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 سوراي: منظمة العفو الدولية تدعو إىل اإلفراج عن املدافع عن حقوق اإلنسان
 احلسينوسجني الرأي مهند 

 

 28اإلفراج الفوري عن حمامي حقوق اإلنسان السوري املعروف مهند احلسين، الذي اعتقل يف تدعو منظمة العفو الدولية إىل 
 تابسبب عمله املشروع يف الدفاع عن السجناء السياسيني يف سوراي. وعلى ما يبدو، فقد وجهت إليه هتم 2009يوليو/حزيران 

 ، يف دمشق. " و"نشر أنباء كاذبة"، وهو حمتجز يف سجن عدراإضعاف الشعور القومي"
 

لالستجواب عدة مرات من قبل "أمن الدولة"، أحد أجهزة األمن العديدة العاملة يف سوراي  احلسينوقبل اعتقاله، استدعي مهند 
والذي يتمتع بسلطات مفرطة يف تقييد األفراد عن ممارسة حقوقهم يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها. ومتحورت 

املنظمة السورية حلقوق  –منظمته  أنشطةفاعه عن معتقلني سياسيني و مله بشأن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك دسئلة حول عاأل
اليت يرأس جملس إدارهتا. وتراقب "املنظمة السورية حلقوق اإلنسان" انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها السلطات  –اإلنسان 

على حنو منتظم مالحظات حول احملاكمات أمام "حمكمة أمن الدولة العليا"،  سيناحلعلى املأل. وقد أبدى مهند  السورية وتعلنها
 اليت ال تفي إجراءاهتا مبتطلبات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة. 

 

يوليو/متوز. حيث جرى التحقيق معه من قبل  30إىل قصر العدل يف دمشق يف  احلسينوطبقاً ملصادر يف سوراي، أحيل مهند 
تحقيق األول يف دمشق ووجه إليه االهتام من مث رمسياً. ومل تكن اجللسة مفتوحة للجمهور، كما مل يسمح حملامي املتهم قاضي ال

 بدخول احملكمة. 
 

وحمامني آخرين حلقوق اإلنسان، هم خليل معتوق ومصطفى ُأّسو ورديف مصطفى وحسن ماشو، منعوا  احلسينويذكر أن مهند 
من السفر إىل مصر حلضور ورشة عمل نظمتها "الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان" و"معهد سلطات من قبل ال 2007مجيعاً يف 

من السلطات السماح له ابلسفر إىل مصر  احلسين، طلب حممد ليس ابلبعيدالقاهرة لدراسات حقوق اإلنسان". ويف وقت 
اإلنسان"، ولكنه منع من السفر أيضاً. ويشكل هذا حلضور برانمج تدرييب يف جمال حقوق اإلنسان نظمه "معهد القاهرة حلقوق 

أي مؤشرات على االنشقاق  إسكاتمنطاً راسخاً تستخدمه السلطات السورية ملعاقبة املدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان 
 السياسي. 

 

وع يف الدفاع عن حقوق يواجه السجن ال لشيء إال لعمله املشر  احلسينوتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن أن مهند 
اإلنسان. فقد سجن أشخاص آخرون للسبب نفسه حصرايً. إذ يقضي أنور البين، وهو حمام ومدافع ابرز عن حقوق اإلنسان يف 

قال فيه إن وفاة  2006سوراي، حكماً ابلسجن ملدة مخس سنوات بسبب إدالئه بتصريح لصحيفة تصدر يف قطر يف أبريل/ نيسان 
 احلجز كان "نتيجة لسوء املعاملة، اليت رمبا ترقى إىل مرتبة التعذيب".  حممد شاهر هيسة يف


