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األحد 1 شباط 2015

تحويل مازن درويش من سجن 
دمشق المركزي إلى جهة مجهولة

حّولت السلطات السورية الصحفي واحلقوقي مازن درويش من مركز احتجازه يف سجن دمشق املركزي- سجن عدرا- 
إىل جهة جمهولة صباح اليوم 31 كانون الثاين 2015، ومل نستطع التحقق بعد إن كان مّت حتويل كل من الناشط السلمي 

هاين الزيتاين واملدّون حسني غرير معه أم أهنما ما زاال يف سجن عدرا.
يف 16 شباط 2012 اقتحمت قوى املخابرات اجلويّة مقر عمل املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري يف دمشق واعتقلت 
مجيع من فيه. طوال تسعة أشهر بقي مازن درويش مؤسس املركز وأربعة من زمالئه الذين يعملون معه قيد االختفاء 

القسري، بال أية معلومات عن حياهتم. 

ويف 30 تشرين الثاين حّولت السلطات املعنية مازن درويش ومن معه إىل سجن دمشق املركزي- سجن عدرا، حيث 
مّت اهتامهم باملادة الثامنة من قانون اإلرهاب )الرتويج لألعمال اإلرهابية( الصادر بعد اعتقاهلم، ليحاكموا أمام حمكمة 
اإلرهاب اليت تأّسست بعد اعتقاهلم كذلك، وتعمل يف قضيتهم بأثٍر رجعي. مث وافقت هيئة احملكمة على أن يتابع كل 
من منصور العمري وعبد الرمحن محادة حماكمتهم وهم طلقاء، ورفضت كل طلبات هيئة الدفاع يف أن يعامل مازن 

درويش، حسني غرير وهاين الزيتاين باملثل.
كما مل يتم تطبيق املرسوم الرئاسي الصادر يف حزيران 2014، الذي مشل التهمة بالعفو عن كامل العقوبة، إضافة إىل 
رفض السلطات املعنية االستجابة جلميع النداءات الدولية واحلقوقية وحىت مناشدات األمم املتحدة اإلفراج عن معتقلي املركز 
السوري لإلعالم وحريّة التعبري. وليس آخراً، أّجلت هيئة حمكمة اإلرهاب يف دمشق بتاريخ 20 كانون الثاين 2015 جلسة 

احملاكمة للمرّة السادسة على التوايل، دون أن حتّدد تارخياً جديداً ودون أن تعلن عن أسباب التأجيل كذلك.

في بيانه الصادر بتاريخ 28 تشرين الثاني ذكر المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير:
)هذا الرفض ألي عدالة قانونية أساسها أّن املتهم بريء حىت تثبت إدانته، والرفض لكافة النداءات اإلنسانية واحلقوقية 
والدولية، ورفض منح املعتقلني حىت أبسط احلقوق اليت ينص عليها القانون السوري كاملوافقة على طلب إخالء السبيل 
وصواًل إىل عدم التشميل بالعفو الرئاسي، كل هذا يشي باألسوأ الذي تذهب إليه السلطات املعنية يف تعاطيها مع 
مازن درويش ومعتقلي املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري. ويضاعف املخاوف على سالمتهم واملصري الذي ينتظرهم، 
إذ تذهب كل املؤشرات إىل أّن السلطات املعنية ماضية يف إنزال أقسى وأسوأ اخليارات حبق نشطاء مدنيني سلميني 

حقوقيني(.
الفوري عن مصري مازن درويش، وحنّملها كامل مسؤولية سالمته  الكشف  املعنية،  السورية  السلطات  اليوم، نطالب 
وحياته، وجنّدد مطالبتنا هلا تنفيذ القرارات اخلاصة بقضية معتقلي املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري، وإطالق سراح 

مازن درويش ومن معه الفوري وغري املشروط.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست في نهاية حزيران/ 2011 
وهي منظمة مستقلة، محايدة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من 

قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.
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