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المدافعون عن حقوق اإلنسان والنشطاءسوريااألخبار

أرفع جائزة في ميدان حقوق اإلنسان لمحاٍم سوري مسجون

UTC 00:00 ,2010 11 أيار / مايو

تم تكريم محامٍ سوري مسجون، من المدافعین عن حقوق اإلنسان الذين تحدوا اإلطار القانوني القمعي في سوريا،
بمنحه جائزة مرموقة في مجال حقوق اإلنسان.

فقد أعلن يوم الجمعة فوز مھند الحسني بجائزة مارتن إينالز لعام 2010، وھي أھم جائزة تمنحھا الحركة الدولیة
لحقوق اإلنسان.

ويرأس الحسني المنظمة السورية لحقوق اإلنسان "سواسیة"، وھي منظمة رائدة في میدان حقوق اإلنسان
حرمتھا السلطات السورية من التسجیل الرسمي منذ إنشائھا عام 2004.

وكان الحسني قد اعتقل في 28 يولیو/تموز 2009 بدعوى أنه نشر معلومات عن إجراءات محكمة أمن الدولة العلیا
سیئة الصیت البعیدة كل البعد عن الوفاء بالمعايیر الدولیة للمحاكمة العادلة.

ووجه إلیه أحد القضاة تھمة "إضعاف الشعور الوطني"، و"نشر معلومات كاذبة من شأنھا إضعاف الروح المعنوية لألمة،
واإلضرار بسمعة الدولة في الخارج".

وأودع الحسني رھن االعتقال، ومن المتوقع مثوله مرة أخرى أمام محكمة الجنايات في دمشق في 27 مايو/أيار
.2010

ويقبع الحسني اآلن في سجن عدرا، وورد أنه محتجز في زنزانة مكتظة بالسجناء المتھمین والمدانین.
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االعتقالالمدافعون عن حقوق اإلنسان والنشطاءسوريا

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أصدر فرع دمشق من نقابة المحامین السورية قراراً بمنعه من مزاولة مھنة
المحاماة طیلة ما تبقى من حیاته؛ ومنظمة العفو الدولیة تستنكر ھذا القرار باعتباره دلیالً مؤسفاً على خنوع النقابة

للحكومة.وتعرض الحسني لضغوط متزايدة بسبب قیامه بوظائفه المھنیة المشروعة، وظل ممنوعاً من السفر خالل
السنوات القلیلة الماضیة.

ھذا، وقد أشاد ھانز تولین، رئیس ھیئة المحلفین التابعة لجائزة مارتن إينالز، بالحسني بوصفه "رجالً يتسم بشجاعة
منقطعة النظیر، اعتقل تعسفاً في ظروف غیر مقبولة بسبب دفاعه عن سیادة القانون والحق في تنظیم جمعیة

للدفاع عن حقوق اإلنسان".ومن المقرر أن تجري مراسم االحتفال بمنح جائزة مارتن إينالز في قاعة فیكتوريا ھول
بمدينة جنیف في 15 أكتوبر/تشرين األول 2010.

ويعد منح جائزة مارتن إينالز للمدافعین عن حقوق اإلنسان من أوجه التعاون الفريدة بین عشر من المنظمات العالمیة
الرائدة في مجال حقوق اإلنسان من أجل حماية المدافعین عن حقوق اإلنسان في شتى أنحاء العالم.

وتتألف ھیئة المحلفین المانحة للجائزة من المنظمات غیر الحكومیة التالیة: منظمة العفو الدولیة، ومنظمة ھیومن
رايتس ووتش، ومنظمة ھیومن رايتس فیرست (منظمة حقوق اإلنسان أوالً)، والفیدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان،

والمنظمة العالمیة لمناھضة التعذيب، ومنظمة "فرونت الين"، واللجنة الدولیة للحقوقیین، ومنظمة "دياكوني"
األلمانیة، والھیئة الدولیة لحقوق اإلنسان، والشبكة الدولیة ألنظمة معلومات وتوثیق حقوق اإلنسان.

ومن بین الحائزين على جائزة مارتن إينالز فیما مضى: عماد باقي، إيران (2009)؛ ومعتبر تاجي بیفا، أوزبكستان؛ وبییر
كلیفر مبونیمبا، بوروندي، وراجان ھولي كوباالسینغام سريثاران، سريالنكا؛ وأكبر غانجي، إيران؛ وأرنولد تسونغا،

زيمبابوي؛ وأكثم نعیسة، سوريا؛ ولیدا يوسوبوفا، روسیا؛ وألیريو أوريبي مونیوز، كولومبیا؛ وجاكلین موديلینا، تشاد؛
وألوية السالم الدولیة؛ وإيماكولي بیرھاھیكا، جمھورية الكونغو الديمقراطیة؛ وناتاشا كانديتش، يوغوسالفیا؛ وأياد

السراج، فلسطین؛ وصموئیل رويز، المكسیك؛ وكلیمنت نوانكو، نیجیريا؛ وأسماء جھانكیر، باكستان؛ وھاري وو،
الصین.

أما الراعون لجائزة مارتن إينالز فمن بینھم: أسماء جھانكیر، وبربارا ھندريكس، وخوسیه راموس أورتا، وأداما دينغ،
ولیاندرو ديسبوي، ولويز آربر، وروبرت فولغام، وثیو فان بوفن، وفیرنر لوتي.

مواضيع
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