
9/14/16, 10:25 AMاملنظمات الحقوقية وملف االعتقال السياسي

Page 1 of 4http://www.shrc.org/?p=8670

أنت هنا: الرئيسية / إصدار اللجنة / تقارير خاصة / المنظمات الحقوقية وملف االعتقال السياسي

المنظمات الحقوقية وملف االعتقال السياسي
31-تشرين أول-2006

تقول ضحى العسكري أنه ” رغم ما فعلته و تفعله المنظمات الحقوقية واإلنسانية واألفراد في سوريا بالنسبة

لقضية المعتقلين إال أن المآخذ عليها أنها تنظر إلى القضية على أنها (كم) عددي، األمر الذي يجعلها تنتهي

بخروج هذا الكم أو معظمه من السجن، على حين أعتقد أن القضية قضية حيز اجتماعي نوعي في سوريا

وينبغي أن تصبح قضية الكل االجتماعي ألنها تعَبر عن تطلعاته وأحالمه بشكل ما. إن مدى تبعثر وضياع

القضية وشخوصها تشكل انتكاسة للكل، فبقدر ما يدافع المعتقلون عن أنفسهم خارجًا ، عن حقوقهم

المهضومة، بقدر ما ينتزعوا حقوقاً سياسية واجتماعية ومدنية خاصة “كأقلية تعرضت الضطهاد بشع

وطويل”،  بقدر ما يمحون  عذاباتهم ويمنحون لحياتهم وتجربتهم معنى ومثاالً ُيحتذى، تقولون للذاكرة؟ لست

أريد النسيان، ولكن حتى ال نقع في فخ اجترار اآلالم المحبط والمهين والمخيف لألجيال القادمة، أقول : للعمل

.[13]

 

الزالت منظمات المجتمع المدني حديثة النشأة في سوريا، عاجزة عن تقديم مساعدة ملموسة للمعتقل المفرج

عنه. يقتصر ما تقدمه هذه المنظمات، وبشكل خاص منظمات حقوق اإلنسان المحلية- على العمل اإلعالمي-

الذي يتناول كل أو بعض مشكالت المعتقلين السابقين، من مسائل التجريد من الحقوق المدنية والسياسية

والمنع من المغادرة وسواها.

 

ويعود ذلك إلى طبيعة وسوية أداء هذه المنظمات من جهة، و الظروف التي تعمل في ظلها من جهة أخرى،

سواء من حيث عدم الترخيص لها ومنحها الشرعية القانونية، أو من حيث محدودية مواردها المادية في ظل

عدم قبول التمويل الخارجي، فضال عن الظروف األمنية الضاغطة على العمل في الشأن العام السوري.

أما المنظمات الدولية، فقد قدمت مساعدات محدودة لعدد قليل جدا من المعتقلين السابقين، تمثلت أساسا

بمنح لتلقي العالج في الحاالت الصحية الصعبة لبعض المفرج عنهم.

 

وبقيت أشكال التضامن ما بين المعتقلين السابقين تتم بشكل فردي، وتعتمد أساساً على العالقات الشخصية،

فيما عدا مبادرة واحدة نعرض لها فيما يلي.

 

بتاريخ 8 فبراير 2005، وقع 387 معتقال/ة سابقا/ة ، بيانا حددوا فيه مجموعة من المطالب المتعلقة بأوضاع

المعتقلين السابقين وضرورة حلها.”وشَكلت فيما بعد لجنة متابعة مؤقتة لثالثة أشهر كي تتابع هذه المطالب

مع الجهات الرسمية المعنية والتي طلبت لقاء عدد من أولئك الموقعين للبحث معهم في محتوى مطالبهم.

حضرت اللجنة وفهمت أنَّ هناك توجهاً من السيد رئيس الجمهورية لدراسة هذه المطالب وإعداد الملف الالزم
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دَ فعالً، وُرِفع إلى مكتب األمن القومي، على من قبل تلك الجهة المعنية. كما فهمت اللجنة أن ذلك الملف قد ُأِعّ

أن ُيرَفع إلى مكتب السيد رئيس الجمهورية، وأن األمر جدي وإيجابي لكن أفقه الزمني قد يمتد حتى ما بعد

أيلول لتظهر بعض نتائجه. سألت اللجنة الجهة األمنية المعنية مرةً أخرى تحت ضغط تساؤالت الكثيرين من

المعتقلين السابقين الذين حفزتهم خطوة الدولة بصورة إيجابية، فلم يكن هناك أي شيء جديد عند الجهة

األمنية، بل نفس الكالم القديم حول جدية األمر وأفقه الزمني، وعندما قاربت مدة اللجنة على االنتهاء، حاولت

ن حديثًا… وبالفعل تم اللقاء.. وأكد أنه سيصدر قريباً قرار برفع رؤية السيد رئيس مكتب األمن القومي المعَيّ

التجريد عن المعتقلين السياسيين المحكومين باعتبار أن هذا األمر بحسب رأيه هو أكبر عقبة أمام مسألة

مطالب المعتقلين والمالحقين، وأضاف أنه لم يطلع بعد على الملف المرفوع إلى مكتبه ووعد باإلطالع على

ذلك، ودراسة األمر خالل فترة قصيرة ليعطينا جوابًا,وفي الفترة األخيرة اجتمعت لجنة المعتقلين ,المنتخبة

مؤخرا, مع السيد اللواء رئيس مكتب األمن القومي,إال أنها لم تتلق أجوبة واضحة حول القضايا المطروحة

.”[14]

 

وعادت اللجنة لتحديد مطالبها التي تمثلت في :

إلغاء آثار األحكام الصادرة عن كافة المحاكم بحقنا وإعادة االعتبار لنا.

التعويض المادي لكل منا حسب سنوات اعتقاله، سواء كان موظفاً أم غير موظف عند اعتقاله. وحساب سنوات

السجن وما بعدها سنوات خدمة فعلية، على أن يشمل ذلك المفصولين من عملهم بعد إطالق سراحهم.

إعادة من لم يعد إلى عمله، الذي كان له قبل االعتقال، وإيجاد عمل للسجناء الذين لم يكن لهم عمل عند

الجهات الحكومية قبل االعتقال، ويرغبون في ذلك.

اعتبار سنوات المالحقة األمنية بمثابة سنوات اعتقال ومعاملتها بالمثل.

إلغاء قرارات السوق إلى الخدمة اإللزامية الصادرة بحق كل سجين اعتقل أو أجلت خدمته دون إرادته،

وتسريح من سبق سوقه إلى الخدمة من هؤالء.

ـ منح جوازات سفر لكل السجناء السياسيين السابقين، وإزالة جميع إجراءات منع السفر والمغادرة الصادرة
بحق أيَ منهم، وإلغاء اإلجراءات األمنية التي تمنع ذلك.

لم تلق العريضة استجابة واسعة من المعتقلين السابقين ألسباب عديدة. ذكر لنا البعض أن السبب يعود لتناول

القضية في بعدها اإلنساني فقط وتجريدها من بعديها الوطني والسياسي، فيما اعتبر البعض أن التعاطي في

مثل هذه المسائل ينبغي أن ال يكون مع الجهات األمنية كما حصل بل مع السلطات السياسية. ومهما يكن األمر،

فقد عجزت هذه المبادرة عن تحقيق أي من مطالب المعتقلين السياسيين السابقين حتى اللحظة، في ظل عدم

استجابة الحكومة السورية للتعامل مع هذا الملف إيجابيًا.

 

في هذا اإلطار يجمع المعتقلون السابقون الذين التقيناهم على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المعتقلين

السابقين أنفسهم، لمساعدة بعضهم البعض على اجتياز الصعوبات التي تواجههم في حياة ما بعد المعتقل، ولو

بالحد األدنى.

 

تقول ضحى العسكري: “أقترح تشكيل نقابة للمعتقلين لتحسين ظروفهم داخل وخارج المعتقل، السجين

المفرج عنه فاته الكثير، وبحاجة إلى ترميم حياته وعمله ودراسته، ووضعه النفسي واالجتماعي، وقد يكون

المعتقلون السابقون الذين خبروا هذه المعاناة واستطاعوا تجاوزها أقدر الناس على مساعدة غيرهم ممن لم

يتجاوز المحنة بعد”.

بينما ترى روزيت بأن” هناك ضرورة لوجود جمعيات أهلية ومدنية تحمي السجين وأسرته بشكل معنوي

ومادي، إضافة إلى وجود جهة تحتضن أطفال السجناء في ظل قوانين الطوارئ “.

 

ويرى أكرم البني بأننا ” بحاجة إلى خلق ثقافة تثني على العمل بالشأن العام، وهو ما يحتاج إلى جهود مشتركة
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من الجميع. ومن الضروري إعادة تأهيل النشطاء وتكريمهم من جديد، وهذا بحاجة إلى جمعيات وقوى فاعلة

من شأنها تعديل الوعي الجمعي من أجل خلق ثقافة بديلة عن السائد، من جهة، وإدماج السجناء في مشاريع

اقتصادية وتعاونية، من جهة أخرى”.

 

 

 

[13]  من شهادة ضحى عسكري لمشروع “ذاكرة”.
http://www.mokarabat.com/s758.htm [14]  يمكن قراءة كامل البيان على الموقع االلكتروني
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