تحرك عاجل  14 /145رقم الوثيقةMDE 24/022/2014 :
2014

سوريا

تاريخ 6 :يونيو /حزيران

تحرك عاجل
القبض على شاعر ،وحياته في خطر
اعتقل الشاعر ناصر صابر بندق في  17فبراير /شباط في منزله من قبل أشخاص يعتقد أنهم من
قوات األمن السورية .ومكان وجوده غير معروف وحياته في خطر :فقد توفي في الحجز رجل قبض
عليه في نفس الحي في ذلك اليوم.
فريزة جهجاه بن دق زوجة ناصر صابر بندق ،التي تعيش في الخارج ،قالت لمنظمة العفو الدولية إن أحد معارفها في
الحي أخبرها أن أفراد قوات األمن السورية الذين يعتقد أنهم من المخابرات العسكرية ،وصلوا الى منزل ناصر صابر
بندق في ضاحية صحنايا الدمشقية حوالي الساعة  06:30صباح  17فبراير /شباط ،وألقوا القبض عليه وكسروا بعض
الموجودات في المنزل .وقد أفاد معتقل أفرج عنه أنه رأى ناصر صابر بندق بعد وقت قصير من اعتقاله في فرع
المخابرات العسكرية  227في دمشق .منذ ذلك الحين ،لم تتلق زوجته أي معلومات عن مكان وجوده ،على الرغم من
أن مصدر ًا غير رسمي أخبرها في أواخر ابريل /نيسان إنه "بخير".
من بين الذين اعتقلوا ذلك اليوم في صحنايا محامية حقوق اإلنسان جيهان أمين والطالبة رنيم معتوق( ،التي كان والدها،
محامي حقوق اإلنسان خليل معتوق ،قد تعرض لالختفاء القسري) ورجل آخر أعيدت جثته إلى عائلته بعد نحو ثالثة
أ سابيع ،من نفس فرع المخابرات العسكرية الذي شوهد فيه ناصر صابر بندق ألخر مرة .وقال أحد المعارف المحليين
لمنظمة العفو الدولية إن القاضي أمر باإلفراج المؤقت عن جيهان أمين في  29إبريل /نيسان بعد استجوابها عن
"توزيع المساعدات على اإلرهابيين" بسبب االتهامات الموجهة لها بمساعدة المشردين داخليا نتيجة للنزاع المسلح في
سوريا والذين تعتبرهم السلطات السورية أسر من تسميهم 'اإلرهابيين' .مازالت رنيم معتوق معتقلة ،وتحاكم أيضا "
لتوزيعها المساعدات لإلرهابيين" بنا ًء على اتهامات مماثلة بأنها ساعدت النازحين داخليا.
إن األسباب الدقيقة العتقال ناصر صابر بندق غير معروفة .وقالت زوجته لمنظمة العفو الدولية إنه يشارك في أنشطة
المساعدة اإلنسانية ،مثل مساعدة النازحين داخليا .وفريزة جهجاه بندق نفسها ناشطة سياسية سلمية ،ومن المعروف
حضورها في المظاهرات .وقد هربت من سوريا مع أطفالها خوف ًا من االعتقال من قبل السلطات وذلك قبل القبض على
زوجها.
يرجى الكتابة فورا بالعربية أو اإلنجليزية ،أو بلغتكم األصلية:


لحث السلطات السورية على الكشف عن مكان ناصر صابر بندق والوضع القانوني له ،ومنحه إمكانية
الوصول الفوري إلى أسرته ومحاميه وأي عناية طبية قد يحتاجها؛



لحثها على ضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛



لدعوتها إلى اإلفراج عنه إذا لم يتهم على الفور بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليا.

يرجى إرسال المناشدات قبل  18يوليو /تموز  2014إلى:
الرئيس
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بشار األسد
فاكس ( +963 11 332 3410كرر المحاولة)
( إذا سمعت صوت ًا يجيبك فقل " فاكس" .الفاكس هو وسيلة االتصال الموثوقة الوحيدة)
صيغة المخاطبة :فخامة الرئيس
وزير الدفاع
اللواء فهد جاسم الفريج
فاكس +963 11 223 7842
(+963 11 666 2460كرر المحاولة)
( إذا سمعت صوت ًا يجيبك فقل " فاكس" .الفاكس هو وسيلة االتصال الموثوقة الوحيدة)
صيغة المخاطبة :معالي الوزير
المندوب الدائم لدى األمم المتحدة
السفير فوق العادة يشار جعفري
th
820 Second Avenue, 15 Floor, New York, NY 10017
فاكس +1 212 983 4439
البريد االلكترونيexesec.syria@gmail.com :
صيغة المخاطبة :معالي السفير
كما نرجو إرسال نسخ إلى الممثلين الديبلوماسيين السوريين والروس [المعتمدين في بالدكم .نرجو إدخال عناوين هذه
الهيئات أدناه:
االسم العنوان  1العنوان  2العنوان  3فاكس رقم الفاكس البريد االلكتروني عنوان البريد االلكتروني صيغة
المخاطبة
نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعاله ممكن ًا.
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تحرك عاجل
القبض على شاعر درزي ،وحياته في خطر
معلومات إضافية
ناصر صابر بندق يعمل في هيئة تابعة لوزارة اإلعالم ،وهي المنظمة العربية لإلعالنات .ويكتب أيضا الشعر .هو في
األصل من محافظة السويداء ،وهي منطقة أغلب سكانها من الدروز تقع في جنوب سوريا بالقرب من الحدود األردنية.
لمزيد من المعلومات عن السيدتين اللتين ألقي القبض عليهما أيضا في صحنايا ،انظر  21 ،UA 38/14فبراير  /شباط
.)http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/009/2014/en( 2014
لنظرة ثاقبة في التعذيب على نطاق واسع وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز االعتقال في سوريا ،انظر:
أردت أن أموت :الناجون من التعذيب في سوريا يتحدثون
( .)http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012 / ARوورد فيه أن اآلالف لقوا
حتفهم في حجز قوات األمن السورية منذ بدء االضطرابات في  .2011وقد وثقت منظمة العفو الدولية هذه الممارسات
في تقرير :االعتقال المميت :الوفيات في الحجز في خضم االحتجاجات الشعبية في سوريا
(.)http://www.amnesty.org/ en/library/info/MDE24/035/2011/en
:

