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 اتهامات يواجهون النسان حقوق سوريا: نشطاء
بالرهاب متعلقة

 هو دولية جائزة على الحائز الصحفي سبيل أخلوا
وزملئه

 لندن، جنيف، دبلن، دمشق، كوبنهاكن، القاهرة، بيروت، امستردام،)
)2013  مايو/أيار17-  أوتريخت ،لهاي باريس، نيويورك،

 المجتمع على إن اليوم السنسان بحقوق معنية ودولية إقليمية  منظمة19 قالت  
 إسقاط مع شروط دون الفوري الرفراج إلى السورية السلطات يدعو أن الدولي

 مازن زملهئه. يواجه من اثنين ومعه التعبير بحرية ُيعنى سناشط عن الهتهامات جميع
 حسين هما – التعبير وحرية للعلم السوري المركز من زملهئه من واثنان درويش

ًا – الزيتاسني وهاسني غرير  قول حد على السلمي، سنشاطهم جراء بالرهاب هتهم
المنظمات.

 منصور هما الزملء، من آخرين اثنين ومعهم الثلثة النشطاء يمثل أن المقرر من
  –2013  رفبراير/شباط6 منذ المشروط الرفراج قيد – حمادة الرحمن وعبد عمري

 سوف المحاكمة  مايو/أيار. وأثناء19 يوم دمشق رفي الرهاب مكارفحة محكمة أمام
 الجوية المخابرات من إليهم المنسوبة الهتهامات سيتبنى كان إذا ما القاضي يقرر

السورية. للحكومة التابعة

ًا السوري العدل وزير قال ًا72 سبيل سيخلي إسنه دولي لورفد مؤخر  بينهم  سناشط
 التعبير. وقالت وحرية للعلم السوري المركز أعضاء من المحتجزين الثلثة

 للحكومة الحليفة هتلك وبينها – الخرى الدول على إن السنسان حقوق منظمات
 سبيلهم وهتخلي الهتهامات هتلك ُهتسقط حتى الحكومة على هتضغط أن – السورية

ًا. جميع

 واحتجزهتهم عام، من أكثر منذ الثلثة الرجال السورية الجوية المخابرات أوقفت
 صلة لها اهتهامات على بناء أشهر، عدة الخارجي العالم عن منعزل احتجاز بمركز
 سوريا. لقد رفي السنسان حقوق وحماية هتعزيز إلى الرامي السوري المركز بعمل

 السيئة المعاملة صنوف من وغيره للتعذيب الجوية المخابرات مسؤولو عرّضهم
ًا محتجزون، وهم  معهم. قالت معتقلين كاسنوا سابقين محتجزين لشهادة طبق

 هتستند ل أسنها بما التعبير حرية مبادئ هتنتهك إليهم المنسوبة الهتهامات إن المنظمات
السلمي. الثلثة الرجال سنشاط على إل
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 الثلثة، للنشطاء والنفساسنية البدسنية الحالة إزاء قلقها عميق عن المنظمات أعربت
ًا ًا الحتجاز رهن لها هتعرضوا أسنهم يبدو التي للمعاملة سنظر  مدة لطول وسنظر

التعسفي. احتجازهم

 27 رفي صدر والذي بالمركز، الخمسة بالعاملين الخاص الهتهام قرار رفي ورد
  من8 المادة بموجب إرهابية" اليهم، لعمال "الدعاية هتهمة هتوجيه رفبراير/شباط،

ّعله الذي الرهاب مكارفحة قاسنون  الرجال أدين . إذا2012 عام السد بشار الرهئيس رف
ًا.15 بالسجن عليهم ُيحكم رفربما  عام

 المركز رهئيس كوسنه درويش إلى منسوبة الهتهامات هذه أن الهتهام قرار رفي ورد
 ذلك رفي بما المركز، رفي كعاملين أسنشطتهم على الخرين الربعة والرجال السوري،

 وسنشر السنترسنت، على السورية المعارضة هتبثها التي للسنباء والرصد المتابعة أعمال
 المحتجزين أسماء وهتوثيق سوريا، رفي العلمي والوضع السنسان حقوق عن دراسات

 من أموال وهتلقي السوري، النزاع سياق رفي والقتلى والمطلوبين والمختفين
 هذه اعتبر دمشق رفي التحقيق قاضي أن الهتهام قرار رفي ورد غربية. كما حكومات
ًا العمال  المنظمات واستفزاز سوريا رفي الداخلي الوضع "زعزعة محاولة من جزء
الدولية". المحارفل رفي سوريا هتدين كي الدولية

 أمر وهو سوريا، رفي المعارضة للصوات الحكومة قمع النشطاء محاكمة من يظهر
 الصحفيين على ُيمارسان الذين الممنهجين والقمع للرقابة العام النمط مع متسق

 (وبينهم حر بشكل بالصحارفة المشتغلين والمواطنين بالعلم والعاملين المحتررفين
 حد على سوريا، رفي التعبير حرية عن يدارفعون الذين العلم المدوسنون) وسنشطاء

 قال دمشق رفي السياسيين المعتقلين لصالح يعمل محام المنظمات. هناك قول
 أمام يحاكمون سياسي معتقل  ألف35  هناك ان  معلوماهته وحسب إسنه للمنظمات

ًا ُشكلت قد الرهاب محكمة أن يعتقد الرهاب. وهو محكمة  لستهداف هتحديد
سوريا. رفي المعارضة

 الرهاب قاسنون استخدام عن المتناع السورية الحكومة على إن المنظمات قالت
 هتنعقد أل يجب المشروع. كما عملهم على السلميين النشطاء معاقبة رفي الفضفاض
 إجراءات  حقوق عليهم للمدعى هتورفر ل التي الرهاب، مكارفحة محكمة رفي محاكمتهم

ًا الساسية التقاضي السليمة العادلة. للمحاكمة الدولية للمعايير طبق
 

 الرهاب، مكارفحة قاسنون بموجب القضاهئية الملحقة عن مسؤولة المحكمة هذه ان
 أوساط رفي الذعر من حالة بث إلى يهدف عمل كل بأسنه الرهابي العمل يعرف الذي

 السلحة باستخدام للبلد الساسية بالبنية والضرار العام المن زعزعة وإلى الناس،
 الوباهئية العوامل أو السمية، المنتجات أو الحارقة المواد أو المتفجرات أو الذخاهئر أو
الهداف. سنفس لتحقيق وسيلة أية أو البكتيرية أو
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 أو المنشورات هتوزيع بطريق ذلك رفي بما الرهاب، دعم أن على القاسنون سنص كما
 الرهاب الشاقة. وهتمويل الشغال مع بالسجن عليه ُيعاقب المعلومات من غيرها
 أو الذخاهئر أو السلحة أو بالنقود مباشر، غير أو مباشر بشكل المداد يشمل

 هتنفيذ رفي أخرى" هتستخدم "أشياء أو المعلومات أو الهتصال وساهئل أو المتفجرات
الرهابي. العمل

 رفقد ،2011  أبريل/سنيسان21 رفي الطوارئ حالة ررفعت السورية السلطات أن رغم
ّعلت  احتجاز رفترة المرسوم سنفسه. يحدد اليوم  رفي55 رقم التشريعي المرسوم رف

ًا بستين قضاهئية مراجعة دون الرفراد  الرهابية. العمال منها الجراهئم، بعض رفي يوم
 وهو له أوضحوا الضباط كبار بعض إن ووهتش رايتس هيومن سابق محتجز اخبر

 الرفراد اعتقال رفي الرهاب مكارفحة وقاسنون المادة هذه يستخدمون أسنهم محتجز
ًا ًا،60 أقصاها لمدة قاسنوسن القضاهئية. المراجعة ذمة على  يوم

 القضاهئية المراجعة هتتم بأن الدولي القاسنون متطلبات يستورفي ل الحد هذا ان
 المحتجزين من العديد أن المنظمات. كما قول حد الفور" على "على للحتجاز

 لفترة قضاهئية مراجعة بل احتجزوا إسنهم قالوا المنظمات قابلتهم الذين السابقين
ًا الستين من أطول السوري. القاسنون وضعها التي يوم

ًا كان كم للمنظمات قال درويش عاهئلة من مقرب مصدر هناك  يتصدى أن عليه صعب
 له يتح الرهاب. لم محكمة أمام الرهاب قاسنون بموجب إليه الموجهة للهتهامات

ًا،20و أشهر هتسعة لمدة أقاربه من أي أو محامي مقابلة  سجن إلى إرساله قبل  يوم
 محكمة أمام سيحاكم بأسنه ُيخطر "عدرا". لم بسجن المعروف المركزي، دمشق

 رفي التحقيق قاضي بدء يوم وهو الثاسني،  سنورفمبر/هتشرين30 يوم حتى الرهاب
 بالتهم إعلمه  يتم لم الحين، ذلك ضده. وحتى التحقيق رفي الرهاب محكمة

 عام من أكثر مضي بعد  رفبراير/شباط27 رفي الهتهام قرار صدور لحين إليه الموجهة
احتجازه. على

 
ًا المتحدة للمم العامة الجمعية أصدرت  مايو/أيار15 رفي  أشياء بين من يدعو قرار

 السوري المركز وأعضاء درويش مازن عن السورية الحكومة هتفرج أن أخرى
 ومحاسبة العقاب من الرفلت إسنهاء أهمية على القرار الخرين. شدد المحتجزين

 لحقوق الدولي للقاسنون الخروقات أو الجسيمة السنتهاكات عن المسؤولين جميع
 المتحدة المم أعضاء الدول القرار السنساسني. يطالب الدولي والقاسنون السنسان

 عن الهتهامات لسقاط وحليفاهتها السورية السلطات على ملموسة ضغوط بممارسة
 ُهتسقط وأن المتحدة المم قرار احترام السورية السلطات على الرجال. يجب هؤلء

 المنظمات. يجب قول حد على السوري، المركز من وزملهئه درويش عن الهتهامات
ًا  اللف عشرات إلى المنسوبة الهتهامات جميع السورية السلطات هتسقط أن أيض
 مراكز رفي والمحتجزين السلمي للنشاط ممارستهم لمجرد المتهمين المعتقلين من

سوريا. أسنحاء شتى رفي اعتقال
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 على الحاهئزة اليرلندية ماغواير ميريد بقيادة دولي سلم ورفد هتقابل  مايو/أيار،9 رفي
 د. سنجم السوري، العدل بوزير الحكومية، "مصالحة" شبه مع بالتعاون سنوبل جاهئزة

ًا عليه الورفد وعرض الحمد، ًا72 عن بالرفراج طلب ًا،  سناشط  درويش منهم لعنفي
 المبدأ حيث من الحكومة أن الورفد مع الجتماع رفي د. الحمد والزيتاسني. أعلن وغرير

 قضاياهم. مراجعة باسنتظار القاهئمة، على السجناء جميع عن الرفراج على وارفقت
المعتقلين. عن والرفراج اللتزام هذا هتنفيذ إلى المختصة السلطات المنظمات دعت
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