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تحـرك عاجـل
القبض على أربعة رجال ،وهم عرضة للتعذيب في سوريا
في

24

نوفمبر/كانون الثاني

2012

قُبض على كل من يوسف العمار وابني أخيه صهيب العمار وإقبال العمار

وشخص آخر من أقربائه ،وهو بالل كوشان ،في شقتهم المشتركة بدمشق .وهم محتجزون منذ ذلك الوقت في
ومعرضون لخطر التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.
ظروف تصل إلى حد االختفاء القسري َّ
وذَكر أحد الصالت احملليني أن أفرادا من قوات األمن وصلوا يف الساعات األوىل من صبيحة يوم  24نوفمرب/تشرين الثاين
 2012إىل شقة يقطن فيها يوسف العمار وابنا شقيقه صهيب العمار وإقبال العمار وقريب آخر مل يكن موجودا يف ذلك
الوقت .وكان بالل كوشان ،ابن عم صهيب وإقبال ،وهو من مدينة درعا أصال ،يقيم معهم يف الشقة .وقال الشخص
نفسه ملنظمة العفو الدولية إن بعض الشهود العيان أخربوا العائلة يف وقت الحق بأن أفراد قوات األمن اقتادوا الرجال
األربعة.
املوجهة هلم .كما أن أسباب اعتقاهلم ال تزال غري
ومل خُترب السلطات السورية عائلتهم باعتقاهلم أو مبكان وجودهم أو بالتهم َّ
معروفة .وكان إقبال العمار قد اعتخقل لفرتة وجيزة قبل ذلك يف مطلع عام  ،2012بينما كان صهيب العمار قد اعتخقل طوال

الفرتة من  18نوفمرب/تشرين الثاين  2011إىل  10يناير/كانون الثاين  ،2012عندما أخطلق سراحه بدون هتمة( .أنظر الوثيقة
بعنوان " :طالب سوري عرضة للتعذيب يف احلجز" على الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/080/2011/en

والتحرك العاجل بعنوان :معلومات

إضافية :إطالق سراح طالب سوري بعد مرور شهرين" ،على الرابط:
تعرض للتعذيب وغريه
 .http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/003/2012/enوقال فيما بعد إنه َّ
من أشكال إساءة املعاملة قبل إطالق سراحه ،األمر الذي يثري قلق منظمة العفو الدولية من أن الرجال األربعة رمبا
يتعرضون للتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة.

يرجى كتابة مناشدات فورا باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة ،بحيث تتضمن ما يلي:
 اإلعراب عن القلق ألن يوسف العمار وصهيب العمار وإقبال العمار وبالل كوشان ما زالوا معتقلني مبعزل عن
العامل اخلارجي منذ  24نوفمرب/تشرين الثاين  2012يف ظروف تصل إىل حد االختفاء القسري؛
 حث السلطات السورية على ضمان محايتهم من التعذيب وغريه من أشكال املعاملة السيئة ،والسماح هلم
باالتصال بعائالهتم وبتوكيل حمامني من اختيارهم ،وتوفري الرعاية الطبية الضرورية هلم؛
 طلب توضيح وضعهم القانوين ،وحث السلطات على إطالق سراحهم إذا مل يتم توجيه هتم بارتكاب جرائم
جنائية معرتف هبا دوليا وحماكمتهم وفقا للمعايري الدولية للمحاكمات العادلة.

يرجى إرسال المناشدات قبل  18فبراير/شبط  2013إلى:
الرئيس
بشار األسد
فاكس ( +963 11 332 3410 :واصل احملاولة)
إخرت فاكس)
(فاكس/هاتف_ ر
(الفاكس هو وسيلة االتصال الوحيدة املضمونة؛ يرجى عدم إرسال رسائل عادية)
المخاطبة :سيادة الرئيس

وزير الداخلية
اللواء حممد إبراهيم الشعار
فاكس:

+963 11 311 0554

( واصل احملاولة)

(الفاكس هو وسيلة االتصال الوحيدة املضمونة؛ يرجى عدم إرسال رسائل عادية)

المخاطبة :معالي الوزير

وزير الشؤون اخلارجية
وليد املعلم
فاكس+963 11 214 6253:

( واصل احملاولة)

(الفاكس هو وسيلة االتصال الوحيدة املضمونة؛ يرجى عدم إرسال رسائل عادية)
المخاطبة :معالي الوزير

يرجى إرسال نسخ منها إلى الممثلين الدبلوماسيين لروسيا االتحادية المعتمدين لدى بلدانكم ،على النحو التالي:
االسم

العنوان

رقم الفاكس

عنوان الربيد اإللكرتوين

كما يرجى إرسال نسخ منها إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم ،وإدخال العناوين الدبلوماسية
المحلية على النحو التالي:
االسم العنوان

1

العنوان

2

العنوان 3

رقم الفاكس عنوان الربيد اإللكرتوين

املخاطبة

وإذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ،يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا.

تحـرك عاجـل
القبض على أربعة رجال ،وهم عرضة للتعذيب في سوريا

معلومات إضافية
اعتخقل الدكتور حممد العمار ،والد صهيب وإقبال ،وهو أحد الدعاة السلميني لإلصالح الدميقراطي يف سوريا ،عدة مرات
منذ بدء االنتفاضة يف هذا البلد .وللمزيد من املعلومات بشأن اعتقاله ،أنظر الوثيقة بعنوان :إصالحي رمبا يكون معتقال،
عرضة للتعذيب ،على

الرابطhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/036/2012/en:

 ،والوثيقة

املعنونة بـ" :إطالق سراح ناشط سوري من أجل الدميقراطية" ،على الرابط:
.http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/051/2012/en

وقد نشر نداءاته على االنرتنت على

نطاق واسع وألقى كلمات أمام اجلمهور وشارك يف مؤمترات.
اعتخقل آالف األشخاص منذ اندالع االحتجاجات اليت طالبت باإلصالح السياسي يف فرباير/شباط  ،2011لالشتباه بأهنم
من معارضي احلكومة ،ويخعتقد بأن العديد منهم ،إن مل يكن معظمهم ،قد تعرضوا للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة.
ولدى منظمة العفو الدولية أمساء ما يربو على  720شخصا خزعم أهنم قضوا حنبهم يف احلجز خالل تلك الفرتة ،كما قامت
بتوثيق العديد من حاالت التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة .وملزيد من املعلومات ،يخرجى االطالع على التقرير
الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان "أردت أن أموت :الناجون من ضحايا التعذيب يف سوريا يتكلمون" ( رقم الوثيقة:
 )MDE 24/016/2012على الرابط اإللكرتوين التايل:
: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en

ومنذ اندالع االحتجاجات ،تدهورت األوضاع يف سوريا لتتخذ شكل نزاع داخلي مسلح ،طال معظم أحناء البالد ،بني
قوات األمن واجلماعات املسلحة .وشهدت سوريا تفشي ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان على نطاق واسع وممنهج،
ومنها جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،حيث كانت أغلبية الضحايا من املدنيني .وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق
وتشردهم"(رقم الوثيقة:
العديد من األمثلة ،كان آخرها التقرير الصادر بعنوان" :سوريا :اهلجمات العشوائية تخرهب املدنيني ِّ
 )MDE24/078/2012على الرابط:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/078/2012/en

كما خلخصت هيئات أخرى ،من قبيل جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية ،إىل نتائج مشاهبة لتلك
اليت خلخص إليها تقرير املنظمة .إن منظمة العفو الدولية تدعو مجيع أطراف النـزاع إىل االلتزام بالقانون اإلنساين الدويل ومحاية
املدنيني.
وعلى الرغم من أن األغلبية العظمى من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها هي انتهاكات
ارتكبتها القوات املسلحة التابعة للدولة واملليشيات املوالية للحكومة ،واملعروفة باسم "الشبيحة" ،فقد ارتكبت مجاعات
املعارضة املسلحة انتهاكات عديدة ،من قبيل تعذيب وقتل اجلنود الذين يقعون يف األسر وأفراد مليشيات "الشبيحة"،
باإلضافة إىل اختطاف وقتل أشخاص يخعرف يؤيدون احلكومة وقواهتا أو يخشتبه بأهنم كذلك ،أو احتجاز الرهائن هبدف
التفاوض بشأن تبادل األسرى .إن منظمة العفو الدولية تدين بدون حتفظ ارتكاب مثل تلك االنتهاكات ،وتدعو قيادات
كافة مجاعات املعارضة املسلحة يف سوريا إىل اإلعالن عن حظر ارتكاب مثل تلك األفعال ،وبذل كل ما يف وسعها لضمان
توقف قوى املعارضة عن ارتكاب مثل تلك االنتهاكات فورا.
ولذا فإن منظمة العفو الدولية ستستمر يف الدعوة إىل إحالة ملف األوضاع يف سوريا إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية
الدولية .كما تدعو إىل فرض حظر دويل على واردات السالح هبدف وقف تدفق األسلحة إىل احلكومة السورية ،وجتميد
أصول الرئيس بشار األسد ومعاونيه املقربني .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه يتعني على الدول اليت تنظر يف توريد السالح إىل
املعارضة املسلحة إنشاء اآلليات الضرورية لضمان عدم استعمال تلك املواد يف ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان و/أو
جرائم حرب .كما يتعني على احلكومة السورية أن تسمح ألعضاء جلنة التحقيق الدولية املستقلة واملنظمات الدولية حلقوق
اإلنسان واملنظمات اإلنسانية الدولية ،بدخول األراضي السورية بال عوائق.
يرجى االطالع على الخريطة التفاعلية "عين على سوريا" على الرابط (www.eyesonsyria.org ):لمعرفة األماكن
التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا واألنشطة الدولية التي تقوم بها منظمة العفو الدولية من أجل
تحقيق العدالة.

األمساء :يوسف العمار ،صهيب العمار ،إقبال العمار ،وبالل كوشان
النوع االجتماعي :ذكور
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