد الـمحكمة بالعقوبات الـمنصوص عليـها يف قانون العقوبات العسكري! 

ولـها أن تفرض العقوبة التي تشاء بمـا يف ذلك عقوبة اإلعدام.
تسمح  وال  للطعن،  طريق  أي  تقـبل  وال  قطعيـة،  بصورة  الـمحكمة  أحكام  تصدر 
بتوكيل حماٍم، وتنفذ بعد تصديق اجلهة التي أصدرت أمر تشكيلها، وتنفذ أحكامها مبارشة.
للقائد العام للجيش والقوات املسلحة، وللجهة التي أصدرت أمر تشكيل املحكمة 

إلغاء العقوبة، أو ختفيفها، أو استبداهلا.
كام هو واضح من املرسوم امُلنِْشئ للمحكمة، ومن هذا الرشح أن هذه الـمحكمة 

تنظر يف الـجرائم التي يرتكبها العسكريون يف زمن احلرب. 
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الفصل الرابع:

اختصاص املحكمة احلربية خالل الرصاع

لعّل كّل التقارير املحلية، والدولية اخلاصة باالعتقال، واملحاكم يف سوريا ختلو من 
كبـيـر حول خلـوها مـن ذكـر هـذه  استغراب  لدينا  احلربية، وحقيقة  املحاكم  ذكر 
الـمحكمـة رغـم خطورتـها، واستغرابًا أكرب إذ أن معظم املحامني وناشطي حقوق 

اإلنسان السوريني ال يملكون معلومات وافية عن هذه املحكمة.
اهلل  وحلزب  السورية،  للسلطات  تابعة  قتال  جبهة  وكّل  عسكرية،  قطعة  كّل  تكاد 
هذه  تعقد  النظام  صف  يف  املقاتلة  األخرى  وامليليشيات  اإليراين،  الثوري  واحلرس 
املحكمة كلمـا دعت احلاجة، أي كلام ارتكب أحد الـجنود خمالفة أو جريمة كام هو 

موضح يف الفصل الثاين من هذا الباب.
وعىل  واحد  وقت  يف  وتنفذه  حكاًم،  وتصدر  وحتقق،  وتعقد،  املحكمة،  هذه  تتشكل 
وجه الرسعة، وقد تستغرق مدة زمنية بعض األحيان، ويكفي جمرد الشك بارتكاب أحد 

املجندين أو الضباط ملخالفة، أو جريمة لصدور حكاًم يف السجن، أو اإلعدام بحقه.
نسمع دائمـًا عن جنود ُيقتلون بأمر من الضباط الـمسؤولني عنهم لتـرك السالح 
القانونية  اآللية  معرفة  قتلهم، دون  أو  ويتم سـجنهم  الـمعركة،  من  الفرار  أو  مثاًل، 
القانوين  املستند  تعد  التي  الـحربية  املحاكم  عمل  جوهر  هو  متامًا  هذا  هبذا.  للقيام 

إلصدار وتنفيذ هذه العقوبات.
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حمكمة قضايا اإلرهاب
الباب السابع:
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تأيت أمهية البحث يف حمكمة قضايا اإلرهاب، كوهنا مرتبطة أشّد ارتباط باالحتجاجات 
يف سوريا، حيث ُأنِشَأت هذه املحكمة عام 2012 بعد أكثر من سنة من إلغاء حمكمة أمن 
الدولة العليا، ويتضح هنا أن حمكمة قضايا اإلرهاب مل تكن إال بديال حّل حمل حمكمة 

أمن الدولة العليا ، وهي ختتص بمحاكمة املعتقلني عىل خلفية أحداث 2011. 
ومن اسم هذه املحكمة نرى أن هناك اهتاما واضحا لكل من يعارض السلطات بأنه 
إرهايب، ونتناول يف هذا الباب أيضًا قانون اإلرهاب، ونرشح عن املحكمة، والقانون 

بشكل مفصل.
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الفصل األول:

قانون إحداثها

بتاريخ 21/4/2011م تّم إصدار الـمرسوم الترشيعي رقم /53/، بموجبـه 
رقم  الترشيعي  املرسوم  صدر  التاريـخ  نفـس  ويف  الدولة  أمن  مـحكمة  ُألِغيت 
إصـدار  تّم  تـقريـبًا  واحـد  عـام  وبعـد  الطوارئ،  بحالة  العمل  أهنى   /161/
مـحكمة  إحـداث  الـمتضمن   ،26/7/2012 تاريـخ   /22/ رقـم  القـانون 
للنظر فـي قضـايا اإلرهاب، حيث َأدَرج القانون تسع مواٍد ناظمة لعمل املحكمة.
تعترب هذه املحكمة من املحاكم اجلزائية االستثنائية، وإحداثها جاء خارج نطاق 
املعايري الدولية لتشكيل املحاكم، متجاوزًا يف بعض مـواده قانون السـلطة القضـائية 
قانون  جاء  وقد  سوريا،   يف  القضـائي  للعمل  الناظم   ،1961 لعام   /98/ رقم 
تشـكيل هذه الـمحكمة مـخالفًا ألهم الـمبادئ التي تكفل مـحاكمة عادلة ومنها:

ــ لكّل إنسان عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة 
مستقلة وحُمايدة، نظرًا ُمنصفًا وعلنيًا للفصل يف حقوقه والتزاماته، وأية هتمة جزائية 

ه إليه)1). ُتَوجَّ
التي  القضائية  اهليئات  أو  العادية،  املحاكم  أمام  ُيَاكَم  أن  يف  احلق  فرٍد  لكّل  ــ 
تطبق  ال  قضائية  هيئات  إنشاء  جيوز  وال  املقررة،  القانونية  اإلجراءات  تطبق 

1- املادة العارشة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948م.
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لتنتزع  القضائية  بالتدابري  املقررة حسب األصول، واخلاصة  القانونية  اإلجراءات 
الوالية القضائية التي تتمتع هبا املحاكم العادية، أو اهليئات القضائية)1).

ــ يكفل مبدأ استقالل السلطة القضائية هلذه السلطة، ويتطلب منها أن تضمن 
سري اإلجراءات القضائية بعدالة، واحرتام حقوق األطراف)2).

1- البند رقم /5/ من املبادىء األساسية الستقالل السلطة القضائية التي اعتمدهتا األمم املتحدة عام 1985.
2- البند رقم /6/ من املصدر السابق.
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الفصل الثاين:

تشكيل املحكمة

املتضمن إحداث حمكمة  2012م  القانون رقم /22/ لعام  املادة /2/ من  نّصت 
قضايا اإلرهاب:

وعضوين  رئيس،  مستشار  بمرتبة  منهم  كل  قضـاة،  ثالثة  من  املحكمة  ُتؤلَّف  أــ 
أحدمها عسكري، وتتم تسميتهم بمرسوٍم بناًء عىل اقرتاح جملس القضاء األعىل.

ل  ى قايض التحقيق بمرسوٍم بناء عىل اقرتاح مـجلس القضاء األعىل، وُيـَخوَّ ب ــ ُيسمَّ
إضافًة اىل صالحياته بصالحيات قايض اإلحالة التي تنّص عليها القوانني النافذة.

رئيـسها  ى  ُيسمَّ بـها،  عامًة خاصـة  نيابًة  الـمحكمة  لدى  العام  الـحق  ُيمثِّل  ــ  ج 
وأعضـاؤها بمرسـوٍم بـناًء علـى اقتـراح مـجلس القضـاء األعلـى.

كام نّصت املادة /5/ من القانون رقم /22/لعام 2102:
ُل  ُتَشكَّ خاصة  دائـرة  أمام  للطعن  الـمحكمة  عن  الصادرة  األحكام  »تـخضع 

بمرسوٍم يف حمكمة النقض«.
ل َخْرقًا واضحًا وفاضحًا ملبدأ فصل السلطات؛ إذ تعطي  إنَّ ما تضمنته هذه املواد ُيسجِّ
لقضاة  باإلضافة  والنيابة،  والتحقيق،  احلكم،  قضاة  تعيني  صالحية  اجلمهورية  لرئيس 
مـحكمة  عن  الصادرة  األحكام  بطعون  الـمختصة  النقض  بمحكمة  اخلاصة  الدائرة 
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جنايات اإلرهاب، متجـاوزًة بذلك قانون السـلطة القضـائية الذي يعطـي ملجلس القضاء 
األعىل حق تعيني القضاة يف الـمحاكم، وتنقالهتم، وليس لرئيس السلطة التنفيذية.

ــ باإلضافة لذلك مـخالفة الـمعايري الدولية:
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه )ينبغي أن تكون اهليئة املسؤولة عن تعيني القضاة 
طـريقة  أو  تكوينها  يف  سـواء  التنفيذية،  السـلطة  عن  مستقلة  وتأديبهم  وترقيتهم، 
ـل القضاة أغلبية  ُيـَشكِّ بالتعددية، وبالتـوازن، وبحيـث  عملها، وينبغـي أن تـتمتع 

أعضـائها وينبغـي أن تكون إجراءات االنتقاء والتعيني شـفافة()1).
ومن جهة أخرى إّن قانون إحداث املحكمة مل ينص عىل وجود قضاء إحالة ضمن 
تشكيل املحكمة، وهذا ما ينتقص من املحاكمة العادلة، حيث أّن قايض اإلحالة ُيعَترَبُ 
إحالة  جهة  ُيعَترَبُ  كام  اجلرائم  مجيع  يف  التحقيق  قايض  لقرارات  ثانية  استئنافية  درجة 
إجبارية يف اجلنايات؛ ولذلك ُيعَترَبُ قايض اإلحالة ضامنة قضائية يف التحقيق االبتدائي، 
التحقيق بام فيها قرار رد طلب إخالء السبيل  وجهة استئنافية جلميع قرارات قايض 

خالل النظر يف الدعَوى)2). 
نّصت املادة /61/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/لعام 1961:

قاٍض  استئنافية  مـحكمة  كل  لـدى  األعىل  القضـاء  مـجلس  من  بقـرار  )يعيـن 
لإلحالة ُيْتاُر من مستشاري االسـتئناف أو من القضاة البدائيني(.

إّن مهمة قضاء اإلحالة يف اجلنايات ُتعدُّ إحدى الضامنات يف التحقيق االبتدائي 
من شأهنا عدم إحالة القضايا إىل حمكمة اجلنايات إالّ إذا كانت مرتكزة عىل أسـاس 
التحقيق  الوقائع، والقانون بعد دراسـتها، وتـمحيصها من قبل قايض  متـني من 

أوالً ثم من قايض اإلحالة ثانيًا)3).

1- دليل املحاكمة العادلة ــ منظمة العفو الدولية ــ الطبعة الثانية لعام 2014، ص113.

2- املادة 139ــ141 من قانون أصول املحاكامت اجلزائية.
3- قانون أصول املحاكامت اجلزائية ــ اجلزء الثاين ص241. د. حسن جوخدار.
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 22 رقم  القانون  من   /2/ رقم  املادة  وفق  الـجنايات  حمكمة  تشكيل  تضمن  كام 
لعام 2012 عىل قاٍض عسكري يتبع لوزارة الدفاع إنَّام يؤكد عىل الصفة االستثنائية 
خمالفة  وجوده  يعترب  وبالتايل  واستقالهلا،  املحكمة  حيـاد  يزعزع  ما  فهذا  املختلطة 

لضامنات املحاكمة العادلة. 
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الفصل الثالث:

االختصاص النوعي

حمكمة  لعمل  الناظم   2012 لعام   /22/ رقم  القانون  من   /1/ املادة  نّصت 
قضايا اإلرهاب يف سوريا: 

عند  ويـجوز  دمشق،  مقرها  اإلرهاب  قضايا  يف  بالنظر  ختتص  حمكمة  َدُث  »حُتْ
الرضورة إحداث أكـثر من غرفة بقرار من مـجلس القضاء األعىل«.

ف اجلريمة  كام نصت الفقرة /أ/ من املادة رقم /3/ عىل حتديد اجلهة التي ُتوصِّ
اإلرهابية وحتيلها إىل املحكمة:

»ختتص املحكمة املحدثة بالنظر يف جرائم اإلرهاب، ويف اجلرائم التي حُتاُل إليها 
من قبل النيابة العامة اخلاصة باملحكمة«.

ووفقًا هلاتني املادتني أصبحت هذه املحكمة خمتصة نوعيًا بقضايا جرائم اإلرهاب، 
املنصوص عليها يف قانون مكافحـة اإلرهاب رقم 19 لعام 2012م. وبجميع اجلرائم 
العاصمة  وهي  مقر  هلا  َد  ُحدِّ كام  باملحكمة،  اخلاصة  العامة  النـيابة  إليها  حُتيُلها  التي 

دمشق عىل أن حُتَدث عند الرضورة أكثر من غرفة بقرار من جملس القضاء األعىل.

من  وتـتكون  بدمشق،  العدل  وزارة  يف  هلا  مقرًا  اإلرهاب  قضايا  حمكمة  تتخذ  ــ 
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ثالث غـرف للجـنايات)1). وُيَعدُّ رئيـس مـحكمة اجلنايات األوىل رئيس مـحكمة 
قضاة  من  وعدٌد  األحداث،  ملحاكمة  واحد  حتقيق  قايض  ويوجد  اإلرهاب،  قضـايا 

التحقيق املوزعني عىل عدد من الغرف، إضافة لنيابة عامة خاصة باملحكمة.

1- ُأحدثت غرفة ثالثة حديثًا بسبب تزايد عدد املعتقلني الذين ُيالون إىل هذه املحكمة ملحاكمتهم.



- 69 -

الفصل الرابع:

االختصاص الشخيص

ت املادة رقم /4/ من القانون رقم /22/ لعام 2012: نصَّ
)َيشمل اختصاص الـمحكمة جـميع األشخاص من مدنيني وعسكرييـن(.

هذه املادة مل متيز بني املدنيني والعسكريني، وال بني األحـداث والبالغيـن، بل جـاء 
االخـتصاص عامًا شـاماًل بغـض النـظر عن صفتهم أو أعمـارهم.

األحداث،  بقضايا  للنظر  حتقيق  قايض  تكليف  تم  فقط  الشكلية  الناحية  ومن  ــ 
ومع ذلك فإن هذه املادة خالفت املعايري الدولية، ومنها: )اتفاقية حقوق الطفل عام 

1989م( التي تعد سورية طرفًا فيها.
ــ حيث اعرتفت الدول األطراف بحق كّل طفل ُيدَعى أّنه انتهك قانون العقوبات، 
ُيثبُت عليه ذلك: أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس  أو  ُيتهم بذلك،  أو 
اإلنسان،  حقوق  من  لآلخرين  ملا  الطفل  احرتام  وُتعزز  وقدره،  بكرامته،  الطفل 
واحلريات األساسية، وتراعي سن الطفل، واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل، 

وقيامه بدور بنَّاء يف املجتمع)1).
وحتقيقًا لذلك نّصت االتفاقية عىل ضامنات منها:

1- املادة 40/ 1 من اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.
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ــ افرتاض براءته اىل أن ُتثبت إدانته وفقًا للقانون.
ــ قيام سلطة أو هيئة قضائية خمتصة، ومستقلة، ونزهية بالفصل يف دعواه دون تأخري 

يف حماكمة عادلة وفقًا للقانون.
ــ عدم إكراهه عىل اإلدالء بشهادة، أواالعرتاف بالذنب)1). 

األحـداث  قانـون  2012م  لعام   /22/ رقم  القانون  من   /4/ الـامدة  خالفت  كمـا 
منه   /31/ املادة  يف  أوجب  التي  وتعـديـالته،   1974 لعـام   /18/ رقم  السـوري 
املادة  نّصت  كمـا  األحداث،  حمكمة  تسمى  خاصة  مـحاكم  أمام  األحداث  بمحاكمة 
/33/ منه عىل تشكيل حمكمة خاصة يف حمكمة النقض للنظر يف قضايا األحداث، والـامدة 

/34/عىل تسـمية قضاة األحداث من بني القضاة ذوي اخلربة يف شؤون األحداث.

1-  املادة 40/ 2 من املصدر السابق.



- 71 -

الفصل اخلامس:

إجراءات املحاكمة وإصدار األحكام

نصت املادة /7/ من القانون رقم /22/ لعام 2012م: 
يف  عليها  املنصوص  باألصول  املحكمة  تتقيد  ال  الدفاع  بحق  االحتفاظ  )مع 

الترشيعات النافذة، وذلك فـي جـميع أدوار وإجراءات املالحقة، واملحاكمة(.
هذه املادة أعفت املحكمة من التقيُّد باألصول الواردة يف قانون أصول املحاكامت 

اجلزائية، ومن اإلجراءات األصولية املتبعة قبل وأثناء املحاكمة وفق املعايري الدولية:
1ــ اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون أصول املحاكمـات اجلزائية:

أــ الفصل الرابع من الباب الثاين ما يتعلق بإجراءات وظائف النواب العاّمني:
ــ اإلخبارات.

ــ اجلرم املشهود.
ــ اجلرائم الواقعة داخل املساكن.

ــ اجلرائم غري املشهودة.
ب ــ الباب الرابع املتعلق بوظائف قضاة التحقيق:

ــ معامالت التحقيق.
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ــ سامع الشهود، والتفتيش، واملواد الضابطة.
ــ مذكرات الدعوة، واإلحضار، والتوقيف.

ــ ختلية السبيل.
ــ قرارات قايض التحقيق.

ــ استئناف قرارات قايض التحقيق.
املحاكم  لدى  املحاكمة  أصول  املتعلق  التاسع  الباب  من  الثالث  الفصل  ــ  ج 

اجلنائية، اإلجراءات.
تضمن  التي  الدولية  املعايري  وفق  املحاكمة  وأثناء  قبل  األصولية  اإلجراءات  2ــ 

للمتهم املحاكمة العادلة منها:
أــ احلق يف االتصال بالعامل اخلارجي.

ب ــ احلق يف املثول أمام قاٍض عىل وجه الرسعة.
ت ــ احلق يف أوضاع احتجاز إنسانية، وعدم التعرض للتعذيب.

ث ــ افرتاض براءة الـمتهم.
ج ــ الشـك ُيَفرسَّ لصـالـح الـمتـهـم.

ح ــ احلق يف عدم اإلكراه عىل االعرتاف بالذنب.
خ ــ استبعاد األدلة املنتزعة من التعذيب، أو سوء الـمعاملة.

عليه:
املتهم دون  ُيْبقي  أمر خطري  الـمعرتف هبا، هو  التقيد باألصول  إعفاء املحكمة من  إن 
ضامنات، إضافًة إىل أّنه يعطي املحكمة صالحيات وسلطات واسعة دون حدود، أو رقابة.

وهذا يعنـي أّن املتهم هنا ال يتمتع حتى بالضامنات الواردة يف القانوين السوري.
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إصدار األحكام

تصدر حمكمة اجلنايات يف حمكمة اإلرهاب قراراهتا الوجاهية، أو بمثابة الوجاهي 
بالدرجة األخرية، وتكون خاضعة للطعن بالنقض خالل مدة ثالثني يومًا، وغالبًا ما 
تقيض هذه الـمحكمة أحكامًا قاسية وشديدة، حتى إذا مل تكتمل أركان اجلريمة، أو مل 
يقق نتيجة جرمية معينة باإلضافة إىل عقوبة السجن تفرض الـمحكمة عىل املحكوم 

عليهم غرامات مالية باهظة)1).
ــ األحكام الغيابية:

ــ تعني الـمحاكمة الغـيابية: أن ُتْعَقد الـمحاكمة جلساتـها يف غياب املتهم.
إعادة  ذلك  يف  بمـا  لالنـتصاف  سبل  التمـاس  غيابيًا  ُأِديـنُوا  الذين  لألفراد  وَيقُّ 
مـحاكمتهم حضوريًا، وبخاصة إذا مل يكونوا قد ُأْخطُِروا بالصورة املناسبة بمحاكمتهم، 

أو إذا استحال عليهم الظهور عند انعقاد املحاكمة ألسباب خارجة عن إرادهتم)2).
ُأدين  حماكمة  عقب  شخص  عىل  القبض  تم  ما  إذا  الدولية  العفو  منظمة  دعت  ــ 
فيها غيابيًا، إىل إبطال احلكم الذي صدر بحقه غيابيًا، وإعادة حماكمته وفق إجراءات 

جديدة ونزهية متامًا أمام مـحكمة مستقلة، ومـحايدة.
ت املادة /14/3/د/ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية: كام نصَّ

1- تصل أحيانًا إىل مليون لرية سورية بام ال يتحملها املحكوم عليه أو أهله.
2- مبادئ املحاكمة العادلة يف إفريقيا، القسم )ن( )6( )ج( )2( ص157.
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التـامة،  املساواة  قدم  وعىل  قضيتـه  يف  النظر  أثناء  يتمتع  أن  بجريمة  متهٍم  »لكّل 
بالضامنات الدنيا اآلتية: أن ُيَاكم حضوريًا، وأن يدافع عن نفسه بشخصه، أو يواسطة 

حماٍم من اختياره«)1).
كام أنَّ الـمحاكمة الغيابيـة ُتَعدُّ حسـب الـمعايري الدوليـة: )مـحضورة صـراحة()2).

ت املادة /6/من قانون مكافحة اإلرهاب رقم /22/  وخالفًا لِـاَم تمَّ بيانه أعاله نصَّ
لعام 2012م:

)ال تـخضع األحكام الغيابية الصـادرة عن الـمحكمة إلعادة الـمحاكمة يف حال 
إلقاء القبض عىل الـمحكوم عليه إالّ إذا كان سلَّم نفسه طواعية(.

اجلزائية  املحاكامت  قانون أصول  املادة /333/من  لنص  املادة خمالفة  جاءت هذه 
رقم /112/ لعام 1950، والتي نصت عىل أنه: )إذا سلَّم الـمتهم الغائب نفسه اىل 
الـحكم  فُيعَترُب  بالتقادم  هبا  املحكوم  العقوبـة  سـقوط  قبل  عليه  ُقبَِض  أو  املحكمة، 
وسائر املعامالت اجلارية اعتبارًا من صدور مذكرة إلقاء القبض، أو قرار املهل ملغاة 

حكاًم، وُتعاُد املحاكمة وفقًا لألصول العادية(.
وتبـرير ذلك عدم سلب املتهم أهم حق من حقوقه يف املحاكمة العادلة وهو: حق 

الدفاع عن نفسه. 
)إّن من أهم متطلبات الدفاع أن يكون الـمتهم عالـاًم باالهتامات املوجهة إليه، وما 
َه إليه من هتٍم، فال بد  يدعمها من أدلة؛ لَِيَتَسنَّى له الدفاع عن نفـسه، ودحض ما ُوجِّ
من إحاطة املتهم علمـًا بالتهمة املنسوبة له، واحلكمة من بيان التهمة إتاحة الفرصة 
االً ما مل يكن للمتهم حق يف  للمتهم إلعداد دفاعه يف شأهنا، ألن الدفاع ال يكون فعَّ
أن ييط بكل ما يتعلق به يف الدعوى، وبدون هذه املعرفة يضحى حق الدفاع َمُشوبًا 

1- دليل املحاكمة العادلة ــ منظمة العفو الدولية ــ الفصل 21/ 2.

2- دليل املحاكمة العادلة ــ منظمة العفو الدولية ــ الفصل 21/ 2.
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بالغموض وعديم الفاعلية()1).
الـامدة رقم /7/ من قانون مـحكمة قضايا اإلرهـاب رقم  وهذا ما يتعارض مع 
الذي  للمتهم  فكيف  للمتهم،  الدفـاع  بحق  اعـرتفت  التـي  2012م  لعـام   /22/
نفسه، وينكر  يدافع عن  أن  القبض عليه  تّم  إذا  به،  يعلم  صدر بحّقه حكم غيايب ال 
التُّهم التي كانت موجهه بحّقه إذا أصبح الـحكم هنائي، ولن تتم إعادة مـحاكمته، 

وال يستطيع الطعن هبذا القرار الباطل أصاًل.
حيث إن املادة /6/امُلشار إليها آنفًا اعتربت األحكام الصادرة غيابيًا أحكام قطعية 
غيـر قابلة ألي طريق من طرق الطعن العادية أو غري العادية، وذلك عند إلقاء القبض 

عىل املحكوم عليه، واستثنت من ذلك املحكوم عليه الذي يسلم نفسه، وبإرادته.
للطعن  خاضعة  اإلرهاب  جنايات  حمكمة  عن  تصدر  التي  القرارات  إّن  أخريًا: 
أمام الدائرة اخلاصة يف حمكمة النقض)2) التي ُتعترب مـحكمة قانون أي أهنا ال تبحث 

باملوضوع، وإنمـا تراقب حسن تطبيق القانون)3).

1- مبادئ املحاكمة العادلة بني ضامنات فروع اإلجراءات اجلنائية ورشوط املعايري الدولية. د الطيب بلواضح.

2- املادة رقم /5/ من القانون رقم 22 لعام 2012م.
3- حمكمة النقض السورية تأيت يف رأس اهلرم القضائي، وال تعترب درجة من درجات التقايض، وإنام طريق من 

طرق الطعن باألحكام النهائية.
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الفصل السادس:

قانون مكافحة اإلرهاب

متهيد:
ع السوري عدة قوانني عىل أثر اندالع األحداث عام 2011، هتدف اىل  أصدر امُلرَشّ

مكافحة اإلرهاب وهي:
مكافحة  قانون  الـمتضمن   ،2/7/212 بتاريخ  الصـادر   /19/ رقم  القـانون 
اإلرهاب، واملرسوم الترشيعي رقم /20/ تاريخ 2/7/2012، املتعلـق بالعاملني 
يف الدولة الذين ُيدَعى بعالقتهم باإلرهاب، واملرسوم الترشيعي رقم /21/ الصادر 
الصادر  العقوبات  املادة /556/ من  ع  امُلرشِّ بموجبه  الذي عّدل  يف 2/7/2012، 
رقم  الترشيعي  باملرسوم  ل  وامُلَعدَّ  ،1949 لعام   ،148 رقم  الترشيعي  باملرسوم 
تاريخ  يف   /22/ رقم  والقانون  احلرية،  حرمان  بجرم  املتعلق   ،2011 لعام   /1/
26/7/2012، القايض بإنشاء حمكمة خاصة بقضايا اإلرهاب، واملرسوم الترشيعي 
رقم /47/ تاريخ 26/6/2012، املتعلق بترسيح العسكريني الذين يثبت تورطهم 

باألعامل اإلرهابية. 
ضمن  اإلرهاب  جرائم  عالج  وأن  سبق  السوري  ع  امُلرَشِّ أن  اىل  اإلشارة  من  البد 
ى  أحكام املواد /306-304/ من قانون العقوبات السوري، وذلك ضمن ما ُيَسمَّ
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اجلرائم الواقعة عىل أمن الدولة الداخيل، والتي ُألِغَيت بموجب املادة رقم/14/ من 
قانون مكافحة اإلرهاب رقم /19/ لعام 2012م، كام ألغت هذه املادة عقوبة متويل 
اإلرهاب املنصوص عليها يف املادة /14/ من قانون مكافحة غسل األموال، ومتويل 
اإلرهاب الصادر باملرسوم الترشيعي رقم /33/ لعام 2005م، وتعديالته، والقانون 

رقم /26/ لعام 2011م املتعلق بتهريب، وتوزيع األسلحة.
 19 الـقانون رقـم  التي نّص عليها  الـجرائم  نتناول يف هذا الفصل أهم  * سوف 
وردت  التي  االرهاب،  بمكافحة  والـخاص   ،26/7/2012 بتـاريـخ  الـصـادر 
أحكامه يف /15/مادة قانونية، مع اإلشارة اىل أّن كافة اجلرائم التي نّص عليها هذا 
ع  امُلرَشّ اعتربها  وحيدة  مادة  عدا  ما  وشديدة،  وقاسية  الوصف،  جنائية  هي  القانون 

السوري جنحية الوصف، والتي نص عليها يف املادة /10/ من القانون.
ــ يتـضمـن القانـون رقـم 19 لعـام 2012، تعـريـفًا بالعـمـل اإلرهايب، واملنظمة 
اإلرهابية، وتـمويل اإلرهاب، وعقوبات القيام بالعمل اإلرهايب، والرتويج لألعامل 

االرهابية، وغريها من اجلرائم التي عاَقب عليها قانون مكافحة اإلرهاب. 
* جريمة العمل اإلرهايب:

فت الـامدة /1/ من القـانون رقم 19 لعام 2012 العمـل اإلرهايب بأّنه: )كل فعل  َعرَّ
يـهدف إىل إيـجاد حالة من الذعر بني النـاس، أو اإلخـالل باألمـن العـام، أو اإلرضار 
أو  الذخائر،  أو  األسلحة،  باستخدام  وُيْرَتَكُب  للدولة،  األساسية  أو  التحتيـة،  بالُبـنَى 
الوبائية،  العوامل  الـمحرقة، أو  املنتجات السامة، أو  امللتهبـة، أو  املواد  املتفجرات، أو 
أو اجلرثومية ــ مهام كان نوع هذه الوسائل ــ أو باستخدام أّي أداة تؤدي الغرض ذاته.

ع السوري عىل العمل اإلرهايب يف املادة /7/ من قانون اإلرهاب: وعاقب امُلرَشّ
1ــ يعاقب باألشغال الشـاقة الـمؤبدة، والغـرامة ضعفي قيمـة الـضـرر مـن ارتـكب 
أو  كـليـًا،  أو  جـزئـيًا  بنـاء  انـهدام  أو  إنـسـان،  عجـز  عنـه  نـجـم  إرهـابـيـًا  عـمـاًل 

اإلضـرار بالبـنـيـة التـحـتـيـة، أو األسـاسـية للـدولـة.
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كانت  إذا  األقل،  عىل  سنوات  مخس  املؤقتة  الشاقة  األشغال  العقوبة:  وتكون  2ــ 
الوسائل الـمستخدمة يف العمل اإلرهايب حتدث تفجريًا صوتيًا فقط.

ع عمد إىل إبقـاء هذا التـعريف  من خالل تعريف القانون للعمل اإلرهايب نجد أن امُلرَشّ
عامًا فضفاضًا واسعًا! يـقبل التـأويالت والتفسيـرات الـمتعددة، مما يؤدي إىل إدخال 
الكثري من الـجرائم التي ال تعتبـر إرهابيـة بشكل غيـر موضوعي ضـمن هذه الـامدة، 
ــ كام أّنه ترك حتديد وسائل اإلرهاب )مهام كانت هذه الوسائل( وأدواته )أي أداة تؤدي 
الغرض ذاته( مفتوحًا، وذكرها عىل سبيل املثال ال الـحرص، وهذا يالف ما هو راسخ 
يف القوانيـن اجلزائية التـي تتـسم عباراتـها: بالدقـة، والوضـوح، والـحرص للمعانـي، 
دون ترك ثغرات تسمح بالتفسري الواسع، وهذا ما جيعل التعريف للعمل اإلرهايب غري 
صالح للتعويل عليه يف التجـريم والعقاب، وبعيدًا عن قاعدة التفسري الضيق للقوانني 
اجلزائية منعًا من إضافة أفعال غري جمرمة أصاًل، ومن جهة أخرى إن هذا التعريف يمنح 

السلطة القضائية املساحة املفتوحة يف اعتبار ما تراه أعامالً إرهابية دون رقيب.
ــ ويؤخذ عىل القانون رقم 19 لعام 2012، التي تطبقه حمكمة قضايا اإلرهاب عـدم 
وجود تعريف حمدد جلرائم اإلرهاب، وال يوجد معيار واضح العتبار جريمة ما: فيام إذا 
ف  ف القانون يف املادة األوىل منه العمل اإلرهايب، ومل ُيعرِّ كانت إرهابية، أم ال، وقد َعرَّ
دون  من  اإلرهاب،  حمكمة  يف  العامة  النيابة  تقدير  إىل  عائد  فاألمر  اإلرهابية،  اجلريمة 
وجود معيار تتقيد به، وهبذا الشكل فإّن النيابة العامة يف مـحكمة قضايا اإلرهاب هلا 
صالحيـة واسـعة بتحديد الـجريمة اإلرهـابـية دون حـدود معـينـة، أو رقيـب علـى 

عملـها؛ )وهذا ما يـفتح الباب إللصاق صفة اإلرهاب بأي فعل تقريبًا()1).
* املؤامرة:

نّصت الـامدة /2/ من قانـون مكافحـة اإلرهاب عىل ما يأيت: »املؤامرة التي هتدف 

1-  تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ــ استخدام حمكمة مكافحة اإلرهاب لـخنق املعارضة ــ تاريخ 
25 متوز 2013م.
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عليها  يعاقب  القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  اجلنايات  من  جناية  أي  ارتكاب  اىل 
باألشغال الشاقة املؤقتة«. 

بموجب هذه املادة عاقب القانون عىل النوايا، وملجرد الكالم أي قبل أن تصل إىل 
الفكرة  صاحب  يعاقب  الفكرة  وملجرد  التنفيذ،  إىل  تصل  ومل  التحضريية،  األفعال 

والرشكاء بعقوبة األشغال الشاقة من ثالث إىل مخس عرشة سنة.
ف قانون مكافحة اإلرهاب املؤامرة، وبالرجوع إىل قانون العقـوبات حيث  ُيعرِّ مل 
بني  تّم  إتفاق  كّل  هي:  »الـمؤامرة  اآليت:  النحو  عىل   /260/ رقم  املادة  يف  عّرفها 

شخصني أو أكثر عىل ارتكاب جناية بوسائل معينة«.
املعاقب عليها  املؤامرة  العقوبة بني مجيع صور  ع السـوري يف  امُلرَشّ وبذلك ساوى 

بموجب قانون مكافحة اإلرهاب.
فسواء كان االتفاق بني األشخاص هيدف إىل القيام بعمل إرهايب، أو إنشـاء منظمة 
إرهابية، أو االنضمـام إليها، أو تـمويل األعامل اإلرهابية، أو التدريب، أو التهديد، 
إىل  الشاقة من ثالث  األشغال  فالعقوبة واحدة هي:  اإلرهابية،  الرتويج لألعامل  أو 
ب عىل وسـائل االتـصال يعـاقب  مخس عرشة سنة، )الشخص الـذي يفـكر بالتـدرُّ

بالعقوبـة نفـسها(.
* متويل األعامل اإلرهابية:

»كل  ييل:  بام  اإلرهاب  متويل  اإلرهاب  مكافحة  قانون  /1/من  املادة  فت  َعرَّ
الذخائر،  أو  األسـلحة،  أو  باألموال،  مبارش  غري  أو  مبارش،  بشكل  إمداد  أو  مجع، 
بقصد  األخرى  األشياء  أو  املعلومات،  أو  االتصال،  وسائل  أو  الـمتفجرات،  أو 

استخدامها يف تنفيذ عمل إرهايب يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية«.
/1/باإلضافة  رقم  فقرة   /4/ املادة  بموجب  اإلرهاب  متويل  جريمة  وعقوبة 
اتصال،  أجهزة  )سيارات،  استعملت:  التي  املنقولة  وغري  املنقولة،  األموال  لتجميد 
أكثر  أو  إرهايب  عمل  بتمويل  قام  من  كل  »ُيعاقب  سكنـية(.  شـقة  نقـدية،  أموال 
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باألشغال الشاقة من مخس عشـرة إىل عشـرين سنة، وبالغرامة ضعفـي قيمة األموال 
الـمنقولة، وغري املنقولة، أو األشياء التي كانت حماًل للتمويل«)1).

* التدريب عىل األعامل اإلرهابية:
املادة رقم  الفقرة /2/ من  بالتدريب  مادة خاصة  قانون مكافحة اإلرهاب  أفرد 
عرشين  إىل  سنوات  عرش  من  الشاقة  باألشغال  »ُيعاَقُب  أّنه:  عىل  ونّصت   ،/4/
ب شخصًا أو أكثر عىل استعامل املتفجرات، أو األسلحة  ب، أو درَّ سنة كل من تدرَّ
بمختلف أنواعـها، أو الذخائر، أو وسائل االتصال ]استعامل وسائل االتصال أو 
تشويش عىل اإلشارة[ أو عىل فنون القتال احلربية ]ولو كانت بدون أسلحة[، وذلك 

بقصد استعامهلا يف تنفيذ أعامل إرهابية« )2). 
* التهديد بعمل إرهايب: 

نصت املادة /6/من قانون مكافحة اإلرهاب عىل ما ييل:
بالقيام بعمل إرهايب هبدف  د احلكومة  ُيعاَقُب باألشغال الشاقة املؤقتة من هدَّ 1ــ 

محلها عىل القيام بعمل ما أو االمتناع عنه.
رافق  إذا  عرشين  إىل  سنة  عرشة  خـمَس  من  الشـاقة  األشغال  العقوبة  وتكون  2ــ 
التهديد خطف إحدى وسـائل النقل الـجوي، أو البحري، أو الربي العامة، أو اخلاصة، 
أو االستيالء عىل عقار مهام كان نوعه، أو االستيالء عىل األشياء العسكرية، أو خطف 

شخص ما.
3ــ وتكون العقوبة اإلعدام إذا أدَّى الفعل إىل موت شخص.

التي  الـمستحدثة  الـجرائم  املادة /6/ من  الـمنصوص عنها يف  الـجريمة  ُتَعدُّ  ــ 

التمويل ليس باألموال فقط بل يتعدى ذلك إىل أي فعل، أو قول، ولو بغري قصد يمكن أن  بمعنى أن   -1
أو حتويل  املتورطني،  الرد عىل مكاملة من رقم جمهول من أحد  يشكل جريمة متويل اإلرهاب! فبمجرد 

رصيد قد يكلف سـنوات من السجن حتت مادة التمويل...!
2- مثال ذلك: تشكيل معسكر للتدريب، وجتهيز األفراد جسديًا، أو استعمـال األسلحة، أو املتفجرات أو 

وسائل االتصال بقصد القيام يف تنفيذ أعامل إرهابية.
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ع أن نّص عليها سابقًا يف قانون العقوبات، واألصل يف مجيع القوانني  مل يسبق للُمرَشّ
يعاقـب عىل التهديد ضمن اجلرائم عىل االشخاص فالتهديد يوجه إىل شخص، أّما 
هنا فالتهديد موجه إىل الدولة، وموضـوعه القيام بعمل إرهايب، أي: أّن اجلاين يتوعد 
القيام بعمل إرهايب إذا هي مل ختضع لطلباته  الدولة بالقيام برٍش من نوع معني، وهو 

ذ املطلوب منها، واملتمثل بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل. وتنفِّ
أو  مبارشًا،  معلنًا  أو  رسيًا،  شـفويًا  أو  كتابيًا،  التـهديد  يكون  قد  التهديد:  وسائل 
اجلريمة  هذه  ارتكاب  أصبح  واإلنرتنت  االتصال،  وسائل  تطور  ومع  بالواسطة، 
ن كالمه أي عبارات  شائعًا، ولو كان الشخص ال يعلم، أو مل يقصد التهديد إذا تضمَّ
يمكن أن تعترب من باب التهديد عىل مواقع التواصل االجتامعي، أو عن طريق مراقبة 

املكاملات التي جتري عىل اهلواتف املحمولة.
* الرتويج لألعامل اإلرهابية: 

نّصت املادة رقم /8/ من قانون مكافحة اإلرهاب:
املعلومات  أو  املطبوعات،  بتوزيع  قام  من  كل  املؤقتة  الشاقة  باألشغال  »يعاقب 
اإلرهابية،  األعامل  أو  اإلرهاب،  لوسائل  الرتويج  بقصد  شكلها  كان  مهام  املخزنة 

وَتنِْزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعًا ألكرتونيًا هلذا الغرض«. 
ج لوسائل اإلرهاب، أو األعامل اإلرهابية بإحدى  ُتعاِقب هذه املادة عىل كل من ُيَروِّ

الطرق املذكورة فيها.
والعمل اإلرهايب ــ كام ذكرنا سابقًا ــ بحسب املادة األوىل من القانون 19لعام 2012، 
هو كّل فعل هيدف إىل إجياد حالة من الذعر بني الناس، أو اإلخالل باألمن العام، أو اإلرضار 

بالُبنَى التحتية أو األسـاسية للدولة يرتكب باسـتخدام أّية وسـيلة من وسائل اإلرهاب.
ووسائل اإلرهاب وفق حتديدها ضمن نص املادة رقم /1/ هي: خمتلف األسلحة 
والذخائر، واملتفجرات مضافًا إليها املواد امللتهبة، أو املنتجات السـامة، أو املحرقة أو 

العوامل الوبائية، أو اجلرثومية، أو أي وسيلة أخر تؤدي الغاية من العمل اإلرهايب.
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ت عليها  سوف نقوم بتعريف بعض وسائل ترويج األعمـال اإلرهابية ِوْفَق ما نصَّ
املادة رقم /8/ من قانون مكافحة اإلرهاب:

فت الـامدة األوىل من قانـون اإلعـالم الصادر بالـمرسوم الترشيعي رقم /  ــ عرَّ
108/ لعام 2011 املطبوعة واملعلومات:

املطبوعة: وسيلة إعالمية تنرش حمتوى مطبوعًا، أو مثبتًا عىل حامل مادي ورقـيًا كان 
مطبوعـة  الدورية:  الـمطبوعة  معيـّن،  باسـم  وتـصدر  يشـابـهه،  ما  أو  رقمـيًا،  أو 

ذات منـهج إعالمّي معيـن تصدر بوتيـرة منـتظمة.
املعلومات: العالمات، أو اإلشارات، أو النصوص، أو الرسائل، أو األصوات، أو 

الصور الثابتة، أو املتحركة التي حتمل معنًى قاباًل لإلدراك مرتبطًا بسياق حمدد.
كام عرفت املادة األوىل من قانون اإلعالم أيضًا:

عىل  تواصل  وسيلة  تستخدمه  إلكرتوين  موقع  هو  اإلعالمي:  اإللكرتوين  املوقع 
الشبكة، وخاصة اإلنرتنت، ويشتمل عىل حمتوى إعالمي قابل للتحديث.

اإللكتـروين،  التواصل  تقنيات  تعتمد  إعالمية  وسيلة  اإللكرتونية:  اإلعالمية  الوسيلة 
وتشمل بوجه خاص وسـائل التواصـل السـمعي والبرصي ووسـائل التواصل عىل الشـبكة.
وعرف البعض املعلومات املخزنة: بأهنا وسيلة إلكرتونية آلّية لـحفظ الكـالم فيها، 
الليـزرية، أو وحدة تـخزين املعلومات )فالشة(، والتي يتم معرفة  ومنها األقراص 

حمتواها بواسطة احلاسوب مثاًل.
التوزيع: هو الوسـيلة التي يتم هبا إيصال املطبوعة، أو املعلومات املخزنة إىل املعنّيني.
تتعلق  أفكار  أو  املطـبوعات،  أو  املعلومات،  بإيـصال هذه  يقوم  لذلك كل من  ــ 
فإّن  هلا،  الرتويج  بقصد  ذكر  ما  وفق  للغري  اإلرهابية  األعامل  أو  اإلرهاب،  بوسائل 

العقوبة هي األشغال الشاقة املؤقتة أي: من ثالث سنوات إىل مخس عرشة سنة.
كمـا يعاقب بنفـس العقـوبة الفاعل الـذي يشـرف عىل إدارة موقع إلكرتوين؛ ألنه 

َيستعِمل املوقع املذكور للرتويج لألعامل اإلرهابية، أو لوسائل اإلرهاب.
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* واجب اإلبالغ )كتم اجلناية(: 
قضت املادة رقم /10/ من القانون رقم 19، لعام 2012:

»ُيَعاَقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات، كل سوري أو أجنبي مقيم يف سورية 
َعِلَم بإحدى الـجنايات املنصوص عليها يف هذا القانون ومل ُيرِب السلطة عنها«.

باستثناء ما جاء يف املادة /388/، وما يليها من قانون العقوبات السوري املتضمنة 
تقرير العقوبة اجلنحية عىل كتم اجلنايات، واجلنح ضمن اجلرائم الـُمِخلَّة بسري القضاء، 
ُتعترَب هذه اجلريمة من اجلرائم الذي استحدثها قانون مكافحة اإلرهاب، فاألصل أن 

ع اجلزائي ال يعاقب الشـخص عىل عدم اإلخبار عن جريمة اتصلت بعلمه. امُلرَشّ
وملَّا كانت بعـض النصـوص القانونية تفرض عىل الـمواطن اإلبـالغ يف حـال علم 
بجـريمة ما، فإن هذه النـصوص تفتقر إىل الـمؤّيد الـجزائي، ونذكر عىل سبيل املثال 

ت عىل: املادة /26/من قانون أصول الـمحاكمـات الـجزائية التي نصَّ
1ــ َمْن شاهَد اعتداًء عىل األمن العام، أو عىل حياة أحد الناس، أو عىل ماله، يلزمه 

أن ُيْعِلم بذلك النائب العام الـمختص.
2ــ لكل من علم يف األحوال األخرى بوقوع جريمٍة أن ُيرِب عنها النائب العام.

من   /10/ املادة  عليه  ت  نصَّ ما  وفق  السوري  ع  امُلرَشّ عاَقَب  األصل  عن  وخروجًا 
قانون مكافحة اإلرهاب األجنبي والسوري عىل عدم اإلبالغ عن جناية من اجلنايات 
املنصوص عليها يف هذا القانون ــ قانون مكافحة اإلرهاب رقم/19/ لعام 2012م ــ 

باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات.
حتى  الـجرم  بوقوع  الشخص  علم  إثبات  يمكن  كيف  هنا:  ُيثار  الذي  والسؤال 
ذنب  وما  املختصة،  السلطات  إخـبار  وعدم  به،  العلم  كتامن  عىل  مـحاكمته  يمكن 

األجنبي الذي اختذ موقف احلياد أن ُيالحق كإرهايب.
حاليًا  الـمعارضة  مناطـق  يف  يقـيمون  كانوا  الذين  األشخاص  من  الكثيـر  ]هناك 
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يـحاكمون أمام مـحكمة اإلرهاب هبذا اجلرم، مع استحالة إخبار السـلطات الـمختصة، 
وذلك لعدم وجود أّية دوائر للدولة يف املناطق التي كانت تسيطر عليها املعارضة[.

ع السـوري يف صدد تطبيق هذه املادة مل يعتد بصلة الُقْرَبى، وبالتايل  ــ كام أنَّ امُلرَشّ
من  الكتامن  جريمة  مرتكب  ُيعَفى  فال  أساس،  أي  عىل  العقاب  من  أحدًا  يستثِن  مل 
الواجب القانوين املفروض عليه، حتى لو كان زوجًا، أو من أحد األصول، أو الفروع 

للشخص املساهم يف تلك اجلناية، أو املقرتف هلا.
يوجد دعوى قـضائيـة قائمـة يف الوقت الـحارض أمام مـحكمـة جنايات اإلرهاب 
بحق ُأّم مل ُتـخبِـر السـلطات أن ولدها منتمي إىل اجلامعات املسلحة، وأخرى ُتـحاكم 

بجرم متويل اإلرهاب؛ ألهنا قامت بتقديم الطعام له!!

مراسيم ترشيعية ذات صلة:
القانون رقم /20/ تاريخ 2/7/2012م:

القانون  كان  مهام  الدولة  أو موظف يف  اخلدمة كل عامل  ح من  »ُيرَسَّ املادة /1/: 
اخلاضع له، ويرم من األجر والراتب، ومن كافة احلقوق التقاعدية، من تثبت إدانته 
بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأّي عمل إرهايب، سواء كان: فاعاًل، 
أو حمرضًا، أو متدخـاًل، أو شـريكًا، أو انضمـامه إىل املجموعات اإلرهابية، أو تقديم 

أي عون مادي أو معنوي هلم بأّي شكٍل من األشكال«.
املادة /2/: »ُيرم كل صاحب معاش تقاعدي مهام كان القانون التأميني الـخاضع له 
من معاشـه التقاعدي، يف حال ثبت إدانـته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، من 
قام بأّي عمل إرهايب، سواء كان: فاعاًل، أو حمرضًا، أو رشيكًا، أو متدخاًل، أو انضاممه إىل 

املجموعات اإلرهابية، أو تقديم عون مادي أو معنوي هلم بأّي شكٍل كان«.
املادة /3/: »العاملون اخلاضعون ألحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، 
القطعية للفئات املذكور أعاله، من  الدرجة  إدانته بحكم قضائي مكتسب  تثبت  من 
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أّي حقوق ترتتب لـهم عىل مؤسـسة التأمينات االجتامعية، أو رب العمل الذي يعمل 
عـنده إضافة إىل حرمان املحكوم من معاشه التقاعدي«.

القانون رقم /21/ تاريخ 2/7/2012م:
الـصـادر  العـقوبات  قـانـون  /556/مـن  الـامدة  نـص  ل  »ُيـَعـدَّ  :/1/ الـامدة 
باملرسوم  والـمعّدلة  1949م،  /148/لـعـام  رقـم  التـشـريعي  بالـمرسـوم 

التـرشيعي رقم /1/ لعام 2011، ليصبـح عىل النحو اآليت:
1ــ يقيض عىل املجرم باألشغال الشاقة املؤقتة:

      أــ إذا جاوزت مدة حرمان احلرية الشهر.
     ب ــ إذا ُأنِزل بمن حرمت حريته تعذيب جـسدي أو معنوي.

     ت ــ إذا وقع الـجرم عىل موظف فـي أثناء قيامه بوظيفته،
أو معرض قيامه هبا.

2ــ ُيعاقُب باألشغال الشاقة من عرش إىل عرشين سنة، وبالغرامة ضعف قيمة املبلغ من: 
خطف بالعنف، أو اخلداع شخصًا بقصد طلب الفدية، وُيكم باحلد األقىص للعقوبة إذا 

وقع الفعل عىل حدٍث مل يتم الثامنة عشـرة من العمر فضاًل عن الغرامة املذكورة«.
املرسوم الترشيعي رقم /47/، تاريخ 26/6/2012م:

ح من اخلدمة، ويرم من راتبه والتعويضات، وأيّ مبالغ أخرى  املادة /1/: »ُيرسَّ
تقدمها الدولة للفئات التالية:

ــ عسكريو اجليش، والقوات املسلحة، وقوى األمن الداخيل.
ــ العاملون يف إدارة املخابرات العامة.

ــ عسكريو الضابطـة الـجمركية.
ــ عسكريو جهاز املكافحة.

الذين تثبت إدانتهم باملسامهة بأّي عمل إرهايب، سواء أكانوا فاعلني، أو حمرضني، 



- 86 -

أو رشكاء، أو متدخلني، أو االنضامم ألي جمموعة إرهابية بأّي شكٍل من األشكال«.
أخرى  حقوق  أّي  ومن  التقاعدي،  املعاش  من  أعاله  املذكور  الفئات  »حُتَرم   :/2/ املادة 
أو  فاعليـن  أكانوا  سـواء  إرهابـي  عمٍل  بأّي  باملسامهة  إدانتهم  ثبت  إذا  ذلك،  عىل  ترتبت 
حمرضيـن أو شـركاء أو متدخلني أو االنضامم ألي جمموعة إرهابية بأي ّشكل من اإلشكال«.

القانون واملرسوم الترشيعي :
من املعروف أّن هناك نوعني من الترشيعات تصدر يف سورية :  

الذي  واملرسوم:  الترشيعية،  دوراته  أثناء  الشعب  جملس  عن  ويصدر  القانون: 
يصدر عن رئيس اجلمهورية خارج األدوار الترشيعية، ولكال النوعني أصوله وقّوته 

الترشيعية امللزمة ذاهتا.  
ـ يأيت املرسوم الترشيعي يف قمة اهلرم بني أنواع املراسيم، وهو يامثل القانون يف قوته 
وال يتلف عنه سوى من ناحية من يصدره، فالقانون تقّرُه السلطة الترشيعية )جملس 
خاصة  حاالت  يف  اجلمهورية  رئيس  عن  يصدر  الترشيعي  املرسوم  أما  الشعب(، 
انعقاده، ويمكنه تعديل  بالعجلة عندما يكون جملس الشعب خارج دورات  تتصف 

القوانني كام يمكن للقوانني تعديل املراسيم الترشيعية.
العفو العام، والعفو اخلاص من األسباب التي تسقط األحكام اجلزائية يف القانون السوري:

العفو العام: 
وُيطَلُق عليه العفو الشامل، أو العفو من اجلريمة ألن من شأنه حمو الصفة اجلرمية 

عن بعض األفعال املجرمة أصاًل. 
نّصت عليه املادة /150/ من قانون العقوبات السورية الصادر باملرسوم الترشيعي 

رقم /148/ تاريخ 22/6/1949عىل أن :
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اجلرائم،  أو عدد من  فيشمل جريمة،  الترشيعية  السلطة  العام يصدر عن  العفو   -
ويكون من شأنه حمو الصفة اجلرمية عنها،

- وهو ُيسِقط كل عقوبة أصلية كانت، أو فرعية، أو إضافية عدا التدابري االحرتازية  
واإلصالحية إال إذا نّص قانون العفو عىل غري ذلك.

واهلدف من العفو العام بمعناه الشامل هو التهدئة االجتامعية، وذلك بإسدال ستار 
تكون  ما  غالبًا  سيئة  اجتامعية  ظروف  يف  ارتكبت  التي  اجلرائم  بعض  عىل  النسيان 
اىل  والعبور  االستمرار،  من  املجتمع  ليتمكن  السياسية  االضطراب  بفرتات  مرتبطة 

مرحله جديدة من حياته.

ويمتاز العفو العام بمجموعة من اخلصائص أمهها:
*  الطابع املوضوعي إذ يستفيد منه مجيع املسامهني يف اجلرائم التي شملها العفو، 

* الطابع اجلزائي حيث تقترص آثاره عىل الصفة اجلرمية للفعل دون املساس باحلقوق 
الشخصية للمجني عليه.

* وأخريًا أثره الرجعي حيث يمحو الصفة اجلرمية عن الفعل منذ تاريخ ارتكابه. 
العام  رشط وحيد هو صدوره عن  العفو  السوري يف  العقوبات  قانون  ويشرتط  
أو  الشعب،  جملس  عليه  ُيصّدق  بقانون  يكون  إما  العام  فالعفو  الترشيعية،  السلطة 

بمرسوم يصدر عن رئيس اجلمهورية .

 العفو اخلاص:
منحة  وهو  العقوبة،  يشمل  تأثريه  أّن  حيث  من   ، العقوبة  من  العفو  عليه  يطلق 
من رئيس اجلمهورية تزول بموجبها العقوبة عن املحكوم عليه كلها أوبعضها، أو 

تستبدل بعقوبة أخرى أخفُّ منها.
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قانون  من  بعدها  وما   /151/ رقم  املادة  عليه  نّصت  ما  وفق  اخلاص  وللعفو 
العقوبات السوري رشوط متعددة:

املعفو عنه،  اسم  فيه  الدولة، يدد  رئيس  بمرسوٍم يصدر عن  ُيمنَُح  العفو اخلاص 
إن  املستبدلة  والعقوبة  جزئيًا،  اإلسقاط  كان  إذا  املتبقية  والعقوبة  املسقطة،  وعقوبته 
ُوِجَدت، ال يمنح العفو اخلاص إال إذا كان املدعى عليه قد حوكم، وصدر بحقه حكاًم 

جزائّيًا مربم غري قابل ألي طريق من طرق املراجعة.
ال يمنح رئيس الدولة العفو اخلاص إاّل بعد استطالع رأي جلنة العفو، وهي تتألف 
امُلحال  العفو  اللجنة بدراسة طلب  الدولة، تقوم هذه  يعينهم رئيس  من مخسة قضاٍة 
إليها، ثم تبدي رأهيا فيه، ومهام كان رأهيا سواء بالسلب أو اإلجياب فهو رأي استشاري 

حمض، وتعود لرئيس الدولة الكلمة األخرية يف منح العفو اخلاص، أو حجبه
يمكن أن يكون العفو رشطيًا، ويمكن أن ُيناط بأحد االلتزامات التي نّصت عليه 

املادة /169/ أو بأكثر منها :
أن يقدم املحكوم عليه كفالة احتياطية.

أن يضع للرعاية.
أن يصل املدعي الشخيص عىل تعويضه كله، أو بعضه يف مدة ال تتجاوز السنتني يف 

اجلنحة والستة أشهر يف املخالفة.
إذا كان الفعل املقرتف جناية، ُوِجب التعويض عىل املدعي الشخيص كليًا، أو جزئيًا 

يف مهلة أقصاها ثالث سنوات. 
وأخريًا: العفو اخلاص يشمل العقوبة األصلية فقط، وال يشمل العقوبات الفرعية 

واإلضافية عىل عكس العفو العام.
عليه  للمجني  الشخصية  احلقوق  اخلاص يف  العفو  يؤثر  أنه ال  العام يف  العفو  ويتشابه 

وتبقى خاضعة ألحكان القانون املدين، ويبقى للمرضور جراء اجلريمة احلق بالتعويض. 
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ت عليه مراسيم العفو  دراسة حتليلية ألهم ما نصَّ
من عام 2011 حتى عام 2020:

تفجر  بعد  السورية  اجلمهورية  رئاسة  عن  صادر  ترشيعي  عفو  مرسوم  أول   *
اجلرائم  بعض  عن  عام  عفو  بمنح  وقىض   )61( رقم  محل   ،2011 عام  األحداث 
العام  تاريخ 31/5/2011، وُيعترب أول مرسوم عفو هبذا احلجم منذ  املرتكبة قبل 
1985، أهم ما جاء فيه أنه َشمَل عفوًا عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة املنصوص 
املنتسبني إىل  الناظم لتجريم  القانون  1980، وهو  القانون رقم )49( لعام  عليها يف 
مجاعة اإلخوان املسلمني)1)، وعن نصف العقوبة يف اجلنايات)2)، وعن ربع العقوبة يف 

اجلرائم االقتصادية)3). 
ــ إال أّن الـمرسوم التشـريعي اسـتثنى يف املادة /2/ منه اجلنح املنصوص عليها 
يف قانون العقوبات العسـكري رقم )61( لعام 1950، وتعديالته املتعلقة بعدم تنفيذ 
112 من قـانون الـعـقوبـات الـعسـكـري( والعصيـان  األوامر العسكرية )الـامدة 
 )133 )املادة  أسلحتهم  يفقدون  الذين  العسكريني  أيضًا  يشمل  ومل   ،)113 )الـامدة 

والعسكريني الذين ينتمون أو يؤسسون مجعيات دولية )املادة 149).

1- الفقرة /هـ/ من املادة /1/ من  م . ت رقم /61/ لعام 2011م
2- الفقرة /و/ من املصدر السابق.
3- الفقرة /ط/من املصدر السابق.
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 ،)135 )الـامدة  للجيش  عائدة  أشياء  يقومون برسقة  الذين  املدنيني  استثنى  كام  ــ 
وجاء ذلك لتطويق حاالت االنشـقاق التي بدأت تظهر يف صفوف اجليش السوري.

العـقوبات  قانون  مواد  بعض  يف  عليها  املنصوص  اجلنايات  أيضًا  أستثنى  كمـا  ــ 
العـسكري رقم )61(، لعام 1950، التي تـتعلق بإتالف وسـائل الدفاع، واملواد احلربية، 
متزيق  أو  حرق،  أو  إتـالف،  عىل  قصـدًا  ُيـْقـِدم  الـذي  والعسـكري   )139 )الـامدة 
السجالت، وسائر األوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية )املادة 141(، واملؤامرة، 

وإفشاء األسـرار العسكرية، واالنضامم إىل املتمردين، وتشكيل عصابات مسلحة.
ــ أيضًا من اجلرائم الذي مل يشملها املرسوم الترشيعي املذكور اجلريمة التي نّصت عليها 
املادة رقم )306( من قانون العقوبات السوري التي عاقبت باألشغال الشاقة املؤقتة عىل 
التي  الوسائل  بإحدى  واالجتامعي  السيايس،  الدولة  كيان  تغيري  بقصد  مجعيات  إنشاء 
نصت عليها املادة )304( من قانون العقوبات الـمتضمنة تعريف األعمـال اإلرهابية، 
َهت لـجميع السـياسييـن التي ألقـت الدولـة السـوريـة القبـض  وهي الـتهمة التي ُوجِّ

عليهم خـالل السنوات العشـر التي سـبقت األحداث عام 2011.
ل هذا املرسوم بإخراج الـمجرمني واللصوص من السجون. عليه: َتَكفَّ

* أصدر رئيس اجلمهورية املرسوم الترشيعي الثاين رقم )72( تاريخ 20/6/2011، 
وَشِمَل عفوًا عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف املرسوم الترشيعي 

رقم /13/لعام 1974 املتضمن جرائم التهريب، ماعدا األسلحة، واملخدرات. 
ــ وعن كامل العقوبة املنصوص عليها يف املادة /43/ من القانون رقم /2/لعام 
1993، املتضمنة عقوبة االعتقال املؤقت، والغرامة لكل من حاز، أو نقل، أو استلم، 
وأيضًا  املخدرات(،  )متعاطيِّ  الشخيص  االستعامل  بقصد  مـخدرة  مواد  اشرتى  أو 

كامل العقوبة يف اجلرائم اجلنحية الواردة يف قانون املخدرات.
ــ وَشـِمَل كامل العقوبة يف بعض الـجرائم املنصوص عنها يف قانون العقوبات السوري، 
الـجرائم  من  وغيـرها  مقابل،  دون  شـيك  سحب  وجريمة  البسيطة،  الرسقة  ومنها: 
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الـجنحية. باستكمـال واضح لـخطة إفراغ السجون من املجرمني، ومتعاطِيِّ املخدرات، 
وإغراق الشارع السوري هبم، وخلق نوع من أنواع الَفوَض يف صفوف املجتمع السوري.

* صدَر املرسوم الترشيعي الثالث رقم )10(، والقايض بمنح عفو عام عن اجلرائم املرتكبة 
عىل خلفية األحداث التي وقعت منذ تاريخ 15/3/2011، وحتى تاريخ 15/1/2102.

ــ َشمَل املرسوم الترشيعي املذكور يف الفقرة /أ/ من املادة /1/ منه عفوًا عن كامل 
العقوبة بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف بعض مواد قانون العقوبات السوري رقم 
)148(، لعام 1949، الـمتضمنة جرائم أهـمها: جريمة نرش َدَعاَوى ترمي إىل إضعاف 
الشـعور القومي، وإثارة النعرات الطائـفية، واملذهبية )املادة 285 من قانون العقوبات 
 ،)286 )املادة  الدولة  هيبة  من  تنال  أن  شأهنا  من  كاذبة  أنباء  نرش  وجريمة  السوري(، 
وجريمة إثارة النعَرات املذهبية أو العنرصية، واحلض عىل النزاع بني الطوائف، وخمتلف 
ية إذا كان غرضها  عنارص األمة )املادة 307(، وجريمة إنشاء اجلامعات واجلمعيات الرسِّ

منافيًا للقانون ومل ُيعلم السلطة بعد أن ُطِلب إليها ذلك )املادة 327ــ 328).
ــ كام نص املرسوم الترشيعي رقم )10( لعام 2012، يف الفقرة /ب/ من املادة /1/ 
عفوًا عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة يف املرسوم الترشيعي رقم /54/، الصادر 
بتاريخ 21/4/2011، املتضمن قانون التظاهر السلمي واملعاقب عليها يف املواد 335 

إىل 338 من قانون العقوبات الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148، لعام 1949.
ــ وَشَمَل أيضًا كامل العقوبة بالنـسبة لـجرائم حـمل، وحيازة األسلحة، والذخائر 
تسـليمها  إلـى  صاحـبها  بادر  إذا  ترخيص،  بدون  السوريني  املواطنني  قبل  من 

للسـلطات خـالل مـدة أقـصاها 31/1/2012.
العسكرية  اخلدمة  من  واخلارجي  الداخيل  الفرار  ملرتكبي  العقوبة  كامل  وعن  ــ 

برشط أن ٌيسّلم أنفسهم خالل مدة أقصاها 31/1/2012م.
يف الواقـع ُسـجل مـئات حـاالت االعـتقال ألشـخاص سـلموا أنفسهم، ويف تـجاوز 
واضح هلذا الـمرسوم ونسف كامل ملواده مل َيرج سوى مئات املعتقلني يف حني كانت 
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متتلئ السجون بآالف املواطنني الذين تم اعتقاهلم عىل خلفية األحداث عام 2011.
ا املرسوم الترشيعي رقم )71( لعام 2012، والقايض بالعفو العام عن الـجرائم  * أمَّ
املرتكبة قبل 23/10/2012، اشتمل هذا املرسوم كسابقه الغالبية العظمى من اجلرائم 
وانتهاًء،  اجلنايات  بأشد  بدءًا  متفاوتة،  وبدرجات  املختلفة،  بأنواعها  واجلنحية  اجلنائية 
باملخالفات البسيطة كام َشمَل تدابري اإلصالح والرعاية لألحداث يف الـجنح، وجرائم 
محل وحيازة األسـلحة بشـكل غري مرشوع، وجرائم الفرار الداخيل واخلارجي، إال أنه 
مل يشمل املرسوم املذكور أعاله اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

/19/ لعام 2012م الذي صدر عىل إثر اندالع األحداث عام 2011.
والذي   ،/23/ رقم  الترشيعي  بالـمرسوم  السابقة  الـمراسيم  السورية  الدولة  أحلقت   *
منح عفو عام عن اجلرائم املرتكبة قبل تاريخ 16نيسان 2013، ونّص عىل أن ُتستبدل عقوبة 
اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة املؤبدة، وعقوبة األشغال املؤبدة بعقوبة األشغال الشاقة املؤقتة 

ملدة /20/عام، فيام ٌيستثنى من أحكام هذا املرسوم جرائم هتريب األسلحة واملخدرات.
لـمرتـكبـي  العقـوبة  كامل  عن  العفو  الـمذكور  التشـريعي  الـمرسوم  َن  َتَضمَّ ــ 
جـرائـم الفـرار الداخـلـي )الـامدة /100/( والـخارجي )الـامدة /101/ مـن قانـون 
العـقوبات الـعسـكري رقم /61/ لعـام 1950م(، وذلـك لـمن يـسـلم نفـسه خـالل 

/30/ يـومًا بالنسبة للفرار الداخيل و/90/ يومًا بالنسبة للفرار اخلارجي.
ــ كمـا شمل املرسـوم عفوًا عن كامل العقـوبة املنصوص عنها يف الـمواد /285 
و286/من قانون العقـوبات السـوري الـمتضمنة جريمة اضعاف الشعور القومي 

ونرش أكاذيب توهن نفسية األمة.
ــ وجاء يف املادة /5/ من الـمرسوم التـرشيعي عفـوًا عن كـامل العقوبة اجلنحّية 
2012، املتضمنة  املنصوص عليـها يف املادة /10/ من القـانون رقم /19/ لعام 
جريمة عدم اإلبالغ )كتم اجلناية()1)، وعن ربع العقوبة جلريمة املؤامرة عىل ارتكاب 

1- ُينظر الصفحة رقم 79.
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العقوبة ملن انضم من السوريني إىل  ُمقرَتفًا من سوري، وعن ربع  جناية)1) إذا كان 
منظمة إرهابية)2).

املعاَقب  اجلرائم  بعض  يشـمل  عفو  مرسـوم  أول  هو  التشـريعي  الـمرسوم  هذا 
األثر  له  يكن  مل  أنه  إالَّ   ،2012 لعام  اإلرهاب رقم /19/  قانون مكافحة  عليها يف 
الكبيـر عىل املعتقلني لصالح حمكمة اإلرهاب، بسبب ما نصت عليه الفقرة /4/من 
املادة /5/ )ُيستثنى من هذا املرسوم سائر اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف قانون 

مكافحة اإلرهاب رقم /19/ لعام 2012م(.
* صدر بتاريخ 29/10/2013، املرسوم الترشيعي رقم /70/ املتضمن منح عفو 
عام عن اجلرائم التي تتعلق باجلنود الفارين مـن الـخـدمة العسـكرية فـي سـوريا، 
والـمتخلفيـن عن االلـتحاق بالـخدمـة اإللـزاميـة أو الفـرار منها إذا تـمت تسـوية 

أوضـاعهم خـالل /30/ يـومًا.
* ويف خطوة غري مسبوقة من الدولة السورية، كانت الغاية منها كسب التأييد الشعبي 
والدويل صدر عن رئاسة اجلمهورية املرسوم الترشيعي رقم )22( لعام 2014، أهم 
ما تضمنه شمول العفو عن بعض جرائم اإلرهاب، حيـث نّصـت الـامدة رقم /5/ 
من املرسوم الترشيعي بمنح عفًو عن كامل العقوبة املنصوص عنها يف املادة رقم /2/ 
كان  إذا  اإلرهاب،  مكافحة  قانون  املتضمن   2012 لعام   /19/ رقم  القانون  من 
مقتـرفًا من سـوري، وهي جريمـة املؤامـرة التي هتدف إىل ارتكاب أعامل إرهابية)3).
/7/ رقم  الـامدة  من   /2/ رقم  الفقرة  يف  عنها  املنصوص  العقوبة  كامل  وعن  ــ 
من القانون ذاته، وهي جريمة العمل اإلرهايب إذا كانت الوسائل املستخدمة حُتدث 

تفجريًا صوتيًا فقط.
ــ وعن كامل العقوبة املنصوص عليها يف املادة /8/ من القانون رقم )19(، لعام 

1- املادة )2( من القانون رقم /19/ لعام 2012م.
2- املادة )3/2( من املصدر السابق.

3- ُينظر الصفحة رقم 72.
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2012، إذا كان اجلرم مقرتفًا من سوري، واملتضمنة جريمة الرتويج األعامل اإلرهابية 
وعن كامل العقوبة املنصوص عليها يف املادة /10/ املتضمنة جريمة عدم اإلبالغ.

ــ وعن ربع العقوبة املنصوص عنها يف الفقرة /1/ من املادة /5/ من قانون مكافحة 
اإلرهاب، املتضمنة وسائل اإلرهاب.

ــ كام نّص مرسوم العفو يف الفقرة /ز/ من املادة /5/: يعفى من دخل إىل سورية من 
غري السوريني بقصد االنضامم اىل منظمة إرهابية، أو ارتكاب عمل إرهايب من العقاب، 
هذا  صـدور  تاريخ  من  شـهر  خالل  الـمختصة  السلطات  إىل  نفسه  تسليم  إىل  بادر  إذا 

الـمرسوم الترشيعي.
* وعـادت رئاسـة الـجمهورية فـي العام 2015، لرتّكز عىل منح العفو عن املنشقني 
العقوبـة  كامل  شـمل  الذي   ،/32/ رقم  الترشيعي  باملرسوم  السوري  اجليش  من 
لـمرتكبي جرائم الفـرار الداخيل إذا سلموا أنفسهم خالل /30/ يوم، والفرار اخلارجي 
فـي حال سـلموا أنفـسهم خـالل /60/ يوم، وكـرر ذات األمر واعتمد نفس العنوان 
واملضمون يف املرسوم الترشيعي رقم /8/ لعام 2016، واملرسوم الترشيعي رقم /18/

لعام 2018.
منح  /15/الذي  رقم  التشـريعي  الـمرسوم  صـدر   ،28/7/2016 وبتاريخ   *
عفوًا عن كل من حـمل الـسالح أو حازه ألي سبب من األسباب، وكان فارًا من وجه 
العدالة، أو متواريًا عن األنظار إذا بادر إىل تسليم نفسه وسالحه إىل السلطات املختصة 
خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور هذا املرسوم، ونصت املادة /2/ منه عىل أنه: »ُيعَفى 
2013، عن كامل  العقوبة املنصوص عليها يف املرسوم الترشيعي رقم /20/ لعام  من 
العقوبة لكل من بادر إىل حترير املخطوف لديه بشكل آمن، وبدون مقابل خالل شهر من 

تاريخ صدور هذا املرسوم«. 
* وقد صدر  عن رئيس اجلمهورية املرسوم الترشيعي رقم /20/ لعام 2019، والذي 
شـمل باإلضـافة اىل بعض اجلرائم اجلنائية واجلنحّية املرتكبة قبل تاريخ 14/9/2019، 
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عفوًا عن بعض اجلرائم من قانون مكافحة اإلرهاب وهي: 
لعام   /19/ رقم  القانون  من   /2/ املادة  يف  عليها  املنصوص  العقوبة  كامل  عن  ــ 

2012، إذا كان مقرتفًا من سوري )جريمة املؤامرة(.
ــ عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف الفقرة /2/، من املادة /7/ 

املتعلقة بجريمة العمل اإلرهايب إذا أحدث تفجريًا صوتيًا فقط.
ــ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف املادة رقم /10/ واملتضمنة 
َعِلم   سورية  يف  مقيم  أجنبي  أو  سوري  لكل  سنوات  ثالث  إىل  سنة  من  احلبس  عقوبة 

بإحدى اجلنايات املنصوص عليها يف هذا القانون ومل يرب السلطة عنها.
2019موضوع  لعام   20 رقم  التـرشيعي  املرسوم  من  رقم /8/  الـامدة  كام نصت  ــ 
العفو »عن ثلث العقوبة اجلنائية املؤقتة السالبة للحرية«. أي أنه يستفيد كل حمكوم عليه 
بعقوبـة  عليها  وُيـعاقب  اإلرهاب،  مكافحـة  قانون  تـجريمها  عىل  ينص  جناية  بسبب 

جنائيـة مؤقتـة سالبة للحرية، بإعفائـه من ثلث العقوبة عندما يصبح الـحكم مبـرمًا.
يف  عليها  املنصوص  للجريمة  بالنسبة  العقوبة  كامل  عن  عفوًا  املرسوم  وشمل  ــ 
املادة /1/ من املرسوم التشـريعي رقم /20/ لعام 2013م: »كل من خطف شخصًا 
حارمًا إياه من حريته بقصد حتقيق مأرب سيايس أو مادي، أو بقصد الثأر أو االنتقام 
حترير  إىل  اخلاطف  بادر  إذا  املؤبدة«.  الشاقة  باألشغال  ُيعاَقب  الفدية،  طلب  بقصد 
أي جهة خمتصة خالل  إىل  بتسليمه  قام  أو  مقابل،  أي  آمن، ودون  بشكل  املخطوف 

شهر من تاريخ نفاذ هذا املرسوم الترشيعي.
* مع ظهور جائحة كورونا عىل املستوى العاملي، اختذت السلطات السورية جمموعة من 
القرارات والتدابري الوقائية كان من ضمنها، صدور املرسوم الترشيعي رقم /6/ املتضمن 
عفوًا عامًا عن اجلرائم املرتكبة قبل تاريخ 22/3/2020، هبدف ختفيف االزدحام الكبري 
التوقيف، ومنعًا النتشار العدوى بعد ظهور عدة إصابات بفايروس كورونا يف  يف دور 
سورية، وهذا ما يفرّس صدور هذا املرسوم بعد أقل من ستة أشهر عىل صدور مرسوم 
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العميل  التطبيق  خالل  من  ولكن   ،14/9/2019 تاريخ   /20/ رقم  السابق  العفو 
ودراسة مواد املرسوم اجلديد، مل تكن أعداد األشخاص املشمولني بالعفو كبرية وخاصة 

عىل مستوى الذين ياكمون أمام حمكمة قضايا اإلرهاب، وامليدانية، واألفرع االمنية.
سوف نوجز ما تضّمنه هذا املرسوم مع اإلشارة اىل أنه شمل معظم اجلرائم املشمولة يف 
مراسيم العفو السابقة، واملشار اليها سابقًا، مع وجود بعض الفروقات الطفيفة، ونتوسع 
برشح ما يص شموله ملواد قانون مكافحة اإلرهاب رقم /19/ لعام 2012، مع مقارنه 

بسيطة بينه وبني املرسوم السابق رقم /20/ لعام 2019 :
ـ تضمن مرسوم العفو رقم /6/ لعام 2020، سبعة عرش مادة َمنح بموجبه عفوًا عن 
اجلرائم والعقوبات التي تضمنتها هذه املواد ، كان منها ختفيف عقوبة اإلعدام، واألشغال 
الشاقة املؤبدة، واالعتقال املؤبد، كام استثنى املرسوم جرائم هتريب األسلحة واملتفجرات، 
ومرتكبي جرائم القتل والغرامات مهام كان نوعها، وال يستفيد من هذا العفو املتوارون عن 
األنظار، والفارون عن وجه العدالة يف اجلنايات املشمولة بأحكام هذا املرسوم الترشيعي إال 

إذا سّلموا أنفسهم خالل ستة أشهر من تاريخ صدوره إىل السلطات املختصة.
يف  عليها  املنصوص  العقوبات  بعض  شملت  فقط  واحدة  مادة  املرسوم  هذا  خّص  ـ 
من   /5/ املادة  نصت  أهنا  حيث   ،2012 /19/لعام  رقم  اإلرهاب  مكافحة  قانون 

املرسوم الترشيعي رقم /6/ لعام 2020، عىل ما ييل :
والفقرة  الفاعل سوريًا،  كان  إذا  املادة /2/  عنها يف  املنصوص  العقوبة  كامل  أ- عن 

/2/ من املادة /7/ واملادة /8/ واملادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012.
ب- يستثنى من شمول أحكام هذا املرسوم الترشيعي اجلرائم املنصوص عنها يف الفقرة 

/2/ من املادة /5/ والفقرة /3/ من املادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012.
ـ عىل غرار املرسوم السابق، شمل مرسوم العفو األخري كامل عقوبة املؤامرة املنصوص 
عنها يف املادة /2/ إذا كان الفاعل سوريًا، وعقوبة جنحة كتم اجلناية ) واجب اإلخبار( 

املنصوص عنها يف املادة /10/ من قانون مكافحة اإلرهاب.
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ـ شمل مرسوم العفو األخري كامل عقوبة العمل اإلرهايب إذا كانت الوسائل املستخدمة 
املادة  من   /2/ الفقرة  يف  عنها  املنصوص  فقط،  صوتيًا  تفجريًا  حتدث  اإلرهايب  بالعمل 
كان  الذي  السابق  املرسوم  يف  جاء  ما  خالف  عىل  االرهاب،  مكافحة  قانون  من   /7/

يشمل فقط نصف العقوبة .
ـ أضاف املرسوم األخري عفوًا عن العقوبة املنصوص عنها يف املادة /8/ من القانون 

رقم /19/ لعام 2012، التي نّصت عىل أنه :
)) ُيعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل من قام بتوزيع املطبوعات أو املعلومات املخّزنة 
مهام كان شكلها، بقصد الرتويج لوسائل اإلرهاب، أو األعامل اإلرهابية، وتنزل العقوبة 
تكن  مل  املادة  هذه     )) الغرض  هلذا  إلكرتونيًا  موقعًا  أستعمل  أو  بادر،  من  بكل  نفسها 

مشمولة بمرسوم العفو السابق .
السالبة  املؤقتة  اجلنائية  العقوبة  أيضًا عفوًا عن نصف  الترشيعي  املرسوم  ـ كام تضّمن 
للحرية كام نصت عليه الفقرة /أ/ من املادة /10/، بعد أن كانت تشمل ثلث العقوبة يف 
املرسوم السابق، كم تّم توضيحه سابقا،ً يستفيد من هذه املادة املحكوم عليهم بحكم مربم 

قبل تاريخ صدور املرسوم الترشيعي رقم /6/ لعام 2020.
ـ استثنى مرسوم العفو رقم/6/ لعام 2020 يف الفقرة /2/ من املادة  /5/ جريمة 
من قام بتهريب، أو تصنيع، أو حيازة، أو رسقة، أو اختالس األسلحة، أو الذخائر، أو 
املتفجرات مهام كان نوعها، بقصد استخدامها يف تنفيذ عمل إرهايب إذا رافق هذه األفعال  

قتل شخص أو إحداث عجز به، والعقوبة املنصوص عنها يف هذه املادة اإلعدام .
أيضًا اعترب املرسوم الترشيعي اجلريمة املنصوص عنها يف الفقرة /3/ من املادة /6/ 
التهديد خطف إحدى  رافق  )إذا  أنه  والتي تنص عىل  املرسوم،  مستثناة من أحكام هذا 
وسائل النقل اجلوي أو البحري أو الربي العامة أو اخلاصة، أو االستيالء عىل عقار مهام 
كان نوعه، أو االستيالء عىل األشياء العسكرية أو خطف شخص ما(، وأّدى الفعل إىل 

موت الشخص، وعقوبة هذه املادة اإلعدام أيضًا . 
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خامتة
                     

إن غالبية األحكام التي تصدر عن املحاكم اجلزائية االستثنائية التي ال حتكمها قواعد 
املحاكمة العادلة أصاًل، ُتبنَى عىل االعرتافات األولية أمام اجلهات األمنية، والتي ال 
تراعي معايري حقوق اإلنسان، وتستخدم كافة الوسائل غري اإلنسانية؛ لسلب اعرتاف 
من املوقوف لدهيم قبل التحقيق واملحاكمة، وهذا االعرتاف يعترب الدليل الوحيد يف 
الدعوى املنظورة أمام هذه الـمحاكم، وتـعتمد مبـدأ افرتاض اإلدانة للمتهم بدايًة، 

وليس الرباءة! ومبدأ الشك يفرّس ضد املتهم، وليـس لصاحله.
إن مبدأ االعرتاف سيد األدلة، التي طاملا يستند عليها أعضاء النيابة العامة، والتحقيق 
وتعتمدها املحاكم اجلنائية كدليل لإلدانة دون مراعاة للرشط، أو املعيار الدويل الذي 

يقول عدم االعتداد باالعرتاف إذا كان بفعل التعذيب.
احلق الذي نتحدث عنه تم تبنيه بصورة واضحة يف القانون الدويل االتفاقي حلقوق اإلنسان 

وهو النواة الصلبة التي ال جيوز جتاوزه حتى يف أصعب الظروف التي متر هبا دولة ما.
املادة اخلامسة عرش من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م نصت عىل ما ييل:

»تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثُبت أنه تم اإلدالء هبا نتيجة 
بارتكاب  متهم  شخص  ضد  ذلك  كان  إذا  إال  إجراءات،  أي  يف  كدليل  التعذيب 

التعذيب كدليل عىل اإلدالء هبذه األقوال«.
أما املادة الثانية عشـرة من إعالن محاية جـميع األشـخاص من التعرض للتعذيب 
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لعام 1975م فقد نّصت عىل أنه:
»إذا ثبت أن اإلدالء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب، أو غريه من ظروف املعاملة، أو 
الشخص  البيان ضد  ذلك  اختاذ  املهينة، ال جيوز  أو  إنسانية  الال  أو  القاسية،  العقوبة 

املعني، أو ضد أي شخص آخر يف أية دعَوى«.
كام نصت املادة )14/3/ز( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق الـمدنية، والسياسية 
1966م »أالَّ ُيـكره عىل الشـهادة ضد نفسه، أو االعرتاف بالذنب«، وذلك حتى ال 

يؤخذ االعرتاف كدليل لإلدانة ومن َثمَّ تتصف املحاكمة بغري العادلة. 
ــ هذا األساس اخلاطئ لبناء األحكام اجلزائية التي تعتمده املحاكم االستثنائية يف 
عدم  عىل  نّصت  طاملا  التي  السورية،  النقض  حمكمة  اجتهادات  مع  يتعارض  سوريا 

األخذ باألقوال األولية ومنها:
ــ إن اجتهاد حمكمة النقض مستقر عىل أن االعرتاف بحد ذاته ليس دلياًل يف القضايا 

اجلزائية إذا تراجع املتهم عنه، أو إذا مل يتأّيد بأدلة وقرائن أخرى.
األلويس  جمموعة  15/12/2002م  تاريخ   113 أساس   521 قرار  عامة  »هيئة 

الجتهادات اهليئة العامة ــ اجلزء الرابع ص94ــ قاعدة 33«.
ــ األخذ باألقوال الواردة أثناء التحقيقات األولية، والتي أنكرها من صدرت عنه 

أمام القضاء، إذا مل تقرتن بقرائن تؤيدها ُيشّكل خطأ مهنيًا جسياًم.
ــ حرمان أحد الـخصوم من إثبات دفوعه يشكل خطًأ مهنيًا جسياًم.

»هيئة عامة قرار قم 136 أساس 479 تاريخ 5/5/2003م منشور يف جملة حمامون 
لعام 2003 العددان )5 ــ 6( صفحة 452«.
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