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الثالاثء 9 آب 2016

خماوف هتدد حياة معتقلي سجن السويداء
على اجملتمع الدويل حتمل مسؤولياته وفتح حتقيق ابألحداث اجلارية يف سجن السويداء املركزي

 بيان
مشرتك

شهد سجن السويداء املركزي )مركز احتجاز مدين رمسي(، احتجاجاً على سوء معاملة إدارة السجن للمعتقلني فيه، يوم اخلميس 4/ آب، 
وُيتجز يف سجن السويداء حنو 1280 حمتجزاً، بينهم 743 معتقالً على خلفية قضااي تتعلق ابلرأي واملشاركة يف احلراك الشعيب وهم من 

حمافظات سورية خمتلفة.
سبق احتجاج املعتقلني يف سجن السويداء صدور أحكام جائرة ابإلعدام من قبل حمكمة امليدان العسكرية ضد سبعة على األقل من 
معتقلي السجن، ما جعَل حالة من القلق واخلوف تسوُد نفوس املعتقلني يف ظل الغياب التام للقضاء املستقل والعادل يف املؤسسات 
القضائية السورية؛ ويف يوم اخلميس 4/ آب جرت مشادات كالمية بني املعتقلني وعناصر وضباط من إدارة السجن، بسبب قيام العناصر 
والضباط بتفتيش مهاجع املعتقلني وتوجيه عبارات مسيئة هلم، ما أدى إىل عراك بني املعتقلني وعناصر وضباط السجن، انتهت خبروج 
العناصر والضباط خارج األبنية املخصصة لالحتجاز، مث عاد اهلدوء إىل السجن خاصة بعد تدخل مدير السجن ورئيس فرع األمن 

السياسي وهتدئة احملتجزين الغاضبني وتقدمي وعود بعدم تكرار سوء املعاملة مع استمرار استعصاء املعتقلني داخل السجن.
أبنية  القوات احلكومية إبطالق الرصاص والقنابل املسيلة للدموع بشكل عشوائي حنو  املعتقلون بقيام  يف يوم اجلمعة 5/ آب، فوجئ 
السجن، ودخول عناصر من حفظ النظام إىل األبنية مع استمرارهم إبطالق الرصاص املباشر حنو املعتقلني، ما تسبب بقتل اثنني على 
األقل من املعتقلني وجرح 27 آخرين بينهم إصاابت خطرية، وحماصرة املعتقلني يف أحد أبراج السجن، وبعد تطور األحداث واالستخدام 
املفرط للعنف وإطالق الرصاص املباشر جتاه املعتقلني العزل، تدخل وسطاء من وجهاء وشيوخ مدينة السويداء، فأوقف النظام السوري 
اقتحامه للسجن وطلب من املعتقلني إخراج اجلرحى إلسعافهم، وعودة املعتقلني إىل مهاجعهم مع استمرار هتديده للمعتقلني إبخفائهم 

قسرايً وتعريضهم للتعذيب.
حىت حلظة طباعة البيان، يرفض النظام السوري الكشف عن مصري اجلرحى الذين قام بنقلهم لتلقي العالج وسط ظروف غامضة، وهناك 

خماوف من منع الطبابة عنهم أو تعريضهم للتعذيب والتحقيق. 
لتسريب  منعاً  السجن  السوري إىل قطع االتصاالت عن  النظام  املركزي وجلوء  السويداء  الدامية يف سجن  بناء على تسارع األحداث 

االنتهاكات اليت حتصل يف السجن حنن املوقعون أدانه نطالب بـ:
1 -زايرة عاجلة من قبل اللجنة الدولية للصليب األمحر للتحقيق مبقتل معتقلني عزل، وكشف مصري اجلرحى من املعتقلني، ودون انتظار 

موافقة النظام السوري كي ال ُيفي معامل جرائمه.
2 - الضغط على النظام السوري لكشف أمساء املعتقلني اجلرحى، وأمساء املتورطني إبطالق الرصاص حنوهم وضمان سالمة بقية معتقلي 

سجن السويداء املركزي.
و2042،   ،2041 األرقام:  اليت حتمل  املعتقلني يف سوراي،  األمن خبصوص  سابقة صادرة عن جملس  قرارات  عدة  على  بناء   -  3
املعتقلني- كورقة  امللف اإلنساين -ملف  الفوري عن استخدام هذا  التوقف  السورية  الطلب من احلكومة  و2139، و2254 جيب 

تفاوض، وابلتايل يتوجب اإلفراج عن معتقلي الرأي فوراً.
4 - إىل اجملموعة الدولية لدعم سوراي ومكتب السيد ستيفان دميستورا ومجيع اهلئيات احلقوقية الدولية، نطالب ابلتدخل فوراً وتشكيل 
ضغط دويل على النظام السوري لفتح حتقيق مستقل حول أحداث سجن السويداء وضمان سالمة املعتقلني فيه وتلبية مطالبهم العادلة 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

بوقف احملاكمات اجلائرة وإطالق سراح معتقلي الرأي بشكل فوري وغري مشروط.
اإلثنني 8/ آب/ 2016

املوقعون:
املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية 

مركز اجلمهورية للدراسات الدميقراطية 
مركز مسار 

منظمة الكواكيب 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 

املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري 
املركز الصحفي السوري 

منظمة انشطون سوريون للرصد 
منظمة العدالة ألجل املعتقلني يف سوراي

هيئة فك األسرى واملعتقلني
اهليئة السورية للمعتقلني واملعتقالت

مركز الكواكيب حلقوق اإلنسان
جتمع احملامني السوريني االحرار

منظمة صوت املعتقلني
منظمة نقطة بداية

منظمة التضامن من أجل سورية
شبكة املرأة السورية

منظمة حبر للتنمية السياسية
مؤسسة األمني
مجعية اإلحسان

جلان التنسيق احمللية
فريق ورد دمشق

منظمة سورايان – النمسا
شبكة املعرة اآلن

منظمة ليليت
مجعية رعاية االسرة السورية – تركيا

منظمة محاة حقوق االنسان
محلة أنقذوا البقية

اهليئة السورية لفك األسرى واملعتقلني
SMC املركز اإلعالمي السوري

مؤسسة نبأ اإلعالمية درعا
مركز درعا اإلعالمي

مؤسسة يقني اإلعالمية درعا
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مؤسسة جامسن / األردن/
نقابة احملامني األحرار بدرعا

احلملة الدولية إلنقاذ املعتقلني السوريني
مركز عاصي برس

احتاد الصحفيني الكرد السوريني
مركز حسام عياش للتوثيق يف درعا/ منظمة حقوقية
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