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 وماذا بشأن املعتقلين؟!!

 2018تموز  30

اليزال املعتقلون هم القضية املنسية في جميع الحراكات السياسة الحاصلة بشأن سورية منذ سنوات، حيث بالرغم من 

الحراك السياس ي والحقوقي والقانوني الذي تعمل عليه العديد من الدول واملنظمات الحقوقية، وعلى الرغم من االنتهاكات 

لذي يتنافى مع املواثيق الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان، نجد أن الحاصلة فيما يخص ملف املعتقلين وحقوقهم، وا

 بصمت مطبق من 
ً
 وبمشاركة من بعض األطراف اإلقليمية والدولية، ومترافقا

ً
االستخدام السياس ي للمعتقلين اليزال قائما

 األمم املتحدة واملجتمع الدولي. 

سسات النظام السوري في أغلب املحافظات السورية مؤخرا وإلكمال مسلسل االنتهاكات القائمة بحق املعتقلين؛ تقوم مؤ 

باالتصال بذوي املعتقلين الذين توفوا داخل املعتقالت وتخطرهم بوفاة أقاربهم، واستالم شهادة وفاته دون أي تفاصيل عن 

 سبب الوفاة باستثناء أنه "توفي على إثر جلطة قلبية أو دماغية"، ودون استالم أي جثمان. 

بأن اثنين أخوة من أقاربهم قد توفوا،  2018تموز  15)ف.ر( أن مؤسسة القيد املدني )النفوس( أخطرتهم بتاريخ يذكر      

من قبل املخابرات الجوية في محافظة الحسكة، وتم تسجيل  2012حزيران  22ويذكر أن كال األخين تم اعتقالهما في 

 والسبب لكليهم جلطة دماغية.  2013تموز 1الوفاة بتاريخ 

االمر نفسه تكرر في الكثير من املناطق السورية؛ كما درايا ومعظمية الشام، وكفرزيتا، ودرعا، حيث إن اإلخطار يتم عن 

طريق سجل القيد املدني، أو عن طريق أحد فروع املخابرات في املنطقة، أو عن طريق مختار الحي، وغالبا يكون تاريخ شهادة 

 الوفاة املسجلة في تاريخ سابق. 

معتقل لدى النظام في اتفاق  1500زامن هذا اإلجراء الجديد الذي تتبعه مؤسسات النظام السوري؛ مع اإلفراج عن ويت

 يقض ي بإخراج كامل سكان قريتي كفريا والفوعة في ريف محافظة ادلب إلى مناطق سيطرة النظام السوري. 

ت الحاصلة فيما يخص قضية املعتقلين واملختفين يبدي مركز املجتمع املدني والديموقراطية مخاوفه من هذه اإلجراءا

قسرا، والتي تتزامن مع إعادة سيطرة النظام على مجمل األرض السورية بالقوة العسكرية، ونقل املعارضين القسري إلى 

ار محافظة ادلب، باإلضافة سياسة الضغط على الالجئين السوريين في لبنان للعودة إلى سورية. ويعدها إجراءات تهدد مس

العدالة في سورية، وتهدد مسار االنتقال الديموقراطي، تضرب بعرض الحائط قيم حقوق اإلنسان، والقانون الدولي 

 اإلنساني. 
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منظمة سورية في اليوم العالمي ملساندة  54وعليه يؤكد مركز املجتمع املدني والديموقراطية على التوصيات التي قدمتها  

 ضحايا التعذيب، والتي هي: 

شف عن أماكن احتجاز كافة املعتقلين واملحتجزین وتسهیل وصول الجهات اإلنسانیة الدولیة الفاعلة، وال سیما الك .1

 الدولیة للصلیب األحمر، إلى تلك املراكز والسجون كافة، سریة كانت أم علنیة، بصورة منتظمة. اللجنة

التعذیب الوحش ي بما فیها االغتصاب تحمل املسؤولیة لجهة اتخاذ كافة التدابير الالزمة لوقف ممارسات  .2

الطابع الجنس ي، وإجراء التحقیقات الالزمة، وإخضاع املتورطين في تلك املمارسات واملسؤولين  واملمارسات ذات

 املعایير الدولیة. عنها للمحاسبة الحقیقیة وفق

یب، وتسلیم رفات من تثبت الكشف عن مصير اآلالف من املعتقلين واملعتقالت الذین ُیعتقد أنهم قضوا تحت التعذ .3

وذویه بطریقة انسانیة تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذویهم وشعائرهم الدینیة، دون أن یغير ذلك من  وفاته ألهله

السوریة املسؤولیة القانونیة عن املمارسات التي أدت إلى ذلك املصير، وحقهم وحق ذویهم  حقیقة تحمل الحكومة

 في العدالة والتعویض.

دوق األمم املتحدة الطوعي لضحایا التعذیب الخطوات الالزمة لتقدیم الدعم النفس ي واملعنوي واملادي اتخاذ صن .4

 التعذیب في سوریا وأسرهم وتعویضهم وتقدیم الرعایة الالزمة لهم. الالزم لضحایا

ى أن تحافظ ال یسمح ألي دولة أو فریق باستخدام هذه القضیة في املساومات السیاسیة أو عملیات التفاوض، عل .5

على دور ضامن والوسیط الدولي املحاید للمفاوضات في سوریا، وراعي والعب أساس ي في أي عملیة  األمم املتحدة

 املعتقلين، لضمان الحیادیة واملصداقیة. تهدف ملعالجة قضیة

فات الضحایا تحمیل الحكومة السوریة وأطراف الصراع املتعددة املسؤولیة الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود ر  .6

تحت التعذیب، أو أي أماكن أخرى یعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن  ممن قضوا

 هویة املجرمين.

 

 


