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بـــــيــــان

بعد إصدار مرسوم العفو الرئاسي مبناسبة الفوز يف االنتخابات الرئاسية وبالتوازي مع مرسوم العفو، شنت القوات احلكومية 
محلة اعتقاالت تعسفية يف مناطق سورية عدة، كان يف مقدمتها حلب، مث محاة، مث محص ودمشق، وأغلب حاالت االعتقال 
متت بشكل عشوائي، وطالت عددًا ممن مشلهم العفو باملرسوم الرئاسي، كما طالت العديد من الشباب، فيما يبدو أهنا حماولة 
من النظام السوري لزجهم يف عمليات التجنيد اإلجباري وسط النقص احلاد يف املخزون البشري لدى القوات احلكومية بفعل 

عمليات اهلروب واالنشقاق، لكن األمر األكثر فظاعة أهنا طالت 7 نساء.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 109 حاالت اعتقال يف أكثر من 22 منطقة خمتلفة يف سوريا، وذلك يف األسبوع 

األول بعد إصدار مرسوم العفو، بينهم 7 نساء.
توزعت احلاالت على الشكل التايل:

حلب مت تسجيل 36 حالة لذكور، و2 إلناث.
محاة مت تسجيل 24 حالة لذكور، و4 إلناث.

محص مت تسجيل 22 حالة لذكور.
دمشق مت تسجيل 20 حالة لذكور، و1 إلناث.

ونشري إىل أن هذه احلاالت هي اليت متكنا من توثيقها يف ظل احلظر واملالحقة، وهي بكل تأكيد تشكل احلد األدىن، وإن كان 
هناك العديد من حاالت اخلطف اليت يصعب جدًا حىت معرفة أصحاهبا.

وإننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نؤكد عدم صدقية أو جدية النظام السوري يف اإلفراج عن املعتقلني الذين يقوم 
باستخدامهم كورقة ضغط يف املفاوضات وقد جتاوزت أعدادهم الـ 215 ألف معتقاًل، بينهم 85 ألفًا هم يف عداد املفقودين 

قسريًا.
إن أخبار االعتقاالت الكبرية يف املدن السورية تُعيد إىل ذاكرتنا مشهد املراوغة الذي قام النظام السوري بتأديته حبسب ما أخربنا 
بذلك ناجون من االعتقال كانوا يف الفرع الداخلي )فرع اخلطيب( التابع ألمن الدولة بالعاصمة دمشق، حيث عايش املعتقلون يف 
الفترة اليت كانت تدور فيها مفاوضات تبادل اإليرانيني زيادة كبرية يف أعداد املعتقلني الوافدين إىل الفرع بشكل عشوائي، ودون 
أي سبب، وإثر صفقة التبادل أفرج النظام السوري عن قسم كبري ممن كان قد اعتقلهم مسبقًا، إهنا املراوغة والكذب ذاته منذ توقيع 
النظام السوري اتفاقية السيد كويف عنان مرورًا بالقرار 2118، والقرار 2139، ومازال النظام السوري يتالعب باجملتمع الدويل 

كيفما يشاء، إنه الدعم الروسي - اإليراين الالحمدود، والعجز الدويل.

األحد 22 حزيران  2014

مرسوم العفو الرئاسي المعنى له


