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اإلثنني ١٦ شباط ٢٠١٥ 

)جنيف، 16 فرباير/شباط 2015( – قالت 70 منظمة معنية حبقوق اإلنسان اليوم إن على احلكومة السورية أن 
تفرج فوراً عن املدافعني البارزين عن حقوق اإلنسان، مازن درويش، هاين الزيتاين وحسني غرير، يف ذكرى اعتقاهلم 

الثالثة. تعرض الرجال الثالثة للحرمان تعسفاً من حريتهم على خلفية أنشطة حقوق اإلنسان اليت ميارسوهنا.

كانت املخابرات اجلوية السورية قد أوقفت مجيع املتواجدين يف مقر املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري يف دمشق 
وبضمنهم املدافعني عن حقوق اإلنسان الثالثة أثناء مدامهتها له بتاريخ 16 فرباير/شباط 2012. لقد مت اطالق 
سراح مجيع أعضاء املركز من املعتقلني بعضهم بكفالة إال الرجال الثالثة. ان درويش هو صحفي و مدير املركز، 

والزيتاين وغرير من العاملني به.

مت احتجاز الرجال الثالثة لنحو عاٍم يف فروع أمنية، يف ظل ظروف ترقى ملصاف اإلخفاء القسري، حيث تعرضوا 
للمعاملة السيئة والتعذيب. مث إهنم أحيلوا إىل سجن عدرا املركزي يف دمشق.

ويف فرباير/شباط 2013 ُأحيل الثالثة إىل حمكمة مكافحة اإلرهاب بناء على اهتامات تتضمن »الرتويج ألعمال 
املادة 8 من قانون مكافحة اإلرهاب لعام 2012. ومنذ ذلك احلني، تكرر إرجاء احملكمة  إرهابية«، مبوجب 
جللسات حماكمتهم، وكان اإلرجاء األخري قد تقرر يف يناير/كانون الثاين 2015. مل ُيدد بعد موعداً للجلسة 

اجلديدة. 

سوراي: جيب إخالء سبيل املدافعني عن حقوق اإلنسان احملتجزين منذ 3 سنوات
تعرضوا لالحتجاز التعسفي والتعذيب بيــــــــــــان

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.
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وابلرغم  من أن احلكومة قد  أعلنت العفو العام يف 9  يونيو/ حزيران 2014، والذي مشل التهم ضدهم، فإهنم مل 
يطلق سراحهم.

يُعد املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري منظمة غري حكومية مهمة تعمل على نشر املعلومات اخلاصة حبالة حقوق 
اإلنسان يف سوراي، ومنها احلرايت اإلعالمية واالنتهاكات حبق الصحفيني، وحالة حقوق اإلنسان يف البالد، ولقد 

أصدرت تقارير موثقة حول املدنيني احملتجزين واملختفني.

املشروع مبجال حقوق  يتعرضون لالضطهاد جراء نشاطهم  والزيتاين وغرير  أن درويش  أدانه  املوقعة  املنظمات  ترى 
اإلنسان وبسبب ممارستهم حلقهم يف حرية التعبري، رداً على األزمة احلالية يف سوراي. يتعني على السلطات السورية أن 

تُفرج عنهم فوراً دون قيد أو شرط، وأن ُتسقط االهتامات املنسوبة إىل ثالثتهم.

كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد طالبت يف قرارها رقم 262/67 الصادر بتاريخ 15 مايو/أاير 2013 ابإلفراج 
عن الرجال الثالثة. ويف يناير/كانون الثاين 2014 توصل الفريق العامل املعين ابالحتجاز التعسفي ابألمم املتحدة 
أيضاً إىل أن الرجال الثالثة قد ُحرموا تعسفاً من حريتهم بسبب أنشطتهم احلقوقية، وحّث على اإلفراج عنهم فوراً. أما 
قرار جملس األمن 2139 الذي مت اعتماده يف 22 فرباير/شباط 2014 فقد طالب بدوره ابإلفراج عن مجيع احملتجزين 

تعسفاً يف سوراي.

وعلى الرغم من هذه الدعوات، فما زال الثالثة رهن االحتجاز. يف حني يستمر احتجاز غرير يف سجن عدرا املركزي، 
ففي 31 يناير/كانون الثاين نُقل درويش إىل سجن محاة املركزي، ويف 4 فرباير/شباط نُقل الزيتاين إىل سجن السويداء 

املركزي دون إبداء مربرات.

وقالت املنظمات إنه ينبغي على احلكومة السورية أن تراعي دعوة األمم املتحدة وأن تفرج فوراً عن مجيع األشخاص 
الذين اعتقلتهم احلكومة بشكل تعفسي؛ ويتعني على ستافان دى ميستورا، مبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل سوراي، 

أن مينح األولوية املطلقة لإلفراج عن النشطاء السلميني، وبينهم املعتقلني الثالثة املذكورين.

 
Signatories:
Action by Christians for the Abolition of Torture
Arab Forum for Alternatives
Alkarama Foundation
Amnesty International
Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
Arab Foundation for Development and Citizenship (London)
ARJ EU Working group on arts-rights-justice, Chair
Bahrain Centre for Human Rights (BCHR)
Cairo Center for Development CCD
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Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Canadian Journalists for Free Expression
Centre for Democracy and Civil Rights in Syria
CIVICUS World Alliance for Citizen Participation
Committee to Protect Journalists (CPJ)
Dawlaty
Developmental Interaction Network (DIN)
Electronic Frontier Foundation (EFF)
El-Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
Etana for Documentation and Studies
European-Bahraini Organisation for Human Rights (EBOHR)
Foundation to Restore Equality and Education in Syria 
Fraternity Center for Democracy and Civil Society
Freedom House
Front Line Defenders
Gulf Center for Human Rights (GCHR)
Humanistic Institute for Development Cooperation (HIVOS)
Human Rights Watch (HRW)
Initiative for Freedom of Expression – TURKEY
International Civil Society Action Network (ICAN)
International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observa-
tory for the Protection of Human Rights Defenders
International Media Support (IMS)
International Service for Human Rights (ISHR)
Iraqi Al-Amal Association
Iraqi Institute for the Civil Development
Iraqi Journalists Rights Defense Association (IJRDA)
Iraqi Network for Social Media (INSM)
Lawyer’s Rights Watch Canada (LRWC)
Lawyers for Lawyers
Lebanese Center for Human rights
Lualua Centre for Human Rights
Mada Centre for Appeal (Mada for Neda’a)
Madad NGOs
Maharat Foundation
Metro Centre to Defend Journalists in Iraqi Kurdistan
Moroccan Association for Human Rights, the Belgian Section (AMDH)
No Peace Without Justice
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Omani Observatory for Human Rights
PAX (The Netherlands)
PEN International
Reporters Without Boarders (RSF)
Samir Kassir Foundation, SKeyes Center for Media and Cultural Freedom
Society Action Network (ICAN)
Syrian Center for Legal Studies and Research
Syrian Center for Media and Freedom of Expression  (SCM)
Syrian Female Journalists Network
Syrian human Rights Organization (Swasiah)
Syrian Journalists Association
Syrian Network for Human Rights (SNHR)
Syrian Women for state of citizenship
Syrian Women Forum for Peace
Syrian Women League (SWL)
The Day After
Tunisian Initiative for Freedom of Expression 
Tunisian Organization Against Torture
Violations Documentation Center in Syria (VDC)
Vivarta
Women Now
World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory 
for the Protection of Human Rights Defenders
Yemeni Organization for the Defense of Human Rights and Democratic Freedoms

http://www.sn4hr.org

