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  حترك عاجل
 

 جينة سياسية تعلن اإلضراب عن الطعامس
 
 

 حالياً مدة حكم ابلسجن ست سنوات أعلنت السجينة السياسية السورية هتامة حممود معروف، اليت تقضي
وتعتقد منظمة فرباير/شباط.  18اإلضراب عن الطعام منذ   لعضويتها يف "حزب العمل الشيوعي" غري املرخص،

 اجلمعيات.  تكوينارستها السلمية قحقها يف حرية التعبري و جزة لسبب وحيد هو مما سجينة رأ  حمتالعفو الدولية أهن
 

فرباير/شباط  6إذ قبض رجال "األمن اجلنائي" على هتامة معروف من بيتها يف مدينة حلب، بشمال سوراي، يف 
 5يف العليا"  القبض إىل مذكرة صدرت بعد فرتة وجيزة من إصدار "حمكمة أمن الدولة ات. واستندت إجراء2010

. وكانت قد أدينت بتهمة "االنضمام إىل عليها حكماً غيابياً ابلسجن ست سنوات 1995نوفمرب/تشرين الثاين 
منظمة سرية"، يف إشارة إىل عضويتها يف "حزب العمل الشيوعي". وال تعلم منظمة العفو الدولية سبب عدم حماولة 

 سنة على إدانتها.  15عد مرور ما يربو على السلطات السورية القبض على هتامة معروف إال ب
 

 فرعووفقاً ملصادر منظمات حقوق اإلنسان السورية، فقد قضت هتامة معروف األايم الثالثة األوىل من االعتقال يف 
، أحضرت أمام مدعي عام "حمكمة 2010فرباير/شباط  9"األمن اجلنائي" حبلب، حيث مسح لعائلتها بزايرهتا. ويف 

العليا"، الذي أمر بنقلها إىل فرع "األمن السياسي" يف دمشق. ومت نقلها فوراً إىل اجلناح السياسي من سجن  أمن الدولة
عدرا )املعروف رمسياً بسجن دمشق املركزي( واحتجازها مبعزل عن العامل اخلارجي طيلة ما يقرب من شهر ونصف 

نذ نقلها إىل السجن بتلقي زايرات منتظمة من يف سجن عدرا، ولكن مسح هلا م حتجازالشهر. وما برحت رهن اال
 أهلها. 

 
، حسبما ذُكر، إلسقاط احلكم الصادر ضدها، وحبسب فهم 2007وكان حمامي هتامة معروف قد تقدم بطلب يف 

ابلسجن ست سنوات ينبغي أن يصبح ابطالً إذا مل ينفذ بعد  الذي صدر حبقها احلكم فإن احملامي للقانون السوري،
فض املدعي العام الطلب، ولكن منظمة العفو الدولية ليست على دراية بسبب الرفض. ويف السنة نفسها، سنة. ور  12

أرسلت هتامة معروف رسائل إىل الرئيس وإىل وزير الداخلية للغرض نفسه، ولكنها مل تتلق رداً من أي منهما، على ما 
 يبدو.

 
قد أعلنت إضراهبا عن الطعام للمطالبة بنقلها إىل سجن  وحبسب ما فهمته منظمة العفو الدولية، فإن هتامة معروف

حلضه على إصدار  2011فرباير/شباط  26ابلقرب من دمشق. وبعثت برسالة إىل وزير الداخلية يف  ،دوما للنساء
 إذن بذلك. وحبسب علم منظمة العفو الدولية، مل تتلق رداً منه على طلبها بعد. 

 ، أو بلغتكم األصلية:إلجنليزية أو الفرنسيةا يرجى الكتابة فوراً ابلعربية أو



 

شرط عن هتامة حممود معروف نظراً لكوهنا سجينة رأي حمتجزة و أحلض السلطات على اإلفراج فوراً وبال قيد  •
 لسبب وحيد هو ممارستها السلمية حلقها يف التعبري ويف االنضمام إىل اجلمعيات. 

 

 إىل:  2011 /نيسانأبريل 15كم قبل يرجى أن تبعثوا مبناشدات

 
 

 الرئيس بشار األسد فخامة
 القصر اجلمهوري

 شارع الرشيد
 دمشق، اجلمهورية العربية السورية

 3410 332 11 963 +  فاكس:

 السيد الرئيس طريقة املخاطبة:
 

 وزير االداخلية
 اللواء سعيد حممد مسورمعايل 
 لداخليةوزارة ا

 شارع عبد الرمحن الشاهبندر
 ة العربية السوريةدمشق، اجلمهوري

   3428 222 11 963 +  فاكس:
 معايل الوزير طريقة املخاطبة:

 
 وابعثوا بنسخ إىل:

 
 

 وزير الشؤون اخلارجية
 السيد وليد املعلممعايل 
 شؤون اخلارجيةلوزارة ا

 شارع الرشيد
 دمشق، اجلمهورية العربية السورية

   6251 214 11 963 +  فاكس:
 

إذا  وتشاوروا مع مكتب فرعكم،  كم.اناملعتمدين لدى بلد سوراياملمثلني الدبلوماسيني ل كذلك إىلوابعثوا بنسخ  
 كور فيما سبق.ذ التاريخ املكنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد 

 حترك عاجل 
 سجينة سياسية تعلن اإلضراب عن الطعام



 

 معلومات إضافية 
 
 

يها لقيود مشددة يف سوراي، وتساعد قوانني "حالة الطوارئ" ختضع حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات واالنضمام إل
رمسياً أبية أحزاب سياسية يف سوراي سوى "حزب البعث" وبعض األحزاب  وال يعرتفعلى ذلك.  1964ة منذ نافذال

املدافعون عن حقوق اإلنسان  تعرضذات الصلة به، بينما حيظر على منظمات حقوق اإلنسان العمل يف البالد. وي
 تقدو احلكومة ومن يدعون إىل اإلصالح السياسي للمضايقات ولالعتقال واالحتجاز التعسفي.ومن

 

ويف أواخر مثانينيات وأوائل تسعينيات القرن املاضي شنت السلطات السورية محلة على أعضاء "حزب العمل الشيوعي" 
الدولية العليا" وصدرت حبقهم أحكام  النشط احملظور، فاعتقلت املئات منهم؛ وحوكم العديد منهم أمام "حمكمة أمن

واعتقلت يف سياق تلك احلملة، ولكن أفرج عنها بكفالة بعد  1992خمتلفة ابلسجن. وقبض على هتامة معروف يف 
ذلك بعام واحد. وحضرت مجيع جلسات حماكمتها أمام "حمكمة أمن الدولة العليا"، حسبما ذكر، ابستثناء جلسة 

، نظراً التقادمحلكم. ووفقاً ألقوال حمامي هتامة معروف، فمن حقها االستفادة من أحكام االستماع األخرية للنطق اب
 سنة.  15لصدور احلكم عليها قبل 

 
ه الحقاً إىل "حزب العمل الشيوعي" يف  1976وأتسس "حزب العمل الشيوعي" يف  . 1980حتت اسم آخر غرير

ة إلحداث التغيري السياسي، إال أنه تعرض للسحق يف هناية يفنغري الع األساليب ورغم أنه ال يدعو إال إىل استخدام
، إذا ما كانت ما إذا كانت حيتفظ بعضوية نشطةاملطاف جراء محلة قمعية شنت ضده. ومن غري الواضح حالياً 

 موجودة، أو ما إذا كان يقوم أبية أنشطة حتت االسم نفسه يف الوقت الراهن. 
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