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 جائرة محاكمة: جديد قلق وباعث/ رأي سجناء/الخارجي العالم عن بمعزل اعتقال/التعذيب بشأن قلق بواعث :سوريا
 

 اإلنسان حقوق عن ومدافع محام البني، أنور 
 اإلنسان حقوق عن مدافع درويش، نضال  
  كاتب كيلو، مشيل  
 سابق رأي سجين حسين، خليل  
 اإلنسان حقوق عن مدافع مرعي، محمود  
  طبيب طيفور، صفوان. د  
 سابق رأي سجين عيسى، محمود  
  نساناإل حقوق عن مدافع عمرو، غالب  
   شومر سليمان  
 محفوظ محمد   

 
. عاما   15 لمدة بالسجن عليهم الحكم إلى ورد، ما بحسب تؤدي، أن يمكن تهما   أعاله أسماؤهم الواردة العشرة المدني المجتمع ناشطو يواجه

 أثناء للضرب جميعا   تعرضوا كر،ذ   ما وبحسب. الجور شديدة محاكمتهم تكون أن ويحتمل البتة، لها أساس ال التهم فإن يبدو، ما وعلى
 . برؤيتهم لهم يسمح لم بهم لاللتقاء أيار/مايو 28 في عدرا سجن إلى محاموهم ذهب وعندما. االستجواب

 
 المادة بمقتضى وذلك ،"والطائفي العرقي الصراع على والتحريض الوطنية المعنويات إضعاف" تهمة ورد، لما وفقا   الرجال، إلى وجهت وقد

 . العقوبات انونق من 285

 
 21 في السوائل بتناول وبدأ. الضعف غاية في حاليا   وهو الطعام، عن احتجاجيا   إضرابا   أيار/مايو 17 في اعتقاله منذ البني أنور وبدأ

 . أيار/مايو
 

 العاديين بالمجرمين لخاصا القسم في احتجازهم على ويحتجون. األقل على واحدة لمرة وجيزة لفترة محامييهم مع العشرة المعتقلون والتقى
 . السياسيين السجناء مع حبسهم عن عوضا   عدرا سجن في
 

 :يمكن ما بأسرع لتصل مناشدات إرسال يرجى: به الموصى التحرك
 

 الصراع على والتحريض الوطنية المعنويات إضعاف" بـ اتُّهموا قد( األسماء ذكر مع) العشرة الرجال أن من قلقكم بواعث عن لإلعراب •
 آرائهم؛ عن السلمي لتعبيرهم إال لسبب ال" والطائفي عرقيال

 الحجز؛ في للضرب تعرضهم عن أنباء من ورد ما بشأن قلقكم بواعث عن لإلعراب •
 

 السلمي لعملهم إال لشيء ال محتجزين رأي سجناء لكونهم نظرا   شرط، أو قيد دون فورا   العشرة الرجال عن اإلفراج إلى السلطات لدعوة •
 . اإلنسان وحقوق الديمقراطية تعزيز أجل من
 

 :إلى المناشدات ت رسل
 

 الرئيس
 األسد بشار الرئيس فخامة
 الجمهوري القصر
 الرشيد شارع
 السورية العربية الجمهورية دمشق،
 3410 332 11 963+   :فاكس

 
 الدفاع وزير
 التركماني حسن معالي
 الدفاع وزارة
 األمويين ساحة

 السورية العربية الجمهورية دمشق،
   7842 223 11 963+   :فاكس

 
 الخارجية الشؤون وزير
 المعلم وليد معالي
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 الخارجية وزارة
 الرشيد شارع
 السورية العربية الجمهورية دمشق،
   7620 332 11 963+   :فاكس

 
 .بلدكم لدى المعتمدين لسوريا الدبلوماسيين الممثلين: إلى بنسخ وابعثوا

 
 تموز/يوليو 12 بعد المناشدات إرسال تعتزمون كنتم إذا فرعكم، مكتب مع أو الدولية، األمانة مع وتشاوروا. فورا   المناشدات إرسال يرجى

2006. 


