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اعمال القتل واالختفاءسوريااألخبار

اعتقال مواطنة سورية لكتابتها رواية سياسية

UTC 00:00 ,2010 18 شباط / فبراير

دعت منظمة العفو الدولیة السلطات السورية إلى اإلفراج عن كاتبة اعتقلت في األسبوع الماضي لكتابتھا رواية تصف

األوضاع السیاسیة التي سادت في البالد إبان تسعینیات القرن الماضي.حیث تُحتجز رغدة حسن بمعزل عن العالم

الخارجي منذ القبض علیھا على الجانب السوري من معبر العريضة الحدودي مع لبنان في 10 فبراير/شباط. وھي

معرضة لخطر التعذيب وغیره من ضروب سوء المعاملة. وتعالج روايتھا األولى والوحیدة، والتي لم تنشر بعد، األنبیاء

الجدد، قضايا سیاسیة من خالل قصة حب بین سجین وسجینة سوريیْن.  وبعد ثالثة أيام من القبض على رغدة

حسن، جرى اقتحام شقتھا الخالیة وصودرت منھا نسخة ورقیة مطبوعة من الرواية. كما صودرت منھا عدة مطبوعات

سیاسیة للمعارضة خالل عملیة البحث، التي يعتقد أن قوات األمن السورية كانت وراءھا. وتعلیقاً على اعتقال الكاتبة

السورية، قال فیلیب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقیا: "نشتبه في أن اعتقال رغدة يتصل بنیتھا

نشر رواية تتناول قضايا سیاسیة حساسة، وبشبھات بأنھا ناشطة في حزب معارض".وبحسب ما فھمته منظمة

العفو الدولیة، فإن رغدة حسن محتجزة حالیاً في فرع األمن السیاسي في  مدينة طرطوس، الواقعة على الساحل

السوري للمتوسط. واألمن السیاسي واحد من عدة أجھزة أمن سورية تباشر اعتقال واحتجاز األشخاص المتھمین

بارتكاب جرائم سیاسیة وتستجوبھم. ولم تكشف السلطات السورية عن األسباب الكامنة وراء اعتقال رغدة حسن أو

عن أية تھم يمكن أن تكون قد وجھت إلیھا. وقال فیلیب لوثر: "يبدو أن رغدة حسن سجینة رأي اعتقلت لسبب وحید

ھو ممارستھا السلمیة لحقھا في حرية التعبیر، وإذا ما كان الوضع كذلك، يتعین اإلفراج عنھا فوراً وبال قید أو شرط".

وكانت رغدة حسن قد خضعت لالستجواب من قبل األمن السیاسي في عدة مناسبات أواخر 2009، بما في ذلك

أثناء زيارات لبیتھا ولمكان عملھا. حیث طلبت منھا السلطات توقیع تعھد بعدم نشر الرواية، ولكنھا رفضت ذلك.كما
تعرضت الكاتبة، البالغة من العمر 38 سنة، فیما سبق لالعتقال دون محاكمة أو تھمة لمدة سنتین ونصف السنة، ما

بین 1992 و1995، لعضويتھا المزعومة في "حزب العمل الشیوعي". وفي 1995، مثلت أمام محكمة أمن الدولة

العلیا، التي برأتھا من التھمة. وأوحت لھا فترة االعتقال ھذه برواية األنبیاء الجدد.  ويخضع الحق في حرية التعبیر

وتكوين الجمعیات واالنضمام إلیھا لقیود مشددة في سوريا، وتساعد في ذلك قوانین "حالة الطوارئ" المفروضة منذ

1964. وال يعترف رسمیاً في سوريا إال بحزب البعث وببعض األحزاب الوثیقة الصلة معه، بینما ال يسمح لمنظمات
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التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئةالنساء والفتياتاعمال القتل واالختفاءسوريا

االعتقالالرقابة وحرية التعبير

حقوق اإلنسان بالعمل. ويواجه الناشطون السیاسیون والمدافعون عن حقوق اإلنسان والمدوِّنون ومنتقدو الحكومة

المضايقات المستمرة واالعتقال واالحتجاز التعسفیین. ففي مارس/آذار 2009، حُكم على الناشط المؤيد لإلصالح

السلمي حبیب صالح بالسجن ثالث سنوات "إلضعاف الشعور القومي" ونشر "أنباء كاذبة" إثر انتقاده الحكومة على

شبكة اإلنترنت.
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