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ــق االنتهــاكات فــي ســوريا، أّن عناصــر مــن  ــاء الســيدة رشــا شــربجي لمركــز توثي ــال أحــد أقرب      ق
األمــن المتواجــد فــي مقــّر مبنــى الهجــرة والجــوازات فــي العاصمــة دمشــق – منقطــة المرجــة -  قامــت 
باعتقــال الســيدة شــربجي مواليــد داريــا، ريــف دمشــق، العــام 1982 وثالثــة مــن أطفالهــا الصغــار وهــم: 
ــار  ــول العبّ ــة البت ــار – ســنتان ونصــف – وفاطم ــى العبّ ــع ســنوات - وشــقيقتاه من ــار - أرب ــس العبّ أوي
ــار 34 عــام،  ــى العبّ ــال الصغــار وهــم: اآلنســة ليل ــا األطف ــى عّمت ــة إل وعمرهــا ســنة ونصــف، باإلضاف
واآلنســة بنــان العبـّـار 38 عــام، وقامــت باقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة وذلــك فــي يــوم الخميــس الواقــع فــي 
22-5-2014، وأضــاف المصــدر لمركزنــا، أّن العائلــة - شــربجي وأطفالهــا الثــالث - كانــوا فــي طريقهــم 

لتقديــم بالغــات أمنيــة إلــى أحــد مخافــر الشــرطة تفيــد بفقدانهــم جــوازات ســفرهم - وكانــت ليلــى وبنــان 
ترافقانهــم - وعنــد انتهاءهــم مــن تنظيــم ضبــط الشــرطة أصــوالً توّجهــوا إلــى مبنــى الهجــرة والجــوازات 
فــي دمشــق حيــث تــّم اعتقالهــم بشــكل تعســفي واقتيادهــم إلــى جهــة غيــر معلومــة، ودون إظهــار مذكــرة 
ــال ســمحت إلحــدى الســيدات  ــي قامــت باالعتق ــال المصــدر أيضــاً أّن العناصــر الت ــم، وق ــف بحقّه توقي

باالتصــال بذويهــا وإخبارهــم فقــط عــن عمليــة اعتقالهــم.                                                                                                                   

     علمــاً أّن المعتقليــن جمعيــاً مــن مواليــد مدينــة داريــا فــي ريــف دمشــق وقــد دفعتهــم الحمالت العســكرية 
التــي قامــت بهــا قــوات النظــام إلــى النــزوح إلــى مناطــق أخــرى فــي الريــف الدمشــقي، وتعانــي الســيدة 
رشــا مــن مــرض الّســل، وهــي كانــت حامــل بطفليــن توأميــن أثنــاء االعتقــال حيــث يشــّكل هــذا االعتقــال 
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خطــراً حقيقيــاً علــى حياتهــا وحيــاة األجنـّـة، فمــن المحتمــل جــداً أن تُحــرم مــن الرعايــة الصحيــة الطبيعيــة 
فــي أقبيــة أجهــزة األمــن، وأعــرب المصــدر لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا عــن خوفهــم الشــديد 
علــى مصيــر المعتقليــن خاّصــة األطفــال منهــم فــي ظــل تــوارد أخبــار يوميــة عــن حــاالت قتــل تحــت 
التعذيــب أو نتيجــة الجــوع والمــرض فــي أقبيــة مخابــرات النظــام الســوري، فهــذه ليســت المــرة األولــى 
التــي يتــّم فيهــا اعتقــال عائــالت بأكملهــا وإخضاعهــم لإلخفــاء القســري فقــد تــّم اعتقــال  طبيــة األســنان 
ــا العباســي 43 عــام، بتاريــخ 11-3-2013 مــع أطفالهــا الســتّة وزوجهــا، وأصبحــوا اآلن فــي  الســيدة راني

عــداد المختفيــن قســرياً.                                                                                                                     
                                 

     إّن مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا إذا يديــن جميــع عمليــات االعتقــال التعســفي فــي ســوريا، 
يحّمــل أجهــزة األمــن الســورية المســؤولية الكاملــة عــن أي مكــروه يمكــن أن يصيــب المعتقليــن ويدعــو 
إلــى اإلفــراج عنهــم فــوراً بــدون قيــد أو شــرط، ويطالــب المنظمــات العالميــة المعنيــة بالتدخــل إلطــالق 

ســراحهم علــى الفــور.                                                            
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