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اعتقال ناشط إنساني وأسرته

االسم :مازن ناجي املعروف بـ (أبو محزة الشامي)
اسم األب :مأمون حممد ناجي
اسم األم :مىن ناعسة
العمر 25 :عامًا ،مواليد 1987
اخلانة :قدم  -امليدان

الشاب مازن ناجي طالب جامعي من املدافعني عن احلريات وأحد األعضاء امليدانيني للشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،وناشط
من نشطاء احلراك السلمي ،يعرف باسم أبو محزة الشامي ،وقد عمل منذ بداية االحتجاجات الشعبية يف سوريا على نقل
ومجع املعلومات عن االنتهاكات اليت حتدث داخل سوريا ،وحتديدًا يف منطقة إقامته ،إضافة لنقل معاناة السوريني ونضاهلم
اليومي يف سبيل حتقيق مطلبهم وقد أفاد شهود عيان بأن عددًا من سيارات فرع أمن الدولة حاصرت حي الربامكة وذلك بعد
منتصف ليل  /18كانون الثاين 2013 /وهي املنطقة اليت تقطن هبا عائلة الشاب مازن ناجي يف منزل مستأجر بعد انتقاهلم
من حي القدم بسبب التضييق األمين ،ويعتقد أن سيارات الدورية قد توقفت بعيدًا عن املنزل لقطع طريق اهلرب عن الشاب
مازن الذي كان يف زيارة ألسرته .طوقت فرقة من األمن البناء الذي تسكنه األسرة ،بينما كسر أربعة من العناصر مرتدين
زيًا مدنيًا باب املنزل واقتحموه حتت هتديد السالح ،دون إبراز أي مذكرة أو أمر قضائي يصرح بذلك ،وألقوا القبض على
الشاب مازن واقتادوه إىل الفرع بينما بقوا يف املنزل مدة  48ساعة ،فتشوا خالهلا املنزل تفتيشًا دقيقًا وصادروا جهاز احلاسب
الشخصي ملازن وهاتفه وهواتف األسرة.
كان يف املنزل خالل هذا الوقت الوالدين واألختني وزوج األخت ،وقد حاول األمن خالل تفتيش جهازه الضغط عليه
يف حماولة للكشف عن املزيد من النشطاء عرب نصب كمائن هلم ،كما فتشوا جهاز شقيقته إسالم ناجي واحتجزوها أيضًا
للتحقيق معها ،وقد طلبوا من األب مأمون حممد ناجي مرافقتهم ليعود بابنته بعد التحقيق معها على حد زعمهم ،لكنهما مل
يعودا مطلقًا ،بعد أيام ثالثة ،أي بتاريخ  /21كانون الثاين 2013 /ذهب زوج األخت ووالده لفرع أمن الدولة الذي اقتيد
إليه مازن ووالده وشقيقته للسؤال عنهم لكنهما مل يعودا أيضًا .اجلدير بالذكر أن شقيقة مازن الكربى متزوجة من عالء عبد
الرؤوف وهو معتقل منذ سنة وأربعة أشهر بينما اعتقل زوج األخت الثانية ووالده بعد احلادثة ،كما اعتقلت شقيقته الثالثة
إسالم وهي غري متزوجة.
على مر العامني املاضيني واجه املدافعون السلميون واإلعالميون أقسى العقوبات من القوات احلكومية ،إذ مل تتهاون هذه
األخرية مطلقًا جتاه من عمد لتعرية أفعاهلا وإبرازها للعلن.
من هنا ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن حياة الشاب الناشط مازن واملعروف بأبو محزة الشامي يف خطر حقيقي يتأتى
من تصفية املئات من اإلعالميني واملدافعني عن حقوق اإلنسان قبله ضمن محلة قتل ممنهجة .ونرى يف اعتقال أسرته انتهاكًا
صارخًا ألبسط احلريات اليت تعد حقًا طبيعيًا من حقوق اإلنسان ،وقد أفادت األخبار اليت حصلت عليها الشبكة أن مازن
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست في نهاية حزيران ٢٠١١ /وهي منظمة مستقلة ،محايدة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.

موجود يف فرع املخابرات اجلوية.
يذكر أن أي منظمة أو جهة حكومية كانت أم غري حكومية مل تقم باملطالبة باإلفراج عن مازن .وتؤكد الشبكة على
الدعوة إىل اإلفراج فورًا عن الناشط مازن الناجي؛ واختاد كافة التدابري الضرورية لضمان سالمته البدنية والنفسية مادام
حمتجزًا؛ وزيادة الضغط على احلكومة السورية لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان اليومية اجلارية وكذلك تصاعد اهلجمات
على املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وتدعو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان احلكومة السورية إىل االهتمام اخلاص باحلقوق واحلريات األساسية املكفولة يف إعالن
األمم املتحدة املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
املعترف هبا دوليًا ،ال سيما املادة  ،5الفقرة (ب) اليت تنص على إنه:
لغرض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،يكون لكل شخص احلق ،مبفرده وباالشتراك مع غريه ،على
الصعيدين الوطين والدويل ،يف:
تشكيل منظمات غري حكومية أو رابطات أو مجاعات ،واالنضمام إليها واالشتراك فيها.
والفقرة  2من المادة  12التي تنص على:
 .2تتخذ الدولة مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل لكل شخص محاية السلطات املختصة له ،مبفرده وباالشتراك مع غريه ،من
أي عنف ،أو هتديد ،أو انتقام ،أو متييز ضار فع ً
ال أو قانونًا ،أو ضغط ،أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملمارسته أو ممارستها
املشروعة للحقوق املشار إليها يف هذا اإلعالن.
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