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 تحرك عاجل
 اإلفراج عن طالب سوري عقب احتجازه مدة شهرين 

دون توجيه تهم إليه، وذلك في أعقاب قيام عناصر  2012يناير/ كانون الثاني  10بتاريخ  سراح الطالب السوري صهيب العمارُأطلق 
 . 2011نوفمبر/ تشرين الثاني  18القبض عليه يوم  بإلقاءابرات الجوية خمن جهاز الم

 2011ر/ تشرين الثاني بنوفم 18يوم  القريبةبلدة دارّيا  إلىتوجهه من العاصمة السورية دمشق  أثناءعامًا  22البالغ من العمر  صهيب العمارلقبض على ُألقي ا
عنه  اشط الذي ُيعرفنتواجد زوجها ال مكان .  وجرى حينها اقتياده إلى شقة شقيقته، في محاولة على ما يبدو النتزاع المعلومات منها حولهناك لزيارة شقيقته وابنتها

 مناصرته لإلصالح.  

قبل أن يجري  العسكرية حتى يوم إطالق سراحه، المطاراتفي سوريا، فقد احُتجز صهيب العمار بمعزل عن العالم الخارجي في أحد المصادر ما أفاد به أحد  وبحسب
وقد أنكر صهيب كافة االتهامات الموجهة إليه، ومن ثم قرر القاضي إخالء   ،تظاهرات غير قانونيةب امالقيي و مة إهانة الرئيس السور هاده للمثول أمام القاضي بتياقت

 سبيله دون توجيه أي تهم إليه.

أنه و الستجواب، وقد صرح المصدر الذي زود منظمة العفو الدولية بالمعلومات أن صهيب العمار قد تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خالل خضوعه ل
احتجاز صهيب في ير تفيد بووردت تقار من ضروب سوء المعاملة أيضًا.   هسماع أصوات المحتجزين اآلخرين وهم يصرخون تحت وطأة التعذيب وغير  حينها تسنى له

 .من السجناء اآلخرين 120ظل ظروف سيئة في غرفة مكتظة بأكثر من 

 ي األمر إرسال المزيد من المناشدات في الوقت الراهن.علدفاع عن حقوقه.  وال يستداالعمار و  من قام بالتحرك بالنيابة عن صهيب ونود أن نعرب عن شكرنا لكل

.  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط اإللكتروني التالي: 345/11وثيقة التحرك العاجل رقم هذا أول تحديث يجري على نص   
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/080/2011/en  

 

 االسم: صهيب العمار 
 الجنس/ ذكر 
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