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تحـرك عاجـل

مخاوف جديدة بشأن ناشطين مع اقتراب محاكمتهم
ظل ثالثة نشطاء سياسيين أكراد معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي بعد قضائهم أكثر من عام في الحجز .ومن

المقرر أن تٌعقد الجلسة الثالثة لمحاكمتهم ،التي تم تأجيلها في  19أكتوبر /تشرين األول ،عندما لم يتم إحضار

هؤالء الرجال إلى جلسة االستماع بدون إبداء األسباب ،في  6فبراير /شباط .وال يـزال هـؤالء المعتقلـون عرضـة
لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

إن حسن صالح ومعروف مال أحمد ومحمد أحمد مصطفى هم من كبار أعضاء "حزب يكييت الكردي""

وروريا

وهو حزب غري مدخص قانونياً من جانب السلطات السورية .وقال حماموهم إهنم حمتجزون حالياً اجلناح السياوي
وجن عدرا بالقدب من يمشق العاصمة .وقد ظلوا حمتجزين مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة تزيد على  13شررداً عقرب
إلقاء القبض عليرم  26ييسمرب /كانون األول .2009
وجتررد" حماكمررة هرررجء الدجررال الم ثررة أمررا حممكررة أمررن الدولررة العليررا وهرري حمكمررة اوررتمنا ية تقصررد إجداءا ررا كم ررياً عررن

اإليفرراء باملعررايري الدوليررة للم اكمررات العايلررة .وقررد وجرررإ إلرريرم ررم حماولررة ان " يقتطررء جررزء مررن األرة السررورية" و
"اجخنردايف يعيررة وياوررية او اجتماعيررة ات "ررابء يو " و لر علررى مررا يبرردو بسرربب الرردعوة إا إقامررة حكررم ا
علررى األرا رري الكدييررة ورروريا خ ر ل انعقرراي مررر د حررز م  3ييسررمرب /كررانون األول  .2009واوررتناياً إا ه ر
املعلومات اجلديدة فقد خلصإ منظمة العفو الدولية إا القول إن هرجء الدجال ورجناء رأ" حمتجرزون ج لشريء إج
بسبب مماروترم السلمية حلقرم حدية التعبري واجشرتاك اجلمعيات.
 6يونيررو/حزيدان برردأت حماكمررة هرررجء الدجررال أمررا حمكمررة أمررن الدولررة العليررا .و  20يوليررو /ررو عقرردت جلسررة
ثانيررة قررال حمرراموهم بعرردها إهنررم برردوا منرك ر وظرررد علررى أجسررايهم الرروهن احملكمررة .كمررا أن عررد إحضررارهم إا
احملكمة  19أكتوبد /تشدين األول يمري مشاعد القلق على رفراهرم .ويعراا الدجرال الم ثرة ييعراً مرن أمرداة ةتلفرة:
إ أن حسرن صرراحم وحممررد أطررد مصررطفى داجررة إا أيويررة ملردة الريرردة الدرقيررة وغررري مررن املشررك ت الصر ية ويعرراا
معدوف م أطد من انزجق غضدو ظرد  .وج يعدف ما إ ا كان يسمح هلم باحلصول على األيوية.
يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة ،بحيث تتضمن مايلي:

 حث السلطات على إ" ق وداح كل من حسن صاحم ومعدوف م أطد وحممد أطد مصطفى فوراً وب قيرد أو
شديف ألهنم وجناء رأ" حمتجزون بسبب مماروترم السلمية حلقررم حديرة التعبرري واجشررتاك اجلمعيرات لري
إج؛
 اإلع رداب عررن القلررق م ررن عررد إحضررار الدج ررال الم ثررة إا جلسررة اجو ررتما  19أكترروبد /تش ردين األول وم ررن
اوتمدار احتجا هم مبعزل عن العامل اخلارجي حيث ظلوا ك ل من إلقراء القربض علريرم  26ييسرمرب /كرانون
األول 2009؛
 ح ررث الس ررلطات عل ررى ررمان ت رروفري احلماي ررة للدج ررال الم ث ررة م ررن التع ر يب أو غ ررري م ررن ص ررنوف إو رراءة املعامل ررة
والسررماح هلررم بتلقرري يررارات مررن عررا م وتوكيررل حمررام مررن اختيررارهم واحلصررول علررى الدعايررة الطبيررة الرريت ق ررد
حيتاجوهنا.
يرجى إرسال المناشدات قبل  14مارس/آذار  2011إلى:
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معلومات إضافية

 26ييس ررمرب/كانون األول  2009ق رربض عل ررى ك ررل م ررن حس ررن ص رراحم ومع رردوف مر ر أط ررد وحمم ررد أط ررد مص ررطفى
باإل رافة إا أنررور ناورو وهررو عضررو "حرزب يكيريت" كر ل علرى أيررد" أفرداي األمررن السياورري وهرو أحررد األجرررزة
األمنيررة السررورية .وقررد و ررء الدجررال األربعررة البدايررة قيررد احلررب اجنف رداي" ملرردة تسررعة أيررا لررد األمررن السياورري
احلسكة بشمال شدق ووريا حيث مت اوتجوا م .و  4ينايد/كانون الماا  2010نقلوا إا فد الفي راء الترابء لممرن
السياوي يمشق .و  22أبديل/نيسان أ"لق وداح أنور ناوو ال " كد أنه تعدة ل عترداء والضردب علرى برا"
توجه له أ" م .بيد أن الم ثة اآلخدين ظلوا قيد اجحتجا مبعزل عرن العرامل اخلرارجي
قدميه أثناء احتجا بدون أن َّ
وجن عدرا (املعدوف رمسياً باوم وجن يمشق املدكز") تاريخ غري معلو .
مث نقلوا إا جناح السجناء السياوي

إن األكداي ال ين يشكلون نسبة  51باملئة من جممو السكان ويعيش معظمرم مشال شدق الب ي يتعد رون للتمييرز
عل ررى أو رراة اهلوي ررة مب ررا ل ر ف رردة قي رروي عل ررى او ررتخدا لري ررترم وثق رافترم .كم ررا أن عش ردات اآلجف م ررن األك رداي
السوري ب جنسية مما يفدة مزيداً من القيوي على حقوقرم اججتماعية والمقافية.
ويتعرردة املترمررون الر ين ملررون أمررا حمكمررة أمررن الدولررة العليررا جنتراكررات منظمررة حلقرروق الرردفا األواوررية .فلرري هلررم
احلق اجوتئناف كما أن حدية اجتصال باحملام مقيدة وتقبل احملكمة "اجعرتافات" اليت يزعم أهنا تنتز حتإ و"أة
التع يب كأيلة وج يتم الت قيق ايعاءات املترم بأهنم تعد وا للتع يب أو غرري مرن ردوب إوراءة املعاملرة .وقرد

أوصإ منظمة العفو الدولية بأن يتم إخضا حمكمة أمن الدولة العليا للمداجعة مبا يري" إا إجداء إص حات جوهدية
عملرا أو إلريا را كلياً.
ويتفشى التعر يب وغرري مرن ردوب إوراءة املعاملرة علرى نطراق واورء مداكرز اجعتقرال واجورتجواب ومداكرز الشرد"ة
والسجون ووريا .ومن مطلء عا  2010وري أن وبعة أشرخا لقروا حرتفرم رمبرا نتيجرة إلوراءة املعاملرة احلجرز.
وددوي علم منظمة العفو الدولية فإن السلطات مل تتخ أية إجداءات للت قيق تل املزاعم.
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