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  سجني مدافع عن حقوق اإلنسان يتعرض لالعتداء والعقاب على أيدي سلطات السجن
  

  ينبغي إجراء حتقيق مستقل وفعال يف حادثة االعتداء
  
اين منظمات قيادية حلقوق اإلنسان اليوم احلكومة السورية إىل         دعت مث  -)2010تشرين الثاين   / نوفمرب 4لندن،  (

، عقب تعرضه  يقضي حكماً بالسجن ثالث سنواتضمان سالمة مهند احلسين، وهو مدافع عن حقوق اإلنسان
  .العتداء يف األسبوع املاضي يف سجن عدرا بدمشق

  
بة حقوق اإلنسان واملفوضـية الدوليـة       ومنظمة مراق  وهي منظمة العفو الدولية      -وقد حثت املنظمات الثماين   

 ملناهضة التعذيب والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ومعهد القاهرة لدراسـات           ةلفقهاء القانون واملنظمة العاملي   
 احلكومة السورية على    - املتوسطية حلقوق اإلنسان ومنظمة اخلط األمامي      -والشبكة األوروبية  حقوق اإلنسان 

اء على مهند احلسين وتوفري احلماية له من التعرض ملزيد من األفعال الوحشية وإسـاءة               إجراء حتقيق يف االعتد   
  .املعاملة

  
نسان معروف على الصعيد الدويل،     ، وهو حمام وداعية حلقوق اإل     تشرين األول تعرض مهند احلسين    / أكتوبر 28ففي  

وقع االعتداء  قد  و. ة نفسها يف سجن عدرا    العتداء من قبل سجني حمكوم عليه جبرمية جنائية كان حمتجزاً يف الزنزان           
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 عن حقوق اإلنسان الرفيعـة      جائزة مارتن إنالز للمدافعني    لتقدميقيم يف جنيف،    بعد مرور أسبوعني على احتفال أُ     
  .إىل احملامي السجني املستوى

  
 زنزانة انفرادية صغرية يف وظل مهند احلسين حمتجزاً مع مهامجه يف الزنزانة نفسها ملدة مخسة أيام، مث ورد أنه نقل إىل

ني آخرين يف سجن عدرا إضراباً عن الطعام احتجاجـاً علـى احلـبس               مع سجناء سياسي   وقد أعلن احلسين  . القبو
  .االنفرادي

  
ـ                     ه وقيل إن السجني الذي هاجم مهند احلسين كان قد نقل إىل الزنزانة نفسها يف الفترة األخرية، وإنه اـال علي

ضعه يف أصبعه يف وقت االعتداء، على الرغم من أنه ال يسمح عـادة              اً معدنياً ثقيالً كان ي    بالضرب مستخدماً خامت  
 اج إىل عشر غرز   سيحت ،بينهمهند احلسين جبرح يف ج     لالعتداء، أُصيب    ونتيجةً. ثل هذه احللي  باالحتفاظ مب للسجناء  
  . وبورم يف عينه وخده وكدمات يف أحناء جسمهملعاجلته،

  
ند احلسين حبضور   ذت الشرطة أقوال سجناء آخرين ممن شهدوا حادثة االعتداء، وحققت مع مه           وعقب احلادثة، أخ  
 بأنه غري وطين، بل إا مل تـسجل تلـك           امه تتخذ أي إجراء عندما واصل املهاجم ديده وا        مهامجه، ولكنها مل  

  .التهديدات حبسب ما ورد
وما، وهي بلدة تقع بني عـدرا       مية للطب الشرعي يف د    ىل عيادة حكو  وذُكر أن مهند احلسين نقل يف وقت الحق إ        

أُحيلت مث . تشرين الثاين/ نوفمرب1 حول اإلصابات اليت حلقت باحلسين يف      كتب الطبيب تقريراً طبياً   ودمشق، حيث   
  . احلسين، ولذا فإم مل يتمكنوا من حضور جلسة االستماعيوما مع أنه مل يتم إبالغ حماميالقضية إىل حمكمة يف د

  
إن منظمات حقوق اإلنسان الثماين تدعو السلطات السورية إىل إجراء حتقيق عاجل وواف وشفاف ومـستقل يف                 

ويتعني عليهـا بـشكل     . حادثة االعتداء على مهند احلسين ويف املالبسات اليت أدت إىل تعرضه ملثل ذلك االعتداء             
 تداء بنقل السجني اجلاين إىل زنزانة احلسينخاص أن تفحص ما إذا كان املسؤولون يف سجن عدرا متواطئني يف االع    

وقوع ق يف أسباب االستمرار يف احتجازمها يف الزنزانة نفسها لعدة أيام بعد             دف تسهيل ذلك االعتداء، وأن حتق     
  .وينبغي إعالن نتائج مثل هذا التحقيق على املأل، وتقدمي املسؤولني عن ذلك اهلجوم إىل ساحة العدالة. احلادثة

  
 احلبس االنفرادي، وإىل توفري ضـمانات       قيد مهند احلسين    إلبقاءكما دعت املنظمات الثماين إىل وضع حد فوري         

  .لسالمته اثناء وجوده يف السجن
  
ن منظمة العفو الدولية واملنظمات األخرى تعترب مهند احلسين سجني رأي ينبغي إطالق سراحه فوراً وبال قيـد أو      إ

  .شرط
  

حمكمة كانت حماكمته أمام    وقد  . 2010حزيران  / بالسجن ثالث سنوات صدر حبقه يف يونيو       ويقضي احلسين حكماً  
  . يف دمشق حماكمة جائرةياتاجلنا
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  خلفية

وقد استهدفته السلطات   ). سواسية(مهند احلسين حمام وأحد مؤسسي املنظمة السورية حلقوق اإلنسان          نشري إىل أن    
سجن ثالث   حكم عليه بال   2010حزيران  /ويف يونيو . ال حقوق اإلنسان  السورية مراراً وتكراراً بسبب عمله يف جم      

وقد مت توجيه   ". ونشر أنباء كاذبة   إضعاف الشعور القومي  "  يف دمشق بتهم   اجلناياتحمكمة  سنوات، بعد أن أدانته     
جناء  اليت عادة ما تستخدم ضد منتقدي احلكومة، عقب نشره معلومات حول احملاكمات اجلائرة للـس               ،هذه التهم 

  . مسؤولني يف سفارات أجنبية ملناقشة أوضاع حقوق اإلنسان معهماسيني والتعذيب يف سوريا، ومقابلتهالسي
  

 الذائعـة   2010ومهند احلسين هو مفوض يف املفوضية الدولية لفقهاء القانون، وقد منح جائزة مارتن إنالز لعـام                 
بشجاعة "نة منح اجلوائز بأنه رجل يتحلى       صفه رئيس جل  وقد و . سهاماته يف قضايا حقوق اإلنسان    إل تقديراًالصيت  
عسفياً يف أوضاع غري مقبولة من أجل الدفاع عن حكم القانون وعن احلق يف تـشكيل                معتقل ت "، وبأنه   "استثنائية

  ."منظمة حلقوق اإلنسان
  

عمله كمحام يدافع عن  لتقديراً جائزة من نقابة احملامني يف أمستردام      احلسين ، تسلم 2010تشرين األول   /ويف أكتوبر 
  .حقوق اإلنسان

  
 وحراس نيين من منتقدي احلكومة يف السابق لالعتداء على أيدي نزالء جنائيرووردت أنباء عن تعرض أشخاص آخ
  .السجن أثناء احتجازهم يف سجن عدرا

  
ي يام آخر مـن حمـام      قام أحد املعتقلني اجلنائيني بدفع أنور النيب، وهو حم         ،، مثالً 2006كانون األول   /ففي ديسمرب 

  . الدرج وأال عليه بالضرب على رأسه حبضورحراس السجن، الذين مل يتدخلوا يف األمرعلىحقوق اإلنسان 
  

  لالتصال
  org.amnesty@press: ، أو بالربيد اإللكتروين+ 5566 7413 20 44 :اتف رقماهل على :منظمة العفو الدولية

أو بالربيـد  639244-3-961+ :ندمي حوري يف بريوت على اهلاتف اخلليـوي رقـم  : منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
  org.hrw@houryn: اإللكتروين
   3800 979 22 41+ :مان، على اهلاتف رقمإيان سيدر: دولية لفقهاء القانون الاملفوضية
   42 52 809 22(0)41+ :غا على اهلاتف رقمسينابو بن: املية ملناهضة التعذيباملنظمة الع

  18 25 55 43 1 (0) 33+: فابيان متري، على اهلاتف رقم/كارين أيب: الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان
  16 17 64 32 45+ :على اهلاتف رقم:  املتوسطية حلقوق اإلنسان-بكة األوروبيةالش

 أو بالربيـد   +77100 1237 20:زياد عبد التواب، على اهلـاتف رقـم  : اسات حقوق اإلنسانمعهد القاهرة لدر
  org.cihrs@abdeltawab: اإللكتروين

  3750 212 1 353+:  على اهلاتف رقم:منظمة اخلط األمامي
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