
 

1 
 

 2014كانون األول   9  
 

 مشرتكعام بيان 

  أنباء عن مصير النشطاء األربعة المخطوفين ةعدم توفر أي  سوريا:
 

 .األربعة دوما مختطفيي معلومات عن م ترد أعام مضى ول
http://www.gc4hr.org/news/view/841 

 

 
 

ناظم حمادي ووائل حمادة و الخليل سميرةو زيتونةرزان ما يزال كل من املدافعني البارزين عن حقوق اإلنسان 
فقد منظمة اليوم.  72 صرحت بهملا  وفقا  بعد مرور عام على خطفهم،  "خمتطفي دوما األربعة" يف عداد املفقودين

 اليت تقع بالقرب من دمشق وختضع لسيطرة مجاعات املعارضة املسلحة. األربعة يف مدينة دوما خطف املدافعون
 وجوب إطالق سراحهم فورا . وأكدت هذه املنظمات مجيعا  

 
، قامت جمموعة مسّلحة مؤلفة من عّدة ليال   ويف حوايل الساعة العاشرة وأربعني دقيقة 2013-12-9بتاريخ 

 –حقوق االنسان يف سورية  جمموعة تعمل يف جمال مراقبة - أشخاص باقتحام مكتب مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا
ناظم محادي، وانقطعت و مسرية اخلليل  وزمالئهاوائل محاده وزوجها كز رزان زيتونة وقامت خبطف رئيسة املر يف دوما 

 .                                   نذ ذلك الوقتأخبارهم بشكل كامل م
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املنضوي حتت  علوش زهرانبقيادة  جيش اإلسالم ضمت دوما على اليت تفرض سيطرهتا الفعلية اجلماعات املسلحةإن 
 تطلق سراحاجلماعات املسلحة. جيب على هذه اجملموعات أن  من حتالف عن اليت هي عبارة ة اإلسالميةاجلبه لواء

أي ودون  ساملني اإلفراج عنهم ضمان على أن تعملأو  ،إن كانوا بعهدهتم فورا   عن حقوق اإلنسان األربعةاملدافعني 
على هذه ممن ميلكون تأثريا  وغريهم يات الدينية والشخصذه اجلماعات، هل الداعمةالدول . كما جيب على كافة تأخري

 .ملدنينيا وضع حد لعمليات اختطافو  األربعة النشطاء اإلفراج الفوري عن من أجلعليهم الضغط اجملموعات 
 

، ومنذ بداية األزمة يف 2001تعد رزان زيتونة أحد أهم احملامني املدافعني عن املعتقلني السياسيني يف سوريا منذ عام 
ومحاية  للجميع لدفاع عن حقوق اإلنساندعم اجلهود الرامية ل سامهت رزان بشكل كبري يف 2011يا عام سور 

- فقد أسست مع عدد من النشطاء اآلخرين مركز توثيق االنتهاكات يف سوريااجلماعات املستقلة والنشطاء السوريني. 
وكانت واحدة من مؤسسي جلان  -رياالذي يعمل على رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتسجيل الضحايا يف سو 

لية أسست مكتب التنمية احمل اليت تنظم عمل اللجان احمللية يف خمتلف املدن والبلدات السورية. كما التنسيق احمللية
                                  يف قلب الغوطة الشرقية احملاصرة.                          غري احلكوميةنظمات امليف دعم  ودعم املشاريع الصغرية الذي ساهم

 
تلقت هتديدات باخلطف  إذ. هديدهاونتيجة لذلك فقد قامت كل من السلطات السورية ومجاعات املعارضة املسلحة بت

 Lebanon""لبنان اآلن/ صحيفةالصادرة يف  إحدى مقاالهتا، وقد وصفت بعض هذه التهديدات يف لعدة أشهر
Nowأطلعت رزان بعض نشطاء حقوق اإلنسان خارج سوريا بأن مجاعات 2013أيلول  ويف .لألخبار ةااللكرتوني ،

ل فيه زهران علوش املسؤولية يف حال حتمّ  بيانا   2014يف نيسان  وأصدرت عائلتهامسلحة يف دوما كانت هتددها. 
 للتواجد الكبري جملموعته يف املنطقة. وذلك نظرا  أصاب ابنتهم أو أي من زمالئها مكروه 

 
 1987ا مسرية اخلليل فقد كانت ناشطة سياسية لفرتة طويلة يف سوريا وقامت احلكومة السورية باعتقاهلا بني عامي أمّ 
يف إحدى دور النشر قبل أن تنقل جهودها للعمل مع أهايل املعتقلني  الحقاعلى خلفية نشاطاهتا. عملت  1991و

 تطافها تقوم أيضا  مبساعدة نساء حمليات من مدينة دوما يفوالكتابة عن جتارب االعتقال يف سوريا. كانت قبل فرتة اخ
 .قوت يومهن تأمني تساعدهن يفعن طريق القيام مبشاريع صغرية  إعالة أنفسهن

  
 2011ناشطا قبل الثورة يف سوريا، وحني اندلعت االحتجاجات السلمية يف البالد عام  وكذلك فقد كان وائل محادة
م إطالق سراحه الحقا . يعد وائل عضوا  فاعال  ومؤسسا  للجان التنسيق احمللية ومركز توثيق اعتقلته احلكومة السورية ليت

 الغوطة الشرقية احملاصرة. لسكاناالنتهاكات يف سوريا. كان يعمل قبل اعتقاله على تأمني املساعدات اإلنسانية 
 

ساهم يف  ها، فقدمعتقلي الرأي قبل الثورة وبعد عن املتطوعني أحد أبرز املدافعني فهو احملامي والشاعر ناظم محاديأما 
 أيضا على تأمني املساعدات اإلنسانية لسكان الغوطة الشرقية احملاصرة.تأسيس جلان التنسيق احمللية، وعمل 
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 املشروعة أنشطتهم هي عقاب على من حريتهم التعسفي وحرماهنم وزمالئها يبدو أن عملية خطف رزان زيتونة
املعايري  اإلنساين الدويل وتتعارض مع اإلنسان. إن أعماال كهذه حمرمة مبوجب القانون بوصفهم مدافعني عن حقوق

بذل كل ما  الداعمة هلا واحلكومات اجلماعات املسلحة املسيطرة على املنطقة ينبغي على اإلنسان. لذا الدولية حلقوق
 .محادي وناظم اخلليل مسرية ادة،مح وائل رزان زيتونة، وسعها لتسهيل اإلفراج عن يف
  

 المنظمات الموقعة:

1 - Alhaqanya Organization for Law firm and Law, Egypt. 

2 - Alkarama Foundation. 

3 - Amnesty International. 

4 - Arab Network for Human Rights Information, ANHRI. 

.Assyrian Human Rights Network -5  

Badael for sustainable peace in Syria. -6  

British Understanding.-The Council for Arab –Caabu  -7  

8 - Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS). 

9 - The SKeyes Center for Media and Cultural Freedom. 

10 - Women’s Studies Center – Palestine. 

11 - CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation. 

Damascus Center for Human Rights Studies. -12  

13 - Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR). 

14 - Egyptian Initiative for Personal Rights. 

15 - Euro Mediterranean Human Rights Network, EMHRN. 

16 - European Women Initiative. 

Every Casualty, UK. -17  

FemmeS pour la Démocratie. -18  

19 - Fraternity Center for Democracy and Civil Society. 

20 - Freedom House, USA. 

Front Line Defender. -21  

22 - Gulf Center for Human Rights, GCHR. 

Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries. -VOS HI -23  

Human Rights Data Analysis Group. -HRDAG  -24  

25 - Human Rights Watch, HRW. 

Swiss. -Humanrights.ch / MERS -26  
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27 - Institute for War and Peace Reporting (IWPR). 

28 - International Media Support (IMS) 

29 - International Service for Human Rights – ISHR. 

Kesh Malak Organization, Aleppo Syria. -30  

Kurdish Organization for Human Rights in Syria (DAD). -31  

32 - Lawyers for Lawyers, Netherland. 

LDH).Lebanese Center for Human Rights (C -33  

Projects Support office (LDSPS).Local Development and Small  -34  

Maan Organization for Supporting Women Issues. -35  

36 - No Peace without Justice, NPWJ. 

Nuestra Aparente Rendición Association. -37  

Pax Christi International. -38  

39 - PAX for peace, Netherland. 

RAW in WAR (Reach All Women in War). -40  

Swedish network for democracy and HR. -41  

Campaign. SyriaThe  –42  

Syria Justice and Accountability Center (SJAC). -43  

Syrian league for citizenship. -44  

d Freedom of Expression (SCM).Syrian Center for Media an -45  

Syrian Center for Studies and Legal Researches. -46  

).SNHRHuman Rights ( for Network Syrian –47  

Syrian Liberals lawyers Association. -48  

49 - Syrian Observatory for Human Rights, UK.  

e.Syrians for Citizenship Stat -50  

Syrian Women's Network -51  

52 - The Day after Association (TDA). 

The International Federation for Human Rights (FIDH). -53  

The Kvinna till Kvinna Foundation, Sweden. -54  

The World Organization against Torture (OMCT). -55  

ciety and Democracy in Syria CCSDSCenter for Civil So -56  

Violations Documentation Center in Syria (VDC). -57  

Adopt revolution organization. –58  

Stiftung, Germany.-Böll-Heinrich -59  
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AlWaref Institute for Humanitarian Studies. -60  

ional and Transparty (PRNTT)Nonviolent Radical Party, Transnat The  -61  

Syrian women league. -62  

.Diyarbakır Bar Association (Diyarbakır Barosu) -63  

Şanlıurfa Bar Association (Şanlıurfa Barosu). -64  

.Batman Bar Association (Batman Barosu) -65  

.Reporters Without Borders -66  

Association of Lawyers for Freedom. -kçular Derneği Özgürlükçü Huku -67  

Syrian Archive initiative. -68  

Tactical Technology Collective. -70  

Small Media Organization. -71  

.Syrian Activists Monitoring -72  

 

 

 


