الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.
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بــيــــــان
إدانة اعتقال قوات
النظام السوري الكاتب
والصحفي بسام سفر
للمرة الثانية خالل
شهر وإخفائه قسريا
ما ال يقل عن  131178مواطن
ما زال معتقل/مختف في مراكز
االحتجاز التابعة لقوات النظام
السوري منذ آذار 2011

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري الصحفــي بســام ســفر يــوم الخميــس  /24حزيــران ،2021 /وذلــك لــدى مــروره علــى إحــدى
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا عنــد مدخــل حــي الدويلعــة بمدينــة دمشــق ،بينمــا كان فــي طريقــه إلــى منزلــه ،لــم تتــم عمليــة
االعتقــال وفقـ ًا لمذكــرة قضائيــة ،وهــذه قاعــدة عامــة فــي الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت االعتقــال التــي تقــوم بهــا األجهــزة
األمنيــة ونقــاط التفتيــش التابعــة لجيــش النظــام الســوري ،كمــا منـ َ
ـع بســام مــن التواصــل مــع ذويــه أو محــام ،وتــم اقتيــاده
ٍ
إلــى جهــة مجهولــة ،وال يــزال مجهــول المصيــر بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ ذلــك الوقــت.
ونؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
أن بســام كان قــد اعتقــل مــن قبــل قــوات النظــام الســوري أيض ـ ًا مطلــع
شــهر حزيــران  ،2021وذلــك أثنــاء عودتــه مــن مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة إلــى مدينــة دمشــق عبــر مطــار
دمشــق الدولــي ،وكذلــك لــم يتــم توضيــح أســباب االعتقــال أو توجيــه تهــم واضحــة.
ٍ
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المنســق العــام لهيئــة التنســيق الوطنيــة حســن عبــد العظيــم ،تحــدث فيــه عــن
وكان بســام قــد أجــرى لقــاءً مــع
ّ
موقــف الهيئــة مــن االنتخابــات الرئاســية األخيــرة فــي ســوريا ،ونعتقــد أن هــذا اللقــاء قــد يكــون الســبب وراء اعتقالــه
ثــم إخفائــه قســري ًا.
الصحفــي والكاتــب بســام ســفر ،خريــج المعهــد العالي للفنون المســرحية
“قســم الدراســات المســرحية” ،ويعمــل صحفيـ ًا منــذ عــام  ،1992مــن أبنــاء
مدينــة ســلمية شــرق محافظــة حمــاة ،ويقيــم فــي مدينــة دمشــق ،مــن
مواليــد عــام  ،1962وهــو عضــو المكتــب التنفيــذي فــي هيئــة التنســيق
الوطنيــة لقــوى التغييــر الديمقراطــي ،ومح ـ ّر ر القســم الثقافــي فــي وكالــة
نــورث بــرس اإلخباريــة.
كمــا أنــه معتقــل سياســي ســابق فــي عهــد حافــظ األســد ،وذلــك فــي
عــام  1986وقــد اســتم َّر اعتقالــه مــدة تقــارب الخمــس ســنوات ،وكان ذلــك
علــى خلفيــة نشــاطه السياســي وانتمائــه لحــزب العمــل الشــيوعي.

بسام سفر

وكان االتحــاد الدولــي للصحفييــن قــد أدان اعتقــال قــوات النظــام الســوري للصحفــي بســام ســفر ،ولــم يصــدر عــن
النظــام الســوري أي تعقيــب أو ردة فعــل علــى اختفــاء بســام حتــى لحظــة كتابتنــا هــذا البيــان.
إننــا نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن النظــام الســوري اســتخدم عمليــات االعتقــال التعســفي
واإلخفــاء القســري علــى نحــو واســع وضــدَّ كافــة فئــات المجتمــع وبشــكل خــاص تجــاه نشــطاء فــي الحــراك الشــعبي
ٍ
بمــن فيهــم الصحفييــن واإلعالمييــن ،فــي محاولــة منهجيــة لخنــق حريــة الــرأي والتعبيــر بشــكل مطبــق.
وبحســب مراقبتنــا اليوميــة لعمليــات االعتقــال واالخفــاء القســري التــي تقــوم بهــا قــوات النظــام الســوري منــذ
عشــر ســنوات وبشــكل مســتمر حتــى اليــوم ،فــإن هــذا يثبــت أن عقليــة األجهــزة األمنيــة لــم تتغيــر ،وأنــه ال يمكــن ألي
مواطــن ســوري أي أن يشــعر باألمــان مــن االعتقــاالت؛ حتــى وإن مــارس حقوق ـ ًا مكفولــة بالقانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان ،وبدســتور  2012الــذي وضعــه النظــام الســوري الحالــي ،وذلــك ألن جميــع عمليــات االعتقــال تتــم دون ارتــكاز
للقانــون أو قضــاء مســتقل ،وتقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة بعيــد ًا عــن القضــاء وغالبـ ًا مــا يتحــول المعتقــل إلــى مختــف
ٍ
ِّ
تشــكل مــاذ ًا آمنــ ًا للمقيميــن
قســري ًا وبالتالــي فــإن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ال يمكــن أن
فيهــا ،كمــا أنهــا مــن بــاب أولــى ليســت مــاذ ًا آمن ـ ًا إلعــادة الالجئيــن أو النازحيــن ،وقــد ســجلنا فــي الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  384حالــة اعتقــال تعســفي علــى يــد قــوات النظــام الســوري بينهــم  11طفـ ً
ـا و10
ســيدة ،وذلــك فــي النصــف األول مــن عــام  ،2021واســتعرضنا خلفيــات عمليــات االعتقــال فــي تقريرنــا الــدوري نصــف
الســنوي الصــادر مطلــع تمــوز الجــاري .2021
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إن احتجــاز بســام ســفر هــو أقــرب إلــى عمليــة خطــف ،وانتهــاك لعــدد كبيــر مــن حقوقــه األساســية ،كمــا أن إخفــاءه
قســري ًا يشــكل نمطـ ًا قاســي ًا مــن أنمــاط التعذيــب الوحشــي ،وإن االختفــاء القســري الــذي يقــوم بــه النظــام الســوري
بحــق معارضيــه واســع النطــاق ومنهجــي ويشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية.
وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن  131178شــخص ًا بينهــم  3619طفـ ً
ـا
و 8034ســيدة ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري منــذ آذار 2011 /حتــى حزيران/
 ،2021ويعتبــر النظــام الســوري مسـ ً
ـؤوال عــن  % 87.77مــن حصيلــة ضحايــا االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري
فــي ســوريا.
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علــى مجلــس األمــن الدولــي عقــد جلســة خاصــة لمناقشــة قضيــة المختفيــن قســري ًا فــي ســوريا ،وإدانــة اســتراتيجية
النظــام الســوري فــي إرهــاب وتخويــف المجتمــع عبــر ممارســة سياســة اعتقــاالت أقــرب مــا تكــون إلــى خطــف ،ثــم
إخفــاء المواطنيــن الســوريين وتعذيبهــم ،والتأكيــد علــى أن النظــام الســوري غيــر قابــل ألي إصــاح ،والبــد مــن المضــي
بحــل سياســي نحــو الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان وفــي مقدمتهــا الــرأي والتعبيــر.
يتوجــب علــى جميــع الهيئــات والمنظمــات الصحفية والحقوقية حول العالــم االهتمام ومتابعة قضية زميلهم الصحفي
والناشــط السياســي بســام ســفر ،وفضح ممارســات النظام الســوري الوحشــية في إعدام حرية الرأي والتعبير.

تضامن
كل التضامــن مــع الكاتــب والصحفــي بســام ســفر وذويــه ،وال ُبــدَّ مــن نضــال حقوقــي واجتماعــي مُ ســتمر حتــى إطــاق
ســراح المعتقليــن والكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســري ًا.
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