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حترك عاجل
معتقلو االحتجاجات السورية عرضة للخطر
قبض على ما ال يقل عن  93شخصاً يف سوراي ما بني  8و 23مارس/آذار على أيدي قوات األمن ابلعالقة مع
االحتجاجات األخرية وما زال هؤالء ،حسبما ذُكر ،معتقلني يف أماكن جمهولة .وهم معرضون خلطر التعذيب

ولغريه من ضروب املعاملة السيئة.

واندلعت االحتجاجات السلمية ،يف قسط كبري منها ،واليت دعت مثل بقية االحتجاجات املماثلة يف خمتلف أرجاء
املنطقة إىل احلرايت السياسية ووضع حد للفساد ،يف  15مارس/آذار يف العاصمة السورية ،دمشق .وعقب ثالثة أايم
خرجت احتجاجات أوسع نطاقاً يف مدينة درعا اجلنوبية ،وكذلك يف أجزاء أخرى من البالد .وردت السلطات السورية
على العديد من هذه االحتجاجات ابستخدام العصا الغليظة يف تفريق احملتجني ،مستخدمة اهلراوات يف معظم األحيان.
ويف درعا ،استخدمت الغاز املسيل للدموع والذخرية احلية كذلك ،ما أدى إىل وفاة ما ال يقل عن  13من احملتجني
وجرح عديدين ،حسبما ذُكر.
كما شنت السلطات السورية محلة اعتقاالت واسعة النطاق .واستناداً إىل منظمات سورية حلقوق اإلنسان وأقارب
للمعتقلني ،مجعت منظمة العفو الدولية أمساء  93شخصاً قبض عليهم ما بني  8و 23مارس/آذار يف دمشق ،ويف
مدن وبلدات حلب وابنياس ودرعا ودوما ومحاة ومحص والالذقية ومعرة النعمان واملالكية .ورغم أن أماكن اعتقال هؤالء
ما زالت جمهولة ،يعتقد أهنم حمتجزون يف مراكز اعتقال تديرها قوات أمنية كاألمن العسكري ،وهي ذي مسعة سيئة
بسبب ما ميارس فيها من تعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة .ومن املرجح أن يكون العدد احلقيقي ملن مت القبض
عليهم أعلى من هذا بكثري .وطبقاً إلحدى منظمات حقوق اإلنسان السورية ،فقد قبض على قرابة  300شخص يف
درعا وحدها يف األايم اخلمسة املنتهية مساء  22مارس/آذار.
وبني املعتقلني الثالثة والتسعني مخس نساء وما ال يقل عن  12طفالً حتت سن  .18وبني املعتقلني كذلك طالب
مدارس وجامعات وصحفيون ومثقفون وانشطون سياسيون .وبعض هؤالء ينتمون إىل عائلة واحدة .ومل يشاركوا مجيعاً
يف املظاهرات ،وعلى ما يبدو فقد قبض على العديد منهم بسبب اجلهر آبرائهم الداعمة لالحتجاجات يف سوراي ،سواء
بصورة شفوية يف جتمعات عامة ،أو كتابة عرب اإلنرتنت وغريها من وسائل االتصال اجلماهريي .و ِّ
ترجح منظمة العفو
الدولية أن العديد ممن اعتقلوا قد يكونون سجناء رأي حمتجزون حصرايً ملمارستهم حقهم املشروع يف حرية التعبري
واالنتساب إىل اجلمعيات ،أو لتقدميهم الدعم السلمي لالحتجاجات أو املشاركة فيها.

يرجى الكتابة فوراً ابلعربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية ،أو بلغتكم األصلية:

•لإلعراب عن بواعث قلقكم بشأن استمرار اعتقال ما ال يقل عن  93شخصاً يف أماكن جمهولة ابلعالقة مع
االحتجاجات األخرية ،والدعوة إىل اإلفراج عنهم فوراً وبال قيد أو شرط إذا ما كانوا حمتجزين حصرايً بسبب ممارستهم
السلمية حلقوقهم يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛

ملطالبة السلطات السورية بتوضيحات حول أماكن وجود مجيع املعتقلني ودعوهتا إىل ضمان محايتهم مجيعاً من
•
التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة طيلة فرتة احتجازهم ،وإفساح اجملال أمامهم كي يتصلوا فوراً بعائالهتم ومبحامني
من اختيارهم ،ويتلقوا العناية الطبية اليت ميكن أن يكونوا حباجة إليها؛
لتذكري السلطات أبهنا ملزمة ،حبكم كون سوراي طرفاً يف "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"،
•
ابحرتام احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها.

يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل  4مايو/أاير  2011إىل:
فخامة الرئيس بشار األسد
القصر اجلمهوري
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس:

+ 963 11 332 3410

معايل وزير الداخلية
اللواء سعيد حممد مسور
وزارة الداخلية
شارع عبد الرمحن الشاهبندر
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس:

+ 963 11 222 3428

وابعثوا بنسخ إىل:
معايل وزير الشؤون اخلارجية
السيد وليد املعلم
وزارة الشؤون اخلارجية
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس:

+ 963 11 214 6251

وابعثوا بنسخ كذلك إىل املمثلني الدبلوماسيني لسوراي املعتمدين لدى بلدانكم .وتشاوروا مع مكتب فرعكم ،إذا
كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور فيما سبق.

حترك عاجل
معتقلو االحتجاجات السورية عرضة للخطر
معلومات إضافية
تضم قائمة املعتقلني الثالثة والتسعني الطلبة اجلامعيني عبد هللا مسعوو ،وأوهم بيطار ،ووساد بديوي ،وحسن

احلمصي ،وشهم اليوسفي ،ومنهل شحين .وقبض عليهم مجيعاً يف  8مارس/آذار من بيوهتم يف مدينة معرة النعمان،
وعلى ما يبدو لدعوهتم إىل احتجاجات مناهضة للحكومة على صفحات "الفيسبوك" .وقبض على طالب املدارس

الثانوية عزو سريول ،وايسر إبراهيم ،وأجمد الصماوي ،وأمحد ماجد الصيداوي ،ومجيعهم يف السابعة عشرة ،يف 11
مارس/آذار من مدرستهم الثانوية يف دوما ،ابلقرب من دمشق ،لكتابتهم شعارات مناهضة للحكومة على احلائط.

Field Code Ch

وكانت مروة الغميان ،وهي طالبة تبلغ من العمر  17سنة ،واحدة من جمموعة تضم ما ال يقل عن  11شخصاً قبض
عليهم يف  15مارس/آذار ملشاركتهم يف مظاهرة سلمية صغرية يف دمشق .وطبقاً لبعض التقارير ،مت تسجيل القبض
عليها على شريط فيديو ،وهو منشور على املوقع:
.http://www.youtube.com/watch?v=i5hRoClBSzY&feature=related
وقبض على نصر سعيد يف  16مارس/آذار عندما استدعي إىل فرع أمن الدولة يف الالذقية ،وعلى ما يبدو بسبب
توزيعه منشورات تدعو إىل التغيري الدميقراطي.
وقبض على براء كلزية وحسني اللبواين ،وهو قريب لسجني الرأي كمال اللبواين ،وعلى حممد أويب مطر وحمموو
الغوراين ،شقيق سجني الرأي طارق الغوراين ،وحممد اخلطيب وحممد ورويش يف  16مارس/آذار ملشاركتهم يف اليوم
نفسه يف مظاهرة صغرية يف دمشق للمطالبة ابإلفراج عن السجناء السياسيني.
ويشتبه يف أنه قد قبض على حسني مصطفى علي ،البالغ من العمر  25سنة ،يف  18مارس/آذار ملشاركته يف اعتصام
عقد يف املسجد األموي ،بدمشق ،يف اليوم نفسه .وحبسب أقوال عائلته ،مل يسمعوا منه بينما ظل هاتفه النقال مغلقاً
منذ ذلك اليوم .بيد أهنم حملوه يف لقطة من شريط فيديو يصور االحتجاج على "اليوتيوب" .وحبسب علم منظمة العفو
الدولية ،قبض على ما ال يقل عن  10أشخاص آخرين ممن اعتصموا يف املسجد األموي يف ذلك اليوم.
وقبض على عيسى مساملة من بيته يف درعا يف  21مارس/آذار .وهو عضو قيادي يف احلزب السوري املعارض احملظور
"االحتاد االشرتاكي العريب".

وقبض على مصعب شيخ أمني ،البالغ من العمر  14سنة ،ورافع أبو غالون 16 ،سنة ،وعبد هللا أمني 17 ،سنة،
وصاحل أبو غالون 18 ،سنة ،مجيعاً يف  22مارس/آذار على أيدي قوة اتبعة لألمن العسكري يف مدينة حلب ،مشال

سوراي ،وعلى ما يبدو حملاولتهم التظاهر دعماً للمحتجني يف درعا .وطبقاً ألقوال عائلة مصعب شيخ أمني ،أحضره
األمن إىل املنـزل وهو حبالة مزرية ،حيث كانت اجلروح متأل يديه ورجليه و لباسه مليء ابلدماء .وحسبما ورد ،ألقي
أبفراد عائالت املعتقلني األربعة خارج فرع األمن العسكري يف حلب عندما حاولوا السؤال عن مكان وجود أبنائهم.
وقبض على لؤي حسني ،الكاتب والصحفي ،من بيته ابلقرب من دمشق يف  22مارس/آذار ،وعلى ما يبدو لنشره
مناشدة للتضامن مع احملتجني يف درعا على اإلنرتنت ،ولدعوته إىل احرتام حق الشعب السوري يف التعبري السلمي عن
آرائه.
حترك عاجل UA: 87/11
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