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تحرك عاجل

احتجاز رجل دين لبناني بمعزل عن العالم الخارجي في سوريا
تحتجز السلطات السورية بمعزل عن العالم الخارجي الشيخ حسن مشيمش ،وهو رجل دين شيعي لبناني

ومحلل سياسي ،في مكان مجهول منذ القبض عليه على يد األمن السياسي السوري في  7يوليو/تموز .وهو
معرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وحبسب عائلة حسن مشيمش ،قبض عليه يف اجلانب السوري من معرب جديدة يابوس على احلدود اللبنانية -السورية.
وكان مسافراً مع زوجته ووالدهتا إىل اململكة العربية السعودية بغرض أداء مناسك العمرة .وأبلغت أسرته منظمة العفو
الدولية أن السلطات السورية أبلغت اجليش اللبناين يف يوم القبض عليه نأنه حمتجز لديها.
ومل تكشف السلطات السورية النقاب عن أسباب القبض على حسن مشيمش أو مكان احتجازه أو عن التهم املوجهة
إليه رغم تلقيها عدة طلبات من السلطات اللبنانية بناء على جهود متواصلة بذلتها العائلة حلضها على ذلك.
وطبقاً ملا تقوله العائلة ،كتبت وزارة الشؤون اخلارجية اللبنانية أكثر من مرة إىل السلطات السورية منذ القبض على حسن
مشيمش لطلب توضيحات بشأن أسباب اعتقاله ،ولكنها مل تتلق أي رد.
كما نشرت عائلته ثالث مناشدات وجهتها إىل الرئيس اللبناين ميشال سليمان ،ورئيس الوزراء سعد احلريري ،ورئيس
جملس النواب نبيه بري ودعتهم فيها إىل ممارسة الضغوط على السلطات السورية للكشف عن مصري حسن مشيمش.
ومل تتلق أي رد .والتقت العائلة كذلك برؤساء مكاتب املسؤولني املذكورين أعاله ،الذين أبلغوها بأن السلطات السورية
مل ترد على استفساراهتم.
ويعاين الشيخ حسن مشيمش من انزالق غضرويف يف عضالت الظهر ومن قرحة معدية ،ما يتطلب حصوله على
العالج بصورة مستمرة .ومن غري املعروف ما إذا كان من امليسر له احلصول على العالج.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ،أو بلغتكم األصلية:
لإلعراب عن بواعث قلقكم بشأن اعتقال الشيخ حسن مشيمش مبعزل عن العامل اخلارجي يف مكان جمهول
•
منذ القبض عليه يف  7يوليو/متوز 2010؛
حلض السلطات السورية على اإلفراج عنه ما مل يوجه إليه االهتام جبرم جنائي معرتف به وحياكم على حنو يفي
•
بصورة تامة مبتطلبات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛

•

لدعوة السلطات إىل ضمان عدم تعرض الشيخ حسن مشيمش للتعذيب أو لغريه من ضروب سوء املعاملة؛

حلض السلطات على السماح له فوراً بتلقي الزيارات من عائلته وباالتصال مبحام من اختياره واحلصول على
•
أية رعاية طبية ميكن أن يكون حباجة إليها.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل  30نوفمبر/تشرين الثاني  2010إلى:
الرئيس
الدكتور بشار األسد
القصر الرئاسي
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس:

+963 11 332 3410

طريقة المخاطبة :سيادة الرئيس

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

فاكس:

+ 963 11 222 3428

طريقة المخاطبة :صاحب المعالي

وابعثوا بنسخ إلى:
وزير الشؤون اخلارجية واملغرتبني
الدكتور علي حسني الشامي
وزارة اخلارجية
شارع سرسك ،األشرفية
بريوت ،لبنان

فاكس:

+ 961 1 204 895

طريقة المخاطبة :صاحب المعالي

وابعثوا بنسخ أيضاً إلى الممثلين الدبلوماسيين لسوريا المعتمدين لدى بلدانكم .ويرجى التشاور مع مكتب
فرعكم ،إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله.

تحرك عاجل
احتجاز رجل دين لبناني بمعزل عن العالم الخارجي في سوريا
معلومات إضافية
"األمن السياسي" هو أحد فروع عدة لقوات األمن السورية ،ومجيعها تعتقل األشخاص بصورة منتظمة بناء على أدىن
شبهة يف معارضة احلكومة ،ويعرف عنها ممارسة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة .ففي  ،2009ورد أن ما ال
يقل عن سبعة أشخاص توفوا نتيجة النتهاكات تعرضوا هلا أثناء احتجازهم .ومل تتخذ السلطات أي إجراءات للتحقيق
يف هذه املزاعم .وتستخدم "االعرتافات" اليت تنتـزع باإلكراه بصورة منهجية كأدلة يف احملاكم السورية ،بينما مل يعرف عن
إجراء أي حتقيق يف ادعاءات املتهمني بأهنم قد تعرضوا للتعذيب أو لغريه من صنوف سوء املعاملة.
وكان الشيخ حسن مشيمش عضواً يف "حزب اهلل" ،املنظمة السياسية والعسكرية الشيعية ذات النفوذ يف لبنان واملدعومة
من سوريا وإيران ،ولكنه ترك املنظمة يف  1998نتيجة خالفات داخلية .مث أنشأ جملة شهرية على شبكة اإلنرتنت
( )http://difaf.orgوتوىل حتريرها ،وكتب فيها مقاالت تدعو ،بني مجلة أمور ،إىل التسامح بشأن االختالفات بني
الطوائف الدينية املختلفة يف لبنان ،وإىل فصل الدين عن السياسة .ويف أغسطس/آب  ،2009قام بالشراكة مع
شخصيات دينية شيعية أخرى يف لبنان بتأسيس "اللقاء العلمائي املستقل" ،وهو منظمة غري حكومية تدعو إىل احرتام
التنوع الفكري والديين وتعترب نفسها مستقلة عن احلكومة وعن األحزاب السياسية.
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