Date: 13 September 2011

حترك عاجل

سوريا :اعتقال أحد الناشطين الحقوقيين السوريين ُمجددا:

UA: 273/11 Index: MDE 24/053/2011 Syria

محمد نجاتي طيارة

ما زال الناشط الحقوقي محمد نجاتي طيارة قيد االحتجاز منذ  12مايو /أيار الماضي ،وكان الناشط البالغ من العمر  65عاما قد اعتُقل
المطالبين
عقب أجرائه مقابالت مع وسائل اإلعالم تحدث خاللها عن أشكال اإلساءة التي ترتكبها الحكومة السورية بحق المحتجين ُ

باإلصالح .وعلى الرغم من إصدار أحد القضاة أمرا بإطالق سراح محمد نجاتي بكفالة في  29أغسطس /آب ،فقد وردت تقارير عن
إعادة اعتقاله في نفس اليوم على أيدي مخابرات سالح الجو (المخابرات الجوية) ،وتعرضه للضرب أثناء االحتجاز.

ألقت قوى األمن السورية القبض على املعلم املتقاعد (محمد نجاتي طيارة) يف  12مايو /أيار ،حيث قاموا باعرتاض السيارة اليت كانت يستقلها
مع أحد أصدقائه أثناء تنقلهم يف محص مشال غرب سوريا .وحبسب أحد املصادر يف سوريا ،متت إحالة حممد جنايت إىل قاض مبحكمة اجلنايات،
حيث ُوجهت إليه هتمة "نقل أخبار يف سوريا يعرف أهنا كاذبة من شأهنا أن توهن نفسية األمة" مبوجب أحكام املادة  286من قانون العقوبات
السوري .وقد اقتيد الناشط احلقوقي إىل سجن محص املركزي ،حيث أودع رفقة حوايل  300معتقل آخر يف زنزانة مكتظة جدا ال يوجد هبا سوى
دورة مياه واحدة فقط.
ويف  29أغسطس /آب ،أصدر القاضي أمراً بإطالق سراح حممد جنايت طيارة بكفالة بانتظار مووله أمام اكحمكمة .ومع ذل – وحبسب ما أفاد به
أحد املصادر داخل سوريا – فقد قام عناصر جهاز خمابرات سالح اجلو باعتقاله مرة أخرى بينما كان ما زال يف السجن بانتظار أن يتم إطالق
سراحه ،وقاموا باقتياده إىل مركز االحتجاز الذي تديره املخابرات اجلوية ،واملعروف باسم "سجن البالونة" يف محص .ويبدو أنه تعرض هناك
للضرب على مناطق الرأس والوجه خالل عملية استجوابه ،قبل أن تتم إعادته إىل سجن محص املركزي بعد  11يوماً حيث ما زال قيد االحتجاز
صعد
هناك .إن حممد جنايت طيارة حباجة إىل رعاية طبية يومية كونه يعاين من ارتفاع ضغط الدم ،وسرطان الربوستاتا على ما يبدو – األمر الذي يُ ّ
من املخاوف املتعلقة بشأن بقائه بصحة جيدة.
وكان حممد جنايت طيارة قد ظهر يف مقابالت على الكوري من وسائل اإلعالم ،مبا فيها قناة اجلزيرة ،وهيئة اإلذاعة الربيطانية (يب يب سي) حتدث
خالهلا عن اهلجمات اليت شنتها قوى األمن السورية على املتظاهرين املطالبني باإلصالح يف محص .وقد وجه دعوة علنية إىل الرئيس السوري بشار
األسد حيوه فيها على التوقف عن اللجوء إىل استخدام العنف ضد اكحمتجني .وختشى منظمة العفو الدولية أنه قد مت اعتقال حممد جنايت طيارة ال
لشيء سوى قيامه باملمارسة السلمية حلقه حبرية التعبري ،مما جيعله يف هذه احلال أحد سجناء الرأي.
يرجى كتابة مناشدات فورا باللغة العربية أو اإلنجليزية أو بلغتكم الخاصة ،تتضمن ما يلي:
التعبري عن بواعث قلقكم بشأن احتمال احتجاز حممد جنايت طيارة على خلفية تعبريه السلمي عن آرائه حيال ما ترتكبه قوى األمن

السورية حبق اكحمتجني املنادين باإلصالح ،وأنه يصبح بذا سجيناً للرأي مما جيعل من الضرورة مبكان أن يتم إطالق سراحه فوراً وبشكل غري
مشروط؛

التعبري عن خشيتكم من أن يكون استمرار احتجاز حممد جنايت طيارة عمل غري قانوين ،نظراً ملخالفته أمراً للمحكمة يقضي بضرورة

إطالق سراحه؛
حث السلطات على اختاذ كافة التدابري من أجل ضمان محايته من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة ،وحصوله على

ّ
حيتاج.
العناية الطبية اليت ْ
يرجى إرسال المناشدات قبل  26أكتوبر/تشرين األول  2011إلى :
الرئيس
فخامة الرئيس بشار األسد
القصر الرئاسي
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
فاكس+963 11 332 3410 :
المخاطبة : :فخامة الرئيس

وزير الدفاع
معايل اللواء داوود راجحة
وزارة الدفاع
ساحة األمويني ،دمشق
اجلمهورية العربية السورية
فاكس+963 11 666 2460 :
المخاطبة :معالي الوزير

كما ويُرجى إرسال نسخ إلى:
وزير الداخلية
معايل وزير الداخلية العميد حممد إبراهيم الشعّار
شارع عبدالرمحن الشهبندر
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
فاكس+963 113110554 :

كما يرجى إرسال نسخ إلىى الممللىين الدبلوماسىيين السىوريين المعتمىدين فىي بالدكىم .وإذا كنتتم سرتستلوهنا بعتد التتاريذ املتذكور آنفتاً ،فريجتى

التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا.

تحرك عاجل

اعتقال أحد الناشطين الحقوقيين السوريين ُمجددا
معلومات إضافية
ت ،لطاملا متتعت أجهزة األمن واملخابرات السورية على اختالفها بنطاق واسع من الصالحيات والسلطات اخلاصة غري اخلاضعة
طوال عقود خلَ ْ
لرقابة القضاء؛ األمر الذي أدى إىل انتشار اللجوء إىل االعتقاالت العشوائية ضد من يشتبه بأهنم من املعارضني السياسيني ،واحتجازهم دون
السماح هلم باالتصال بذويهم ،وتعرضهم للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة .ومنذ مارس /آذار  ،2011تصاعدت بشكل كبري أعداد
التقارير اليت تتحدث عن ارتكاب التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة.
ومنذ أن تطورت املظاهرات املنادية باإلصالح لتتخذ شكل االحتجاجات الشعبية واسعة النطاق أواسط مارس /آذار املاضي ،فقد قامت قوى
األمن السورية بإلقاء القبض على اآلالف يف كافة أحناء البالد .وعموماً ،تطالب االحتجاجات السلمية الطابع مبزيد من احلقوق واحلريات،
وكذل إسقاط حكم الرئيس بشار األسد .وقد ردت السلطات على تل االحتجاجات بوحشية وقسوة واسعة النطاق بغية قمع املعارضة .وقد
تلقت منظمة العفو الدولية روايات عديدة عن حمتجزين تعرضوا للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة – مبا يف ذل التقارير اليت حتدثت عن
وقوع ما يربوعلى  90حالة وفاة أثناء االعتقال ،يبدو أن معظمها حصل نتيجة لضروب اإلساءة اليت ارتكبت حبق من ترتاوح أعمارهم بني ،13
و 72عاماً .كما متكنت منظمة العفو الدولية من احلصول على أمساء  2100شخص وردت تقارير أفادت بوفاهتم أو مقتلهم خالل
قضوانتيجة قيام القوى
االحتجاجات اليت اندلعت أواسط مارس /آذار املاضي أو خالل ما يتصل هبا من أحداث .ويبدو أن غالبية الضحايا قد ْ
األمنية بإطالق نريان ذخريهتم احلية عليهم خالل االحتجاجات السلمية ،بل وحىت أثناء مشاركتهم يف تشييع من قُتلوا خالل تل االحتجاجات.
قمع على أيدي القوى األمنية .وقد تأثرت أميا تأثر بتصعيد وترية تشديد احلملة
وقد شهدت محص احتجاجات متكررة وواسعة النطاق أعقبها ٌ
األمنية اليت استهدفت االحتجاجات املنادية باإلصالح؛ حيث وثقت منظمة العفو الدولية وفاة أكور من  430شخص يف محص خالل تل
االحتجاجات أو مبا يتصل هبا من أحداث ،وذل حىت القرتة املنتهية يف أواسط أغسطس /آب املاضي .وكان حوايل أكور من  200من أولئ
القتلى قد تُوفوا خالل النصف األول من شهر أغسطس /آب وحده .كما وأفادت تقارير بوفاة  40منهم أثناء االحتجاز – أحد عشر منهم
قضوا يف احلجز خالل النصف األول من أغسطس /آب أيضاً .ويف األول من سبتمرب /أيلول ،قامت منظمة العفو الدولية بإصدار وثيقة "حترك
عاجل" بشأن احتجاز ابن أخ حممد جنايت طيارة ،وامسه حممد إياد طيارة ،من دون السماح له باالتصال بذويه – حيث يُعترب حممد إياد من
ووضع منذ ذل التاريذ قيد االحتجاز من دون السماح له باالتصال
الناشطني احلقوقيني هناك .وقد أُلقي القبض عليه يف  28أغسطس /آبُ ،
بذويه .ويُعتقد بأنه حمتجز لدى االستخبارات العسكرية ،حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة .وعلى حد علم
منظمة العفو الدولية ،فلم تفصح السلطات عن السبب الذي محلهم على احتجازه ،غري أن حممد إياد كان منهمكاً قبيل اعتقاله بتوثيق أشكال
اإلساءة املرتكبة يف محص ،وقام بتمرير املعلومات إىل منظمات حقوق اإلنسان إضافةً إىل حضوره لالحتجاجات السلمية؛ (ملزيد من املعلومات
يرجى زيارة الرابط التايل على شبكة االنرتنت) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/046/2011/en:
حممد جنايت طيّارة عوأحد األعضاء املؤسسني جلمعية حقوق اإلنسان يف سوريا.

االسم :حممد جنايت طيّارة
اجلنس :ذكر
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