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السبت 10 كانون األول 2016

يف الذكرى السنويّة الثالثة: أين هم: 
رزان, وائل, مسرية وانظم ؟!

بيــــان
مشرتك

يف 9 ديسمرب/كانون األول 2013، مّت اختطاف النشطاء األربع  من قبل جمموعة من املسلحني قاموا مبدامهة مكاتب “مركز 
توثيق االنتهاكات يف سوراي” يف مدينة دوما بريف دمشق, ومل يرد أي خرب عن مصريهم طوال األشهر املاضية اليت طالت ممّا 

فاقم املخاوف على صّحة وسالمة ومصري املختطفني األربع. 
رزان زيتونة إحدى احملامني واحملاميات األساسيني املدافعني عن املعتقلني واملعتقالت السياسيني يف سوراي منذ عام 2001. 
واستمّر نشاطها احلقوقي طوال سنوات قبل آذار 2011, وبعد آذار 2011 انضّمت رزان وزميلها احملامي انظم محادة إىل 
الصف األّول من داعمي احلراك السوري وشاركوا يف املظاهرات السلمي. حتّدثت رزان إىل وسائل اإلعالم, كتبت مشاهداهتا, 
مثّ أسّست مع عدد من النشطاء اآلخرين “مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي” وكانت إحدى  مؤسسي “جلان التنسيق احمللية” 
اليت تنظم عمل اللجان احمللية يف خمتلف املدن والبلدات السورية. تعّرضت رزان للمالحقة األمنّية الشرسة بسبب نشاطها 

واعتقل زوجها “وائل محادة” وأخيه للضغط عليها من قبل املخابرات اجلويّة يف خريف 2011 مثّ أفرج عنهما الحقاً.
ختّفت رزان وزوجها واتبع انظم ومسرية نشاطهما أبكرب قدر ممكن من السريّة وسط مالحقات وضغوط أمنّية عّدة, مث انتقلت 
مع زوجها وزميليهما عام 2013 إىل ريف دمشق- دوما املنطقة اليت خرجت عن سيطرة النظام السوري واتبعت عملها يف 
إدارة “مركز توثيق االنتهاكات” وأّسست مكتب “التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرية” الذي ساهم يف مساعدة املنظمات 

غري احلكومية يف قلب الغوطة الشرقية احملاصرة.

“آان  وجائزة   2011 لعام  الفكر”  حلرية  “ساخاروف  جائزة  ومنها  الدولّية  اجلوائز  من  العديد  على  احلاصلة  زيتونة  رزان 
بوليتكوفيسكااي” لسنة 2011 من منظمة رو أن ور )الوصول لكل النساء يف احلرب( تكرمياً لعملها يف جمال حقوق اإلنسان, 
مل تستطع يوماً استالم جوائزها بنفسها لكوهنا غري قادرة على السفر خارج سوراي آنذاك, وهذه واحدة من أبسط التضحيات 
اليت قدمتها رزان شخصياً, ومثلها “انظم محادة” الذي مل يستطع طبع ديوانه الشعري الثاين لكونه عمل- ابمساء خمتلفة- 

كناشط إغاثة وكناشط يف جمال توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تُرتكب يف سوراي أبمساء متنّوعة. 
عتقلة السياسية السابقة لدى النظام السوري )1991-1987( النتمائها السياسي املعارض رفضت اخلروج 

ُ
مسرية اخلليل امل

من دوما كما فعل وائل وانظم ورزان, وفضلوا االلتزام خبيار احلياة معاً أو املوت معاً, اختاروا البقاء مع احملاصرين غري القادرين 
على اخلروج, الرافضني ملغادرة منازهلم, والعيش معاً حتت القصف ويف احلصار. يف مقابلة مصورة أجرهتا معها الفدرالية الدولية 
حلقوق اإلنسان قبيل اختطافها “الشيء، وال حىت شهداؤان العشرة آالف أواحلصار اخلانق أو خيانة اجملتمع الدويل لنا يستطيع 

أن يهزم إرادة شعب حيلم ويؤمن ابملستقبل”.

وابلرغم من نفي الفصائل املسلحة يف الغوطة الشرقية مسؤوليتها عن جرمية االختطاف, وإصدارها بعيد اجلرمية بياانً أعلنت فيه 
براءهتا من عّدة انتهاكات وقعت يف الغوطة الشرقية ومنها جرمية اختطاف رزان ورفاقها. فإّن هذه الفصائل مل تسّهل إجراء 
حتقيق سريع وجّدي ومستقل يساهم يف الكشف عن مصري املخطوفني األربع, علماً أّن محاية املدنيني واجب على أي سلطة 

تعلن نفسها كسلطة مسؤولة يف مناطق تقول عنها اهّنا حتت سيطرهتا.  

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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الذي عمل سنوات  الناشط  املدين, هي وكّل من مسرية اخلليل ووائل محادة  السلمي  إّن عمل رزان زيتونة احلقوقي وصوهتا 
بصمت, اعتقل وُعّذب بصمت, وانظم محادة, عملهم الذي ال يعرف انفصااًل عن خطاهبم احلقوقي الذي انشد وطناً أكثر 
عداًل واحرتاماً لكرامة اإلنسان, جعل أعداءهم متنّوعني, كل من يرتكب انتهاكات حلقوق اإلنسان ويُهني كرامة اإلنسان هو 
عدو هلم, كل من يسعى إىل السيطرة السياسية أو العسكرية لتحقيق أرابح شخصية هو عدو هلم, وقد جنحوا يف خطف رزان 

ومسرية وانظم ووائل.

أّن املنظمات احلقوقية السورية تؤكد أّن هذه اجلرمية ال يغلفها القانون اإلنساين الدويل, وأّن الزمن ال يُثقل عليها, وأّن  إالّ 
احملاسبة ال بد قادمة والوحيدون القادرون على الصفح واملغفرة هم رزان ومسرية ووائل وانظم. إّن املنظمات املوقعة أدانه حتث 
مجيع األطراف الدولّية املعنّية على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ملعرفة مكان رزان زيتونة ومسرية خليل وانظم محادي ووائل محادة 
واإلفراج الفوري عنهم وفقا ملتطلبات القانون الدويل, وضمان سالمتهم. وإن استمرار احتجازهم يشكل جزءا من منط أوسع 

من التهديدات واملضايقات اليت يتعرض هلا نشطاء حقوق اإلنسان من القوات احلكومية أو غري احلكومية على حد سواء.
حنن املوقعني على هذا البيان، من منظمات حقوقية ومدنية، نناشد كل القوى القادرة على التدخل والضغط والتأثري التدخل 
ملعرفة مكان احتجاز املعنيني األربعو وإطالق سراحهم فوراً, ليعودوا  لذويهم وأصدقائهم, ونؤكد على أّن عمل املختطفني األربع 
مل ولن يتوقف, الكتابة والتوثيق والسعي من أجل احملاسبة عمل أسّس له سوريون حقوقيون وطنيون كثري منهم غيبتهم ظلمات 

القوى املتصارعة لكنه مل ولن يتوقف.

املوقعون:
1. احتاد الصحفيني الكرد السوريني    

2. التجمع الوطين احلر للعاملني يف مؤسسات الدولة السورية 
3. الرابطة السورية للمواطنة

4. الشبكة االشورية حلقوق االنسان
5. الشبكة السورية حلقوق االنسان 

6. اللجنة السورية للمعتقلني واملعتقالت  
7. اللويب النسوي

8. اجملموعة الوطنية للعدالة االنتقالية
9. املرصد - املركز العريب حلقوق االنسان يف اجلوالن

10. املركز التعليمي حلقوق االنسان- أملانيا
11. املركز السوري البصري االعالمي.

12. املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري.         
13. املركز السوري للدراسات واالحباث القانونية 

14. املنظمة العربية حلقوق االنسان يف سوراي
15. املنظمة العربية حلقوق اإلنسان 

16. املنظمة الوطنية السورية 
17. النادي الفرنسي السوري

18. النقابة املركزية للمحامني   
19. النقابة املركزية للمحامني األحرار     
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20. مجعية روشن بدرخان للنساء الكرد
21. حافز 

22. حلقة سالم عنتاب
23. رابطة النساء السورايت

24. سوريون مسيحيون من اجل السالم   
25. سوريون من أجل احلقيقة والعدالة

26. شبكه املرأه السوريه            
27. فريق جمموعة العمل ألجل املعتقلني 

28. جملس االكادمييني 
29. جملس الدبلوماسيني. 
30. جملس القضاء السوري

31. جملس قضاة سورية األحرار 
32. جمموعة مضر اجلندي احلقوقية
33. مرصد العدالة من أجل احلياة

34. مرصد العدالة من أجل احلياة يف دير الزور  
35. مركز الراية حلرية االعالم والصحافة.

36. مركز برجاف لإلعالم واحلرايت
37. مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي 

38. مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية 
39. مركز دعم سيادة القانون 

40. مسار  
41. منظمة ارانمو

42. منظمة التضامن من أجل سورية 
43. منظمة العدالة ألجل املعتقلني يف سورية

44. منظمة الكواكيب حلقوق االنسان
45. منظمة بيفا مه-كلمتنا(

46. منظمة تنمية املرأة الكوردية
47. منظمة حقوق االنسان يف سوراي- ماف

48. منظمة انشطون سوريون للرصد
49. منظمه جني

50. مؤسسة التآخي حلقوق اإلنسان
51. هيومان رايتس كارداين
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