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حترك عاجل
اعتقال كاتبة سورية
ما زالت الكاتبة السورية رغدة سعيد حسن قيد االحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي منذ اعتقاهلا يف  10فرباير /شباط .ورمبا
تكون سجينة رأي معتقلة لسبب وحيد هو ممارستها السلمية حلقها يف حرية التعبري .وهي معرضة خلطر التعذيب وغريه من

ضروب املعاملة السيئة.

إذ قُبض على رغدة حسن على اجلانب السوري من معرب العريضة احلدودي مع لبنان أثناء سفرها إىل لبنان ابلسيارة .وحبسب
مصادر من سورايُُ ،تتجز رغدة حسن حالياً يف فرع األمن السياسي يف مدينة طرطوس ،على الساحل السوري للمتوسط.
وكانت شقة رغدة حسن قد تعرضت للتخريب والسلب يف  13فرباير/شباط أثناء غياب سكاهنا عنها ،وكما يبدو على أيدي
قوات األمن .فلم يتبني أنه كانت هناك عملية اقتحام ابلقوة .ومتت مصادرة نسخة ورقية مطبوعة من رواية رغدة حسن األوىل
وغري املنشورة املعنونة األنبياء اجلدد ،كما صودرت عدة مطبوعات أخرى من منشورات أحزاب سورية معارضة خمتلفة.
ومل تكشف السلطات السورية عن أسباب اعتقال رغدة حسن أو عن أي هتم وجهت إليها .وتعتقد منظمة العفو الدولية أن
اعتقاهلا رمبا كان على صلة بنيتها نشر الرواية ،اليت تصف الظروف السياسية يف سوراي يف عقد التسعينيات من القرن املاضي،
وكذلك بسبب شكوك أبهنا انشطة يف أحد أحزاب املعارضة.
وقد خضعت رغدة حسن لالستجواب من قبل األمن السياسي يف عدة مناسبات خالل األشهر الثالثة األخرية من .2009
واستدعيت مرتني إىل فرع األمن السياسي يف طرطوس ،الذي قام بزايرهتا مرتني ،مرة يف شقتها ،وأخرى يف دكان املالبس الذي
تعمل فيه .وطالبوها ابلتوقيع على إقرار بعدم نشر الرواية ،ولكنها رفضت ذلك.
وتعاين رغدة حسن من نوابت مغص كلوي جراء إصابتها حبصى يف الكلى .وتتسبب هلا هذه النوابت آبالم مربحة تتطلب تناول
وجبة يومية من نوع خاص من املضاد احليوي إىل جانب مسكنات قوية لألمل.

يرجى الكتابة فوراً ابلعربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية ،أو بلغتكم األصلية:
لإلعراب عن بواعث قلقكم ألن رغدة سعيد حسن تبدو سجينة رأي معتقلة لسبب وحيد هو ممارستها السلمية حلقها
•
يف حرية التعبري؛
لدعوة السلطات إىل اإلفراج عنها فوراً وبال قيد أو شرط إذا ما كانت كذلك؛
•
لدعوة السلطات إىل ضمان عدم تعرضها للتعذيب أو لغريه من ضروب سوء املعاملة ،وتذكريها أبن سوراي دولة طرف
•
يف االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

حلض السلطات على السماح هلا بتلقي الزايرات من عائلتها ومن حمام ختتاره بنفسها فوراً ،وعلى توفري احلمية الغذائية
•
املناسبة هلا وأي عناية طبية ميكن أن تكون حباجة إليها.

يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل  31مارس/آذار  2010إىل:
الرئيس
السيد الدكتور حافظ األسد
القصر الرائسي
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
فاكس:

+963 11 332 3410

طريقة املخاطبة :سيادة الرئيس

وزير الداخلية
اللواء سعيد حممد مسور
وزارة الداخلية
شارع عبد الرمحن الشاهبندر
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس:

+ 963 11 222 3428

طريقة املخاطبة :صاحب املعايل
وزير الشؤون اخلارجية
معايل وليد املعلم
وزارة اخلارجية
أبو رمانة
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
فاكس:

+ 963 11 332 7620

طريقة املخاطبة :صاحب املعايل
وابعثوا بنسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني لسوراي املعتمدين لدى بلدانكم .ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم ،إذا كنتم
تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله.

حترك عاجل

اعتقال كاتبة سورية

معلومات إضافية
ختضع حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها لقيود مشددة يف سوراي ،وتساعد على ذلك قوانني "حالة الطوارئ"
املفروضة منذ  .1964وال يعرتف بسوراي إال حبزب البعث وببعض األحزاب ذات الصلة الوثيقة به ،بينما ال يسمح ملنظمات
حقوق اإلنسان ابلعمل يف البالد .ويواجه الناشطون السياسيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان واملدونون ومنتقدو احلكومة
املضايقات املستمرة واالعتقال واالحتجاز التعسفيني .وعلى سبيل املثالُ ،حكم يف مارس/آذار  2009على حبيب صاحل ،الناشط
املؤيد لإلصالح السلمي ،ابلسجن ثالث سنوات من قبل حمكمة جناايت دمشق بتهمة "إضعاف املشاعر القومية" ونشر "أنباء
كاذبة" .وتتعلق التهمتان بعدة مقاالت تنتقد احلكومة كتبها ونشرها على شبكة اإلنرتنت قبل القبض عليه يف  7مايو/أاير
.2008
وعملت رغدة حسن ِّ
مدرسة يف روضة أطفال حكومية يف طرطوس حىت  ،2008عندما تركت العمل يف إجازة طويلة غري مدفوعة
األجر .مث استأجرت دكان لبيع املالبس املستعملة وعملت فيه حىت هناية .2009
وقد اعتقلت رغدة حسن فيما سبق دون حماكمة أو اهتام لسنتني ونصف السنة ما بني  1992و ،1995لعضويتها املزعومة يف
"حزب العمل الشيوعي" .ويف  ،1995مثلت أمام حمكمة أمن الدولة العليا وبُرئت من التهمة .وتصف روايتها األنبياء اجلدد
الظروف السياسية اليت سادت يف سوراي إابن حقبة التسعينيات من خالل قصة حب مجعت سجيناً وسجينة سوريني.
و"حزب العمل الشيوعي" حزب معارض حمظور أتسس يف أغسطس/آب  1976واخنرط يف أنشطة سياسية غري عنفية يف سوراي.
ومنذ أتسيسه ،واجه احلزب موجات قمع دورية ،بينما تعرض مئات من أعضائه لالعتقال .ويف عقد التسعينيات ،حوكم املئات
من أعضاء احلزب أمام حمكمة أمن الدولة العليا وصدرت حبق معظمهم أحكام ابلسجن.
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