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 حترك عاجل 
 شقيقان حمتجزان مبعزل عن العامل اخلارجي ألشهر

 

الرابخ، ابلقرب من  قبض على الشقيقني غسان مصطفى معلول وأمحد مصطفى معلول عند نقطة تفتيش يف
. ومها حمتجزان مبعزل عن العامل 2011نوفمرب/تشرين الثاين  20مبحافظة إدلب، مشايل سورية، يف سراقب، 

 يعترفان ظهر كال الرجلني  على شاشة التلفزيون السوري ومها إبريل/نيسان،  13اخلارجي منذ ذلك الوقت. ويف 

عذيب أو غيره من ضروب سوء جريمة قتل. هذا وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهما عرضة لخطر الت بتنفيذ

 المعاملة.

إذ كان األخوان غسان مصطفى معلول وأمحد مصطفى معلول يعمالن يف مشروع حفر بئر ابلقرب من بلدهتما، 
سراقب، عندما قبض عليهما أفراد من قوات األمن ابلقرب من نقطة تفتيش. وطبقاً ملصدر يف سورية، اقتيد االثنان 

األمن السياسي يف إدلب. وعندما حاولت العائلة إحضار مالبس هلما، أكد أحد أفراد عقب القبض عليهما إىل فرع 
قوات األمن للعائلة أن الرجلني حمتجزان هناك، ولكن ال يسمح بزايرهتما، ومل يسمح للعائلة برتك أي شيء هلما. وأبلغ 

 املصدر نفسه منظمة العفو الدولية أبنه مل يسمح للرجلني اباللتقاء مبحام. 
 

، 2012وطبقاً ملعتقلني أفرج عنهم، نُقل الرجالن إىل فرع لألمن السياسي يف العاصمة، دمشق، يف أوائل أبريل/نيسان 
أبريل/نيسان. وادعى شخص كان معتقالً مع األخوين يف إدلب أن كليهما قد  18وأعيدا إىل الفرع نفسه يف إدلب يف 

ق. ومل تبل ِّغ السلطات عائلتهما بسبب القبض عليهما، ولكن ظهر  تعرضا للتعذيب بصورة متكررة قبل نقلهما إىل دمش
أبريل/نيسان، على شاشة التلفزيون السوري التابع للحكومة ومها "يعرتفان" أبهنما جزء من  13كال الرجلني، يف 

مل . كما "اعرتفا" أبنشطة إجرامية أخرى تش2011أكتوبر/تشرين األول  2جمموعة قتلت رجلني مقابل املال يف 
إحراق ممتلكات. وال تعتقد العائلة أن الشقيقني تورطا يف هذه اجلرائم. ويف "اعرتاف" علين سبق ذلك، على شاشة 

، إنه قد مسع أن شخصاً آخر وهو يد عي أنه قتل 2011التلفزيون نفسه، قال معتقل آخر، يف ديسمرب/كانون األول 
 الضحيتني نفسيهما، مبساعدة من قريب له. 

 

 ابة فوراً ابلعربية أو ابإلجنليزية أو ابلفرنسية، أو بلغتكم األصلية:يرجى الكت

 

لإلعراب عن بواعث قلقكم أبن غسان مصطفى معلول وأمحد مصطفى معلول معتقالن مبعزل عن العامل  •
على ، وحلث السلطات على ضمان توفري العناية الطبية الضرورية هلما، و 2011نوفمرب/تشرين الثاين  20اخلارجي منذ 

 محايتهما من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة، والسماح هلما فوراً ابالتصال بعائلتهما ومبحام من اختيارمها؛

 

 لطلب توضيح بشأن الوضع القانوين لغسان مصطفى معلول وأمحد مصطفى معلول؛ •

 

لتعذيب أو لغريه من ضروب لدعوة السلطات إىل مباشرة حتقيق سريع ومستقل وحمايد يف أنباء تعرضهما ل •
 سوء املعاملة، وتقدمي أي شخص مسؤول عن االنتهاكات إىل ساحة العدالة؛

 



لضمان عدم استخدام أي أقوال مت احلصول عليها نتيجة للتعذيب أو لغريه من ضروب سوء املعاملة كدليل  •
 غريه من صنوف املعاملة السيئة. ضدمها يف إجراءات قضائية، إال كدليل ضد الشخص املتهم مبمارسة التعذيب أو 

 إىل:  2012يونيو/حزيران  15يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل 

 

 الرئيس
 السيد الدكتور بشار األسد

 القصر الرائسي
 شارع الرشيد

 دمشق، اجلمهورية العربية السورية 
 )واصلوا احملاولة(  3410 332 11 963+فاكس: 

 سيادة الرئيس طريقة املخاطبة:

 

 الداخلية وزير
 معايل اللواء حممد إبراهيم الشعار

 وزارة الداخلية
 شارع عبد الرمحن الشاهبندر

 شارع الرشيد
 دمشق، اجلمهورية العربية السورية

   )واصلوا احملاولة( 9578 211 11 963 +  فاكس:
 صاحب املعايل طريقة املخاطبة:

 

 وزير الشؤون اخلارجية
 معايل وليد املعلم

 خلارجيةوزارة الشؤون ا
 أبو رمانة

 شارع الرشيد
 دمشق، اجلمهورية العربية السورية

   )واصلوا احملاولة( 6253 214 11 963 +  فاكس:
 صاحب املعايل  طريقة املخاطبة:

 
 
 

املمثلني الدبلوماسيني لسورية املعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدراج العناوين الدبلوماسية  وابعثوا بنسخ إىل
 املدرجة أدانه:

 
 
 

 ، رقم الفاكس، الربيد اإللكرتوين، طريقة املخاطبة، طريقة املخاطبة3، عنوان 2االسم، عنوان أول، عنوان 
 



 كما يرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله.

 حترك عاجل 

 شقيقان حمتجزان مبعزل عن العامل اخلارجي ألشهر
 

 مات إضافيةمعلو 
 

أكتوبر/  2طبقاً لوكالة األنباء السورية، ساان، قتل سارية حسون، جنل املفيت العام لسورية، إثر إطالق النار عليه يف 
سوايً مع بروفسور يف التاريخ من جامعة حلب. ويف اعرتافاهتما على شريط فيديو، ادعى األخوان  2011تشرين األول 

جنيهاً اسرتلينياً( لكل مهما العرتاض سيارة سارية حسون،  530لرية سورية )حنو  50,000أنه قد دفع هلما مبلغ 
، أوردت "ساان" أن 2011ديسمرب/كانون األول  16سوية مع ما ال يقل عن مثانية رجال آخرين. وقبل هذا، ويف 

ل سارية حسون، وأن ابن رجالً يدعى حممد ديب مجال شعبان قد ادعى أنه أُبلغ من قبل حممد مؤيد الطحان أبنه قد قت
عمه قتل الربوفسور. وحممد مؤيد الطحان ليس بني األمساء اليت ذكرها غسان مصطفى معلول وأمحد مصطفى معلول 

ألعضاء اجملموعة املسؤولة عن عملية القتل. ومن غري الواضح ما إذا كان حتقيق قد فتح يف االهتامات املوجهة إىل حممد 
ون األول. وميكن االطالع على شريط فيديو "اعرتافهما" هنا: مؤيد الطحان يف ديسمرب/كان

http://www.youtube.com/watch?v=y5js83o_4IE. كما ميكن االطالع على شريط "االعرتاف" من .
. ومل يقبض http://www.youtube.com/watch?v=WYbyTyR2VBIقبل حممد ديب مجال شعبان هنا: 

على غسان مصطفى معلول وأمحد مصطفى معلول فيما سبق، كما مل يشاركا يف االضطراابت، حبسب علم مصادر 
 منظمة العفو الدولية. 

 
، ولكن 2011قد بدأت بصورة متفرقة يف فرباير/شباط  وكانت املظاهرات السلمية إىل حد كبري املطالبة ابإلصالح

تضخمت وارتفعت وتريهتا عقب أوىل عمليات القتل ملتظاهرين يف الشهر التايل. ومع أن االحتجاجات كانت سلمية 
يف معظمها، إال أن السلطات السورية ردت بوحشية زائدة يف مسعى منها الستئصال شأفتها. ويف السنة اليت تلت منذ 

الوقت، ورغم استمرار املظاهرات السلمية، حتولت االضطراابت إىل العنف املتزايد، حيث شنت جمموعات ذلك 
مسلحة، العديد منها يعمل حتت مظلة "اجليش السوري احلر" بصورة فضفاضة، هجمات استهدفت بصورة رئيسية 

شخص ورد أهنم فارقوا احلياة  8,800 قوات األمن السورية. وقد حصلت منظمة العفو الدولية على أمساء ما يربو على
. وقتل كذلك أفراد يف قوات 2011أو قتلوا أثناء االحتجاجات وما اتصل هبا من اضطراابت منذ منتصف مارس/آذار 

 األمن، وبعضهم على أيدي جنود فروا من اخلدمة ومحلوا السالح ضد احلكومة. 
 

السورية خالل األشهر األربعة عشر املاضية، ويعتقد أن  وقد قبض على آالف ممن اشتبه أبهنم من مناهضي احلكومة
 350العديد منهم قد تعرضوا للتعذيب ولغريه من صنوف سوء املعاملة. ولدى منظمة العفو الدولية أمساء ما يربو على 

ضروب شخصاً ورد أهنم توفوا يف احلجز خالل هذه الفرتة، وقد قامت بتوثيق العديد من حاالت التعذيب أو غريه من 
سوء املعاملة ملعتقلني سابقني. وملزيد من املعلومات بشأن التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة للمعتقلني يف سورية، 

عن حمنتهم،  أردت أن أموت": ضحااي التعذيب يف سوراي يتحدثونأنظر، "

http://www.youtube.com/watch?v=y5js83o_4IE
http://www.youtube.com/watch?v=WYbyTyR2VBI


://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/enhttp كما تلقت منظمة العفو الدولية .
تقارير عديدة عن أفراد خضعوا على ما يبدو لالختفاء القسري، حيث مل يقم موظفو الدولة بتزويد عائالهتم أبية 

 مهم. معلومات حول مصري هؤالء األفراد، الذين يعتقد أن قوات األمن قبضت على معظ
 

خطة النقاط الست اليت وضعها املبعوث اخلاص  2012مارس/آذار  27وعلى الرغم من قبول احلكومة السورية يف 
أبريل/نيسان، ما  12املشرتك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية، كويف أانن، واتفاقية وقت إطالق النار املؤرخة يف 

لقبض على أشخاص واستمرار اعتقال أشخاص يف ظروف ترقى إىل زالت منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير عن ا
 مستوى االختفاء القسري. 

 
، بتوثيق انتهاكات منهجية واسعة النطاق حلقوق اإلنسان 2011وقد قامت منظمة العفو الدولية، منذ أبريل/نيسان 

عام احملكمة اجلنائية الدولية، وكذلك ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية، ودعت إىل إحالة احلالة يف سورية إىل مدعي 
 إىل فرض حظر دويل على تصدير األسلحة إىل سورية، وجتميد أرصدة الرئيس السوري بشار األسد ومعاونيه املقربني.

 
األماكن اليت ترتكب  ( لرؤيةwww.eyesonsyria.orgقم بزايرة اخلارطة التفاعلية "عيون على سوراي" )

 فيها انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية، واألنشطة العاملية ملنظمة العفو الدولية لطلب العدالة. 
 

 األمساء: غسان مصطفى معلول وأمحد مصطفى معلول
 

 االسم: حسام أمحد النابلسي
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