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السبت 12 آذار 2016

بداية آذار  الطعام، ذلك منذ  املركزي إبضراب مفتوح عن  املعتقلون على خلفية نشاطات سياسية يف سجن طرطوس  قام 
اجلاري، ومازال مستمراً حىت حلظة طباعة هذا التقرير، ولدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ختوفات جدية على صحتهم 

وحياهتم وسط هتديدات طائفية من قبل سجناء آخرين.

تعود خلفية اإلضراب لسببني رئيسني: 
األول: صدور أحكام تعسفية جائرة من قبل ما أطلقت عليه السلطات اسم »حمكمة مكافحة اإلرهاب« و »حمكمة جناايت 
اإلرهاب« بدمشق، كما حتدثنا عنها وعن أحكامها مفصاًل يف تقرير سابق، حيث حكمت على 36 معتقاًل سياسياً يف 
السجن أبحكام ترتاوح مابني السجن 12 عاماً، ومابني احلكم املؤبد، بناء على اعرتافات مت انتزاعها حتت التعذيب يف فرتة 

احتجازهم داخل األفرع األمنية قبل نقلهم إىل سجن طرطوس.
الثاين: تعرضهم لتمييز يف املعاملة على أساس طائفي، من قبل إدارة السجن أواًل، ومن قبل سجناء جنائيني ينتمون للطائفة 

العلوية احلاكمة اثنياً.
فبعد بدء اإلضراب اجتمع السجني »سليمان األسد« املعتقل بتهمة قتل أحد الضباط، وهو قريب بشار األسد، اجتمع مع 
عدد من السجناء املوالني للنظام احلايل، وقاموا بضرب وتعذيب املعتقلني املشاركني يف اإلضراب، وسط عبارات حتمل صبغة 
طائفية، ومت ذلك أمام إدارة السجن، اليت مل تتدخل مطلقاً، وّلَد هذا خوفاً وإرهاابً لعدد من املعتقلني املضربني عن الطعام؛ ما 

دفعهم لوقف اإلضراب.

االحتجاز يف سجن طرطوس املركزي:
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام القوات احلكومية ابحتجاز ما اليقل عن 247 معتقاًل يف سجن طرطوس املركزي 
معظمهم من مدينة دمشق وريفها ومدينيت محاة وابنياس، وذلك على خلفية سياسية، وهو مانقوم بتوثيقه، حيث النركز يف 

عملنا على عمليات االحتجاز بسبب التهم اجلنائية.

يف بداية احلراك الشعيب آذار/ 2011 قامت إدارة السجن بتخصيص مهجع »غرفة« يف الطابق األرضي ضمن بناء سجن 
طرطوس املركزي الحتجاز املعتقلني املشاركني يف االنتفاضة الشعبية، ولكن مع ازدايد أعداد املعتقلني بشكل كبري، جلأت إدارة 
السجن إىل دجمهم مع بقية احملتجزين بتهم جنائية كالقتل والسرقة واملخدرات، وبدؤوا ابلتهجم على املعتقلني السياسيني؛ ما 

تسبب يف نشوء صراعات حادة، واحنازت إدارة السجن بشكل كامل ضد املعتقلني السياسيني.

يف كانون الثاين/ 2015 ازدادت األوضاع اإلنسانية للمعتقلني سوءاً، وذلك إثر قيام القوات احلكومية بتحويل أعداد كبرية من 
احملتجزين يف سجن عدرا املركزي وسجن محاة املركزي إىل سجن طرطوس املركزي، بشكل فاق قدرة استيعاب مساحة سجن 

طرطوس لألعداد الكبرية من احملتجزين الوافدين.

إضراب املعتقلني السياسيني يف سجن طرطوس املركزي عن الطعام يدخل يومه الـ 13

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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تتحمل إدارة سجن طرطوس املركزي املسؤولية املباشرة عن هذه األحداث وتبعاهتا للمعتقلني السياسيني، وهذه اإلدارة مرتبطة 
بشكل مباشر مع إدارة السجون يف دمشق، لألسباب التالية:

أواًل: حتريض كافة املعتقلني على املعتقلني السياسيني، وذلك بعد أن دجمتهم معاً. 
اثنياً: التمييز الصارخ يف املعاملة على صعيد احلرمان من الطعام والدواء واالتصال مع األهل.

اثلثاً: تعمدت أتجيل حضور املعتقلني السياسيني جللسات حماكماهتم يف ما يسمى »حمكمة مكافحة اإلرهاب« مبدينة دمشق، 
وهذا تسبب يف أتخري صدور احلكم أشهراً عديدة.

التوصيات:
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

أواًل: التكفي مطلقاً زايرة اللجنة الدولية للصليب األمحر، وإن كانت مطلب رئيساً ابلنسبة لنا، ألنه ومن خالل خربتنا يف 
زايرات سابقة هلا، يقوم النظام السوري برتتيب السجون قبل الزايرة، وإبصدار أوامر صارمة تتضمن التهديد ابلتعذيب والقتل 
لكل من يتجرأ ابحلديث مع اللجنة الدولية للصليب األمحر أبي انتهاك حيصل يف السجن، وبناء على ذلك جيب الضغط على 

احلكومة السورية كي تكون الزايرات متكررة ودورية ومفاجئة، ودون تواجد لعناصر األمن.
اثنياً: مطالبة احلكومة السورية ابلكشف عن أمساء املعتقلني واملعتقالت، ونشر لوائح ابألحكام الصادرة، وكيفية صدور احلكم 
يف ظل هيمنة السلطة التنفيذية واألمنية على القضاء وعلى حمكمة اإلرهاب بشكل خاص، وإصدار شهادات وفاة ملن قتل 

منهم بسبب التعذيب.
اثلثاً: الضغط على احلكومة السورية إللغاء املرسوم التشريعي رقم 14 بتاريخ 15/ كانون الثاين/ 1969، واملرسوم التشريعي 
رقم 69 اللذين مينحان احلصانة ألفراد األجهزة األمنية؛ ما حيول دون مالحقتهم قضائياً على اجلرائم اليت يرتكبوهنا أثناء عملهم.

إىل جملس األمن:
بناء على عدة قرارت سابقة صادرة عن جملس األمن خبصوص املعتقلني يف سوراي، اليت حتمل األرقام: 2041 و2042 
و2139و 2254 جيب الطلب من احلكومة السورية التوقف الفوري عن استخدام هذا امللف اإلنساين كورقة تفاوض يف 

سبيل البقاء يف احلكم مدى احلياة، وابلتايل يتوجب اإلفراج عن املعتقلني السياسيني ونشطاء الرأي واإلغاثة فوراً.
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