
سوريا ..... االستهداف الممنهج لنشطاء المجتمع المدني

     نشــرت فضائيــة النظــام الســوري فــي الخامــس مــن آذار الحالــي ضمــن برنامــج »العيــن الســاهرة« مــا 
زعمــت أّنهــا اعترافــات إحــدى »العصابــات اإلرهابيــة« التــي كانــت تقــوم »بالتضليــل اإلعالمــي« و»فبركة« 
األخبــار وعرضهــا علــى مــا ســمته القنــوات المغرضــة، وظهــر فــي ذلــك العــرض الــذي بــث مــن مقــر األمــن 
ــي الهــالل  ــت أولهــم المتطوعــة ف ــن كان ــي دمشــق، عــدد مــن النشــطاء المدنيي ــى – ف ــاب مصل ــي – ب الجنائ
األحمــر العربــي الســوري: مريــم حايــد، الطالبــة فــي كليــة التربيــة فــي دمشــق وهــي مــن مواليــد األتــارب 1991 
فــي حلــب، والصحفــي شــيار خليــل وهــو طالــب فــي كليــة الصحافــة فــي دمشــق وهــو مــن مواليــد عفريــن 1985 
فــي حلــب، والطالــب حــازم واكــد وهــو طالــب دراســات عليــا كليــة الفنــون الجميلــة وهــو مــن أبنــاء محافظــة 

الســويداء مواليــد العــام 1988.

ــن وعــدد مــن النشــطاء  ــد مــن ذوي المعتقلي ــي ســوريا باالتصــال بالعدي ــاكات ف ــق االنته ــام مركــز توثي     ق
ــم للضــرب  ــي بتعرضه ــن الجنائ ــرع األم ــن داخــل ف ــات م ــم معلوم ــه وردته ــّدوا بإّن ــد أك ــم وق ــن منه المقربي
والتعذيــب وتــّم اجبارهــم علــى اإلدالء بهــذه االعترافــات المفبركــة وخاصــة المتطوعــة فــي الهــالل األحمــر 
مريــم حايــد، والتــي لــم تنخــرط فــي النشــاطات الســلمية للثــورة أبــداً وإّنمــا كان ينحصــر مجــال نشــاطها بتقديــم 
الدعــم النفســي لألطفــال وتواجــدت – بمحــض الصدفــة –  فــي البيــت الــذي تــّم اقتحامــه حيــث تــّم اعقتالهــا مــع 
الناشــط حــازم واكــد، وأّمــا بالنســبة لشــيار خليــل فهــو ناشــط اعالمــي كان قــد اعتقــل مــع عــدد مــن النشــطاء من 
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https://www.youtube.com/watch?v=Cena70AWrOs
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مقهــى ســاروجة فــي نيســان 2013 مــن قبــل عناصــر مــن فــرع فلســطين التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية و 
تعــّرض فيــه لتعذيــب منهجــي شــديد علــى يــد عناصــر ذلــك الفــرع، وقــد تــّم تحويلــه بعــد حوالــي ثالثــة أشــهر 
علــى اعتقالــه إلــى ســجن عــدرا المركــزي، ولكنــه أُجبــر علــى القــول أثنــاء المقابلــة أّنــه ذهــب بنفســه إلــى فــرع 
األمــن الجنائــي بعــد أن قــام الفــرع بالطلــب منــه الحضــور إلــى الفــرع المذكــور مــع العلــم أّنــه أخــذ مــن ســجن 

عــدرا المركــزي، وأضافــت المصــادر نفســها لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي

 ســوريا أّن هنالــك مخــاوف حقيقــة علــى حيــاة الناشــط مهــران عبــد العزيــز عيــون – مــن مدينــة دومــا بريــف 
دمشــق - الــذي تــّم ذكــر اســمه علــى أّنــه »إســالمي متشــدد« وهــو يريــد إقامــة دولــة الخالفــة، وهــو باألســاس 
كان قــد تــّم اعتقالــه – للمــرة الثانيــة -  مــع شــقيقه ياســر بتاريــخ 7-1-2014 أثنــاء نزوحهــم مــن مدينــة عــدرا 
العماليــة، ويذكــر أّن والدهــم معتقــل مــن قبــل قــوات النظــام منــذ حوالــي الســنة والنصــف، وهــو ال يحمــل أّي 

فكــر متشــدد علــى اإلطــالق بحســب المصــادر.                                             

    هــذه ليســت المــرة األولــى التــي يعمــد فيهــا إعــالم النظــام المجــرم إلجبــار المعتقليــن والمعتقــالت علــى 
الظهــور علــى شاشــاته لــإدالء باعترافــات مفبركــة ، وكأن كل مايلقــاه المعتقلــون فــي أقبيــة مخابــرات النظــام 
مــن تعذيــب وإســاءة معاملــة اليكفــي حتــى يتــم اســتغاللهم لنشــر دعايــات النظــام وفبركاتــه بحــق المعتقليــن وا

لمعتقــالت.                                                                   
                                               

ــة التــي يعرضهــا       إّن مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا، إذ يشــجب ويديــن هــذه المســرحيات الهزيل
النظــام علــى إعالمــه متجــاوزاً بذلــك  كل الحــدود األخالقيــة واإلنســانية، يطالــب فــي الوقــت نفســه باإلفــراج 
الفــوري عــن النشــطاء الثالثــة، ويحّمــل النظــام الســوري المســؤلية الكاملــة عــن ســالمتهم وحياتهــم ويخــّص 
بالذكــر المعتقليــن مهــران وياســر عيــون، كمــا ويناشــد جميــع المنظمــات والهيئــات الدوليــة  للتدخــل لحمايــة 
المعتقليــن المذكوريــن واإلفــراج عنهــم فــوراً كمــا عــن عشــرات اآلالف مــن المعتقليــن والمعتقــالت فــي ســجون 

النظــام.                                                                                                                                        

                                                                     مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا
                                                                     آذار - مارس - 2014


