بيـ ــان مشترك

مخاوف حقيقية على حياة المحتجزين
في سجن حمص المركزي
املئات من احملتجزين تعسفاً يضربون عن
الطعام للمطالبة باإلفراج عنهم

األربعاء  25تشرين األول 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

عام ـاً عــن الطعــام
بــدأ ( )520حمتج ـزاً يف ســجن محــص املركــزي يف يــوم الثالثــاء  17تش ـرين األول/أكتوبــر  2017إضراب ـاً ّ

مطالبــن باإلفـراج عنهــم بشــكل فــوري بعــد ســنوات مــن احتجازهــم بشــكل تعســفي ،وجتــددت هــذه املطالــب عقــب هتديــدات
مباشــرة مــن “اإلدارة اجلديــدة” للســجن متمثلــة بالعميــد “ بــال ســليمان حممــود” ،بــدأت بقطــع املــاء والتيــار الكهربائــي
عــن الســجناء لعـ ّدة ســاعات أثنــاء حماولــة اقتحــام الســجن الــي بــاءت بالفشــل .حيــث أ ّن هنالــك بنائــن اثنــن خيضعــان لســلطة
الســجناء ختوفـاً مــن حتويــل عــدد منهــم إىل احملاكــم االســتثنائية واألفــرع األمنيــة.

وكانــت قضيــة ســجن محــص املركــزي قــد عــادت إىل الواجهــة بعــد زيــارة قامــت هبــا وفــد مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر يــوم
الصحيــة ووضــع الطعــام وغريهــا مــن القضايــا ،إالّ
االثنــن  16تشـرين األول/أكتوبــر  ،2017للوقــوف علــى أوضــاع الســجناء ّ
أ ّن إدارة الســجن قامــت مبراقبــة اللقــاءات مــن خــال فــرض تواجــد شــرطة الســجن أثنــاء املقابلــة ،مــا منــع مــن إيصــال مطالــب
الســجناء إىل اللجنــة بشــكل تــام ،وخاصــة مطالــب ( )492حمتجـزاً علــى خلفيــة النـزاع واألحــداث يف ســوريا ،والذيــن مضــى

علــى احتجازهــم ســنوات عديــدة (معظــم احملتجزيــن متّ حتويلهــم مــن األفــرع األمنيــة يف األعـوام  2011و .)2012وحبســب

مصــادر موثوقــة مــن داخــل الســجن فــإ ّن هنالــك ( )28حمتجـزاً يواجهــون خطــر إخضاعهــم حملكمــة امليــدان العســكرية ،إضافــة

إىل ( )462مــن الذيــن متّ حتويلهــم إىل “حمكمــة اإلرهــاب” الــي تفتقــر إىل املعايــر الدوليــة إلجـراء احملاكمــات العادلــة ،عــاوة
علــى وجــود ( )30ســجيناً علــى خلفيــات جنائيــة خمتلفــة.

ومل تتوقــف هتديــدات مديــر الســجن باقتحــام املبــاين الــي يتحصــن فيهــا الســجناء ،ومــا فتــأ بإرســال التهديــدات عــن طريــق إذاعــة
الســجن ،وحبســب ســجناء فــإ ّن مديــر الســجن هــدد حبرقهــم مــع أهاليهــم.
تطالــب المنظمــات الموقّعــة علــى هــذا البيــان الحكومــة الســورية إلــى االســتجابة الفوريــة لمطالــب المضربيــن عــن

تعرضهــم لســوء المعاملــة أو إطالــة أمــد احتجازهــم التعســفي بعــد اليــوم.
الطعــام ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بح ّقهــم فــي عــدم ّ
كمــا يطالــب الموقعــون بالكــف عــن تحويــل الســجناء إلــى المحاكــم الميدانيــة العســكرية والمحاكــم األخــرى مثــل
“محكمــة اإلرهــاب” ،ووقــف تنفيــذ جميــع أحــكام اإلعــدام.
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ويدعو املوقعني إىل ما يلي:
 إلى األمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان: .1العمــل علــى توفــر ضمانــات ج ّديــة للحيلولــة دون اقتحــام الســجن وارتــكاب جمــزرة حبــق الســجناء أو تعرضهــم للتعذيــب

وســوء املعاملــة.

 .2الضغــط علــى احلكومــة الســورية بشــكل ج ـ ّدي مــن أجــل إعــادة النظــر يف مجيــع األحــكام التعســفية الــي صــدرت حبــق
احملتجزيــن ّأمــام احملاكــم غــر املش ـ ّكلة تشــكيالً قانوني ـاً ،والــي ال تُراعــى فيهــا املعايــر الدوليــة للمحاكمــات العادلــة.
 إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر:الوقــوف علــى املطالــب احلقيقيــة للســجناء وضمــان أمنهــم وســامتهم مــن خــال زيــارة ميدانيــة طارئــة للنظــر يف احلالــة الصحيــة
ألكثــر مــن ( )25ســجيناً مــن كبــار الســن (فــوق سـ ّـن الســتني) وخاصــة ممــن يعــاين مــن أم ـراض مزمنــة مثــل مرضــى القلــب

والســكري وغريهــم.

 إلى الجهات الراعية لمفاوضات اآلستانة ومكتب المبعوث الخاص:الضغــط علــى احلكومــة الســورية والروســية ملنــع ربــط قضايــا احملتجزيــن بالقضايــا العســكرية علــى امليــدان ،ورفــض ربــط قضيــة ســجن
محــص بالوضــع العســكري علــى األرض ،كمــا حــدث عنــد احلديــث عــن اتفــاق حــي الوعــر احلمصــي ،حيــث قــام حمافــظ محــص
بإبــاغ الســجناء عــن ربــط ملفهــم مبلــف الوعــر ،ولكــن مل يتـ ّـم إطــاق سـراح أي شــخص عقــب توقيــع اتفاقيــة الوعــر وتنفيذهــا

الحقاً.
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المنظمات الموقّعة:
 .1االورومتوسطية للحقوق
 .2اطباء و حمامون من أجل حقوق االنسان
 .3املركز السوري للعدالة واملساءلة
 .4منظمة العدالة من أجل احلياة
 .5محاة حقوق اإلنسان
 .6رابطة املعتقلني واملفقودين يف سجن صيدنايا
 .7اليوم التايل
 .8مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا
 .9الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
 .10دوليت
وحرية التعبري
 .11املركز السوري لإلعالم ّ

 .12املركز السوري لألحباث والدراسات القانونية
 .13أورنامو
 .14سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
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