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سوريا :دعوات متجددة إلطالق رساح خليل معتوق يف الذكرى الرابعة العتقاله
رصحت  31منظمة لحقوق اإلنسان اليوم بأنه يجب عىل سوريا أن تفرج فورا ً عن محامي حقوق اإلنسان خليل
معتوق ومساعده محمد ظاظا يف الذكرى السنوية الرابعة الختفائهما القرسي.
ويعتقد أن الرجلني قد اعتقال يف  2أكتوبر/ترشين األول  ،2012عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة وهما يف طريقهما من منزل
معتوق يف ضاحية صحنايا الدمشقية إىل مكتبه يف دمشق .وعىل الرغم من الطلبات املتكررة للمعلومات التي قدمتها عائلتاهما
وزمالؤهما إىل مكتب املدعي العام يف دمشق يف  2012و ،2013فقد نفت السلطات السورية أنها ألقت القبض عىل الرجلني.
وعىل الرغم من هذا اإلنكار ،فإن أفرادا ً من املحتجزين لدى الحكومة والذين أطلق رساحهم يف  2015أبلغوا عائلة معتوق أنهم رأوه
أثناء احتجازهم يف مراكز االحتجاز املختلفة التي تديرها الحكومة ،بما يف ذلك فرع أمن الدولة  285وفرع املخابرات العسكرية
 235يف دمشق .ومنذ ذلك الحني ،لم تتلق العائلة أي معلومات عن مكان وجوده .فمراكز االعتقال التي تديرها قوات األمن التابعة
للحكومة السورية مرعبة ،والتعذيب واألوضاع غري اإلنسانية مستفحلة ،حيث قتل فيها عدة آالف من املعتقلني منذ  .2011وقال
بعض املعتقلني السابقني يف فرع  ،235حيث شوهد خليل معتوق يف  ،2015حسبما ورد ،إنهم احتجزوا يف ظروف سيئة يف
زنزانات مكتظة ،مع عدم كفاية فرص الحصول عىل الغذاء واملياه واملرافق الصحية .أحد املعتقلني ،ال يمكن التعريف به ألسباب
أمنية ،قال إن ما يقرب من خمسة رجال من زنزانته قد لقوا حتفهم يف كل يوم نتيجة للتعذيب أو املرض .
أعربت املنظمات عن قلقها البالغ من اعتقال خليل معتوق يف مثل هذه الظروف الذي من شأنه تعريض حياته للخطر .ويعاني
معتوق من حالة متدهورة من مرض الرئة ،ويتطلب العالج والرعاية الطبية املناسبني ،ولكن الذي يخىش من أنه لم يتلق أيا ً من
ذلك وفقا ً لبعض التقارير املحلية.
وليس من الواضح ملاذا تم القبض عىل الرجلني ،ولكن من املحتمل أن يكون لذلك صلة بعمل معتوق منذ فرتة طويلة باعتباره
محامي حقوق اإلنسان متخصص يف الدفاع عن السجناء السياسيني .وهو أيضا ً مدير املركز السوري للدراسات واألبحاث
القانونية.
ولم يفرج عن معتوق وظاظا عىل الرغم من مناشدات نشطاء ومنظمات حقوق اإلنسان لوضع حد ملمارسات االختفاء القرسي
والتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة يف مراكز االحتجاز يف سوريا .إن قرار مجلس األمن رقم  ،2139يف فرباير /شباط
 ،2014طالب باإلفراج عن جميع املعتقلني بشكل تعسفي ،وهو مطلب تكرر يف البيان الرئايس ملجلس األمن يف  17أغسطس /آب
.2015
منذ بداية النزاع يف سوريا اعتقل آالف األشخاص أو اختفوا .وكثري منهم من النشطاء السلميني ودعاة اإلنسانية والصحافيني.
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ويحدث االختفاء القرسي عندما يحرم أحد األشخاص من حريته عىل أيدي موظفي الدولة أو العاملني بموافقتها ،ويعقب ذلك
رفض اإلقرار بحرمان الشخص املختفي من حريته أو إخفاء مصري أو مكان وجوده.
وينبغي عىل السلطات السورية أن تصغي لهذه املطالبات دون مزيد من التأخري وعىل الفور ودون قيد أو رشط اإلفراج عن معتوق
وظاظا ،فضال عن جميع اآلخرين الذين اعتقلوا ملجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم اإلنسانية .ويتعني عىل مجلس األمن ضمان
التنفيذ الفعال والفوري لقرار األمم املتحدة رقم .2139
إن املنظمات املوقعة أدناه تطالب الواليات املتحدة األمريكية وروسيا بالضغط عىل الحكومة السورية  -وجميع أطراف النزاع
األخرى ممن لديهم معتقالت يف سوريا  -منح املراقبني الدوليني املستقلني إمكانية الوصول دون عائق إىل جميع األشخاص
املحرومني من حريتهم.
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