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بـــــيــــان

يف التاسع عشر من شهر أيار املاضي دامهت دورية لسالح اجلو السوري بعضهم بالزي الرمسي وآخرون مسلحون بزي مدين 
مركزًا للتصوير الضوئي يف شارع ابن سينا مبدينة جبلة ) حمل النعنوع للتصوير الضوئي(، واقتاد أربعة رجال متوسطي البنية  
من عناصر الدورية السيدة ماجدة حممود اليت تعمل يف املكان منذ أكثر من عامني، وألقوا هبا يف سيارهتم إىل جهة غري معلومة، 
ومل يرافق أي عنصر أمن نسائي الدورية املذكورة، وكانت هذه املرة األخرية اليت يرى هبا أحدهم السيدة ماجدة قبل اختفائها 

حبسب السيد )ق، ن( شاهد العيان على احلادثة.

ماجدة عدنان حممود املولودة يف يوم 14/ تشرين الثاين/ 1977 يف مدينة جبلة مبحافظة الالذقية، تسكن حي الفيض، لديها 
طفالن من زواج سابق، صيب وفتاة يقيمان حاليًا عند والدهتا السيدة صفا، مها: علي طريفي اثنا عشر عامًا، ونور طريفي 10 
أعوام. منعت القوات احلكومية أي تواصل مع السيدة املختفية منذ أكثر من شهر ومل تسمح حىت بتوكيل حمام يتوىل قضيتها 
ويضمن حقوقها، ومل يصرح فعليًا بتهمتها، إال أن معتقالت سابقات أفرج عنهن ُكنّ قد التقني هبا يف زنزانات أو أروقة حتقيق 
أكدن أن سبب اعتقاهلا كان بسبب التواصل مع قريبها عبد اهلادي حممود املطلوب األول يف مدينة جبلة بسبب ظن النظام أنه 
ضالع يف إشعال فتيل االحتجاجات الشعبية، ومن أهم قادهتا والناشطني فيها، وقد سبق للمخابرات اجلوية السورية أن اعتقلت 

شقيقها أسامة عدنان حممود يف شهر تشرين الثاين/ 2011، وخرج بعد حنو شهرين القى فيهما ألوانًا خمتلفة من العذاب.

نُقلت مرمي وهو االسم الذي تُعرف به ماجدة حممود إىل مدينة الالذقية بعد اختفائها القسري مث حولت إىل العاصمة دمشق حبسب 
رواية )س، س( اليت  التقت هبا يف سجن العاصمة، ومل يُسمح ألي من ذويها برؤيتها حىت ساعة كتابة هذه األسطر.

ويطالب مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان والشبكة السورية حلقوق اإلنسان بضرورة التحرك اجلدي والفوري من قبل 
اهليئات واملنظمات الدولية يف سبيل الضغط على النظام السوري حلماية السيدة ماجدة وضمان عودهتا ألبنائها، والتركيز على 
تفعيل دور مؤسسات حقوق اإلنسان للناشطني، واحملامني، واملتخصصني يف جمال القانون الدويل للتنسيق بني العمل احلقوقي يف 
الداخل والعمل احلقوقي يف اخلارج؛ هبدف إحياء موضوع املعتقالت يف السجون السورية على مستوى العامل العريب والتركيز 

على األسريات من النساء على مستوى العامل.
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