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حترك عاجل
هيثم املاحل يواجه السجن
ميثل هيثم املاحل ،البالغ من العمر  78عاماً ،أمام احملكمة يف  25أكتوبر/تشرين األول .وإذا ما حوكم وأدين،

فسيواجه حكماً ابلسجن  15سنة ،وببساطة بسبب حتدثه عن انتهاكات حقوق اإلنسان والفساد احلكومي يف
سوراي.

يواجه هيثم املاحل هتم أبنه :حقر رئيس الدولة وذم احملاكم ونقل يف سوراي أنباء يعرف أهنا كاذبة أو مبالغ فيها من شأهنا
أن توهن نفسية األمة و إضعاف الشعور القومي .وتتعلق التهم مبقابلة أجرهتا معه يف سبتمرب/أيلول فضائية "بردى" ،اليت
تبث من أورواب ،وكذلك مبقاالت وتقارير نشرها على مدار السنوات الثالث الفائتة حول الفساد احلكومي وانتهاكات
حقوق اإلنسان يف سوراي.
وهو اآلن يف سجن عدرا ،بدمشق .ومن األسهل عليه اآلن يف السجن احلصول على عالج لداء السكري وللنشاط
املفرط للغدة الدرقية اللذين يعاين منهما مما كان عليه احلال يف مركز اعتقال األمن السياسي ،حيث حيرم املعتقلون
بصورة منتظمة من أي اتصال مع العامل اخلارجي.
واعتقل هيثم املاحل يف  14أكتوبر/تشرين األول من قبل جهاز أمن الدولة واحتجز سرا يف مركز لالعتقال يف منطقة كفر
سوسة يف دمشق .ويف  19أكتوبر/تشرين األول ،نقل إىل فرع الشرطة العسكرية يف القابون ،أحد أحياء دمشق .ويف
اليوم التايل عرض على املدعي العام العسكري ،الذي قرأ على مسامعه التهم املوجهة ضده .ويف  25أكتوبر /تشرين
األول ،سيحضر أمام قاض سيقرر ما إذا كان سيواجه احملاكمة مبوجب هذه التهم .وإذا ما قرر القاضي أنه ينبغي أن
حياكم ،وإذا ما أدين ،فسيواجه هيثم املاحل حكما ابلسجن لثالث سنوات إىل  15سنة.
وقضى هيثم املاحل فرتة حكم ابلسجن من  1980حىت  1986لعمله يف "جلنة احلرية وحقوق اإلنسان" التابعة لنقابة
احملامني السوريني .وقد منعته السلطات من السفر إىل اخلارج منذ  .2004وهو أيضا رئيس "رابطة حقوق اإلنسان يف
سوراي" احملظورة من قبل السلطات السورية.

يرجى الكتابة فوراً ابلعربية أو الفرنسية أو اإلجنليزية ،أو بلغتكم األصلية:
حلض السلطات على اإلفراج عن هيثم املاحل فورا ودون قيد أو شرط ،نظرا لكونه سجني رأي معتقال لسبب
•
وحيد هو ممارسته السلمية حلقه يف حرية التعبري؛

حلثها على ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو لغريه من ضروب سوء املعاملة ،وعلى تلقيه أي عناية طبية قد
•
يكون حباجة إليها؛
حلضها على السماح له بتلقي زايرات منتظمة من عائلته.
•

يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل  3ديسمرب/كانون األول  2009إىل:
الرئيس
السيد الرئيس بشار األسد
القصر اجلمهوري
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس:

+ 963 11 332 3410

طريقة املخاطبة :فخامة الرئيس
وزير الداخلية
معايل اللواء سعيد حممد مسور
وزارة الداخلية
شارع عبد الرمحن شاهبندر
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
فاكس:

+ 963 11 222 3428

طريقة املخاطبة :معايل الوزير

وترسل نسخ إىل:
وزير الشؤون اخلارجية
معايل وليد املعلم
وزارة الشؤون اخلارجية
أبو رمانة
شارع الرشيد
دمشق
اجلمهورية العربية السورية

فاكس:

+ 963 11 332 7620

طريقة املخاطبة :معايل الوزير
وابعثوا بنسخ إىل :املمثلني الدبلوماسيني لسوراي املعتمدين لدى بلدانكم.

ويرجى التشاور مع األمانة الدولية ،أو مع مكتب فرعكم ،إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور
أعاله .وهذا هو التحديث األول للتحرك العاجل  .UA 281/09وملزيد من املعلومات:
www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/027/2009/en

حترك عاجل
هيثم املاحل يواجه السجن
معلومات إضافية
حتدث هيثم املاحل ،أثناء مقابلته مع فضائية "بردى" عن سجن انشطني زمالء له يف مضمار حقوق اإلنسان ،مبا يف
ذلك عن قضية سجني الرأي مهند احلسين اليت أثريت مؤخرا ،والذي يواجه هتما تتعلق بعمله السلمي واملشروع دفاعا
عن السجناء السياسيني؛ حيث تضمن هذا العمل إبداء مالحظات حول حماكمات هذه السجناء ،وبصورة رئيسية أمام
حمكمة أمن الدولة العليا .إذ ال تفي جلسات االستماع اليت تعقدها حمكمة أمن الدولة العليا ابملعايري الدولية للمحاكمة
العادلة .وكان هيثم املاحل ضمن فريق احملامني املدافعني عن مهند احلسين.
وقال هيثم املاحل يف املقابلة أيضا إنه على الرغم من أن السلطات السورية "متلك بني يديها موارد ضخمة تتمثل يف
اجليش واالستخبارات والشرطة واألسلحة ومجيع وسائل اإلكراه ،إال أهنا تلجأ إىل التسرت وراء القوانني اليت ال أساس
منطقيا أو قانونيا أو عادال هلا" ،ليمضي إىل القول إن قوات األمن السورية قادرة على "ارتكاب اجلرائم واإلفالت من
العقاب" .وانتقد قوانني "حالة الطوارئ" النافذة منذ  1964واليت تستخدم لتكبيل حرية التعبري وتكوين اجلمعيات
واالنضمام إليها .كما حتدث عن الفساد احلكومي وعن اهلوة املتزايدة بني األغنياء والفقراء يف سوراي.
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