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بواعث قلق بشأن التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة

سورية

حسن يونس قاسم ،العمر  26عاماً ،طالب

استُدعي الناشط املؤيد للدميقراطية حسن قاسم يف  9يوليو/متوز إىل مبىن دائرة املخابرات العامة ،فرع أمن الدولة ،يف منطقة كفر
سوسة بدمشق ،ويعتقد أنه معتقل مبعزل عن العامل اخلارجي .وهو معرض خلطر جسيم أبن يواجه التعذيب وغريه من صنوف سوء
املعاملة .وتعتربه منظمة العفو الدولية سجني رأي معتقالً ال لشيء إال ملمارسته السلمية حلقه يف حرية التعبري والتجمع.
وحسن قاسم عضو يف جمموعة "إعالن دمشق للتغيري الوطين الدميقراطي" ،وهي جتمع مؤيد للدميقراطية .وقد تعرض العديد من
أعضاء اجملموعة لالعتقال منذ عقدها اجتماعاً يف  1ديسمرب/كانون األول  2007انتخبت خالله االمانة العامة .وأفرج عن معظم
من جرى اعتقاهلم بعد بضعة أايم؛ وحسن قاسم هو عضو اجملموعة الرابع العشر ممن عرف عنهم أهنم ما زالوا يف احلجز .وما زال
مكان وجود واحد من املعتقلني الذكور غري معروف؛ بينما عُلم أن املعتقلني الذكور األحد عشر اآلخرين حمتجزون يف سجن
عدرا ،القريب من دمشق ،بينما ُُتتجز معتقلة أنثى واحدة يف سجن النساء يف دوما ،ابلقرب من دمشق أيضاً.
وحسن قاسم طالب يف السنة الرابعة يف كلية اآلداب التابعة جلامعة حلب.

خلفية
بدأت احلكومة محلة قمعية ضد أعضاء جمموعة "إعالن دمشق للتغيري الوطين الدميقراطي" بعد أسبوع من اجتماع
ديسمرب/كانون األول ،حيث بدأت ابعتقال أعضاء اجملموعة يف  9ديسمرب/كانون األول .وقد اعتقل حىت اآلن  48شخصاً ،أفرج
يوجه االهتام ،حبسب علم منظمة العفو الدولية ،إىل أي من األشخاص األربعة والثالثني .ويف
عن  34منهم بعد بضعة أايم .ومل َّ
1

 24يونيو/حزيران ،رفضت حمكمة التمييز يف دمشق استئناف  12من أعضاء اجملموعة املعتقلني ،الذين يواجهون احملاكمة اآلن أمام
حمكمة اجلناايت بدمشق بتهم "نقل أنباء يعرف أهنا كاذبة أو مبالغ فيها من شأهنا أن توهن نفسية االمة" (املادة  286من قانون
العقوابت السوري) ،و"إضعاف الشعور القومي" (املادة  ،)285و"تشكيل مجعية بقصد تغيري كيان الدولة االقتصادي أو
االجتماعي " (املادة  ،)306و"إاثرة النعرات املذهبية أو العنصرية" (املادة  .)307ومن غري املعروف مىت ستبدأ حماكماهتم.
التحرك املوصى به :يرجى إرسال مناشدات لتصل أبسرع ما ميكن ابنإللجلييية أو العربية أو الفرنسية ،أو بلغتكم األم:
 لإلعراب عن بواعث قلقكم البالغ من أن حسن قاسم معتقل مبعزل عن العامل اخلارجي منذ  9يوليو/متوز ،اليوم الذي استدعيفيه إىل دائرة املخابرات العامة يف دمشق ،واالستفسار عن سبب اعتقاله؛
 لدعوة السلطات إىل اإلفراج عن حسن قاسم فوراً ما مل توجه إليه هتمة جنائية معرتف هبا؛ لدعوة السلطات إىل كفالة عدم تعرضه للتعذيب أو املعاملة السيئة ،وتذكريها أبن سورية دولة طرف يف االتفاقية الدوليةملناهضة التعذيب؛

 حلث السلطات على السماح حلسن قاسم بتلقي زايرات من أفراد عائلته فوراً ،وابالتصال مبحام من اختياره ،وتلقي املعاجلةالطبية اليت ميكن أن حيتاجها.

تُرسل املناشدات إىل:
الرئيس
السيد الرئيس بشار األسد
القصر اجلمهوري
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس:

+ 963 11 332 3410

طريقة املخاطبة :السيد الرئيس
وزير الداخلية
معايل اللواء بسام عبد اجمليد
وزارة الداخلية
شارع عبد الرمحن شاهبندر
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس:

+ 963 11 222 3428

طريقة املخاطبة :معايل الوزير
وزير العدل
معايل حممد الغفاري
وزارة العدل
شارع النصر ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
فاكس:

+ 963 11 666 2460

طريقة املخاطبة :معايل الوزير

وزير الشؤون اخلارجية
معايل وليد املعلم
وزارة اخلارجية
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
فاكس:

+ 963 11 332 7620

طريقة املخاطبة :معايل الوزير
وابعثوا بنسخ إىل :املمثلني الدبلوماسيني لسورية املعتمدين لدى بلدكم.
يرجى إرسال املناشدات فوراً .وتشاوروا مع األمانة الدولية ،أو مع مكتب فرعكم ،إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد
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