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 تحرك عاجل
 مكان ثلاثة رجال تعرضوا للاختفاء ما زال غير معروف

العسكري في الآونة  ُشوِهد عادل البرازي، وهو طالب من دمشق تعرض للاختفاء القسري، في سجن صدنايا
الأخيرة، حيث يتعرض لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. ولا يزال مكان ثلاثة رجال اعُتِقُلوا مع 

 عادل البرازي غير معروف.

، معلومات من معتقل سابق قال إنه 6102فقد تلقى قريب لعادل البرازي يقيم خارج سوريا، في أوائل عام 
ترة وجيزة في سجن صدنايا العسكري الواقع شمالي دمشق، قبل أن ُيفَرج عن ذلك رأى عادل البرازي لف

المعتقل من السجن. وقال إن عادل البرازي بدا "نحيفاً وشاحباً للغاية". ولا ُيسَمح للمعتقلين في سجن صدنايا 
لة وب المعامالعسكري عمومًا بالاتصال بأسرهم أو بمحامين ويتعرضون بشكل معتاد للتعذيب وغيره من ضر 

 السيئة.

وكان عادل البرازي، وهو طالب يدرس السياحة، قد اعُتِقَل عندما داهمت مجموعة مسلحين يرتدون زياً عسكرياً 
. 6106أغسطس/آب  00شقته في منطقة دمر البلد الواقعة شمال شرقي دمشق قرب منتصف الليل يوم 

طالب إسماعيل حمودة، وعلى نسيبه زكي وألقى المسلحون القبض كذلك على صديق عادل البرازي، ال
كورديللو، وابن نسيبه مهيار كورديللو، وكانوا جميعاً يقيمون في المبنى نفسه. ولم ُتَقدَّم أي معلومات 

 بخصوص سبب القبض عليهم.

وعقب القبض عليهم، اتصلت أسرتهم بمحام، وقدمت التماساً إلى وزير العدل، واتصلت بوزير المصالحة 
طلب معلومات بشأن الرجال الأربعة، لكنها لم تتمكن من الحصول على أي معلومات بشأن الوطنية ل

مصيرهم. وزعم معتقلون سابقون أنهم رأوا عادل البرازي وإسماعيل حمودة في منشأة احتجاز تابعة 
رديللو ، بينما ورد أن زكي كورديللو ومهيار كو6106"لمخابرات القوات الجوية" في دمشق في سبتمبر/أيلول 

 التابع "لشعبة المخابرات العسكرية" في دمشق. 602ُشوِهدا في الفرع 

 ُيرَجى الكتابة فورًا بالعربية، أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:
لحث السلطات السورية على الكشف فوراً عن مكان عادل البرازي، وإسماعيل حمودة، وزكي كورديللو، ومهيار 

على الفور بالاتصال بأسرهم وبمحامين، والحصل على أي رعاية طبية قد يحتاجون كورديللو. والسماح لهم 
 إليها، وضمان حمايتهم من التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة؛

َهُموا على وجه السرعة بجريمة جنائية معترف بها دولياً  ومطالبتها بالإفراج عن الرجال الأربعة ما لم ُيتَّ
 يير الدولية للمحاكمة العادلة.وُيحاكَُموا وفقاً للمعا

 إلى: 6142إبريل/نيسان  41ُيرَجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 
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 مكان ثلاثة رجال تعرضوا للاختفاء ما زال غير معروف

 معلومات إضافية

. وكان وقت القبض عليه طالباً في السنة النهائية في كلية السياحة  36يبلغ عادل البرازي من العمر  عاماً
بكلية الجيولوجيا في  عاماً، طالباً  62بجامعة دمشق. وكان إسماعيل حمودة، صديق عادل البرازي، وعمره 

 جامعة دمشق. وكلاهما أصلاً من السلمية الواقعة قرب حماة.

عاماً فهو منتج مسرحي، وكان ابنه مهيار كورديلوـ وهو في أوسط  22أما زكي كورديللو الذي يبلغ عمره 
 العشرينات من عمره، يدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

 أنهم نشطون سياسياً، حسبما أفاد قريب عادل البرازي. ولم ُيعرَف عن الرجال الأربعة
وأبلغ معتقلون سابقون احُتِجُزوا في سجن صدنايا العسكري منظمة العفو الدولية بأنهم كانوا يتعرضون 

للضرب بشكل معتاد على أيدي الحراس وشاهدوا معتقلين آخرين يتعرضون للضرب حتى الموت أو يموتون 
 مثل البرد القارس مع عدم منح المعتقلين ثيابا كافية تقيهم غائلته.بسبب الظروف في السجن، 

للاستزادة من المعلومات بخصوص حالات الاختفاء القسري في سوريا ُيرَجى الرحوع إلى تقرير منظمة العفو 
الدولية: "ما بين السجن والقبر: حالات الاختفاء القسري في سوريا" 

(http://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/2579/2015/en/) 
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