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 للنشر الفوري

 

 بارزينالحقوقيين ال اإلفراج عن يجب  –سوريا 

 محكمة مكافحة اإلرهابأمام الحكم في االتهامات تحديد موعد 

 

 على الحكومة السورية إن منظماتمن ال 97 اليوم قالت –( 4102سبتمبر/أيلول  5)جنيف، 

، مازن درويشحتجز تعسفاً شرط عن المدافع عن حقوق اإلنسان الم   اإلفراج فوراً ودون قيد أو

توقع أن تصدر محكمة حسين غريرو هاني الزيتانيهو وزميليه  اإلرهاب قضايا . ومن الم 

."لألعمال اإلرهابيةالترويج "محاكمتهم بتهمة في  4102سبتمبر/أيلول  42السورية حكمها في   

 

يشغل درويش منصب مدير المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير. وكانت المخابرات الجوية 

قد ألقت القبض على الرجال الثالثة وزمالء آخرين لهم خالل مداهمة لمكتب المنظمة في مدينة 

دمشق يوم 01 فبراير/شباط 4104. وتتم م حاكمة الرجال الثالثة أمام محكمة قضايا اإلرهاب 

على خلفية اتهامات بـ"الترويج ألعمال إرهابية"، بموجب المادة 8 من قانون مكافحة اإلرهاب 

السوري الصادر عام 4104. وتأتي هذه االتهامات على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن 

 رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا.

 

تقال  م حاكمة مجرد كونها حاكمة مازن درويش وزمالئه م  ال تعدو حدث باسم المنظمات: "الم 

هؤالء المدافعين عن حقوق اإلنسان جب إطالق سراح للعدالة. وي اً صارخ اً ض، وإجهاصورية

 فوراً".

 

قام القاضي بتأجيل الم  حاكمة عدة مرات إلخفاق قوات األمن في توفير المعلومات التي طلبتها 

 المحكمة. ومع ذلك، علمت المنظمات من مصدر يراقب عن كثب إجراءات المحكمة

 بتمبر/أيلول.سفي ها في القضية عند استئناف توقع أن يصدر القاضي حكمهمن الم   أن

 

مازن درويش عرضت تم احتجازهم مع الرجال من قبل، إن قوات األمن  سابقون، عتقلونقال م

لتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة. وعلى رغم هذه التقارير الموثوقة، لم إلى اوزمالئه 

 يتم إجراء تحقيق في هذه االنتهاكات حتى اآلن.

 

مايو/آيار، تضمن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة طلباً بالعفو عن الرجال الثالثة.  05وفي 

أن الثالثة  وجدت مجموعة العمل األممية المعنية باالحتجاز التعسفيوفي يناير/كانون الثاني، 

رموا  بإطالق سراحهم  توطالب، في مجال حقوق اإلنساننشطتهم أمن حريتهم جراء تعسفا ح 

الم حتجزين  األشخاص كما طالب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بإطالق سراح كافة فوراً.

 .4102فبراير  44في  تبنيه، والذي تم 4017 رقم في سوريا في قراره اً تعسف

 

يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة عن عفو، يشمل االتهامات الموجهة إلى درويش  7وفي 

 ورغم ذلك، لم يتم إطالق سراحهم حتى اآلن.واآلخرين. 

 

حالة بعض  في وقال محاٍم ي دافع عن المحتجزين السياسيين، وقام برصد عملية تنفيذ العفو، إنه

العام مرة النائب القضاة ملفات قضاياهم إلى أعاد أن يستفيدوا من العفو،  نبغيالم حتجزين الذين ي

 العفو. شملهاخرى ال يأاالتهامات الموجهة إليهم بأخرى، مرفقة بطلب من أجل إبدال 
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م حاكمة الرجال الثالثة أن  م شرف علىاإلرهاب القضايا قالت المنظمات إن على قاضي محكمة 

اتهامات جديدة. وينبغي  إليهم العام ليوجهالنائب يمتنع عن إرسال قضيتهم إلى أن يلتزم بالعفو، و

 .مجموعة العمل األممية المعنية باالحتجاز التعسفي تإطالق سراح الثالثة فوراً، كما طالب

 

 المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير قالت المتحدث باسم المنظمات: "تأمل عائالت أعضاء

إطالق سراح أقاربهم بموجب العفو، إال أن السلطات السورية أثبتت مرة أخرى أنها غير  في

خلف  النشطاء السلميون إن كل يوم يقضيه .علناً أعلنته بنفسها  العفو الذيقادرة على االلتزام ب

 ، ولم يكن ينبغي حبسهم من األساس، هو يوم جديد من الظلم لهم ولعائالتهم".القضبان

 

إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن مازن  أدناه الموقعة تسعة وسبعينالالمنظمات  ودعتو

ممارسة ال لشيء سوى نحو تعسفي  كافة النشطاء المحتجزين علىعن درويش وزمالئه، وكذلك 

 واإلعالمي. اإلنساني،و الحقوقي، والعمل سلمينشاط سياسي 
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