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 تحرك
  عاجل

 احتجاز حمام سوري مسن مبعزل عن العامل اخلارجي
عاماً حمتجزاً مبعزل عن العامل اخلارجي منذ أن قبض عليه أفراد األمن السياسي  78يظل حمام حلقوق اإلنسان عمره 

سورية دمشق. وقد يكون سجني رأي اعُتقل جملرد ممارسته السلمية أكتوبر/تشرين األول يف العاصمة ال 14السوري يف 
 حلقيه يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات. وهو معرض خلطر التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة.

إىل فرع األمن السياسي يف دمشق. فرفض  ، وطلب منه احلضورهبيثم املاحلأكتوبر/تشرين األول اتصل موظف يف األمن السياسي هاتفياً  13ويف 
 هيثم املاحل الذهاب، وأُلقي القبض عليه يف مكتبه يف اليوم التايل. ويعتقد بعض نشطاء حقوق اإلنسان

 تأنه قد يكون حمتجزاً يف فرع األمن السياسي بدمشق برغم أن السلطات السورية رفض السورية
 .اإلفصاح عن مكان وجوده

مل تذكر السلطات السورية سبب إلقاء القبض على هيثم املاحل. بيد أنه قد يكون حمتجزاً بشأن مقابلة و 
أورواب واليت تعارض السلطات السورية.  بردى الفضائية اليت تبث من تلفونية أعطاها حملطة تلفزيون

نسان والدقمقراطية يف موضوع حقوق اإل 2009وانقش هيثم املاحل يف املقابلة املسجلة يف سبتمرب/أيلول 
 سورية.

حتتاج كلتا احلالتني إىل تناول منتظم للعقاقري الالزمة وإىل محية غذائية وإشراف طيب و ويعاين هيثم املاحل داء السكر ونشاطاً مفرطاً يف الغدة الدرقية. 
 لضمان متتعه بصحة سليمة.

 اإلنسان. وقد زُج هبيثم املاحل يف السجن سابقاً بسبب عمله يف جمال حقوق

 ويرجى كتابة رسائل فوراً ابللغة العربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية أو بلغتكم األم : 

 لإلعراب عن القلق من أن هيثم املاحل سجني رأي كما يبدو اعُتقل جملرد ممارسته السلمية حلقه يف حرية التعبري؛ 
 كان سجني رأي؛دون قيد أو شرط إذا  السلطات إىل اإلفراج عنه فوراً  لدعوة 
  لدعوة السلطات إىل ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، وتذكريها أبن سورية دولة طرف يف اتفاقية مناهضة

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
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 من عائلته، وحمام خيتاره بنفسه، وتناول محية غذائية مالئمة، واحلصول على أي عالج طيب  حلض السلطات على السماح له فوراً بتلقي زايرات
 قد حيتاجه.

 

 نوفمرب/تشرين الثاين إىل : 27وترسل املناشدات قبل 
 الرئيس

 بشار األسد
 قصر الرائسة
 شارع الرشيد

 دمشق
 اجلمهورية العربية السورية

 3410 332 11 963+فاكس : 
 : سيادة الرئيس طريقة املخاطبة

 السيد اللواء سعيد
 حممد مسور

 وزير الداخلية
 وزارة الداخلية

 شارع عبد الرمحن
 شاهبندر

 دمشق
 اجلمهورية العربية السورية

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

 وترسل نسخ إىل : 
 السيد وليد املعلم

 وزير اخلارجية
 وزارة اخلارجية

 أبو رمانة
 شارع الرشيد

 دمشق
 اجلمهورية العربية السورية

 7620 332 11 963+فاكس : 
 طريقة املخاطبة : السيد الوزير

 

سلون املناشدات بعد التاريخ ست كنتم م. ويرجى مراجعة مكتب فرعكم إذا  كاملعتمدين يف بلد  السوريني وترسل نسخ أيضاً إىل املمثلني الدبلوماسيني
 املذكور أعاله.
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  جلعا تحرك
 

 احتجاز حمام سوري مسن مبعزل عن العامل اخلارجي

 معلومات إضافية

. ويواجه حمامو 1964قيود شديدة على احلقني يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات يف سورية تعززها قوانني "حالة الطوارئ" النافذة منذ عام  تُفرض
هم سورية. وقد ُسجن بعضهم جملرد عملاسيني العديد من العقبات والتهديدات يف حقوق اإلنسان، السيما أولئك الذين يدافعون عن املعتقلني السي

من أجل حقوق اإلنسان. وتعرض آخرون للمضايقة والتخويف، ومن ضمن ذلك عن طريق منعهم من السفر واختاذ تدابري أتديبية ضدهم من 
 جانب نقابة احملامني السورية اليت تصدر التاخيص للمحامني.

بسبب عمله يف جلنة احلرايت وحقوق اإلنسان يف احتاد احملامني السوريني.  1986حىت عام  1980ودع هيثم املاحل السجن من عام وسبق أن أُ 
ويف من وهو أيضاً الرئيس السابق جلمعية حقوق اإلنسان يف سورية اليت حتظرها السلطات السورية. وقد تعرض هيثم املاحل ابنتظام للمضايقة والتخ

كان يدافع عن مهند احلسين، وهو حمام املاحل  إلقاء القبض على هيثم طات السورية بسبب عمله يف مضمار حقوق اإلنسان. وقبل جانب السل
 حلقوق اإلنسان وسجني رأي ينتظر احملاكمة بسبب أنشطته احلقوقية املشروعة.

وحمامياً عن حقوق اإلنسان. ورفضت وزارة الشؤون  مدافعاً  40على أيدي زهاء  2001وقد ُأسست مجعية حقوق اإلنسان يف سورية يف عام 
، دون أن تعطي الوزارة أي سبب للرفض حبسب 2002فرباير/شباط  10االجتماعية والعمل طلبها للتسجيل لدى السلطات كمنظمة رمسية يف 

، لكن مل يُبت يف القضية 2002يوليو/متوز  28يف حتدت اجلمعية املذكورة قرار الوزارة أمام احملكمة اإلدارية )جملس الدولة( و  ما يقتضي القانون.
بعد. وتظل مجعية حقوق اإلنسان يف سورية منظمة غري حكومية رائدة يف سورية رغم ذلك. وما فتئ أعضاؤها يتعرضون للمضايقة والتخويف من 

 جانب السلطات السورية.
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