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تحرك عاجل 
ُيخش أن يكونوا قد تعرضوا  ظهور أربعة رجال وهم يدلون "باعتافات" متلفزة، و

 للتعذيب
  أسابيع، وُزعم تعرض ما ليقل عن اثني منهم للتعذيب ف الحجز.10ُيحتجز أربعة من السوريي بمعزل عن العالم الخارجي منذ 

 ولقد ظهر الرجال الربعة وهم يدلون "باعتافات" متلفزة تفيد بضلوعهم ف مخطط لغتيال الرئيس السوري.  وثمة خطر عظيم
 يتهدد حياتهم.

  أثناءوياس (أبو كوردو) كرمي، عبد الرؤوف (جيوان) الحسيني، وابن عمه أنس الحسينيألقى عناص جهاز المن القومي القبض عل كل من 
 ، ول يزال الثلثة محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحي.  وبحسب ما أفادت به مصادر محلية،2012 ديسمب 31تواجدهم ف منازلهم بتاريخ 

 فلقد كان أنس، وعبد الرؤوف الحسيني محتجزين ف فرع الخطيب التابع لمن الدولة ف دمشق، قبل ثلثة أسابيع عل القل؛ وتزعم تلك الصادر أن كل
  مارس الجاري،2الرجلي قد تعرضا للتعذيب وغيه من ضوب سوء العاملة مثل الصعق بالكهرباء والطعن بالسلح البيض ف بعض الحيان.  وبتاريخ 

ُيدعى    ف مقاطع مصورة ُرفعت عل مواقع مناصة للنظام، وهما يدليان "باعتافات" مزعومة تفيدمؤيد الحشتارظهر أنس الحسيني وشخص رابع، 
ُأكرها عل الدلء بتلك  بضلوعهما مع اثني آخرين ف تنفيذ مخطط لغتيال الرئيس السوري، ووزير خارجيته.  وثمة مخاوف من أن يكون الرجلن قد 

"العتافات"، إذ يشيع لجوء قوات المن السورية لهذا النوع من المارسات.  

 وُيذكر أن الربعة هم من أبناء القلية الكردية ف سورية.  ولقد عمل أنس وعبد الرؤوف الحسيني ف شكة لخدمات التنظيف، وهو ما سهل لهما – بحسب ما
 ورد ف اعتافاتهما الزعومة – الدخول إل الباني الحكومية.  كما قيل أن لنفذي الخطط الزعوم علقة بأجهزة الخابرات الفرنسية والتكية والمريكية،

 ولكن السلطات السورية تمكنت من إفشال الخطط حسب ما ُزعم.  وف حال محاكمتهم وإدانتهم بالضلوع ف مثل هذا النوع من الخططات، فقد يواجه
  الربعة احتمال الحكم عليهم بالعدام. 

 وُيذكر أن ممارسات التعذيب وغيه من ضوب سوء العاملة منتشة عل نطاق واسع ف مراكز الحتجاز والسجون السورية.  ولقد تمكنت منظمة العفو
ًا ممن قضوا نحبهم ف الحجز منذ اندلع القلقل ف مارس من عام 980الدولية من حص أسماء ما يربو عل  ُيرجى2011 شخص  .  ولزيد من العلومات، 

  بعنوان "لقد أردت أن أموت: الناجون من ضحايا التعذيب ف سورية يتحدثون عن محنتهم"،2012 مارس 14الطلع عل التقرير الصادر عن النظمة ف 
 .http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en والتوفر عب الرابط اللكتوني التال:

ًا بالعربية أو النكليزية أو بلغتكم الخاصة، عل أن تتضمن ما يل:  ُيرجى كتابة مناشداتكم فور
ُتجزوا  التعبي عن خشيتكم من أن يكون كل من أنس الحسيني، وعبد الرؤوف :جيوان: الحسيني، وياس "أبو كوردو" كرمي، ومؤيد الحشتار قد اح

، وأن اثني منهم قد تعرضا ف الثناء للتعذيب حسب ما ورد؛2012 ديسمب 31بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة منذ اعتقالهم ف 
ًا بزيارة ذويهم لهم، والتصال بمحامي من اختيارهم، وتوفي العلج الطبي الذي قد  والهابة بالسطات السورية كي تسمح للرجال الربعة فور

يحتاجون؛
ًا  وتذكي السلطات بأنه يتعي عدم الستشاد "بالعتافات" النتزعة تحت الضغط كأدلة ف الحاكمات، ودعوتها إل إخلء سبيل الرجال الربعة فور

ُيصار إل إسناد التهم إليهم بارتكاب جرائم معتبة. ودون شوط، أو أن 

 إل: 2013 إبريل/ نيسان 23ُيرجى إرسال الناشدات قبل 



الرئيس
السيد الرئيس بشار السد

ُيرجى تكرار 3410 332 11 963+فاكس رقم:  ) 
الحاولة)

ُيرجى  (لدى سماع السؤال حول الخدمة الطلوبة، 
 وسيلة التواصل الوثوقةذكر كلمة "فاكس") (

ُيرجى عدم إرسال  الوحيدة الن هي الفاكس؛ 
الرسائل)

الخاطبة: فخامة الرئيس 

وزير الداخلية
معال العميد محمد إبرايهم الشعار

وزارة الداخلية، شارع عبد الرحمن الشهبندر
دمشق، الجمهورية العربية السورية

ُيرجى تكرار 9578 211 11 963+فاكس رقم:  ) 
الحاولة)

الخاطبة: معال الوزير 

وزير الشؤون الخارجية: 
وليد العلم

وزارة الشؤون الحارجية، شاره الرشيد
دمشق، الجمهورية العربية السورية

ُيرجى تكرار 6253 214 11 963+فاكس رقم:  ) 
الحاولة)

الخاطبة: معال الوزير 

كما يرجى إرسال نسخ من الناشدات إل المثلي الدبلوماسيي السوريي العتمدين ف بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية الحلية أدناه:
.الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني     رقم الفاكس     3العنوان      2العنوان      1العنوان      السم

ًا، فيجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.  أما إذا كن تم ستسلونها بعد التاريخ الذكور آنف

تحرك عاجل 
ُيخش أن يكونوا قد تعرضواوهم يدلون "باعتافات" متلفزةظهور أربعة رجال   ، و

للتعذيب

معلومات إضافية 

ُيشتبه إنهم من معارض الحكومة،2011منذ اندلع الحتجاجات السلمية الطالبة بالصلح السياس ف سورية ف فباير  ُتقل اللف من الشخاص ممن   ، اع
وُيعتقد بأن العديد منهم، إن لم يكن معظمهم، قد تعرضوا للتعذيب وغيه من ضوب سوء العاملة.

 ومنذ اندلع الحتجاجات، فلقد تدهورت الوضاع ف سورية لتتخذ شكل تزاع داخل مسلح عم معظم أرجاء البلد بي قوات المن وجماعات العارضة
 السلحة العازمة عل الطاحة بالنظام.  وشهدت سورية انتشار ارتكاب انتهاكات حقوق النسان عل نطاق واسع وممنهج، بما ف ذلك ارتكاب جرائم ضد

ًا، حيث كانت غالبية ضحايا هذا النوع من الفعال هي من الدنيي.  ولقد وثقت منظمة العفو الدولية أمثلة عديدة  النسانية، و جرائم حرب عل الرجح أيض
  بعنوان "سورية: الهجمات العشوائية ترهب الدنيي وتشدهم" (رقم الوثيقة:2012 سبتمب 19عل ذلك، كان آخرها ف تقارير من قبيل التقرير الصادر ف 

MDE 24/078/2012:والتوفر عب الرابط اللكتوني التال ،( http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/078/2012/en. كما   
 وخلصت هيئات أخرى من قبيل اللجنة الممية الستقلة العنية بالتحقيق ف الحداث ف الجمهورية العربية السورية إل نتائج واستنتاجات مشابهة لتلك التي

خلصت منظمة العفو الدولية إليها.  ولقد ناشدت العفو الدولية أطراف النزاع كافة كي تلتزم بأحكام القانون النساني الدول، وحماية الدنيي. 

 وعل الرغم من أن الغالبية العظمى من النتهاكات الحقوقية التي حرصت منظمة العفو الدولية عل توثيقها هي انتهاكات ترتكبها القوات السلحة التابعة
ًا، بما ف ذلك قيامها بتعذيب  للدولة، واليليشيات الوالية للحكومة، والعروفة باسم "الشبيحة"، فلقد ارتكبت جماعات العارضة السلحة انتهاكات أيض

 عناص الشبيحة، والجنود الذين يقعون ف الس، وقتلهم، إضافة إل اختطاف وقتل أشخاص ُيعرف عنهم مساندتهم للحكومة وقواتها وميليشياتها،  أو
 يشتبه بموالتهم لها، أو احتجاز الدنيي كرهائن لستخدامهم كورقة ضغط للتفاوض عل صفقات تبادل السى.  وتدين منظمة العفو الدولية، دون أي

ُيحظر ارتكاب مثل تلك الفعال، وأن ًا بأنه  ُتّصح بدورها علن  تحفظ، ارتكاب مثل تلك النتهاكات، وتناشد قيادات جماعات العارضة السلحة ف سوريا كي 
ًا. تبذل ما ف وسعها لضمان توقف قوى العارضة عن ارتكاب مثل تلك النتهاكات فور

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


 وف ضوء هذه التطورات، فتستمر منظمة العفو الدولية ف الدعوة إل إحالة ملف الوضاع ف سوريا إل مدعي عام الحكمة الجنائية الدولية، وإل فرض حظر
 دول عل واردات السلح، وذلك ف محاولة لوقف تدفق السلحة إل الحكومة السورية، كما وتنادي النظمة بتجميد أصول وممتلكات الرئيس بشار السد

 ومعاونيه القربي منه.  كما وتناشد منظمة العفو الدولية الدول التي تورد السلح إل العارضة السلحة بأن تأخذ بالليات الضورية اللزمة لضمان عدم
 استعمال تلك الواد والسلحة ف ارتكاب انتهاكات حقوقية، و/ أو جرائم حرب.  كما ينبغي عل الحكومة السورية أن تسمح لعضاء بعثة التحقيق الستقلة،

 والنظمات الحقوقية والنسانية الدولية، الدخول إل الراض السورية دونما عائق.

  )، وذلك للطلع عل أماكن ارتكابwww.eyesonsyria.orgُيرجى زيارة موقع الخارطة التفاعلية لوقع "عي عل سورية" عل العنوان التال (
انتهاكات حقوق النسان ف سورية، ومشاهدة تفاصيل حملة التحرك العالية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية لتحقيق العدالة.

السماء: أنس الحسيني، وعبد الرؤوف "جيوان" الحسيني، وياس "عبد كوردو" كرمي، ومؤيد الهشتار 
الجنس: جميعهم من الذكور 
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