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 19أغسطس/آب 2008

حترك عاجل  UA 231/08بواعث قلق بشأن التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة

سورية

مشعل التمو ،العمر  51عاماً ،انشط سياسي كردي

مل يُشاهد الناشط السياسي مشعل التمو ،وهو من أبناء األقلية الكردية يف سورية ،منذ ساعات الصباح األوىل ليوم
أغسطس/آب  ،2008عندما غادر مدينة عني العرب (املعروفة ابلكردية ابسم كوابين) يف مشال سورية ،حيث كان يقوم أبنشطة
حلبزب سور غر مرخص يدعى "تيار املستقبل الكرد يف سورية" .ويعتقد أن قوات األمن السورية قد اعتقلته ،وأنه معرض خلطر
التعذيب.
15

وحبسب منظمات حقوق اإلنسان السورية واألحبزاب السياسية السورية الكردية هو اآلن معتقل بسبب أنشطته كمتحدث ابسم
"تيار املستقبل الكرد يف سورية" .وتقول هذه إن موظفني يف قوات األمن السورية قد اعتقلوا مشعل التمو على الطريق بني عني
العرب ومنـبزله يف مدينة حلب عند إحدى نقاط التفتيش اليت أقامتها السلطات للرد على االحتفاالت اليت أقيمت يف عني العرب
مبناسبة امتشاق الفرع الرتكي حلبزب العمال الكردستاين (يب كيه كيه) غر املرخص السالح ضد احلكومة الرتكية يف .1984
وقد زار مشعل التمو عني العرب يف  14أغسطس/آب ضمن أنشطته املعتادة يف تلك املنطقة اليت يقوم هبا ابسم "تيار املستقبل
الكرد يف سورية" .وغادر املدينة يف الساعة  2.30من فجر  15أغسطس/آب ،وبعد نصف ساعة ،اتصل به أحد أصدقاء
احلبزب ولكن مل يستطع التحدث إليه .واتصلت عائلته أبجهبزة األمن املختلفة ،اليت رفضت أن تعطيهم أية معلومات.
وجيازف أ شخص جيرأ على انتقاد السلطات السورية بصورة علنية ابلتعرض لالعتقال التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة .فقد
اختطف عضو قياد آخر من أفراد األقلية الكردية ،وهو القياد اإلسالمي الشيخ حممد معشوق اخلبزانو  ،يف  10مايو/أاير
 ،2005وأعيدت جثته إىل عائلته يف القامشلي بعد  20يوماً وهي حتمل آاثر التعذيب .ومل يُعلم عن مباشرة السلطات السورية
أ حتقيق يف اختطافه وقتله .وحبسب معلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية ،فإن مسؤولني كباراً يف الدولة متورطون يف
اجلرمية.
وإىل جانب كونه املتحدث بلسان "تيار املستقبل الكرد يف سورية" ،يشغل مشعل اتمو عضوية "جلان إحياء اجملتمع املدين"،
وهي شبكة غر مرخصة مناصرة لإلصالح تضم سوريني يلتقون ملناقشة حقوق اإلنسان واألمور السياسية.

خلفية

ويرم العديد منهم من اجلنسية السورية ،ولذا فهم ال يتلقون
يعاين األكراد يف سورية من التمييبز الشديد بسبب انتمائهم اإلثين؛ ُ
القسط الكامل من التعليم والوظائف والرعاية الصحية وغرها من احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون السوريون .ويتعرض املدافعون
عن حقوق اإلنسان وانشطو اجملتمع املدين األكراد ،ومن يُرى أهنم على صلة ابألحبزاب السياسية أو اجلماعات الكردية اليت ميكن
أن تثر بواعث القلق بشأن معاملة األكراد يف سورية ،خلطر االعتقال التعسفي ،ويف بعض احلاالت للتعذيب وغره من صنوف
حكم على خليل حسني ،وهو عضو آخر يف "تيار املستقبل الكرد " غيابياً ابلسجن 10
سوء املعاملة ،على حنو خاص .فقد ُ

سنوات ملشاركته يف إعالن بروت – دمشق ،وهو مناشدة وقعها حنو  300مواطن سور ولبناين ودعوا فيها إىل تطبيع العالقات
بني البلدين.
وينتشر التعذيب على نطاق واسع يف مراكبز االعتقال والتحقيق السورية ،وال سيما يف الفرتة السابقة على احملاكمة ،وأثناء
االحتجاز مبعبزل عن العامل اخلارجي.
التحرك املوصى به :يرجى إرسال مناشدات لتصل أبسرع ما ميكن ابإللجنلييية أو العربية أو الفرسسية ،أو بلغتكم األصلية:

 حلث السلطات على الكشف عن مكان وجود مشعل التمو واإلعراب عن القلق البالغ بشأن اعتقاله مبعبزل عن العامل اخلارجيوعدم اإلعالن عن مكان وجوده؛
 -لدعوة السلطات إىل اإلفراج عن مشعل التمو فوراً ما مل توجه إليه هتمة جنائية معرتف هبا؛

 لدعوة السلطات إىل كفالة أن ال يتعرض للتعذيب أو لغره من ضروب سوء املعاملة ،ولتذكرها أبن سورية دولة طرف يفاالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب؛
 حلث السلطات على السماح لعائلته ببزايرته فوراً ،والسماح له بتلقي البزايرة من حمام من اختياره ،وابملعاجلة الطبية اليت ميكن أنيكون حباجة إليها.

ترسل املناشدات إىل:
الرئيس
سيادة الرئيس بشار األسد
القصر اجلمهور
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
فاكس+ 963 11 332 3410 :

السيد الرئيس

أسلوب املخاطبة:

وزير الدفاع
معايل حسن علي الرتكماين
وزير الدفاع
ساحة األمويني
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس+ 963 11 223 7842 :

طريقة املخاطبة:
وزير العدل
معايل حممد الغفر
وزارة العدل

معايل الوزير

شارع الناصر
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
فاكس+ 963 11 666 2460 :

طريقة املخاطبة:

معايل الوزير

وزير الشؤون اخلارجية
معايل وليد املعلم
وزارة الشؤون اخلارجية
شارع الرشيد
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية

فاكس+ 963 11 332 7620 :

طريقة املخاطبة:

معايل الوزير

وابعثوا بنسخ إىل :املمثلني الدبلوماسيني لسورية املعتمدين لدى بلدانكم.
يرجى إرسال املناشدات فوراً .كما يرجى االتصال ابألمانة الدولية أو مبكتب فرعكم إذا ما كنتم تعتبزمون إرسال املناشدات

بعد  29سبتمرب/أيلول .2008

