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األحد 10 متوز 2016

السلطات السورية ُتفي قسرايً املعتقلة سارة العالو من سجن عدرا املركزي
سارة العالو ُأجربت على االعرتاف أبهنا مارست جهاد النكاح

مازالت السلطات السورية متارس بشكل منهجي محالت اعتقال تعسفي واسعة، حبسب التقرير الشهري الصادر عن الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان فهناك ما اليقل عن ألف حالة اعتقال تعسفي شهرايً، يتحول قسم كبري منهم إىل خمتفني قسرايً، )حبسب القانون الدويل، 
يقع اإلخفاء عندما تقوم سلطات الدولة حبرمان فرد من حريته مث ترفض اإلفصاح عن أي معلومات خبصوص مصريه أو مكان احتجازه، 
وذلك بعد انقضاء مدة زمنية على احتجازه، حنن نعتمد يف منهجيتنا مدة تقدر بـ 40 يوماً(، وعلى صعيد املعتقالت يف سجن عدرا 
حتديداً فقد قامت السلطات السورية إبخفاء مخسة معتقالت منذ بداية عام 2014 حىت حزيران 2016، ومازال مصريهن جمهواًل 
ابلنسبة ألهلهن وابلنسبة لنا، وقد قمنا ابصدار عدة بياانت عن عمليات اإلخفاء القسري اليت متارس حبق املعتقالت، وهناك ختوف 
كبري من أن ينفذ النظام السوري حبقهن وحبق عشرات اآلالف من املختفني قسرايً -ما اليقل عن 58 ألف مدين خمتٍف قسرايً حبسب 
أرشيف املعتقلني يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان-، أحكاماً سرية صادرة عن حمكمة امليدان العسكرية، وغالباً ما تكون هذه األحكام 

هي اإلعدام.

سارة خالد العالو، من مدينة البوكمال مبحافظة دير الزور، تولد عام 
 /10 اإلثنني  يوم  دمشق،  جبامعة  الطيب  املعهد  يف  طالبة   ،1994
حزيران/ 2013 اعتقلتها قوات األمن من داخل حرم جامعة دمشق، 
ونقلتها إىل أحد األفرع األمنية يف مدينة دمشق، مل نعلم بعد ذلك أي 
شئء عن مصريها، ومل تُبلِّغ السلطات السورية أهلها أية معلومة عنها 

أيضاً، وحتولت إىل خمتفية قسرايً.

ُصِدم أهلها يوم األحد 11/ آب/ 2013 عندما بثَّ التلفاز احلكومي الرمسي برانجماً إخبارايً، ظهرت فيه املعتقلة سارة خالد العالو وهي 
ُتديل بعدة اعرتافات يبدو أهنا انتزعت منها حتت اإلكراه والتعذيب، حيث قالت أهنا أمرية جبهة النصرة، وأهنا انتسبت للتنظيم عندما 
كانت يف الصف العاشر، أي عندما كان عمرها 16 عاماً، وأهنا مارست بشكل واسع »جهاد النكاح«، وهو مصطلح يُطلقه النظام 
السوري وحلفاؤه ويتهم فيه الفتيات أبهنن يُزِوجَن أنفسهنَّ لفرتة زمنية حمدودة لعنصر من اجلماعات اجلهادية، مث تنتقل لغريه وهكذا، وقد 
حتدثنا يف تقرير سابق عن إجبار النظام السوري ما اليقل عن 14 امرأة بينهن فتيات دون سن 18 عاماً على الظهور على شاشات 

التلفاز واالعرتاف مبمارسة جهاد النكاح، وذلك بعد اعتقاهلن ونقلهن إىل مراكز االحتجاز.
بعد بث احللقة التلفزيونية نُقلت سارة إىل سجن عدرا املركزي، ومازالت هناك حىت اجلمعة 10/ حزيران/ 2016 حيث اقتادهتا دورية 
-يُعتقد أهنا اتبعة لفرع األمن السياسي بدمشق- إىل جهة جمهولة ابلنسبة لنا وألهلها، وهبذا تكون سارة قد أمتت قرابة ثالث سنوات من 

االعتقال، وبدل أن يتم إطالق سراحها، قامت السلطات السورية إبخفائها.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

صورة للمعتقلة سارة العالو
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خيضع املعتقلون يف سوراي جللسات واسعة من التعذيب، تُنتزُع فيها منهم اعرتافات حبسب أهواء األجهزة األمنية، يُنَقل بعدها 
املعتقلون إىل حماكم ذات إجراءات مغلقة، التسمح حبق الدفاع، تستغرق احملاكمات بضع دقائق، الختضع ألية معايري قانونية 
دولية أو حىت حملية، وتُعترب حمكمة امليدان العسكرية هي األسوأ بدون أي منازع، تتوىل هذه »احملكمة« النظر يف اجلرائم الداخلة 
يف اختصاص احملاكم العسكرية واملرتكبة زمن احلرب، قضاة هذه احملكمة من العسكريني، قرارات النيابة العامة يف هذه احملكمة 
التقييُّد ابألصول واإلجراءات املنصوص عليها يف التشريعات  قطعية وال تقبل املراجعة، جيوز للمحكمة وللنيابة العامة عدم 

النافذة، كما أن األحكام الصادرة عنها التقبل الطعن بتااتً.

ُتطالب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جمموعة دعم سوراي ابلضغط على النظام السوري لكشف مصري سارة، والسماح هلا 
ابلعودة إىل ُأسرهتا يف أسرع وقت ممكن، جيب على جملس األمن بذل جهد أكرب فيما يتعلق بقضية املعتقلني واملختفني قسرايً 
يف سوراي، والبد من إصدار قرار خاص وُملزم هبذه القضية حتديداً، وحنن مازلنا نعتقد أنه ومنذ مخس سنوات حىت اآلن مل يبذل 

اجملتمع الدويل أي جهد يكاد يذكر فيما يتعلق هبذه القضية احلساسة اليت متسُّ أمن واستقرار اجملتمع السوري.
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