
  ملازن درويش ونشطاء حقوق إنسان آخرين ومقاضاة عدد من موظفيالسريسوريا: تواصل االحتجاز 
املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير أمام محكمة عسكرية

ريل23 سان/إـب سيد  تعرب املنظمات املوقعة.2012  نـي واصل لـل جاز املـت شديد لالحـت شجبها اـل عن  أدناه  درويش  يسمازن   ، رـئ
  يوماَ على اعتقالهم انتهاكا للقوانني الدولية والوطنية. كما65املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير وأربعة من زمالئه، وألكثر من 

 تعرب هذه املنظمات عن انشغالها العميق جراء املالحقة اجلنائية التي شرعت بها النيابة العسكرية في دمشق ضد سبعة نشطاء
معنيني بحقوق اإلنسان من العاملني في املركز باإلضافة الى احد زائريه.

 ، عندما قام جهاز املخابرات اجلوية باقتحام مكاتب املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير في دمشق2012 شباط/فبراير 16منذ 
قل  سبعة16واعـت عن  عد اإلفراج اـملشروط  وذلك ـب هم،  ية مـن جاز ثماـن كان احـت عن ـم سورية الـكشف  سلطات اـل   شخـصاً، رـفضت اـل

آخرين حيث الزمتهم السلطات بإثبات وجودهم يومياً لدى جهاز االستخبارات إلجراء مزيد من التحقيقات.

  نيسان/إبريل، مت تقدمي ثالثة من املحتجزين الذين كانوا معزولني عن العالم اخلارجي أمام النيابة العامة العسكرية، وهم22وفي 
غزولـبساماـلسالدة  ارسو وأيهم  وجوان ـف مة األـحمد  مة ـعسكرية بتـه أمام محـك سيمثلون  هم  ابة الـعسكرية أـن هم النـي وقد أعلمـت  ، 

املادة  مبوجب  أشهر  ستة  ملدة  سجن  ها اـل ية عقوبـت وهي تهـمة جناـئ شورات محـظورة لقـصد توزيعـها"،  قانون148"حـمل مـن من    
سيُحاكمن بأنهن  الة  هن بالكـف أفرج عـن ركز والالتي  من موظـفات اـمل سيدات  أربع  مت إعالم  سه،  يوم نـف وفي اـل سوري.  وبات اـل  العـق

ها، وهن  وسناء زيتانيبالتـهمة ذاـت غزاوي، وميادة خليل  بدر، ورزان  إلى اـلسيدة يارا  إضافة  كانت فيهنادي زحلوط،  التي    
  في دـمشق. ولغاية اآلن لم يكن من املـمكن احلصول علىزيارة إلى املركز. ومت نقل املحتجزين الثمانية إلى سجن عدرا املركزي

 ، والذينمازن درويش، وعبدالرحمن حمادة، وحسني غرير، ومنصور العمري، وهاني زيتانيمعـلومات ـبشأن ـمصير اـلسادة 
احتجزهم جهاز االستخبارات اجلوية وعزلهم عن العالم اخلارجي.

تو قاً للملـعومات اـمل نائب الـعسووـف أحال اـل إلى الـتظاهر"فرة،  "الدعوة  "مواد ـمسجلة" كانت ـبحوزة الـنشطاء املحتـجزين ـبهدف   كري 
 ضد احلكومة. وكان املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، والذي يتمتع بوضع استشاري أمام املجلس االقتصادي واالجتماعي

عام  نذ  تابع لألمم املـتحدة ـم الذي2011اـل الوقت  في  سوريا  في  ية  حول الـتطورات اليوـم ومات  بث معـل في   ، قد ـلعب دوراً رئـيسياً 
 حظرت فيه السلطات السورية دخول املراقبني والصحفيني الدوليني إلى البالد. يبدو أن اعتقال واحتجاز ومقاضاة موظفي املركز
أصواتهم بيـنما ـتواصل احلـكومة السورية ارـتكاب انتهاكات حلقوق اإلـنسان تصل  اـلسوري لإلعالم وحرية الـتعبير يهدف إلى كتم 

إلى مستوى جرائم ضد اإلنسانية.

 وتود املنظمات املوقعة أدناه أن تذكِّر بأن السلطات السورية مسؤولة مبوجب القانون الدولي عن ضمان السالمة البدنية والنفسية
 جلميع املحتجزين، مبن فيهم السيد مازن درويش وزمالؤه. عالوة على ذلك، تطالب هذه املنظمات من السلطات السورية إيقاف

 إجراءات املحاكمة العسكرية التي بدأتها ضد أعضاء املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، وهم جميعاً من املدنيني. ويجب على
السورية أن تفرج فوراً عن جميع األشخاص الذين احتجزتهم تعسفياً. السلطات 
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