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"كانت ابنتي تنزف حتى املوت  -ولكنهم لم يطلبوا سيارة
إسعاف"

الجئ من سوريا يف مرص متحدثا ً إىل محمد املسريي ،الباحث يف الشؤون املرصية بمنظمة
العفو الدولية ،عن رؤية ابنته وهي تُردى برصاص قوات األمن املرصية.
فروا
يعيش يف مرص حاليا ً نحو  300,000سوري ممن ﱡ
من بالدهم التي مزقتها الحرب أمالً يف إيجاد األمان
لهم ولعائالتهم .ولكن عىل مدى العامني املاضيني
أصبحت األوضاع يف مرص خطرية وغري آمنة عىل نحو
متزايد ،وأخذ الالجئون من سوريا يواجهون تمييزا ً
تعرضوا
وانتهاكات لحقوقهم اإلنسانية .فقد ﱠ
لالعتداءات اللفظية والتهديدات يف وسائل اإلعالم وعىل
ألسنة شخصيات عامة ،ولعمليات التوقيف واالعتقال
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التعسفي ،ويف بعض األحيان للرتحيل القرسي إىل سوريا
أو غريها من البلدان املجاورة يف املنطقة .وأصبحت
أوضاعهم يف مرص يائسة إىل حد أن بعضهم أقدم عىل
ركوب املخاطر بعبور البحر إىل أوروبا بطريقة غري
رشعية.

صورة
لصفاء ،يف
الثامنة من
عمرها ،والتي
توفيت بعد
أن تعرضت
إلطالق النار
من قبل
الجنود
املرصيني
© Private

وتحدث رب إحدى العائالت السورية ملنظمة العفو الدولية عن
محاولته املأساوية مغادرة مرص ،فقال:
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"أنا سوري ،أعيش يف األسكندرية بمرص منذ ثالث
سنوات .وعائلتي مسجلة لدى املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني هنا .إن الحياة يف
مرص ال تُطاق ،فعائلتي تتالف من تسعة أشخاص:
أنا وزوجتي وسبعة أطفال ترتاوح أعمارهم بني
سنتني و  16سنة .وال أستطيع اإلنفاق عىل العيش
يف مرص ،ألنني بدون عمل تقريبا ً وحيث إمكانية
الحصول عىل التعليم والرعاية الصحية محدودة.
ُ
دفعت نقودا ً إىل مهربني كي ينقلوني مع عائلتي
ولذا
إىل أوروبا.
ُ
اصطحبت عائلتي
"عشية  6أغسطس ،2015
ُ
واتجهت نحو بلطيم ]مدينة ساحلية يف مرص[ حيث
قابلنا املهربني .كنا مجموعة مؤلفة من  96الجئا ً
ومهاجراً ،بينهم سوريون وسودانيون وإرتريون
ومرصيون أيضا ً .وكان من املفرتض أن نُنقل جميعا ً
إىل قارب يق ﱡلنا إىل إيطاليا .بيد أن ذلك الرتتيب جاء يف
اليوم نفسه الذي كانت السلطات املرصية تحتفل
بافتتاح الفرع الجديد لقناة السويس ،حيث تم
تشديد الوجود األمني الكثيف يف جميع النقاط
الحدودية الساحلية املرصية .ولم يكن بإمكان أية
حرشة عبور البحر املتوسط يف ذلك اليوم ،فقوات
الرشطة والجيش موجودة يف كل مكان.
"نق َلنا املهربون بالسيارات من بلطيم إىل طريق
رسيع ،ثم أنزلونا بالقرب من الشاطئ يف برج الربلس
ورسنا عىل األقدام
يف حوايل الساعة الثانية صباحا ًْ .
ملدة  45-30دقيقة للوصول إىل الشاطئ .وحال
اقرتابنا ،خرج علينا نحو خمسة جنود من الجانب
األيمن ورصخوا بنا "توقفوا وإال سنطلق النار
عليكم" ،فتوقفنا وانبطحنا عىل األرض ولكن الجنود
أطلقوا النار يف الهواء وباتجاهنا عدة مرات .وقد
ركض بعض األشخاص والذوا بالفرار.
ُ
سمعت ابنتي صفاء،
"عندما توقف إطالق النار،
وعمرها ثماني سنوات وهي ترصخ "قلبي ،قلبي".لم
ُ
فنزعت سرتة النجاة التي كانت
أعرف ما كان يحدث،
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ُ
اكتشفت أنها أُصيبت برصاصة يف بطنها دخلت
ترتديها،
ُ
رصخت
من الجهة اليمنى وخرجت من الجهة األخرى.
ُ
وتوسلت إىل الجنود كي يُحرضوا سيارة إسعاف لنجدة
ابنتي ،ولكن الجنود لم يفعلوا ،وظلت صفاء تنزف.
لكنهم طلبوا عرب الراديو من ضباط يف الجيش الحضور
ُ
توسلت إىل الجنود مرة تلو أخرى ،ولكن
إىل املكان .لقد
بدال ً من طلب اإلسعاف قام أحدهم بركيل.
َ
ْ
طالبة النجدة
وقفت زوجتي ورصخ ْت يف وجه الجنود
"
واستدعاء اإلسعاف .فأشهر أحدهم بندقيته يف وجهها
وأمرها بالجلوس عىل األرض ورشع بإطالق النار يف
الهواء كي يخيفنا .أ ُ
ْ
صيبت طفلتي البالغة من العمر
سنتني بالهلع وبدأت بالبكاء واالرتعاش بسبب صوت
إطالق النار .واستمر الجنود بشتمنا وإهانة األطفال
والنساء باستخدام كلمة "عاهرات".
ُ
واصلت الرصاخ طلبا ً للنجدة بينما كنت أض ﱡم طفلتي،
"
فاقرتب أحد الجنود ونخسها بقدمه ملعرفة ما إذا كانت
عىل قيد الحياة أم ال .كانت طفلتي تحترض ،ومع ذلك
فقد ظل ينخسها بقدمه!"
يف تلك اللحظة أجهش األب بالبكاء ،وتم التوقف عن
الحديث إىل أن أصبح قادرا ً عىل االستمرار.
"ثم قال يل الجندي" :يجب أن تحمدوا الله عىل أنكم
جميعا ً أحياء ،فقد كان يمكن أن تكونوا اآلن يف عداد
األموات ".كان الجنود قد طلبوا من الضباط املجيء إىل
املكان عندما قبضوا علينا ،ولكنهم وصلوا بعد ثالث
ساعات .يف تلك األثناء كانت ابنتي تنزف وتتلوى عىل
ُ
أردت أن أوقف أملها ،ولكنني لم
الرمل من شدة األلم.
أستطع .ويف الساعة الخامسة والنصف صباحا ً وصل
الضباط ونقلوني مع ابنتي وشخصني آخرين جريحني
ْ
فارقت طفلتي
يف سيارة إىل املستشفى يف بلطيم ،حيث
الحياة.
" أما األشخاص الذين لم يتمكنوا من الهرب ،فقد
اقتيدوا إىل مركز اعتقال تابع للرشطة يف بلطيم.
واحتجزت ملدة  11يوماً ،إىل جانب  48شخصا ً آخر،
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ونقلنا إىل مركز رشطة بلطيم .كما احتُ ُ
جزت ملدة 11
يوما ً يف مركز رشطة برج الربلس ،إىل جانب 48
شخصا ً آخر ،من بينهم ما ال يقل عن  15طفالً
ترتاوح أعمارهم بني ستة أشهر و  18سنة ..وبعد
ثالثة أيام من االعتقال ،استجوبني النائب العام بشأن
الهجرة غري الرشعية .ثم أمر بإطالق رساحنا ،ولكننا
بقينا يف الحجز ملدة ثمانية أيام أخرى بانتظار
الحصول عىل شهادة "غري مطلوب" من قطاع األمن
الوطني يف وزارة الداخلية .ويف مساء 17
أغسطس/آب أُطلق رساحي مع معتقلني سوريني
آخرين.
"ويف  13أغسطس/آب أخرجتني الرشطة من السجن
لتس ﱡلم جثة ابنتي ودفنها .ورافقني ضابط رشطة يف
ُ
تسلمت جثتها.
املواصالت العامة إىل املرشحة حيث
ولم يحرض أحد من أفراد الجيش ملساعدتي يف دفنها
أو عىل األقل ملواساتي بعد أن قتلوها .لكن الرشطي
كان إنسانا ً طيبا ً وقال يل" :ال تقلق إذا لم يحرض أحد
ملساعدتنا عىل دفنها ،فسنقوم بدفنها بأيدينا،
وسأساعدك يف ذلك ".ذهبنا معا ً إىل املسجد للصالة
عىل جنازة ابنتي .وكان املوجودون يف املسجد طيبني
وساعدوني عىل حمل ابنتي إىل املقربة اإلسالمية يف
بلطيم ،حيث قمنا بدفنها .وقد دُفنت بعد مرور ستة
أيام عىل وجودها يف املرشحة ،وهو أمر مخالف
لتعاليم اإلسالم.
"أجرت سلطات الطب الرشعي ترشيحا ً للجثة،
ولكنني لم أ ﱠ
ُ
وسمعت
طلع عىل تقرير الطب الرشعي.
أنه يجري التحقيق مع الجنود وأن اثنني منهم قيد
االعتقال.
"أما زوجتي فهي اآلن إما باكية أو نائمة طوال
الوقت .فقد أ ُ
ْ
صيبت بصدمة وال تستطيع مواجهة
الواقع بأنها فقدت طفلتها .وال أستطيع أن أنزع من
مخيلتي صورة ابنتي وهي تحترض بني يديﱠ  ،بينما
تركها الجنود وهي تنزف ملدة ثالث ساعات بدون
إحضار سيارة إسعاف .إنني لن أنىس ذلك املشهد.
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"وأما أطفايل فإنهم يرتعشون عندما يرون جنودا ً .وتبدأ
ابنتي البالغة من العمر سنتني بالرصاخ واالرتعاش عندما
ترى جندياً ،فهي ال تستيطع نسيان الحادثة ،وقد أصيبت
بصدمة كذلك .وال يريد أطفايل الذهاب إىل املدرسة .ال
يمكنني وصف مشاعرنا .إنني اآلن ال أريد من هذا العالم إال
شيئا ً واحدا ً :الخروج من هذا البلد ،فالحياة هنا ال تُطاق.
ُ
حاولت الوصول إىل العديد من القنوات التلفزيونية
"
املرصية وغريها من النوافذ اإلعالمية إلثارة قضيتي من
خاللها ،ولكنني أ ُ ُ
بلغت بأن انتقاد الجيش املرصي خط
أحمر ال يمكن تجاوزه".
وأ ُ ْ
بلغت منظمة العفو الدولية بأن النائب العام العسكري
فتح تحقيقا ً يف حادثة مقتل صفاء ،ولكنها لم تحصل عىل
أية تفاصيل أخرى .وقال الوالد للمنظمة إنه ومحاميه مُنعا
من الحصول عىل ملف القضية .بيد أنهما أُبلغا بأنه وُجهت
إىل الجنديني تهمة "القتل الخطأ غري اإلرادي" وليس
"القتل العمد" أو "القتل الخطأ اإلرادي" ،حيث أن جريمة
َ
يعاقب عليها بموجب القانون
"القتل الخطأ غري اإلرادي"
املرصي بالسجن ملدة تصل إىل سنة .ويف بعض هذه
القضايا ،يُصدر القضاة أحكاما ً بالسجن مع وقف التنفيذ
فقط.
إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات املرصية إىل إجراء
تحقيق عاجل وواف ومستقل ومحايد من قبل محكمة
مدنية عادية أُنشأت بموجب القانون ،وتقديم املشتبه يف
مسؤوليتهم الجنائية إىل ساحة العدالة يف محاكمة عادلة
بدون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام .وينبغي إعالن نتائج
التحقيق عىل املأل .وللضحايا واملجتمع الحق يف معرفة
الحقيقة املتعلقة بمالبسات حادثة القتل وسري التحقيق
ونتائجه.
كما تدعو املنظمة إىل توفري األمن واألمان ألكثر من
 380,000شخص من الالجئني السوريني األكثر ضعفاً،
وذلك عن طريق إعادة توطينهم ،أو السماح لهم بالدخول
ألسباب إنسانية ،أو توفري الطرق اآلمنة والقانونية للوصول
إىل البلدان األكثر ثراء يف العالم بحلول نهاية عام ،2016
وفقا ً ملبدأ املسؤولية وتقاسم األعباء.
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ﱢ
خري
الخري وإيااس عيياش ووماهر
عىل حالةة – عببدالعزييز
ضوء ىل
ض
طحان
ط
الحرية والصحة والسالمة لعبد العززيز وماهر وإياس".
ة
"نرريد

سلطات
ري ،فقد كانت الس
ست املرة األوىل اللتي يُعتقل فيها عبدالعزيز الخري
وهذه ليس
جماعي ألعضاء قيياديني
السورية ققد اعتقلته يف عام  1992خالل عملية اعتقال ج
بعد قضاء عدة سنووات متواريا ً عن أنظار
يف حزب اللعمل الشيوعي غغري املرخص ،د
محاكمة جائرة بشكل ص
ة
سنة إثر
األمن .وقد حُ كم باللسجن ملدة  22س
قوات ن
صارخ
إطالق رساحه يف عام .2005
قبل ق
صديق قديم لعبد العزيز الخري ،ململنظمة
حام سوري وص
أنور البني ،وهو مح
وقال ر
العو الدوللية:
ساءل دائما هل نتتحدث عن عبد اللعزيز
" عندما ننتحدث عن عبد العزيز الخري نتس
عندما كان
ا
الطبيب اللذي كانت مهنة مداواة اآلخرين هاجسه الدائم  .قام بها
يتوانى عن
ى
خالل أكثر من عرش سنوات لم
متخفيا وههاربا من مالحققة األمن له ل
حريته وحياته من االععتقال
ه
طورة عىل
تقديم خددمته رغم ما يعننيه هذا من خط
سية أم
.وقام بها أثناء االعتقال وببعد خروجه من السجن رغم كل مشاغله السياس
عبدالعززيز ﱢ
الخري © Priivate
عن عبد العزيز النناشط السيايس ووالقيادي بحزب العمل الشيوعي الذي
نتحدث ن
الخري طبييب ورئيس مككتب العالقات االخارجية يف ههيئة أمىض حيااته يساهم ببناء الحزب وأفكاره وعمله ؟
ﱢ
عبدالععزيز
ري
التنسيق الوطنية
يق
ضبان
من عمره وراء القض
للتغيري الديمقراطي ،وهو ائتالف لجمماعات سياسية غغري " أم نتحددث عن عزيز املععتقل الذي أمىض عرش سنوات ن
ء
مسلحة ويضم
ة
سجناء
حياة السجن والس
صيدنايا العسكرري ترك خاللها ببصمة كبرية يف ح
نشطاء سياسيني أيضاً ،بينهم يساريوون وقوميون عررب .يف سجن ص
االنتقال السلمي للسلط
ل
وقد تأأسست الهيئة يف عام  ،2011ووتدعو إىل
خدمات
لتحسني رشوط اعتقاللهم وتقديم الخ
ني
طة .بتفانيه اللكبري بمساعدة السجناء
الصحية ووالطبية لهم عرب أأدوات بسيطة ج
جداً؟
طحان مع هيئة اللتنسيق الوطنية.
إياس عياش وماهر ط
كما عممل كل من س

صمة السورية دمشق .ويف 200
الثة يف العاص
ويعيش الرجال الثال
ش
سبتمرب/أيلول  ،2012كان عبدالعزيزز الخري وإياس ععياش يف الطريق إىل
رب
ْ
صني،
قادمني من ممطار دمشق إثر عودتهما للتو ممن رحلة إىل الص
منزليههما
حيث كانا عضويْن يف وفد هيئة التتنسيق الوطنية ،واستقبلهما مااهر
وكانت املنطقة املحييطة
ت
طحان يف املطار كي يوصلهما إىل ممنزليهما.
التفتيش.
ش
باملطار تحت سيطرة السلطات السوررية ،وفيها عدد ممن نقاط
ر
ﱠ
ستقل الوفد ثالث سيارات ،ويف ح
وقد اس
حني تقدمت السياارة األوىل عرب نققطة
سيارة الثانية اللتي
تفتيش تديرها املخابررات الجوية ،فققد تم إيقاف الس
ش
طحان ،وتم اقتتياد
كانت تق ﱡل عبدالعزيز الخري وإياس عياش وماهر ط
الوقت .وكان من املققرر
الرجال الثالثة منها ،وولم ترهم عائالتههم منذ ذلك ت
ل
سيايس يُعقد بعدد ثالثة أيام.
أن يشااركوا يف مؤتمر س

سان الوالد الذي لم يستطع أن ييمنح عائلته من وقته
"أم عن ععبد العزيز االنس
الكثري ولككنها كانت دائما حارضة بروحه وهاجسه لالستتمرار والعمل  ،أم عن
عبد العزييز ابن العائلة اللعلوية العريقة الذي لم ترتك إلإلرث عائلته املجاال أن
طائفة
يتحكم بممصريه فكان معاارضا لنظام كاننت أهم صفاته أنه اعتمد عىل الط
العلوية لتتدعيم قوته.
خري،
الطبيب عبد العزيز الخ
ب
حدث عن
عن كل ذلك دفعة واحدة عندما نتح
نتحدث ن
كل هذه
سبب كل ذلك تم تتغييبه قرسيا ل
وألنه كل ذذلك كان هدفا دائما للنظام  ،وبس
سمح بزيارته أو ممعرفة مصريه أو
املدة ولم ييعرض حتى عىل محكمة ولم يسم
شخص مثل عبد العززيز
التواصل ممع عائلته  ،فقط تم إخفاءه ألن ممجرد وجود ص
شخص.
بكل هذه االصفات يمثل تههديدا كبريا جدا للنظام بنى كل هييكلته عىل ص
جدا .
" نحن أككثر من قلقني ععىل حياة عبد اللعزيز الخري بل نحن خائفون ج
الجرائم ال يفكر حتى ددقيقة
م
كاب أبشع
فالنظام اللسوري الذي لم يتورع عن ارتكا
رصاخ
يجب رفع الصوت ععاليا جدا حتى الرص
سجله  ،لذلك ب
جريمة جديدة لس
بإضافة ج
صحان وإياس عياش وكل املععتقلني
الخري ورفاقه ماهر ص
 ،نريد عببد العزيز ري
أحرارا سلليمني معافني".

الحمالت
4

ضد االختفاء
للمشاركة يف حملة منظمة االعفو الدولية ض
ع التايل:
جى زيارة املوقع
القرسي ،يرج
https://www.amn
nesty.org/en/geet-involved/takeacttion/detention--in-syria

مات ،يُرجى زياررة املوقع التايل:
ملزيد من املعلوم
https://w
www.amnesty.org/en/documents/mde24/
010/20
013/en/

حنة
سورييا :أصوات يف مح

املعلومات

أن وكالة األنباء اللسورية "سانا" نقلت خربا ً
الثة
مفاده أن الرجال الثال
ه
ومع ن
طفوا من قبل عننارص يف جماعة إرهابية" ،فإنههم شوهدوا يف ففرع
"اختُط
باملزة يف دمشق بعد اعتقالهم بوقت قصري .وبعد مررور
املخابررات الجوية ة
قرابة ثثالث سنوات لم تتصل أية معلومات بشأن أماكن ووجودهم أو حالتتهم
حان
عبدالعزيز الخري وإياس ععياش وماهر طح
ز
وتعتقد مننظمة العفو الدوولية أن
الصحيية ،وال تزال السللطات تنفي اعتقاالهم.
رساحهم فورا ً وبال قيد أو رشط.
م
إىل إطالق
سجناء رأي ،وتدعو ىل
ء
هم

طس/آب 2015
أغسط

