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بتاريخ26:

تحـرك عاجـل
اعتقال سوريين بمعزل عن العالم الخارجي
يُحتجز أربعة رجال من داريا في ريف دمشق بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهم من قبل قوات األمـن
السورية في  23سبتمبر/أيلول .وتخشى منظمة العفـو الدوليـة علـى سـممتهم وم سـيما أه أتـدىم تلقـى تهديـدا
بالقتل أثناء إلقاء القبض عليه.

وقال هيثم احلموي ،وهو ناشط سوري مؤيد لإلصالح يعيش يف املنفى ،ملنظمة العفو الدولية إنه وفقاً ملعلومات تلقاها،
فإن أكثر من  20عنصراً من قوات األمن ،يُعتقد أهنم ينتمون إىل خمابرات القوات اجلوية ،وصلوا إىل منـزل عائلته يف 23

سبتمرب/أيلول حبثاً عن شقيقه األصغر محمد محمد الحموي ،البالغ من العمر  23عامـاً ولنـن شـقيقه كـان يف منــزل
اجلريان يف ذلـ الوقـ ،،فقـبأ أفـراأل األمـن علـى والـد محمـد ياسـين الحمـوي كمـا صـاألروا أزةـزق رقميـة مـن ال ـقة
وحطمـوا املمتلنــات وذُكــر أن املنــؤول عــن اوموعــة هــدأل والدتــه قــائالً :نســقألوي علــى رقبــة ابنـ بقــدم  ،وســقعيد
إلي مثل غيث مطر ن وغيث مطر هو ناشط لق حتفه يف احلجز بعد أربعة أيام من اعتقاله يف  6سبتمرب/أيلول
مث عثرت قوات األمن علـى ممـد ممـد احلمـوي وألقـ ،القـبأ عليـه مـخ رزلـا يفـرين كـان يف ويـارق مـا ،و ـا أتمـد

خريطم ،البالغ من العمر  34عاماً ،وشاكر المصري ،البالغ من العمر  22عاماً وذُكر أن أمحد يفريطم تعرض للضرب
املربح إىل حد أنه فقد الوع قبل اعتقاله وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقةا العميق ب ـقن سـالمة الرزـال األربعـة،
ويفصوصاً أن ممد ياسا احلموي يعاين من ارتفاع ضغط الدم وحبازة إىل تناول أألوية معينة ب نل منتظم
وكــان ممــد ياســا احلمــوي قــد اعتُقــل يف النــابق ملــدق شــةر تقريب ـاً يف مايو/أيــار قبــل أن يُطلــق س ـراحه بنفالــة ،وذل ـ
بنـب م ــاركته يف مظــاهرق مؤيــدق لإلصــالح وكــان ممــد ممـد احلمــوي قــد قــام بتصــوير ا حتجازــات و ميلةــا علــى
ا نرتنـ ،يف بعــأ األحيـان وركــا ينــون سـب اعتقالــه مرتبطـاً وــعا الن ــار ويُعتقـد أن الــرزلا ا يفـرين قــد شــاركا يف
مظــاهرق أو اثنتــا وتعتقــد منظمــة العفــو الدوليــة أن الرزــال األربعــة ركــا ينونــون ســجناب رأي اعتُقل ـوا بنــب ارســتةم
النلمية حلقةم يف حرية التعبري والتجمخ ،ليس إ
يرجى كتابة مناشدات فورا باللغات العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة بحيث تتضمن ما يلي:

 اإلعراب عن القلق ألن ممد ياسا احلمـوي وممـد ممـد احلمـوي وأمحـد يفـريطم وشـاكر املصـري متجـزون كعـزل
ع ــن الع ــاج ايف ــارز يف من ــان اعتق ــال مة ــول ،وكل ـ معلوم ــات ب ــقن من ــان اعتق ــا م وس ــب الق ــبأ عل ــيةم

ووضعةم القانوين ،والدعوق إىل توفري احلماية الناملة م من التععي وغري مـن ضـروب إسـابق املعاملـة ،والنـماح
م برؤية عائالهتم وا تصال كحاما من ايفتيارهم ،وتزويدهم باألألوية والرعاية الطبية الالومة اليت قد حيتازوهنا؛

 اإلعراب عن القلق ألن الرزال األربعة ركا ينونون متجزين ل ب إ بنب ارستةم النلمية حلقةم يف حرية
التعبري عن رائةم الن ياسية ،واإلشارق إىل أن منظمة العفو الدولية يف هع احلالة ستعتربهم سجناب رأي وتدعو إىل
إكالق سراحةم فوراً وبال قيد أو شرر
يرجى إرسال المناشدات قبل  7نوفمبر/تشرين الثاني  2011إلى:
الرئيس
فخامة ب ار األسد
القصر اجلمةوري
شارع الرشيد
ألم ق ،اجلمةورية العربية النورية
فاكس+963 11 332 3410 :

ووير ايفارزية
معايل وليد املعلم
شارع الرشيد
ألم ق ،اجلمةورية العربية النورية
فاكس+963 11 214 6251 :
كما يرجى إرسال نسخ من المناشـدات إلـى الممثلـين الدبلوماسـيين السـوريين المعتمـدين فـي بلـدانكم .وإدخـال

العناوين الدبلوماسية المحلية على النحو التالي:
ا سم

العنوان

1

العنوان
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العنوان

3

رقم الفاكس

عنوان الربيد اإللنرتوين

يرجى التأكد مما إذا كاه مكتب فرعكم سيرسل المناشدات بعد التاريخ المذكور آنفا.

تحـرك عاجـل
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املخاكبة

معلومات إضافية

األشــخا يف
منـع بـدب ا حتجازــات ال ـعبية يف أواسـط مــاري /ذار ،ألقـ ،قـوات األمـن النـورية القــبأ علـى
شـ أاــاب الــبالأل وتلقــ ،منظمــة العفـو الدوليــة أنبــاب عديــدق عــن تعــرض معتقلـا للتعــعي أو غــري مــن ضــروب إســابق
املعاملة ،فضالً عن أنباب حول وفاق أكثر من  100شخص يف احلجز ويبدو أن العديد من هع الوفيات قد وقخ نتيجة
للتععي أو إسابق املعاملة

ووفقاً لن طاب حقوق اإلننان ،فإن خمابرات القوات اجلوية ه اليت ت ر على ا عتقا ت يف ألاريا ،إىل زان أزةزق
املخابرات النورية األيفرى ،وتقوم ب نل منتظم باعتقال األشخا العين يُ تبه يف أهنم معارضون للحنم ،و تجزهم
كعـزل عــن العــاج ايفـارز لفـرتات مطولــة يف مراكـز اعتقــال ت ــتةر كمارسـة التعــعي وغــري مـن أشــنال إســابق املعاملــة
وقــال هيــثم احلمــوي ملنظمــة العفــو الدوليــة إنــه يعتقــد أن قرابــة  600شــخص مــن ألاريــا متجــزون حالي ـاً ولنــن أعــداأل
املعتقلــا الدقيقــة تظــل غــري واضــحة ألن قـوات األمــن تــرفأ إعطــاب أيــة معلومــات حــول األشــخا املعتقلــا يف معظــم
احلا ت
ومن با األشـخا ا يفـرين الـعين قُـبأ علـيةم يف األشـةر املاضـية ال ـقيقان حيـ ومعـن شـر  ،باإلضـافة إىل ممـد
تينــري يفــو ين وم ـاون ويــاألق وغيــث مطــر ،الــعين اعتُقل ـوا يع ـاً يف  6ســبتمرب/أيلول علــى أيــدي خمــابرات الق ـوات اجلويــة
حبن ما ُوعم وقد أُعيدت زثـة غيـث مطـر إىل عائلتـه بعـد أربعـة أيـام أمـا سـب الوفـاق الـعي ذكرتـه النـلطات ر يـاً
فةــو أنــه قُتــل برصــا نالعصــابات املنــلحةن ووفق ـاً ألق ـوال ال ــةوأل وصــور الفيــديو الــيت اكلعــ ،عليةــا منظمــة العفــو
الدولية ،فقد ظةرت على زثته عالمات ضرب وغري من أشنال إسابق املعاملة
لالكالع على مزيد من املعلومات يرزى العوألق إىل التحرك العازل :ن طاب سوريون متجزون كعزل عن العاج ايفارز
يتعرض ـ ــون للخط ـ ــر أنظ ـ ـ ــرhttp://amnesty.org/en/library/info/MDE24/050/2011/en :؛ والتح ـ ـ ــرك العاز ـ ـ ــل:
معلومات إضافية :وفاق ناشط سوري يف احلجز أنظر:
http://amnesty.org/en/library/info/MDE24/052/2011/en

وكان ممد ياسا احلموي ،وهو صاح ألكـان ،قـد اعتُقـل أول مـرق أثنـاب فـرتق سـجن ملـه هيـثم احلمـوي ،الـعي ُسـجن
مدق أربخ سنوات واعتربتـه منظمـة العفـو الدوليـة سـجا رأي وأُأليـن إثـر ماكمـة زـائرق للغايـة بتةـه ارتنـاب زـرائم ،منةـا
ا شـرتاك يف منــريق غــري مريفصــة ضــد غــزو العـراق يف عــام  2003وقــد قضــى ممــد ياســا احلمــوي حـوايل أســبوعا يف
النجن يف يوليو/متوو وأغنطس /ب  ، 2005عق م اركته يف مؤمتر تقرر فيه إن اب جلنة للدفاع عن سجناب الـرأي يف
س ــوريا مث اعتُق ــل م ــرق أيف ــرى يف الف ــرتق م ــن  1إىل  26مايو/أي ــار  2011بن ــب م ــاركته يف مظ ــاهرق مؤي ــدق لإلص ــالح
حبن ـ مــا ورأل ويفــالل تل ـ الفــرتق ج يُنــمء لــه بتنــاول الــدواب الــعي أحضــر معــه ،ولننــه تلقــى ويــارات مــن كبي ـ
النجن ،وأُعط أألوية خمتلفة
األ اب :ممد ممد احلموي ،ممد ياسا احلموي ،أمحد يفريطم ،وشاكر املصري
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