بيان للهيئة السورية للعدالة االنتقالية بشأن المختطفين المدنيين في ريف الالذقية
قامت مجموعة مسلحة تقول أنها معارضة لنظام األسد بنشر تسجٌل مصور بتارٌخ ( 3125-4-23بحسب
التسجٌل)ٌ ،ظهر فٌه  79مدنٌا ً جلهم من األطفال والنساء ،قامت المجموعة بخطفهم فً شهر آب من العام
الماضً من منطقة فً رٌف الالذقٌة.
وقد تم نشر هذا التسجٌل بعد أٌام قلٌلة من عملٌة تبادل جرت بٌن جبهة النصرة والنظام السوري ،حٌث
قامت جبهة النصرة بتحرٌر مجموعة من الراهبات اللواتً خطفتهن الجبهة إثر اقتحامها لبلدة معلوال برٌف
دمشق ،وذلك مقابل تحرٌر النظام السوري لزهاء  261سجٌنة سورٌة بعضهن اعتقل مع أطفالهن.
وطالب خاطفو المدنٌٌن ال 79النظام بإطالق سراح  3111معتقل مدنً وناشط سٌاسً ،شرٌطة أن ٌكون
جمٌع المحررٌن ممن تبلغ محكومٌاتهم عام أو أكثر ،وأن ٌكون نصفهم على األقل من النساء واألطفال،
بحسب أفراد ٌقدمون نفسهم كمسؤولٌن عن ملف تبادل المخطوفٌن.
وبحسب مصادر مؤكدة لجهات معارضة وحقوقٌة فإن النظام السوري رفض عدة محاوالت للتفاوض على
إطالق سراح هؤالء المختطفٌن ،والذٌن ٌعٌشون أزمة إنسانٌة حقٌقٌة فً ظروف اختطاف أكثر مأساوٌة من
تلك التً عاشتها الراهبات أو المختطفٌن اللبنانٌٌن أو اإلٌرانٌٌن ،والذٌن سبق أن أطلق سراحهم بعد أن قام
النظام بالتجاوب مع طلبات الخاطفٌن إثر ضغوط من حلفائه الخارجٌٌن .كما ٌدعً الخاطفون أنهم ٌعانون
لتأمٌن الحد األدنى من متطلبات الحٌاة لهؤالء المختطفٌن.
إن الهٌئة السورٌة للعدالة االنتقالٌة إذ تؤكد رفضها واستنكارها النتهاك حقوق المدنٌٌن السورٌٌن من قبل أي
جهة ،وذلك بحسب تعرٌف المدنٌٌن المتضمن فً اتفاقٌات جنٌف األربعة لعام  2757والمادة  61من
البرتوكول اإلضافً األول لعام  ،2799ودعوتها لتحٌٌد المدنٌٌن من قبل جمٌع األطراف ،فإنها تطالب
باإلفراج الفوري عن المختطفٌن المدنٌٌن فً رٌف الالذقٌة ،وتدعو كافة األطراف الفاعلة للضغط من أجل
اإلفراج عنهم وعن جمٌع المختطفٌن من المدنٌٌن على خلفٌة النزاع فً سورٌا.
كما تحمل الهٌئة نظام األسد المسؤولٌة عن انتشار عملٌات اختطاف المدنٌٌن ،وذلك بسبب ممارسته االعتقال
التعسفً بشكل واسع ومنهجً بحق النشطاء السٌاسٌٌن والمدنٌٌن بشكل عام فً مختلف أنحاء سورٌا ،كما
هو موثق فً تقارٌر لجنة التحقٌق المستقلة بشأن سورٌا التً أنشأها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة منذ تقرٌرها األول الصادر فً  34تشرٌن الثانً لعام .3122
وتجدد الهٌئة التأكٌد على أهمٌة مسار العدالة االنتقالٌة فً سورٌا ،وترسٌخ مفاهٌمه وتبنً آلٌاته المتعلقة
بكشف حقٌقة كافة الجرائم واالنتهاكات بحق المدنٌٌن السورٌٌن وتحدٌد المسؤولٌن عنها وتقدٌمهم للمحاسبة.

