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سوریا- أفرجوا عن المدافعین عن حقوق اإلنسان
المعتقلین لـ3 سنوات

احتجزوا تعسفا وتعرضوا للتعذیب

(16 فبراير/شباط 2015) - قالت 71 من جماعات حقوق اإلنسان اليوم إن على الحكومة السوريةالسورية أن تفرج على الفور عن مازن درويش

وهاني الزيتاني وحسني غرير، املدافعني السوريني البارزين عن حقوق اإلنسان، وذلك في الذكرى الثالثة العتقالهم.  وقد ُحرم الرجال
الثالثة تعسفا من حريتهم على خلفية نشاطاتهم املتعلقة بحقوق اإلنسان.

اعتقلت مخابرات القوى الجوية السورية كل من كان حاضراً، بمن فيهم املدافعون الثالثة عن حقوق اإلنسان أثناء مداهمة ملكاتب املركز
السوري لإلعالم وحرية التعبير في دمشق في 16 فبراير/شباط 2012. وقد أُطلق سراح كل املعتقلني من أفراد املركز السوري لإلعالم
وحرية التعبير باستثناء أولئك الثالثة. ودرويش هو مدير املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير بينما كان الزيتاني والغرير عضوين

عاملني.

تعرض الرجال الثالثة إلى االعتقال ملدة قاربت العام في فروع األمن في ظروف ترقى إلى االختفاء القسري، حيث تعرضوا لسوء

املعاملة والتعذيب. وبعدها تم نقلهم إلى سجن عدرا املركزي في دمشق.

في فبراير/شباط 2013، ُعرض الثالثة على محكمة مكافحة اإلرهاب بتهمة "الترويج ألعمال إرهابية" بموجب املادة 8 من قانون مكافحة
اإلرهاب لعام 2012. ومنذ ذلك الحني، أرجأت املحكمة محاكمتهم مرارا، حيث كان آخرها في يناير/كانون الثاني 2015 . ولم يتم بعد

تحديد موعد املحاكمة الجديدة.

وعلى الرغم من إعالن الحكومة عن عفو عام بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2014 شمل التهم املوجهة إليهم، إال أنه لم يُفرج عنهم.
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يعد املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير منظمة غير حكومية مهمة تعمل على نشر املعلومات بشأن حالة حقوق اإلنسان في سوريا بما
في ذلك حرية وسائل اإلعالم وحرية التعبير. وقد نشر املركز دراسات عن حرية وسائل اإلعالم، واالنتهاكات بحق الصحفيني، وحالة

حقوق اإلنسان في البالد، ووثقت لتقارير عن املدنيني املحتجزين واملختفني.

وتعتقد املنظمات املوقعة أدناه أن درويش والزيتاني وغرير يتعرضون لالضطهاد نتيجة لعملهم املشروع في مجال حقوق اإلنسان
وممارسة حقهم في حرية التعبير في استجابة لألزمة املستمرة في سوريا. وينبغي على السلطات السورية أن تفرج فورا ودون قيد أو

شرط عن الرجال الثالثة وتسقط جميع التهم املوجهة إليهم.

وكانت الجمعية العامة لألمم املتحدة دعت في قرارها 67/262 بتاريخ 15 مايو/أيار 2013، إلطالق سراح الرجال الثالثة. وفي يناير/
كانون الثاني 2014، وجد أيضا فريق األمم املتحدة العامل واملعني باالحتجاز التعسفي أن الرجال الثالثة حرموا من حريتهم بشكل
تعسفي بسبب أنشطتهم في مجال حقوق اإلنسان، ودعا إلى إطالق سراحهم فورا. كما وطالب قرار مجلس األمن رقم 2139، الذي

اعتُمد في 22 فبراير/شباط 2014، بإطالق سراح جميع األشخاص املحتجزين بشكل تعسفي في سوريا.

وعلى الرغم من هذه الدعوات، بقي الرجال الثالثة رهن االعتقال. وفي الوقت الذي ظل فيه غرير معتقاًل في سجن عدرا املركزي، تم نقل
درويش في 31 يناير/كانون الثاني 2015، إلى السجن املركزي في حماة وبتاريخ 4 فبراير/شباط تم نقل الزيتاني إلى سجن السويداء

املركزي دون أي تفسير.

وقالت املنظمات إن على الحكومة السورية االستجابة لدعوة األمم املتحدة واإلفراج الفوري عن كل من تحتجزه الحكومة بشكل تعسفي.
وينبغي على ستيفان دي ميستورا، مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سوريا، أن يجعل من اإلفراج عن النشطاء السلميني، بمن في

ذلك هؤالء املعتقلني الثالثة، على رأس أولوياته.
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مركزالتآخي Birati للديمقراطية واملجتمع املدني
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مؤسسة بيت الحرية
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لجنة رصد حقوق املحامني في كندا
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مؤسسات مدد
مؤسسة مهارات

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، القسم البلجيكي
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املرصد العماني لحقوق اإلنسان
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الشبكة الدولية للعمل املجتمعي املدني
املركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية

املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير
شبكة الصحفيات السوريات

منظمة حقوق اإلنسان السورية – سواسية
رابطة الصحفيني السورية

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
نساء سوريات من أجل دولة المواطنة

منتدى املرأة السورية للسالم
رابطة املرأة السورية
رابطة اليوم التالي

املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب
مركز توثيق االنتهاكات في سوريا

املبادرة التونسية لحرية التعبير، فيفارتا
مركز النساء اآلن

املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب، ضمن إطار عمل مرصد حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان
منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

املبادرة التونسية لحرية التعبير

منظمة دعم اإلعالم

مركز مترو للدفاع عن الصحافيني في كردستان العراق

Region / Country الشرق األوسط وشمال أفریقیا, سوریا
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