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تحرك عاجل
اختفاء ناشط ف سياس ف حاجة لرعاية طبية

 ، عندما ُقبض عليششه فشش دمشششق،2013 أكتوبر/تشين الول 7لم ُيشاهد الناشط السياس السوري فائق عل أسعد منذ يوم 
ُيعتقد. وهو يعاني من متاعب صحية ف الكل، ول ُيعرف ما إذا كان يحصل عل رعاية طبية. حسبما 

 وقد علمت منظمة العفو الدولية من أحد الصادر ف سوريا أن فائق عل أسعد (الشهي باسم عل الي) قد غادر منزلششه الششذي
 يستأجره ف منطقة القصور بالقرب من شارع بغداد ف دمشق، وهي منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية، حوال السششاعة

 . وقد أبلغ أسته قبل ذهابه أنه يتوقع العودة بعد حوال ساعة. ولكنششه لششم2013 أكتوبر/تشين الول 7العاشة صباح يوم 
  مسلحي يرتدون ملبس مدنية. وتعتقد أسة فائق الي أن هؤلء السششلحي10يعد، بل حض إل النزل ف ذلك الوقت حوال 

ُألقي القبض عل فائق الي، ولكنهم لششم يقششدموا  من أفراد قوات المن السورية، حسبما ذكر الصدر. وقد أفاد السلحون بأنه 
ًا من العدات اللكتونية ومواد أخرى. أية معلومات أخرى، بل رّوعوا السة وداهموا النزل وصادروا عدد

 ولم يتضح الكان الذي ُيحتجز فيه فائق الي ول السبب ف القبض عليه. إل إن مصدر منظمة العفو الدولية يعتقد بأن فششائق
 الي قد اعُتقل بسبب أنشطته السياسية مع "حزب الشعب الديمقراطي" غي الرخص له وغي ذلك من النشششطة العارضششة.
ُيعتقل فيها فائق الي، البششالغ مششن ًا من قوات المن وقت القبض عليه. وهذه هي الرة الثالثة التي التي   وكان فائق الي مختبئ

ًا ويعمل مساعد مهندس. ففي عام 59العمر    سنوات بسبب أنشطته السياسششية. ثششم10، ُحكم عليه بالسجن لدة 1989 عام
 ، وأمض سنتي ف السجن بتهمة "نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ2006ُقبض عليه مرة أخرى ف ديسمب/كانون الول 

ًا ما استخدمتها السلطات السورية لقمع العارضي. فيها من شأنها أن توهن نفسية المة"، وهي تهمة كثي

ًا باللغة العربية أو النجليزية أو بلغة بلدك، تتضمن النقاط التالية: ُيرجى كتابة مناشدات فور
ًا  مطالبة السلطات بأن ُتبلغ أسة فائق الي عل وجه السعة بمصيه ومكان وجوده، ومطالبتها بالفراج عنششه فششور

 ودون قيد أو شط إذا كان السبب الوحيد لحتجازه هو ممارسته السلمية لحقه ف حرية التعششبي وحريششة الجتمششاع
وحرية تكوين الجمعيات؛

حث السلطات عل معاملة فائق الي معاملًة إنسانية، وضمان حمايته مششن التعششذيب وغيششه مششن صششنوف العاملششة 
ًا بالتصال بأسته وبمحششامي  السيئة، وكذلك عل تقديمه عل وجه السعة إل محكمة مدنية عادية، والسماح له فور

من اختياره؛
.حث السلطات عل توفي أية رعاية طبية قد يحتاجها فائق الي

ُيرجى إرسال الناشدات قبل يوم   إل كل من:2013 نوفمب/تشين الثاني 28و

الرئيس
فخامة الرئيس بشار السد
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ُيرجى مواصلة الحاولة)963 11 332 3410رقم الفاكس:  ) +

ُيرجى عدم إرسال خطابات) ُيعتمد عليها.  (ف حالة الرد، ُيرجى طلب فتح الفاكس، لنه وسيلة التصال الوحيدة التي 

وزير الداخلية
سعادة اللواء محمد إبراهيم الشعار

+ 963 11 311 0554رقم الفاكس: 
ُيرجى عدم إرسال خطابات) ُيعتمد عليها.  (ف حالة الرد، ُيرجى طلب فتح الفاكس، لنه وسيلة التصال الوحيدة التي 

الندوب الدائم لسوريا لدى المم التحدة
سعادة السفي بشار الجعفري

السفي الفوض وفوق العادة
Bashar Ja’afari 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
820 Second Avenue, 15th Floor ,

New York, NY 10017
Fax: +1212 983 4439; 

E-mail: exesec.syria@gmail.com or syrianmission@verizonmail.com 

ُيرجشى إدراج العنششاوين  كما ُيرجى إرسال نسخ من الناشدات إلشش ممثلشش سشوريا الدبلوماسششيي العتمشدين لشدى بلششدك. و
الدبلوماسية الحلية الواردة أدناه. وُيرجى مراجعة فرع النظمة ف بلدك ف حالة إرسال الناشدات بعد الوعد الحدد.
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تحرك عاجل
اختفاء ناشط سياس ف حاجة لرعاية طبية

 يعاني فائق الي من مرض الستسقاء الكلوي (تجمع الاء ف الكليتي) بالضافة إل كثرة تكون حصوات ف الكل. وقد سششبق
ُأجريت له جراحة لزالة الحصوات، ولكنه ظل يعاني من متاعب متكررة ف الكل، وتتطلب حالته التدخل الطبي ووضششعه  أن 

تحت اللحظة بصفة منتظمة.

ًا منذ فباير/شباط   ، عندما ُقبض عل إحدى زميلته، وهي الكاتبة السششورية رغششدة حسششن،2010وقد ظل فائق الي مختبئ
ًا أن تلتقي مع بعض منتقدي الحكومة السورية ممن فروا من البلد خشششية  بينما كانت ف طريقها إل لبنان، حيث كان مقرر
ُتقششدم للمحاكمششة: رغششدة سششعيد  العتقال أو الضطهاد (لزيد من العلومات: انظر الوثيقة العنونة: "سوريا: كاتبة سششورية 

 وذكر مصدر لنظمة العفو الدولية أنششه. ))http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/029/2010/enحسن (
 بعد وقت قليل من القبض عل رغدة حسن، حض عدد من أفراد قوات المن السورية إل منزل فائق الي ف مدينة طرطششوس
ًا ًا ف ذلك الوقت وتمكن من الختباء لتحاش القبض عليه. وقد ُحكم عليه غيابيشش  الساحلية للقبض عليه. ولكنه لم يكن موجود

ًا15بالسجن لدة    سنة، بتهمة مماثلة للتهمة التي ُوجهت إل رغدة حسن، وهي تهمة "إضعاف الشعور القومي"، التي كششثي
ُأطلق ساح رغدة حسن ف نهاية الطاف، ف  ُتخدمت ضد منتقدين سلميي للحكومة. وقد   ، فشش2011 يونيو/حزيران 2ما اس

إطار عفو رئاس.

 
  والحكم عليه بالسجن، انظر الوثيقة العنونشة: "منظمشة العفشو2006ولزيد من العلومات عن القبض عل فائق الي ف عام 

)http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/001/2008/enالدولية تدعو إل الفراج عن ناشط سياس" (

 ولزيد من العلومات عن تفش التعذيب وغيه من صنوف العاملة السيئة فشش مراكشز الحتجششاز فشش سششوريا، انظشر الوثيقششة
العنونششششة: "أردُت أن أمشششششوت: ضششششحايا التعششششذيب فششششش سششششوريا يتحشششششدثون عششششن محنتهششششم" (

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en( .ُتوف مئات أثناء احتجازهم لدى قوات المششن  وقد 
ّثقت منظمة العفششو الدوليششة هششذه المارسششات فشش تقريششر2011السورية، وذلك منذ اندلع الضطرابات ف مارس/آذار   . وو

بعنشششوان: "العتقشششال الميشششت: الوفيشششات فششش الحجشششز فششش خضشششم الحتجاجشششات الششششعبية فششش سشششوريا" (
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en.(

ُتكبششت علشش أيششدي القششوات ّثقتها منظمة العفو الدولية قد ار  وإذا كانت الغلبية الساحقة من انتهاكات حقوق النسان التي و
 السلحة الحكومية وميليشيات "الشبيحة" الوالية للحكومة، فقد ارتكبت جماعات العارضة السلحة انتهاكات هششي الخششرى،

 ومن بينها تعذيب وقتل بعض من وقعوا ف الس من أفراد قوات المن وجماعات "الشبيحة"، بالضافة إلشش اختطششاف وقتششل
 أشخاص ُعرف عنهم أو اشُتبه أنهم من مؤيدي الحكومة أو العاملي معها أو مع قوات المن، واحتجاز مششدنيي كرهششائن فشش
 محاولة للتفاوض عل تبادل السجناء والسى. هذا، وتدين منظمة العفو الدولية مثل هذه النتهاكات بل تحفظ، وقششد دعششت
 قادة سائر جماعات العارضة السلحة ف سوريا إل العلن عن أن مثل هذه الفعال محظششورة، وإلشش أن يبششذلوا كششل مششا فشش

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/029/2010/en)
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en
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ًا. انظر الوثيقة العنونة: "عمليات القتششل اليششداني وغيششه مششن  وسعهم لضمان أن تكف قوات العارضة عن هذه الفعال فور

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/enالنتهاكات عل أيدي جماعات العارضة السلحة" (
(

السم: فائق الي
النوع: ذكر
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