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الثالاثء 13 حزيران 2017

حركة أحرار الشام اإلسالمية تعتقل قيادايً 
يف اجليش احلر وُتينه؛ ما يدفعه لإلضراب 

عن الطعام

جيب اإلفراج عن القيادي “عمار سقار” 
منعاً للتصعيد واالحتقان الشعيب

بيــــان
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يف 8/ أاير/ 2017 اســتهدفت حركــة أحــرار الشــام اإلســامية -أحــد فصائــل املعارضــة اإلســامية املســلحة- ابألســلحة 
الثقيلــة عــدة مقــرات لفصيــل “جتمــع فاســتقم كمــا أمــرت” -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- يف قريــة اببســقا بريــف حمافظــة 

إدلــب الشــمايل، وســيطرت عليهــا، وذلــك عقــب انســحاب فصيــل “جتمــع فاســتقم كمــا أمــرت” منهــا.

بعد اهلجوم قام عمار ســقار الناطق العســكري الســابق ابســم جتمع فاســتقم كما أمرت ابلتواصل مع حركة أحرار الشــام لزايرة 
أخيــه املعتقــل لــدى احلركــة، وبعــد حصولــه علــى املوافقــة ابلــزايرة قامــت احلركــة ابعتقالــه مــع عــدد مــن عناصــر جتمــع فاســتقم كمــا 

أُمــرت لــدى وصولــه أحــد مقــرات احلركــة يف ريــف إدلــب يف 12/ أاير/ 2017.

أطلقــت حركــة أحــرار الشــام اإلســامية ســراح العناصــر الذيــن اعتقلتهــم مــع “عمــار ســقار” بعــد أايم مــن اعتقاهلــم وتعريضهــم 
للتعذيب والضرب يف مكان احتجازهم يف أحد مقراهتا العسكرية، وأبقت “عمار سقار” معتقاً لديها دوَن تعريضه للتعذيب.

ــه حركــة أحــرار الشــام اإلســامية لــه أيــة هتــم، كمــا مل َتعِرضــه علــى أيــة حمكمــة علنيَّــة  منــذ حلظــة اعتقــال “عمــار ســقار” مل تُوجِّ
أو ســرية، ومنعتــه مــن توكيــل حمــاٍم للدفــاع عنــه، كمــا تعــرَّض ألوضــاع ُمزريــة أثنــاء احتجــازه، ولســوء يف املعاملــة، مل يتمكَّــن أحــد 

مــن أقرابئــه مــن زايرتــه إال مــرة واحــدة ولدقائــق معــدودة، ومت ذلــك حبضــور أفــراد عســكريني مــن احلركــة.
كل هــذه االنتهــاكات واالســتفزازات دفعــت املعتقــل لإلضــراب عــن الطعــام، ذلــك منــذ 7/ حزيــران/ 2017 حــى حلظــة إعــداد 

هــذا البيــان، وقــد أكــدت لنــا عائلتــه أنــه بــدأ يُعــاين مــن تدهــور عــام يف صحتــه.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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عمــار ســقار، درس يف كليــة التجــارة واالقتصــاد يف جامعــة حلــب ومتيَّــز بتفوقــه الدراســي، 
مواليــد 14/ أيلــول/ 1985، مــن قريــة كلجربيــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، ُعــِرَف 
بســرته احلســنة ومواقفــه املؤيــدة للجيــش الســوري احلــر، عمــَل ســابقاً انطقــاً عســكرايً 
لتجمــع فاســتقم كمــا أُمــرت عندمــا كان داخــل مدينــة حلــب، ودفعــت عمليــة اعتقالــه 
إىل خــروج تظاهــرات عــدة للســكان يف ريفــي إدلــب وحلــب للمطالبــة إبطــاق ســراحه، 

وتســبَّب ذلــك يف حالــة احتقــان كبــرة ضــد حركــة أحــرار الشــام يف تلــك املناطــق.

ُتطالــب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حركــة أحــرار الشــام اإلســامية ومجيــع فصائــل املعارضــة املســلحة ابتبــاع أصــول وقواعــد 
االحتجــاز، والــي أصبحــت حبكــم الُعــرف يف القانــون الــدويل، كمــا جيــب الســماح جلميــع احملتجزيــن لديهــا ابلتَّمكــن مــن الدفــاع 
عــن أنفســم، وحّقهــم يف زايرة أقرابئهــم وذويهــم هلــم بشــكل دوري، وأن تكــون ظــروف وأماكــن االحتجــاز مائمــة ملــا هــو متعــارف 

عليــه يف احلــد األدىن.

كمــا أنــه يتوجــب علــى احلكومــة الســورية املؤقتــة أن تبــذل جهــداً أكــرب يف إنشــاء هيئــة أو جلنــة قضائيــة عامــة جلميــع املناطــق 
اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام، ولديهــا قانــون ومعايــر واحــدة، وجهــاز شــرطة ُمســتقل يقــوم بعمليــات التوقيــف بشــكل قانــوين.

عمار سقار

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95TWNhb05VU1BZWWc/view
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