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األربعاء 29 نيسان 2015

سوراي: يف ذكرى عيد ميالد رزان زيتونة تدعو منظمات حقوق 
اإلنسان إىل العودة الفورية وغري املشروطة جملموعة دوما أربعة  بيــــــــــان

تصادف   )2015 أبريل/نيسان   28  - )جنيف 
الذكرى 38 لعيد ميالد املختفية قسرايً رزان  غداً 
زيتونة، وهي املدافعة عن حقوق اإلنسان واحملامية 
الناشطة، ورئيس مركز التوثيق االنتهاكات يف سوراي 
والفائزة جبائزة ساخاروف حلرية الفكر لعام 2011 
وجائزة آان بوليتكوفيسكااي 2011 من منظمة رو 
وهبذه  احلرب(،  يف  النساء  لكل  )الوصول  ور  ان 
املناسبة فأن منظمات حقوق اإلنسان املوقعة أدانه 
تدعو لعودهتا الفورية وكل من زمالئها مسرية خليل، 

انظم محادي وزوجها وائل محادة.

يف 9 ديسمرب/كانون األول 2013، مت اختطاف 
واملعروفني  اإلنسان  حقوق  عن  األربعة  املدافعني 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

كمجموعة ابسم دوما أربعة وذلك أثناء مدامهة شنتها مجاعة مسلحة على مكاتب مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي مبدينة 
دوما، قرب دمشق. مل تكن هناك أي أنباء عن مكان وجودهم، أو حالتهم الصحية منذ ذلك الوقت.

ينشط مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي يف الرصد واإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان بسوراي، وتعتقد منظمات حقوق 
االنسان املوقعة أدانه أن اختطاف النشطاء األربعة كان نتيجة مباشرة لعملهم السلمي يف جمال حقوق اإلنسان. وأن استمرار 
اعتقاهلم هو جزء من منٍط أوسع من التهديد والتنكيل من قبل كل من القوات احلكومية وغري احلكومية وذلك من أجل منع 

مدافعي حقوق االنسان من الكشف عن االنتهاكات.

وقبل اختطاف رزان زيتونة بعدة أشهر كتبت حول التهديدات اليت كانت تتلقاها وأبلغت نشطاء حقوق اإلنسان خارج سوراي 
من أن منشأها هو من اجلماعات املسلحة احمللية يف دوما. أن أقوى مجاعة مسلحة كانت تعمل يف دوما وقت االختطاف 
هي جيش اإلسالم برائسة زهران علوش. يف أبريل/ نيسان 2014، أصدرت أسرهتا بياانً حتمل فيه علوش مسؤولية سالمتها 

وسالمة زمالؤها، نظرا للسلطة اليت تتمتع هبا مجاعته يف املنطقة.
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ان املنظمات املوقعة أدانه، فضال عن نشطاء آخرين، الزلنا نطالب ابإلفراج عن “دوما أربعة” منذ اختطافهم. واليوم حنث 
مرة أخرى جيش اإلسالم وغريها من اجلماعات املسلحة اليت تعمل يف املنطقة الختاذ خطوات فورية إلطالق سراح املوظفني 
املختطفني من مركز توثيق االنتهاكات، أو التحقيق يف اختطافهم والعمل من أجل إطالق سراحهم. اهنم عالوًة على ذلك 
حيثون احلكومات اليت تدعم هذه اجلماعات، وكذلك الزعماء الدينيني وغريهم ممن قد يكون لديهم أتثري عليها، للضغط من 
أجل هذه اخلطوات، وفقا لقرار جملس األمن الدويل رقم 2139، والذي “يدين بشدة” خطف املدنيني ويطالب بوضع حد 

فوري هلذه املمارسة.

 تعد رزان زيتونة أحد احملامني األساسيني املدافعني عن املعتقلني السياسيني يف سوراي منذ عام 2001. لقد سامهت رزان 
بشكل كبري يف دعم اجلهود الرامية للدفاع عن حقوق اإلنسان للجميع ومحاية اجلماعات املستقلة والنشطاء السوريني. لقد 
أسست مع عدد من النشطاء اآلخرين مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي وكانت واحدة من مؤسسي جلان التنسيق احمللية اليت 
تنظم عمل اللجان احمللية يف خمتلف املدن والبلدات السورية. كما أسست مكتب التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرية الذي 

ساهم يف مساعدة املنظمات غري احلكومية يف قلب الغوطة الشرقية احملاصرة. 

لقد كانت مسرية اخلليل انشطة سياسية لفرتة طويلة يف سوراي واعتقلت يف عدة مناسبات لنشاطاهتا. كانت قبل اختطافها تقوم 
مبساعدة نساء حمليات من مدينة دوما يف إعالة أنفسهن عن طريق القيام مبشاريع صغرية تساعدهن يف أتمني قوت يومهن. وائل 
محادة، وهو عضو نشط يف مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي واملؤسس املشارك يف جلان التنسيق احمللية والذي مت اعتقاله سابقاً. 

كان يعمل قبل اختطافه،جنبا إىل جنب مع انظم محادي، لتقدمي املساعدات اإلنسانية للسكان احملاصرين الغوطة الشرقية.

املنظمات املوقعة:
التحالف اإلقليمي للمدافعني عن حقوق املرأة اإلنسان يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيني

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان حتت مظلة مرصد محاية مدافعي حقوق اإلنسان
الشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان

الشبكة الدولية للجمعيات األهلية
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
الشبكة العراقية لإلعالم اجملتمعي

الشبكة العربية ملعلومات حقوق االنسان
اللجنة الكردية حلقوق اإلنسان يف سوراي )الراصد)

املؤسسة العربية للمواطنة وتنمية
املبادرة التونسية حلرية التعبري
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اجمللس السوري االمريكي
املركز الدويل لدعم االعالم

املركز الدويل لدعم احلقوق واحلرايت
املركز السوري حلرية االعالم والتعبري

املركز السوري للدراسات واالحباث القانونية
املرصد العماين حلقوق اإلنسان

املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سورية
املنظمة الدولية ضد العنف حتت مظلة مرصد محاية مدافعي حقوق اإلنسان

املنظمة الكردية حلقوق اإلنسان يف سورية
املنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان يف سورية

املنظمة اليمنيه للدفاع عن حقوق االنسان واحلرايت الدميقراطية
الرابطة السورية للمواطنة

ابكس من أجل السالم – هولندا
بيت احلرية

تواصل مع كل النساء يف احلرب
مجعية حقوق اإلنسان اواًل يف السعودية

رابطة الصحفيني السوريني
شبكة النساء العراقيات

صحفيون كنديون من أجل حرية التعبري
النسوة صوت

فرونت الين ديفيندرز
فريق رصد وسائل اإلعالم يف مشال افريقيا والشرق األوسط

فيفارات
كفينا تيل كفينا

ال سالم من دون عدالة
جلان الدفاع عن احلرايت الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سورية

مؤشر على الرقابة
مؤسسة بن الدولية

مؤسسة بديل
مؤسسة مهارات
مؤسسة كل العامل

مؤسسات مدد
مؤسسة الكرامة )يف جنيف(
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حمامون من أجل احملامني
مدافعي سينتيل عن حقوق اإلنسان

مراسلون بال حدود
مركز البحرين حلقوق اإلنسان

مركز التآخي للدميقراطية واجملتمع املدين )بريايت(
مركز الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سورية

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان

مركز مرتو للدفاع عن الصحفيني يف كردستان العراق
مركز الندمي للعالج والتأهيل النفسي لضحااي العنف

مرصد حقوق اإلنسان يف السعودية
مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
مركز توثيق احلرب والسالم

مركز توثيق االنتهاكات يف سورية
مركز امناء الدميقراطية وحقوق اإلنسان

مركز القاهرة للتنمية
مركز اللؤلؤة حلقوق اإلنسان

منتدى الشقائق العريب حلقوق االنسان
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي يف سورية-روانكة

منظمة العفو الدولية
منظمة حقوق اإلنسان يف سورية – ماف

منظمة سورايت يد بيد )سورية(
نظرة للدراسات النسوية

هيومان رايتس واتش
هيفوس - املعهد اإلنساين للتعاون مع البلدان النامية
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