ُعذب لمشاركته
في احتجاج عام
دانيل كوينتيرو
فنزويال

اكـتـب رســـالـة
غير حياة إنسان
ّ
ُاكتب رسالة موجهة إلى الرئيس الفنزويلي

طالبه فيه بإجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم

تعرض دانييل للتعذيب وساعد على محاسبة المسؤولين

وأخبر كوينتيرو منظمة العفو الدولية في وقت
ً
قائال« :لقد قاموا بركلي ولكمي على
الحق
وجهي وأضالعي وضربوني على جبهتي بأعقاب
ً
ً
جميعا على
قائال« :لقد تناوبوا
بنادقهم» .وأضاف
ضربي .وجلدني أحدهم على كتفي األيسر بحبل
جلدي» .ولقد ُجرد من مالبسه باستثناء سرواله
وقيدت يداه باألصفاد ُ
الداخلي ُ
وأجبر على قضاء
تسع ساعات في وضعية تكور المست فيها
ً
ضربا كلما
أصابع يديه كاحليه .وكانوا ينهالون عليه
أتى بحركة.
وأخبر دانييل منظمة العفو الدولية أنه تعرض
بشكل مستمر لإلذالل واإلهانة والتهديد ،وتعرض
للسب والتهديد .وفي إحدى المرات ،قال لي

ويذكر أن دانييل هو أحد األشخاص الكثر الذين
ُ
اشتكوا من تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب
سوء المعاملة في فنزويال .ويظهر أن السلطات
قد استهدفت األشخاص الذين تعتقد أنهم قد
شاركوا في االحتجاجات الشعبية التي اجتاحت
البالد في وقت سابق من العام الحالي.
يرجى كتابة رسالة موجهة إلى الرئيس
الفنزويلي طالبه فيها بإجراء تحقيق كامل
ومستقل في مزاعم تعرض دانييل
للتعذيب وبالمساعدة على محاسبة
المسؤولين عن ذلك.

ُاكتب إلى :رئيس فنزويال Sr. Nicolás Maduro Moros,
President of Venezuela, Final Avenida Urdaneta,
Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores, Caracas,
Distrito Capital, Venezuela
التحية :فخامة الرئيس
تويتر@NicolasMaduro :

ُاكتب رسالة لمؤازرة دانييل

يرجى إرسال رسالة أو بطاقة لدانييل من خالل فرع
منظمة العفو الدولية في فنزويال ،إلخباره بأننا لن ننساه.
ديسمبر/كانون األول 2014
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ً
عاما) للضرب والترهيب
تعرض دانييل كوينتيرو (21
والتهديد باالغتصاب على أيدي عناصر الحرس
الوطني في فنزويال عقب إلقاء القبض عليه وهو
في طريق عودته إلى المنزل بعد مشاركته في
مظاهرة مناوئة للحكومة في فبراير/شباط .2014

الضابط اآلمر« :إنهم سوف يحرقوك ،وكان لديه
عبوة بنزين ،وأسالك وثقاب .وقام الجيش كله
بمحاصرتي عندما ضربني تسع مرات بهراوته».

عن ذلك.

ويمكنك استخدام جملة بسيطة باإلسبانية Estamos
«( pensando en tiنحن نفكر فيك»).
أرسلها إلى:
Amnistía Internacional Venezuela, Apartado
Postal 52121, Sabana Grande, Caracas 1050,
Venezuela

