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 سجين رأي محتمل/ وغيره من صنوف سوء المعاملةتعذيب بواعث قلق بشأن ال  UA 43/09عاجل تحرك 
 
 

 عامًا، ناشط سياسي كردي 31هسام حسين علي، العمر    سوريا
 

حسني علي حمتجزاً مبعزل عن العامل اخلارجي منذ اعتقاله على أيدي وكالء االستخبارات ال يزال الناشط السياسي الكردي هسام 
. ويعتقد أنه ما زال يف حجز االستخبارات العسكرية، ورمبا يف فرع فلسطني، حبسب 2008ديسمرب/كانون األول  3العسكرية يف 

 طر التعذيب أو يهر  من ضروب سوء اعمعاملة. بعض التقارير، وهو مركز لالستجواب واالعتقال يف دمشق، ما يعرِّضه خل
 
بقاً عمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، فقد مت الكشف عن مكان وجود هسام حسني علي عندما متكن من أن يبعث وط

 إىل اهلاتف النقال ألحد أصدقائة. من مركز االعتقال برسالة نصية 
 

رمبا يكون من سجناء الرأي ومعتقالً لسبب حصري هو ممارسته السلمية حلقه  وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هسام حسني علي
كعضو يف حزب سياسي كردي هو "حزب   طتهشيف حرية التعبهر ويف حرية االنتساب للجمعيات. كما يعتقد أنه اعتقل بسبب أن

، بينما يتعرض احلاكم واألحزاب احلليفة لهيف سوريا إال حلزب البعث بالعمل رمسياً " يف سوريا. وال يسمح دي )احلرية( الكردياز آ
 . بصورة مستمرة مؤيدو أحزاب اعمعارضة يهر اعمرخصة خلطر االعتقال

 
 دي الكردي. االثقافية"، ذات الصلة حبزب آز  نوبهاروهسام حسني علي عضو أيضاً يف جملس إدارة "مجعية 

 
 خلفية

مثلهم مثل السوريني اآلخرين، ولكنهم يعانون كجماعة أيضاً من  خيضع األكراد يف سوريا النتهاكات خطهرة حلقوق اإلنسان،
التمييز ضدهم على أساس اهلوية، مبا يف ذلك فرض قيود مشددة على استخدامهم اللغة والثقافة الكردية. وفضالً عن ذلك، ال 

الكامل خبدمات التعليم والتوظيف  ، وبذا فهم حمرومون من التمتعباجلنسية يف واقع احلال يتمتع قسط كبهر من األكراد السوريني
والصحة ويهرها من احلقوق اليت يتمتع هبا اعمواطنون السوريون، إضافة إىل حرماهنم من اعمواطنة وجواز السفر. ويظل األشخاص 

وريا، الذين يُرى أهنم على صلة باألحزاب أو اجلماعات السياسية الكردية، اليت تثهر بواعث القلق بشأن معاملة األكراد يف س
 عرضة لالعتقال واالحتجاز التعسفيني، ويف العديد من احلاالت للتعذيب ويهر  من صنوف اعمعاملة السيئة. 

 

، ورد 2008وتشهد مراكز االعتقال واالستجواب السورية تفشياً للتعذيب ويهر  من صنوف سوء اعمعاملة على نطاق واسع. ففي 
ومل تتخذ السلطات أية إجراءات للتحقيق يف هذ  اعمزاعم. كما ات يف احلجز. أن سبعة أشخاص توفوا كنتيجة حمتملة النتهاك

تح حتقيق يف ادعاءات ُتستخدم "االعرتافات" اليت يتم انتزاعها باإلكرا  بصورة منهجية كأدلة يف احملاكم السورية، ومل حيدث أن فُ 
 ، حبسب علمنا.  أهنم قد تعرضوا للتعذيب أو لغهر  من صنوف اعمعاملة السيئةباعمتهمني 
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بلغتكم  أو ،الفرنسية ية أوعربال أو إلنجليزيةاب دات لتصل بأسرع ما يمكنيرجى إرسال مناش التحرك الموصى به:
 األصلية:

 

، ما يعرضه خلطر التعذيب أو يهر  من مبعزل عن العامل اخلارجي بشأن احتجاز هسام حسني علي لإلعراب عن بواعث قلقكم -
 صنوف سوء اعمعاملة؛

 

  من ضروب سوء اعمعاملة، ولتذكهرها بأن ب أو لغهر كفالة أن ال يتعرض هسام حسني علي للتعذيلدعوة السلطات السورية إىل   -
 سوريا دولة طرف يف االتفاقية الدولية عمناهضة التعذيب ويهر  من ضروب اعمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو اعمهينة؛

 

لسماح لعائلة هسام حسني علي بزيارته فوراً، وعلى السماح له باالتصال مبحام من اختيار ، وبتلقي حلث السلطات على ا -
 العناية الطبية اليت ميكن أن يكون حباجة إليها؛

 

لإلعراب عن بواعث قلقكم من أن هسام حسني علي ميكن أن يكون سجني رأي حمتجز ال لسبب إال لتعبهر  السلمي عن  -
 عبهر ويف حرية االنتماء إىل اجلمعيات؛حقه يف حرية الت

 

 . لدعوة السلطات إىل اإلفراج عن هسام حسني علي فوراً وبال قيد أو شرط ما مل توجه إليه هتمة جنائية معرتف هبا -
 

 ترسل المناشدات إلى:
 

 الرئيس
 الرئيس بشار األسد فخامة

 القصر الرئاسي
 شارع الرشيد

 دمشق، اجلمهورية العربية السورية
  3410 332 11 963 + فاكس:
 رئيسالسيد ال المخاطبة:  طريقة

 
 الداخليةوزير 

 معايل اجلنرال بسام عبد اجمليد
 وزارة الداخلية

 شارع عبد الرمحن الشاهبندر
 دمشق

 اجلمهورية العربية السورية
  3428 222 11 963 + فاكس:
 معالي الوزير المخاطبة:  طريقة

 
 وزير الدفاع
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