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خماوف من تعرض ثالثة أشخاص للتعذيب أثناء اعتقاهلم مبعزل عن العامل اخلارجي
ورد أن أنور انسو ،وحسن صاحل ،ومعروف مال أمحد ،وحممد أمحد مصطفى قد مثلوا أمام املدعي العسكري يف دمشق يف 19
إبريل/نيسان املاضي؛ وبعد ثالثة أايم ،أي يف  22إبريل/نيسان ،أخلي سبيل أنور انسو بدون توجيه أي هتمة إليه؛ أما الثالثة
اآلخرون فال يزالون رهن االعتقال على ذمة التحقيق فيما يبدو.
يُذكر أن حسن صاحل ومعروف مال أمحد وحممد أمحد مصطفى من كبار أعضاء حزب يكييت الكردي يف سوراي ،الذي مل تصدر
السلطات السورية ترخيصا رمسيا له؛ وقد اعتقلوا مع أنور انسو يف أواخر ديسمرب/كانون األول  .2009وأودعهم مسؤولو األمن
السياسي يف احلسكة ،مشال شرقي سوراي ،رهن احلبس االنفرادي ملدة تسعة أايم ،ومت التحقيق معهم ،مث رحلوا إىل فرع الفيحاء من
جهاز األمن السياسي يف دمشق يف  4يناير/كانون الثاين .2010
أما أنور انسو ،فقد ورد أنه تعرض لالعتداء والضرب على ابطن قدميه أثناء اعتقاله؛ وال تزال منظمة العفو الدولية تشعر ابلقلق
على سالمة حسن صاحل ،ومعروف مال أمحد ،وحممد أمحد مصطفى الذين ال يزالون رهن االعتقال مبعزل عن العامل اخلارجي ،مما
جيعلهم عرضة خلطر التعذيب وغري ه من أشكال سوء املعاملة.
ورغم أن السلطات السورية مل تكشف عن أسباب القبض على حسن صاحل ومعروف مال أمحد وحممد أمحد مصطفى ،ومل توضح
التهم املوجهة إليهم ،فإن زعماء التنظيمات سياسية املنادية مبزيد من احلقوق لألقلية الكردية يف سوراي ،عادة ما توجه إليهم هتمة
"حماولة اقتطاع جزء من األراض السورية" .وإذا كان ذلك ينطبق على السجناء املذكورين ،فمن احملتمل أن يكونوا يف عداد سجناء
الرأي الذين مل يعتقلوا لسبب سوى تعبريهم السلمي عن آرائهم السياسية.

يرجى الكتابة فورا ابلعربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية ،أو بلغتكم األصلية:

• 

الرتحيب إبطالق سراح أنور انسو ،مع اإلعراب عن القلق الستمرار اعتقال حسن صاحل ومعروف مال أمحد

وحممد أمحد مصطفى ،واحتمال كوهنم من سجناء الرأي الذين مل يعتقلوا إال لتعبريهم السلمي عن حقهم يف حرية
التعبري؛
 الدعوة إلطالق سراح األشخاص الثالثة على الفور ،وبال قيد أو شرط ،إذا ثبت أهنم سجناء رأي ،وإن مل يكونوا
كذلك ،فال بد من إطالق سراحهم بال إبطاء ما مل يقدموا على وجه السرعة حملاكمة عادلة بتهم جنائية معرتف هبا.
 طلب أتكيدات من السلطات أبن يتلقى هؤالء املعتقلون معاملة إنسانية ،وإن يسمح هلم على الفور ابتصال حمامني من
اختيارهم ،واالتصال بذويهم ،واحلصول على العالج الطيب إن كانوا حباجة إليه.
يرجى إرسال املناشدات قبل 29يونيو/حزيران  2010إىل:
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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 .هذه هي أول نشرة حتديث للتحرك العاجل  .UA 26/10للحصول على مزيد
من املعلومات ،انظر املوقع التايلwww.amnesty.org/en/library/info/MDE24/001/2010/en :

حترك عاجل
خماوف من تعرض ثالثة أشخاص للتعذيب أثناء اعتقاهلم مبعزل عن العامل اخلارجي
معلومات إضافية
يف أعقاب القبض عليهم يف ديسمرب/كانون األول  ،2009ورد أن األشخاص األربعة أودعوا رهن احلبس االنفرادي ملدة تسعة
أايم يف فرع جهاز األمن السياسي ابحلسكة ،وخالل تلك الفرتة مل تقدم هلم سوى وجبة غذائية واحدة يوميا ،وأخضعوا جللسات
حتقيق مطولة كانت تستمر حىت ساعة متأخرة من الليل .وورد أن االستجواب تركز على أنشطتهم لصاحل حزب يكييت الذي عقد
مؤمترا يف الثالث من ديسمرب/كانون األول  ،2009دعا املشاركون فيه إىل منح احلكم الذايت للمناطق الكردية يف سوراي.

وبعد ترحيلهم إىل فرع األمن السياسي يف الفيحاء يف الرابع من يناير/كانون الثاين  ،2010أخضع املعتقلون األربعة ملزيد من
التحقيقات ،ظلوا خالهلال معظمها معصويب األعني ومقيدي األيدي؛ ورغم استمرار ظروف االعتقال القاسية ،فقد كانوا أفضل
حاال يف الفيحاء منهم يف احلسكة؛ فقد تلقوا مثال ثالث وجبات غذائية يوميا ،ومسح هلم بفرتات اسرتاحة للرتيض ،ورؤية األطباء
مرتني يف األسبوع .ويعاين األشخاص الثالثة الذين ال يزالون رهن االعتقال من خمتلف األمراض؛ فكل من حسن صاحل وحممد
أمحد مصطفى حيتاج لعالج طيب منتظم للغدة الدرقية ،وغري ذلك من املشكالت الطبية؛ كما أن معروف مال أمحد يعاين من
انزالق غضرويف يف ظهره.
وحىت اآلن ،مل يسمح لعائالت املعتقلني بزايرهتم ،رغم التماساهتم املتكررة للسلطات ،ولو أن عائليت اثنني منهم على األقل مسح
هلما إبرسال مالبس نظيفة وأدوية للمعتقلني.
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