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تدهور احلالة الصحية هليثم املاحل

سجني الرأي هيثم املاحل مريض للغاية ،ومل يتناول أايً من األدوية اليت حيتاجها منذ  11فرباير/شباط
منذ  11فرباير/شباط مل تسمح السلطات للمعتقلني يف سجن عدرا ابحلصول على أدوية من أي مكان ابستتننا يتيدلية
السجن ،وال يقبل هينم املاح تناول أية أدويتة ستوت تلتل التو تت وده هبتا عاللتتأل ه تأل يعتقتد أن اهدويتة املتتوفرد يف يتيدلية
السجن ذات وعية رديئة.
ويف  22فرباير/شتتباط ،لمنتتل املتتاح أمتتاق ضتتاك عستتكري يف دمات ليواجتتأل ،متتا جديتتدد ،هت "حتق ت رلتتي الدولتتة" و"ذق
اإلدارات العامة" .وضد استندت التهم إىل معلومات قلها سجني حمتج بسبب ارتكابتأل جرميتة ريت سياستية .ولكتن هيتنم
املاح ضال إن املعلومات احتوت على أضوال "ري يحيحة بقصد االبت از" من ضبل السجني.
تاليني ميتتنان الادراليتتة الدوليتتة حلقتتوو اإل ستتان ،وه ت مندمتتة ري ت حكوميتتة دوليتتة
تاميني إيطت ْ
ومل يلستتمح لدبلوماستتيني وحمت ْ
،تتدىل إىل حتستتني مستتتوت ايتتة حقتتوو اإل ستتان ،حبضتتور اما.متتة .و.تتان ه ت ال ضتتد جتتا وا متتن أجتتل مراضبتتة جلستتة
اما.مة. .ما مل يلسمح ل وجتأل ،الو حضرت اما.متة ،مبصتافحتأل أو التحتدم معتأل .وعنتدما مترا متن امكمتة ضتاق أفتراد
اهمن جبره بعيدا عنها عندما تعا قا.
ووفقا هضوال أشخاص حضروا جلسة االستماع ،فقتد .تان هيتنم املتاح واهنتا إىل حتد أن يتوتأل .تان ضتعياا لليايتة .و.تان
ضد فقد الوع مال اهسبوع الذي سب جلستة االستتماع ه تأل مل يتنتاول أدويتتأل .ويف اليتوق التذي تتا جلستة االستتماع،
ألستتقط التتتهم ايديتتدد مبوجتتب عاتتو رلست عتتن الستتجنا املتتدا ني جبترالم يتتيرت .بيتتد أن التتتهم التتو لوجهت إليتتأل يف 3
وفمرب/تارين الناين ظل ضالمة.
إن اهوضتتاع يف ستتجن عتتدرا ميديتتة .وينتتاق هيتتنم املتتاح علتتى فرشتة علتتى اهرك يف ز ا تتة م د تتة ،وهتتو يعتتاين متتن متترك
الستتكري ومتتن الناتتاط املاتترط لليتتدد الدرضيتتة ،ومل يتنتتاول أيتتة أدويتتة منتتذ  11فرباير/شتتباط ،متته أ تتأل حباجتتة إىل تنتتاول أدويتتة
لكا املرضني بصورد منتدمة .وتت داد حالتتأل الصتحية تتدهورا ،فاهشتخاص التذين يعتا ون متن الستكري واليتدد الدرضيتة وال
يتنتاولون اهدويتتة اصايتتة هبمتتا ،يكو تتون عرضتتة لاقتتدان التتوزن باتتكل .بت والتتدمول يف رييبوبتتة ،وحت اإليتتابة هببتتوط يف
القلب وفال .لوي .ومافا للمعتقلني اآلمرين يف سجن عدرا ،فإن هيتنم املتاح عتادد متا يكتون برفقتة أحتد احلترا عنتد
مقابلة طبيب السجن.
يرجى كتابة مناشدات فوراً ابللغات الرربية أو انإلجلييية أو الفرنسية أو بلغتك اخلاصة تتضمن ما يلي:

 حث السلطات على إطاو سراح هينم املتاح فتورا وبتا ضيتد أو شترط ،ه تأل ستجني رأي احتلجت بستبب
ممارستأل السلمية حلقأل يف حرية التعب  ،لي إال.
يرجى إرسال املناشدات قبل  9أبريل/نيسان  2010إىل :
الرلي
باار اهسد
القصر الرلس
شارع الرشيد
دما  ،ايمهورية العربية السورية
فاكس+963 11 332 3410 :

املخاطبة :سيادة الرئيس

وزير الداملية
معايل اللوا سعيد حممد مسور
وزارد الداملية
شارع عبد الر ن الاهبندر
دما  ،ايمهورية العربية السورية

فاكس+963 11 222 3428:

املخاطبة :مرايل الوزير
يرجى إرسال نسخ إىل:
وزير اصارجية
معايل السيد وليد املعلم
وزارد اصارجية
أبو رما ة
شارع الرشيد
دما  ،ايمهورية العربية السورية

فاكس+963 11 332 7620:

املخاطبة :مرايل الوزير
كمـا يرجـى إرسـال نسـخ مـن املناشـدات إىل املمثلــني الدبلوماسـيني املرتمـدين لـدد بلـدانإما وإتا كنـتم س ســلو ا
برد التاريخ املذكور ،فريجـى التنسـيم مـك مإتـع فـرعإم قبـل إرسـاهلاا هـذا هـو التحـديل الثالـل للتحـرك الراجـل

رقمUA: 281/09 (MDE 24/027/2009) :ا ولالطالع على مييد من املرلومات ،أنظر املوقك:

www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/027/2009/en

حترك عاجل

تدهور احلالة الصحية هليثم املاحل
مرلومات إضافية

يف  3وفمرب/تاترين النتتاين وجتأل ضتاك عستتكري إىل هيتتنم املتتاح ،متتة " قتتل أ بتتا .اذبتتة" متتن شتتأنا أن "إضتتعاىل الاتتعور
القتتوم " و"ذق االداراد العامتتة" .وت ترتبذ هتتذه التتتهم اب تقادات تأل العلنيتتة ال تها.تتات حقتتوو اإل ستتان والاستتاد علتتى أيتتدي
املس ولني السوريني ،الو وردت يف مقابلة أجراها عرب اهلاتف مه ضناد فضالية مر .ها يف أورواب تتدعى "تلا يتون بتردت" يف
سبتمرب/أيلول.
وريالب تتا م تتا تا تتجه س تتلطات الس تتجن املس تتاجني املتهم تتني أو امل تتدا ني ب تتتهم ريت ت سياس تتية ،عل تتى اإلب تتا ع تتن الس تتجنا
السياستتيني وستتجنا ال ترأي .فا ت  23أبريل /يستتان أيتتدرت امكمتتة العستتكرية ايناليتتة اهوىل حكمتتا ابلستتجن تتام
سنوات إضافية على سجني الرأي .مال اللبواين ،بسبب " قل أ بتا يعترىل أنتا .اذبتة أو مبتالف فيهتا متن شتأنا أن تتوهن
اسية االمة" ،وذلل مبوجب املادد  286من ضا ون العقوابت .وضتد ألضتيف هتذا احلكتم إىل احلكتم الستاب  ،وهتو الستجن
ملدد  12عاما ،الذي .ان املاح يقضيأل بسبب دعوتأل إىل االياح السلم يف الباد .وضد استتند هتذا احلكتم ايديتد إىل
شتتهادد ستتجني يف ز ا تتتأل بستتجن عتتدرا ،ضتتال فيهتتا إن .متتال اللب تواين عتتاد متتن إحتتدت جلس تات االستتتماع إابن حما.متتتأل
السابقة ،وحتدم عن احلكومة ابحتقتار .وضتد اتى .متال اللبتواين هتذه التهمتة وضتال إن الستجنا امتجت ين بستبب جترالم
ري سياسية يتعاو ون مه سلطات السجن ،الو .ا ضد جتاهل شكواه من أ أل تعرك لاعتدا مرتني يف السجن.
ويف  4مايو/أاير  ،2009لجلب سجني رأي آمر ،وهتو وليتد البتا ،التذي يقضت حكمتا ابلستجن ملتدد  30شتهرا بستبب
ماتتار.تأل يف إعتتان دما ت للتيي ت التتوطا التتدميقراط  ،وهتتو التتتاىل هح ت اظ سياستتية ري ت مرمصتتة ومندمتتات حلقتتوو
اإل ستان و اتتطا م يتدين للدميقراطيتتة متتن تلتف ألتوان الطيتف السياست  ،ليمنلتل أمتاق امكمتتة ايناليتة يف دمات بتهمتتة
جديتتدد ،هت " اتتر أ بتتا .اذبتتة" ،وذلتتل بنتتا علتتى شتتهادد ستتجني آمتتر .ويف  17يو يتتو/ح يران  2009ألستتقط التهمتتة
ايديدد وبلرل ساحة وليد البا.
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