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تحـرك عاجـل
شقيق ناشط سوري قتيل عرضة للخطر
ال يزال حازم تيسير مطر ،شقيق الناشط السوري القتيل غيث مطر ،مفقودا في بلدته األصلية داريا بسوريا منذ
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فبراير/شباط .وثمة مخاوف من أن يكون قد قُبض عليه وأن يكون معتقل اآلن في حجز سري في ظروف تصل إلى
حد االختفاء القسري .وإذا كان األمر كذلك ،فإنه يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة
المعاملة.
وفقا ألحد صالت منظمة العفو الدولية يف سوريا ،فإن حازم تيسري مطر غادر منـزل أحد أقربائه يف حوايل الساعة الثامنة
والنصف من مساء يوم  7فرباير/شباط  ،2012ورمبا كان متوجها بالسيارة إىل احملل التجاري الذي يعمل فيه .وعند الساعة
احلادية عشرة ليال ،مل يعد أحد يعلم عنه شيئا .وقد حاول أقرباؤه االتصال به على هاتفه اخلليوي ،ولكنه كان مغلقا ،وظل
مكان وجوده جمهوال منذ ذلك الوقت .ومل تطلب عائلته معلومات من السلطات مباشرة بسبب خوفها الشديد من فعل
ذلك .كما أن السلطات ،حبد علم منظمة العفو الدولية ،مل حتاول تزويد عائلته بأية معلومات حول مصريه ،مبا يف ذلك من
خالل البيانات العامة.
وذكر نشطاء يف داريا أن وجود قوات األمن يف املنطقة ازداد بشكل كبري منذ بداية فرباير/شباط  .2012ويف عطلة هناية
األسبوع اليت سبقت اختفاء حازم تيسري مطر ،استوقفه أحد افراد قوات األمن يف الشارع وطلب منه تسليم هاتفه اخلليوي.
ويف
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يونيو/حزيران  ،2011كان عناصر من جهاز األمن التابع للقوات اجلوية قد قبضوا على حازم تيسري مطر و والده

واحتجزومها ملدة يوم واحد .وخالل ذلك الوقت مت استجوابه بشكل موسع بشأن شقيقه غيث مطر ،وهو ناشط بارز يف
املنطقة ،كان قد قُبض عليه يف  6سبتمرب/أيلول  ،2011وقُتل يف وقت الحق ،أثناء وجوده يف حجز السلطات السورية على
ما يبدو.

ويُعتقد أن حازم تيسري مطر كان يشارك يف مجيع األنشطة املؤيدة لإلصالح يف سياق االضطرابات الدائرة يف سوريا .بيد أنه
ُُيشى أن يكون قد قُبض عليه ،وأن يكون معتقال يف الوقت الراهن يف حجز سري ،وذلك بسبب اهتمام قوات األمن

وتبّي الحقا أهنم
املستمر به وبعائلته ،فضال عن العمليات األمنية اجلارية يف داريا ،اليت فُقد خالهلا عدد من األشخاصَ ،
حمتجزون .فإذا كان حازم تيسري مطر حمتجزا ،فإنه سيكون عرضة خلطر التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة.
يرجى كتابة مناشدات فورا باللغات اإلنجليزية أو العربية أو بلغتكم الخاصة ،بحيث تتضمن ما يلي:
 اإلعراب عن القلق من أن يكون حازم تيسري مطر قد قُبض عليه ،ومن أنه رمبا يكون معتقال يف حجز سري،
ودعوة السلطات إىل كشف النقاب فورا عن أية معلومات رمبا تكون حبوزهتا بشأن مكان وجوده؛
 الدعوة إىل محاية حازم تيسري مطر من التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة ،والسماح له بإجراء اتصال فوري
بعائلته ومبحام من اختياره ،وتوفري الرعاية الطبية الضرورية له؛
 دعوة السلطات إىل إطالق سراحه فورا إذا كان معتقال .ما مل تتم توجيه هتم رمسية له بارتكاب جرمية جنائية
معرتف هبا دوليا ،وحماكمته وفقا للمعايري الدولية للمحاكمات العادلة.

يرجى إرسال المناشدات قبل  20مارس/آذار  2012إلى :
الرئيس
بشار األسد
القصر اجلمهوري
شارع الرشيد
دمشق
اجلمهورية العربية السورية
فاكس ( +963 11 332 3410 :واصل احملاولة)
المخاطبة :سيادة الرئيس

وزير الداخلية
معايل اللواء حممد إبراهيم الشعار
وزارة الداخلية
شارع عبدالرمحن الشهبندر
دمشق
اجلمهورية العربية السورية
فاكس+963 11 211 9578 :

( واصل احملاولة)

المخاطبة :معالي الوزير

وزير الشؤون اخلارجية
وليد املعلم
وزارة الشؤون اخلارجية
شارع الرشيد
دمشق
اجلمهورية العربية السورية
فاكس+963 11 214 625 3:

المخاطبة :معالي الوزير

( واصل احملاولة)

كما يرجى إرسال نسخ منها إلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين لدى بلدكم ،ويرجى إدخال العناوين
الدبلوماسية المحلية أدناه:
االسم العنوان
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العنوان
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العنوان 3

رقم الفاكس عنوان الربيد اإللكرتوين

املخاطبة

وإذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور اعاله ،يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا .هذا هو
التحديث الثاين للتحرك العاجل رقم .UA 250/11
معلومات إضافية:
أنظر الرابط:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/054/2011/en

معلومات إضافية
بدأت املظاهرات املؤيدة لإلصالح يف سوريا يف فرباير/شباط  ،2011وتطورت إىل احتجاجات مجاهريية يف أواسط
مارس/آذار .وقد ردت السلطات السورية بأشد األساليب وحشية يف حماولة لقمعها .وحصلت منظمة العفو الدولية على
أمساء أكثر من  5700شخص ذُكر أهنم قضوا حنبهم أو قُتلوا خالل االحتجاجات واالضطرابات أو على خلفيتها .ويُعتقد
أن العديد منهم سقطوا برصاص قوات األمن ،اليت استخدمت الذخرية احلية ضدهم ،أثناء مشاركتهم يف احتجاجات سلمية
أو يف تشييع جنازات األشخاص الذين قُتلوا يف احتجاجات سابقة .ويف اآلونة األخرية قُتل مئات األشخاص أثناء قصف
املناطق املدنية من قبل القوات املسلحة السورية ،وال سيما يف مدينة محص .كما قُتل أفراد من قوات األمن ،بعضهم على
أيدي منشقّي عن اجليش ،بينما امتشق آخرون السالح ضد احلكومة.
وقُبض على آالف األشخاص ،حيث احتُجز العديد منهم مبعزل عن العامل اخلارجي يف أماكن جمهولة ،يُقال إن ممارسة
التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة متفشية فيها .وذُكر أن أكثر من  260شخصا قضوا حنبهم يف احلجز يف ظروف
مريبة للغاية منذ  1أبريل/نيسان  .2011إن الدولة السورية تضم أجهزة أمن وخمابرات متعددة ،باإلضافة إىل مجاعات أكثر
غموضا ،وهي غالبا ما تكون مسلحة ،ولكنها ال ترتدي الزي الرمسي بالضرورة ،كما تقوم بعمليات اختطاف وقتل وغريها
من االنتهاكات بتنسيق ظاهر مع مسؤولّي يف الدولة ،او مبوافقتهم على األقل .كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير
بشأن قيام عناصر مسلحة بتهديد وإساءة معاملة األشخاص الذين يُنظر إليهم على أهنم على صلة بالدولة أو يساندوهنا،

وقتلهم يف بعض احلاالت.

إن حازم تيسري مطر رجل متزوج ووالد لطفل ،ويعمل يف حمل جتاري .وقال أحد صالت منظمة العفو الدولية يف سوريا إن
أفراد قوات األمن قاموا بتخريب بعض احملالت التجارية يف داريا ،وإن حازم تيسري مطر رمبا كان يعتزم الذهاب إىل الدكان
هبدف تنظيف األضرار اليت ميكن أن تكون قد وقعت.
يف  6سبتمرب/أيلول  ،2011قُبض على غيث مطر ،شقيق حازم تيسري مطر ،البالغ من العمر  26عاما ،مع أصدقائه وزمالئه
النشطاء حيي شرجبي ومعن شرجبي ومازن زيادة وحممد تيسرب خوالين .وقبل القبض عليهم شارك هؤالء األشخاص اخلمسة
يف تنظيم املظاهرات يف داريا .أما سبب وفاة غيث الذي قدمته السلطات رمسيا فهو "إطالق النار عليه من قبل العصابات
املسلحة" .بيد أن كدمات وغريها من عالمات التعرض إلساءة املعاملة كانت بادية على جسده .وال يزال الرجال األربعة
اآلخرون الذين اعتُقلوا معه حمتجزين مبعزل عن العامل اخلارجي يف مكان جمهول ،يف ظروف وصلت إىل حد االختفاء
القسري ( ،لالطالع على مزيد من املعلومات ،أنظر التحرك العاجل رقم

UA268/11

بعنوان :وفاة ناشط سوري يف

احلجز.
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/052/2011/en

وباإلضافة إىل اعتقال حازم تيسري مطر ووالده يف يونيو/حزيران ،فقد قُبض على أنس مطر ،شقيق حازم الثاين ،الذي كان
قد قُبض عليه يف السابق يف  7يوليو/متوز  ،2011وأُطلق سراحه يف  10سبتمرب/أيلول ،أي يف اليوم نفسه الذي أُعيدت فيه
جثة شقيقه غيث مطر إىل عائلته.
ويف  1يناير/كانون الثاين  ،2012قُبض على صهره حممد أنور الدباس ،وهو أحد أفراد عائلته ،بعد إصابته جبروح يف إحدى
املظاهرات .وظل يف عداد املفقودين منذ إلقاء القبض عليه ( لالطالع على مزيد من املعلومات ،أنظر التحرك العاجل رقم
 UA 006/12بعنوان  :خماوف خطرية على صحة الناشط السوري حممد أنور الدباس ،على الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/002/2012/en

االسم :حازم تيسري مطر
النوع االجتماعي :ذكر
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