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  ايروس
  

راشب ماظن طرفأ دقف .ًاعورم اروهدت ماعلا اذه لالخ ايروس ىف ناسنإلا قوقح عاضوأ تدهش
ةـيطارقميدلاب بـلاطت ىـتلا ةيملسلا ةضافتنالا دأول عمقلا لاكشأ فلتخم مادختسا ىف دسألا    

ةروـثلا سورد بعوتـسي مـل ىروسلا ماظنلا نأ حضاولا نم تابو    .ماظنلا ليحرو رييغتلاو
ءاوـتحال ةد  اج ةيحالصإ تاجلاعم ميدقت ىف ًاريثك غوارو أكلت دقف ،رصمو سنوت ىف ةيبعشلا
تاحالصإ ةعضبب ةروثلا ضيورت لواح امدنعو ةروثلا بلاطم مدـلا تامامح تناك   ،ةهئاش، 
 يذـلا  ،ماظنلا اذه لخاد نم حالصإلا لوح ماهوأ يأ سنكب ةليفك ايروس نم ىتش ءاحنأ ىف
دسألا  ظفاحاهبكترا ىتلا ىربكلا حباذملا ىلإ ناهذألا هبعش  قحب ةيمارجإلا هتاسرامم تداعأ
  .ىضاملا نرقلا نم تاينينامثلا علطم ىف بألا
ىـلتقلا نـم   فالآ  ةدـع طقـس  دقف ،ماعلا اذه لالخ قاطن عسوأ ىلع ةا يحلا قح كهتنا دقل
لمش يذلاوةوقلل ىشحولا مادختسالا ةجيتن 1ىحرجلاو نم  ىئاوشعلا فصقلاو ةليقثلا ةحلسألا ، 
ءاوس  ،ةمكاحم نود مادعإلا وأ صاخشألا لايتغاو، ةيرحبلا تادحولاو ةيعفدملاو تابابدلا لبق
اوـضفر   ،ةطرـشلا وأ شيـجلا فوفص لخاد نيقشنمل وأ   ،زاجتحالا نهر اوناك صاخشأل

تاـسرامم قاـطن عاـستا نـع ًالضف      .ىروسلا بعشلا قحب حباذملا باكتراىف ةكراشملا 
 .بيذعتلا ةجيتن اهعوقو حجرملا تايفولا ددع ةقوبسم ريغ ةروصب اهعم عفترا ىتلا ،بيذعتلا
راصحلا بىعامجلا باقعلل ًافده ةيسيئرلا تاظفاحملاو ندملا  عيمج ىف ىروسلا بعشلا تابو
فـصقلا  ، بةليوط تاعاسل رمتسملا لاوجتلا رظحبوأ  ،ىروسلا شيجلا تابابد هضرفت ىذلا
رمألا لصوو  .تالاصتالاو هايملاو ءابرهكلا عطق نع ًالضف ،ناكسلاب ةلهآ قطانمل ىئاوشعلا
لوـخد عـنم لالخ نم    ،ناكسلا عيوجت فدهتست ،تاءارجإ ذاختا دحل تاظفاحملا ضعب ىف

رئاودـلا ىـف نيلماعلا بتاور فرص ىف ةلطامملا وأ عانتمالا ىلع ةوالع ،قيقدلا تانحاش   
  .ةيموكحلا

تقؤملا فيقوتل اب-مالعإلا بنيلغتشملاو  نييقوقحلا نماريبك اددع فدهتسيل عمقلا قاطن دتماو 
ةـقيقح  ىـلع فوقولا نود ةلوليحلل   -ةيندبلا تاءادتعالا نع ًالضف ءافتخالا وأ لاقتعالا وأ
   .دالبلا يف عضولا

نم داضملا فنعلا  لاكشأ ضعب روهظ ىلإعمقلا ةزهجأ بناج نم ةطرفملا ةوقلا مادختسا ىدأ 
تاذ قطانملا ىف ةصاخبو  ،اياحضلل رأثلا ىف ةبغر وأس فنلا نع ًاعافدامإ ،نينطاوملا بناج 

نرـتقا امك   .ةيرئاشعلا وأ ةيلبقلا ةيبصعلا ةفاقث اهيلع نميهت ىتلا ةيديلقتلا ةيعامتجالا ةبيكرتلا
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 ،شيجلا دونجو طابض نم ةقشنملا رصانعلل ىناديملا مادعإلا تايلمع قاطن عاستاب ًاضيأ كلذ
عم ةدودحم كراعم ىف اهرودب تلخد ىتلا  ،رارحألا طابضلا ةكرحب ىمس ام ليكشت نالعإو
  .شيجلا

 ،قاـطنلا ةعـساو ةـيلهأ برح ىف دالبلا لوخد نم فواخملا دادزت عاضوألا هذه لظ ىفو   
هرابتعاب هسفن ميدقت لواح ي ىذلا ،ىروسلا ماظنلا اهسرامي ةمظنم ةيفئاط ةئبعت ةلمح اهججؤي
عـقوقتلل ةـيزردلا ةفئاطلا   ايروس  ييحيسمةيبلغ أةئبعتلا هذه عفدتو  .تايلقألا ةيامحل نماضلا
ىذـلا   ،ماـظنلا عم قباطتلا  نمةلاح ىف ةيولعلا ةفئاطلا رهظت اميف  ،ماظنلا ةلظمب ءامتحالاو

  2.مهتازايتمال اديدهت لكشيهطوقس نأ دقتعت 
 ةـينيتورلا تاـكاهتنالا  و، ةـيدركلا ةيلقألا دض زييمتلا تاسا يس لصاوتت ،رخآ ديعص ىلعو
ليكنتلا كلذكوةيدركلا ةيلقألل ةيناسنإلا قوقحلل دقو ،ةيدركلا ةيوهلا نع نيعفادملا وءاطشنلا ب ، 
ةـياهن برق ةيدركلا ةيسايسلا زومرلا زربأ دحأ لايتغاب ًاديدج ًارو  هدت تاكاهتنالا هذه تدهش
        .ماعلا
  
  نيرهاظتملا عمق ىف ةيناسنإلا ريغ مئارجلا داصح

فـصتنم يف تاجا  جتحالا عالدنا ذنم اولتق صخش 5000نإف ةدحتملا ممألل ريراقت بسحب 
عـمقلا لامعأل ةجيتن كلذو  3لقألا ىلع لفط 300مهنيب نم ،ربم سيد فصتنم ىتح سرام  ،
تضرعت . ىناسنإلا ىلودلا نوناقلا ىضتقمب ةيناسنإلا دض مئارج اهنم ريثك لكش ىتلا ىشحولا
تاـبو   ،شيـجلا راـصحل ةعضاخ تلظ  ىتلا ندملا ىف ةصاخبو  ،عمقلل اهلماكب ةيناكس لتك
ءاذـغلاو هاـيملا ىـف    دـيازتملا صقنلل ةجيتن   ،ةيناسنإ ةثراك ههجاوم ةفاح ىلع اهيف ناكسلا
هـيف تـعنم ىذـلا تقولا ىف     ،ةيبطلا ةياعرلا ىلع لوصحلا تابوعص نع ًالضف ،ءاودلاو

، ًاررـضت رـثكألا صاخشألاو قطانملا ىلإ ةيلودلا رمحألا بيلصلا ةمظنم لوصو تاطلسلا  
فصقلو تارهاظ ملا عمقو لزعل ةليقثلا ةيعفدملاو تايحورملاو تابابدلا مادختسا تدهش يتلاو
  4.ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا
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ةزـهجأ و شيـجلا تاوـق وأ ةيديلقتلا نمألا ةزهجأ ىلع ةضافتنالا عمق تاودأ رصتقت ملو    
فرـعت ةحلـسم ت   ايشيليم وأ تاباصعل قاطنلا عساو ًاروهظ ًاضيأ تفرع لب ،تارابختسالا
ءابرقأو مكحلا  ماظنب ةطبترملا حلاصملاو داسفلا تاكبش اهاعرت تاباصع ىهو ،"ةحيبشلا"ـب
  5.دسألا سيئرلا
تلمشناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتنا عوقو ريراقتلا تلجسو نوناـقلا قاـطن جراخ لتقلا    ، 
نـمألا تاوـق   و "ةحيبـشلا " تامجهلخادت ريراقتلا تدكأو  .ةمكاحم نود ىفسعتلا مادعإلاو
ةـيندم سبالم ىف ةبسانم نم رثكأ ىف  " ةحيبشلا"تدهوش ثيح  ،اهنيب اميف نواعتلاو قيسنتلاو
ربع تاباصعلا كلت تاكرحت لهست تناك  ةيموكحلا تاوقلا نأ امك ،ةيركسع تابرع مدختست

 قيسنت ىف ةيلعفلاةكراشملاب ثعبلا بزحو ةموكحلاب نيلوئسم ريراقتلا تمهتاو ،شيتفتلا طاقن 
  6."ةحيبشلل"ةي مارجإلا لامعألا
نـم ةدودحم ريغ   ادادعأ لاطتل ةمكاحم نود مادعإلاو لتقلا لامعأ دادتما ريراقتلا تلجس امك

نييندـملاو نيرهاـظتملا ىلع رانلا قالطإب رماوألل عايصنالا اوضفر نيذلا دونجلاو طابضلا   
  .لزعلا
فالآ ةرشع وحن  ةيموي ةروصب ةيعامجلا ةيئاوشعلا تالاقتعالا قاطن عاستا ريراقتلا تلجسو

ىـتلا فاـطتخالا لامعأ    عاستا كلذكو ،دالبلا ءاحنأ عيمج يف .2011ربوتكأ ىتح صخش 
عدوأ دـقف كـلذ نع ًالضفو    .7فالآ ةسمخ ةبارق ىلإ ىرسقلا ءافتخالا تالاح ديازتب تنرتقا
بيذعتلا تا سراممل ةضرع اوناكو ،زاجتحالا زكارم لخاد ةوسقلاةغلاب فورظ ىف ن ولقتعملا
 نأ لوح كوكشلا ديازتتو ،زاجتحالا راقم لخاد ةافولا تالاح ديازت اهعم حجري ىتلا، ىجهنملا
  .بيذعتلل ةجيتن مهعرصم اوقل دق مهنم تارشع
سراـمت تناك ىتلا ةيبطلا مقاوطلا ىلع تاءادتعاب ًاضيأ دالبلا عوبر ىف عمقلا ةلمح   تنرتقا
تالاـح تلجـس   و .مهفاعـسإ ةلواحمو ىحرجلا ىل إ لوصولا ىف ىناسنإلاو ىنهملا اهبجاو
ىـلع اهترطيـس تارابختسالا ةزهجأ تمكحأ   امك  ،فاعسإلا تارايس ىلع ةيدمع تاءادتعا
فاـطتخال تالاح تلجسو   ،نيباصملل ةيبطلا ةياعرلا ميدقت نم نيلماعلا تعنمو ،تايفشتسملا
  8.ىحرجلا ةدعاسم مهتلواحم ءانثأ نيعوطتم ءابطأ
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   .، مرجع سابق"مجرم ضد اإلنسانیة : الفیدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان، بشار األسد  6
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  نوجسلاو زاجتحالا زكارم لخاد عاضوألاو بيذعتلا
براـقأ اضيأ تلمشو   ،ةضافتنالا عالدنا ذنم صاخشألا فالآ زاجتحاو فيقوت تايلمع تلاط
لمـش ىذـلاو    .لاـفطألا  كلذ يف امب بيذعتلل نوزجتحملا ضرعتو. لافطأ مهنيبو ،ءاطشنلا
  .ىئابرهكلا قعصلاو ةلودجملا كالسألا وأ ىصعلاب ةليوط تارتفل برضلا
ىـف مدـق ةرك بعلمب ةتقؤم ةروصب اوعدوأ نيزجتحم   لةمكاحم نود مادعإ تالاح  تلجسو
  9.ًازجتحم 26ةعقاولا هذه لالخ تمدعأ  نمألا تاوق نأحجرملا نمو  .اعرد

نجـس ءالزن نم انيجس   72ةيفصتب تاطلسلا ،ةامح ةنيدم ىف ل يقتسملا ماعلا بئانلا مهتاامك 
نـمألا عرـف نـم برقلاب     "ةيدلاخلا"ةيرق طيحم  ىف ةيعامج رباقمب مهنفدو ،ىزكرملا ةامح

 ىـلع ديزي ام كلانه نأ هتلاقتسا بابسأ حيضوت ىف ماعلا بئانلا فاضأو .ةامح ىفىزكرملا 
ديفي ًاريرقت هنم تبلط دق تاطلسلا نأو  ،ةماعلا قئادحلا ىف ةيعامج رباقم ىف تنفد ةثج 420

  10.ةحلسم تاباصع ىديأ ىلع اولتق مهنأ
ىف ثعبلا بزح عئالط تاركسعم ليوحت مت  ،نيلقتعملا فالآب ةينمألا راقملا ظاظتكال رظنلاب
 .ةيحـصلا ةـياعرلل تاموقم   يأ اهيف رفاوتت ال ىعامجلا لاقتعالل زكارم ىلإ تاظفاحم ةدع
ىـلع لمتـشت   ًايموي مهل ةدحاو ةبجو ميدقت متي ثيح ،ماعطلل حدافلا صقنلا ريراقتلا تلجسو  ،
   11.ددمم نبل وأ مطامط ةرمثو دحاو زبخ فيغر

 يفوـت ثيح  ،زاجتحالا راقم لخاد ةافولا تالاح ىف ًاريبكًاديازت ةيلود لاريراقت لاتدصر دقو 
 .)سطسغأ فصتنم ىلإ ليربأ ةيادب نم(رهش أ ةسمخ نم لقأ لالخلقألا ىلع ًازجتحم  88
وأ بيذ عتلل ةرشابم ةجيتن تعقو اهنأ حجري لقألا ىلع تالاحلا هذه نم 52ىف ةلدأ ترفاوت و

مـت دق   ،لافطأ مهنيب ،اياحضلا نم اددعنأ ريراقتلا تدكأو  .اهعوقو ىف مهسأدق بيذعتلا نأ 
، اهدعب وأ ةافولا لبق مهثثجب ليثمتلا اياحـضلا رسأل ةهوشملا ثثجلا تملس مث ثـب دـصقب    ، 
ىأ رـجت مـل تاطلـسلا نإف     ،ريراقتلا هذه بسحبو .هلك يروسلا بعشلا سوفن ىف بعرلا

                                                
  .2011یونیو  1، بیان صادر عن منظمة ھیومن رایتس ووتش، "جرائم ضد اإلنسانیة في درعا: سوریا 9
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2011.  
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جئاتن نالعإ متي ملو  ،طقف نيتلاح ءانثتساب نينامثلاو ةينامثلا ةافولا تالاح ىف ةيمسر تاقيقحت
   12.نيتلاحلا كلت ىف ترج نوكت نأ ضرتفي ىتلا تاقيقحتلا
اياحضلا دحأ  -ناندع ىلع دهف نطاوملا حور ىلع ءازعلا مسارم نإف ريراقتلا ضعب بسحبو

دق  -هلاقتعا نم مايأ ةثالث نم لقأ دعب ،سطسغأ نم ىناثلا ىف بيذعتلل ةجيتن ،هتافوحجرملا 
، ترداـصو ىساركلا تمطحو  ءازعلا ةميخ نمألا تاوق تمهاد امدعب ةديدج ةاسأمب تهتنا  ،

نمألا تاوق تقلطأىرخأ ةرم ةميخلا زيهجتو بصن ىلاهألا داعأ امدنعو. داجسلا لـبانقلا   ، 
مث عومدلل ةليسملا لبانقلاو ةيتوصلا ىـلإ ةرـشابم ىضفأ ام   م ،نيزعملا ىلع ةيحلا ةريخذلا، 
،  13ةباصإو  ،قنعلا ىف ةلتاق ةصاصرب ةيبصلا دحأ عرصم ًارثأـتم مهدـحأ ىفوـت    حارجب
  13.سأرلا ىف ىران قلطل ةجيتن هحارجب
  
  راصحلا نهر ناسنإلا قوقح  وعفادم
ماع لالخو  .ةينوناق ةفصب صيخرتلا نم ةمورحم اهسيسأت ذنم ناسنإلا قوقح تامظنم تلظ

ىـف ةصاخبو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا هاجت ةيفسعتلا اهطوغض   تاطلسلا تدعص 2011
  .ايروس ىف قاطنلا ةعساو ةضافتنالاعمق ىلع ميتعتل لمومحملا ىعس لاراطإ 

ىـتلا ماعلا وفعلا تارارق ضعب نم دافتسا دق   ناسنإلا قوقح نع نيعفادملانم ًاددع نأ عمو 
،سئابتالواحم راطإ ىف  ،ىروسلا سيئرلا اهردصأ كلذ نإف  ةضافتنالا ضيورتلو ءاوتحال ة

وأ ةـليوط تارتفل لاقتعالا   وأتقؤملا فيقوتلل  نيعفادملا نم ريبك ددعضيرعت نم عنمي مل 
ضعب رطضاو  .لايتغالاب ةنطبم وأ ةحيرص تاديدهتل وأ ةيندب تاءادتعال وأ رفسلا نم عنملا
رارقب اودافتسا نم زربأ نم ناك د قو.ىفنملا نم مهلمع فانئتساودالبلا ةرداغم ىلإ  نيعفادملا

ناـك ىذلا حلاملا مثيه ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةيعمجلا سسؤمو زرابلا ىقوقحلا ماعلا وفعلا  
هـتمكاحمو   2009ربوـتكأ ىـف   هلاقتعا دعب تاونس ثالث ةدمل نجسلاب ًارئاج ًامكح ىضقي 

ناـسنإلا قوـقحل ة   يروسلا ةمظنملا سيئر ىنسحلا دنهم فورعملا عفادملا كلذكو 14.ًايركسع
هطاـشن  ببـس  ب تاونـس ثالث ةدمل نجسلاب ًارئاج  ًامكح هرودب ىضقي ناك ىذلا" ةيساوس"

                                                
 31، تقریر صادر عن منظمة العفو الدولیة،"الوفیات فى الحجز فى خضم االحتجاجات الشعبیة فى سوریا: اإلعدام الممیت " 12

  .2011أغسطس 
-8689-4543-9480-http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE24/035/2011/ar/df8fe47a

e026f1844b0d/mde240352011ar.pdf 
  .2011أغسطس  19، بیان صادر عن مؤسسة الكرامة،  "وفاة أحد المعتقلین تحت التعذیب: سوریا" :انظر فى ذلك  13

-34-08-31-08-http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4240:2011
&Itemid=100-01&catid=155: 

أغسطس  5، بیان صادر عن اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان، "5/8/2011فھد عدنان بدوما  شھداء مجزرة خیمة عزاء: "وأیضًا
2011.  

http://www.shrc.org/data/aspx/d13/4543.aspx  
  .2011مارس  8، اإلفراج عن الناشط الحقوقي السوري ھیثم المالح، بیان صادر عن المرصد السوري لحقوق اإلنسان 14

http://www.syriahr.com/8-3-2011-syrian%20observatory6.htm 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE24/035/2011/ar/df8fe47a
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4240:2011
http://www.shrc.org/data/aspx/d13/4543.aspx
http://www.syriahr.com/8-3-2011-syrian%20observatory6.htm
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مهنيب  ،نيلقتعملا تائم تمض ةمئاق نمض ويام 31ىف هنع ىسائرلا وفعلا ءاج دقو  .يقوقحلا
  15.ىعويشلا لمعلا بزحب نيضراعملا نييدايقلا نم ددع
فالتـئا ىـف ىداـيقلا وضعلا هللا دبعلا ىلع بتاكلا    حارس وينوي  4ىف تاطلسلا تقلطأ  امك
ىـضقي هللا دـبعلا ىلع ناكو    .ىسائر وفع بجومب كلذو ،ىطارقميدلا رييغتلل قشمد نالعإ
 سراـم  13ىـف  ةيركـسع ةـمكحم مامأ    هلوثم دعب ،ماعلا فصنو ماع ةدمل نجسلاب هبوقع

تاـقالعلا لوح هل لاقم ة  يفلخ ىلع ةيبنجأ ةلودب ايروس تاقالع ريكعت ةمهتب هتناد، أ2011
نجـسلاب هـتيموكحم ةدم ءاهتنا دعب ىتح ًانيجس هاقبأ ىذلا ماهتالا وهو    .ةيناريإلا –ةيروسلا 

وـينوي ىـف هـنع جرفي نأ ضرتفملا نم ناك     .قشمد نالعإ ةيضق ىف ماعلا فصنو نيماعل
ىلع ءا نب اردع نجس هعادياو هفيقوت رارمتساب رمأ ىركسعلاقيقحتلا  يضاق نأ ريغ ،2010

  16.هقحب ديدجلا ماهتالا كيرحت دعب ةيركسعلا ةماعلا ةباينلا بلط
فـيقوتلل مهنم ريبك ددع ضرعت ثيح ،ةلصاوتم  نييقوقحلا ءاطشنلا ةقحالم  تلظكلذل ًافالخ 

هذـه تـلاط دـقو     .ةيئاضقلا تاعباتملا وأ ةرم نم رثكأل زاجتحالل وأ عيباسأ وأ مايأ ةعضبل
  :رصحلا اللاثملا ليبس ىلع تاءارجإلا 

ةـيطارقميدلا تاـيرحلا نـع عافدلا ناجل ىف ءانمألا سلجم وضع نوعض ميركلا دبع     •
 ، ةيملـسلا ةنيدم ةحاس   نم ليربأ علطم ىف هيلع ضبقلا ىقلأايروس ىف ناسنإلا قوقحو

برـضلل هيلع ضبقلا ءانثأ ضرعت دقو   ،ةيملسلا تارهاظتلا هتبقارم ءانثأ ةامح ةظفاحمب
 17.نمألا ةزهجأ لبق نم تاوارهلاو ىصعلاب

ايروـس ىـف ةيطارقميدلا تايرحلاو ناسنإلا قوقح نع عافدلا ناجل سيئر دوعس لايناد    •
 ،  23ىف هيلع ضبقلا ىقل أناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلل ةيذيفنتلا ةنجللا وضعو

 2011.18ليربأ 
ىف هيل ع ضبقلا ىقلأ ،ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةمظنملا ءانمأ سلجم وضعىساتألا مسار  •

ىـلع ضيرـحتلا ىوعدـب ىركسعلا ماعلا ىعدملا نم لاقتعا رمأ ىلع ءانب ليربأ     27
 19.بغشلا

                                                
15 http://www.sooryoon.net/?p=25555 

  .2011ونیو ی 4السلطات السوریة تفرج عن الكاتب علي العبد اهللا، بیان صادر عن المرصد السوري لحقوق اإلنسان،  16
syrian%20observatory2.htm-2011-6-http://www.syriahr.com/4 

  
  .2011أبریل  18، األماميیان صادر عن منظمة الخط ، بضعوناختفاء المدافع عن حقوق اإلنسان السید عبد الكریم : سوریا 17

http://humanrightsdefenders.org/node/14843 
، بیان صادر السلطات السوریة تعتقل رئیس لجان الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في سوریة، الزمیل دانیال سعود 18

  2011أبریل  26منظمات سوریة،  7عن 
 http://www.anhri.net/?p=29767 

، بیان صادر عن المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان فى "المنظمة تدین اعتقال المھندس راسم األتاسي وتطالب باإلفراج الفوري عنھ" 19
  .2011ل أبری 28سوریا، 

http://www.ifex.org/syria/2011/04/29/al_atasy_arrested/ar 

http://www.sooryoon.net/?p=25555
http://www.syriahr.com/4
http://humanrightsdefenders.org/node/14843
http://www.anhri.net/?p=29767
http://www.ifex.org/syria/2011/04/29/al_atasy_arrested/ar
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 11ىـف اـهيلع ضبـقلا ىقل    أ ،ءاسنلا قوقح نع عافدلا لاجم ىف ةطشان ىناونشلا كلم •
و اهيدل بتكلا ضعب تردوص امكرياربف راـقم دـحأ ىلإ تديتقاو    ،ىصخشلا اهبوساح، 
 20.قشمدب ةماعلا تارباخملا

يـف هيلع ضبقلا ىقلأ دقو ،ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا سيئر شيورد نزام   •
ةدـعب ماـق دـق شيورد ناكو     ،قشمد يف يسايسلا نمألا عرفل هتعجارم دعب سرام 23

 21."اعرد"يف ةرئادلا ثادحألل ضرعتت نويزفلتلا تاطحم ىلع تالخادم 
وياـم علطم ىف  هيلع ضبقلا  ىقلأ ،ايروس ىف ناسنإلا قوقح ةيعمج وضع ليلخ هللا دبع •

 22.ةيرطقلا ةريزجلا ةانق عم ةلخادم ىف هتكراشم باقعأ ىف
ىـف ماـي   أةرشع  ةبارقتزجتحا  ،ناسنإلا قوقح لاجم ىف ةطشانو ةيفحص ،هرباوج اناد •

اهلاقتعا ديع أ دقو ،ةمصاعلاب ةيجاجتحالا تافقولا ىدحإىف اهتكراشم دعب  ،2011سرام 
  2011.23ويام  نم ثلاثلا ىف ىرخأ ةرم

داـيإ هـيلجن عم سطسغأ    7ىف لقتعا  ،زرابلا ىقوقحلاو ىسايسلا طشانلا ىنبلا ديلو .د •
دقو  .ةريخألارشع لا تاونسلا لالخ ةرم نم رثكأ هنجسو ،هلاقتعا قبس دقو ،ىنبلا ديؤمو
نيماـع ةدـمل نجسلاب هتيموكحم ءاهنإ نم طقف نيرهش نوضغ ىف ريخ   ألا هلاقتعا ءاج
نم قشمد نالعإ نع قثبنملا ىنطولا فالتئالا  ىف ىدايقلا هرود ةيفلخ ىلع، ماعلا فصنو
  24.ىطارقميدلا رييغتلا لجأ

 11ىـف لاقتعالل ضرعت   ،ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةطبارلا سيئر ىواحيرلا ميركلا دبع •
  2011.25سطسغأ 

                                                
أبریل  14، المنظمة الوطنیة لحقوق اإلنسان في سوریة، بیان صادر عن "السلطات السوریة تعتقل تعسفیا العشرات من المواطنین" 20

2011.  
-http://www.nohr

-s.org/new/2011/04/14/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-%82%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9
-%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7

2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA 
21 http://skeyes.wordpress.com/2011/03/24/225699669988 
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31989 

  .2011مایو  2، اإلنساناللجنة السوریة لحقوق ، بیان صادر عن "اعتقال الحقوقیین نادر الحسامي وعبد اهللا الخلیل"  22
http://www.shrc.org/data/aspx/d18/4448.aspx  

، "رة، فیما توارى البعض اآلخر عن األنظارتوقیف العدید من المدافعین عن حقوق اإلنسان، خالل حمالت القمع األخی: سوریا" 23
  .2011مایو  6بیان صادر عن مؤسسة الكرامة، 

-17-07-09-05-_content&view=article&id=4134:2011http://ar.alkarama.org/index.php?option=com
&Itemid=100-14&catid=155: 

  .2011أغسطس 7، بیان صادر عن المنظمة السوریة لحقوق اإلنسان، "و مؤید إیاداعتقال الدكتور ولید البني مجددا مع نجلیھ " 24
?p=37083http://www.anhri.net/ 

25 http://www.elaph.com/Web/news/2011/8/675491.html?entry=articleRelatedArticle 
http://skeyes.wordpress.com/2011/08/16/465465465465465-6/ 

http://www.nohr
http://skeyes.wordpress.com/2011/03/24/225699669988
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31989
http://www.shrc.org/data/aspx/d18/4448.aspx
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com
http://www.anhri.net/
http://www.elaph.com/Web/news/2011/8/675491.html?entry=articleRelatedArticle
http://skeyes.wordpress.com/2011/08/16/465465465465465-6/
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 ،هعرـصم تادوـعلا نـعم فورـعملا ىقوقحلاو ىسايسلا طشانلا ىقل دقف كلذ نع ًالضف    
نمألا تاوق تقلطأ نأ دعب كلذو سطسغأ نم نماثلا ىف اعرد ىف نمألا ةزهجأ تاصاصرب  ،
  26.ءادهشلا دحأ عييشتل ىزئانج بكوم ىلع صاصرلا
  
  
  ةيسايسلا ةضراعملاب ليكنتلا

رذ نم ًاعون نييسايسلا نيلقتعملاو ءانجسلا نم تائم ةعضب نع ىسائرلا وفعلا تارارق تءاج 
نمم صاخشألا فالآ تفدهتسا ىتلا قاطنلا ةعساو تالاقتعالا نا فوط مامأ ،نويعلا ىف لامرلا
كلذ ىف امب ةيسايسلا ةضراعملا رصانعو ،ةيملسلا ةيبعشلا ةضافتنالا ىف مهطارخنا ىف هبتشي  ،
  .ةيروصلا وفعلا تارارق نم اودافتسا نيذلا نيضراعملا نم ددع

 -مهتالئاع كلذكو–نييقوقحلاو بات كلاو نييسايسلا ءاطشنلا نم اددع نإف ةيناديم ريراقتلًاقفوو 
مهدـعوتت   ،ىعامتجإلا لصاوتلا تاكبش وأ ىنورتكلإلا ديربلا وأ فتاوهلا ربع تاديدهت اوقلت
اذـه ىف تعاشو   ،ةضافتنالا معد ىف اورمتساام اذإ  ،ةيماقتنالا لامعألاو ةيدسجلا ةيفصتلاب
  27. ءاطشنلا نم مهيوذ ىف ةياكن نئاهرك صاخشألا زاجتحا تالاح قايسلا
ىدتنم ةسيئر ىساتألا ريهس  مهنم ،ةزراب ًازومر ىفسعتلا لاقتعالاو فيقوتلا تاءارجإ تلاطو
اـهيقلت بـقع سرام    16ىف اهلاقتعا قبس دقو  .ىطارقميدلاو ىنطولا راوحلل ىساتألا لامج
  28.اهئانبأ فاطتخاب وأ لتقلاب فتاهلا ربع تاديدهت
وخيـش لاـمك مهنـيب نم     ،نييسايسلا ءاطشنلا نم 25 ىلع ديزي ام ةلثامم تالاقتعا تلاطو
تـهجوو ةيلخادلا ةرازو رقم مامأ   ىنماضت ماصتعا ىف مهتكراشم رثإ ،نمحرلا دبع ةبيسحو
  29.ةيبهذملاو ةيرصنعلا تارعنلا ةراثإو ةلودلا ةبيه نم لينلاب تاماهتا مهيلإ

تاونس  5ةدمل نجسلاب  ًارئاج ًامكح –اهئاغلإ ليبق–ةيئانثتسالا ةلودلا نمأ ةمكحم تردصأ دقو 
ةزهجأ تناكو "ةيبنجأ ةلودل تامولعم ءاشفإ" ةمهتب ،ىحولملا لط ةطشانلا قحب دق ةلودلا نمأ ، 
   30.ةمكاحملل اهميدقت ررقت نأ ىلإ ًالوهجم اهريصم لظو ،ىضاملا ماعلا رخآ ىف اهتفطتخا

                                                
 9ثمانیة شھداء برصاص القوات السوریة واغتیال الناشط معن العودات، بیان صادر عن المرصد السوري لحقوق اإلنسان،  26

  .2011أغسطس 
syrian%20observatory1.htm-2011-8-tp://www.syriahr.com/9ht 

 27، اإلنسان، بیان صادر عن اللجنة السوریة لحقوق "المخابرات السوریة تھدد باختطاف أبناء المعارضین وتصفیتھم: عاجل"  27
  .2011فبرایر 

hrc.org/data/aspx/d13/4333.aspxhttp://www.s  
 16، بیان صادر عن اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان، "تظاھرات الحریة"اعتقال الناشطة سھیر األتاسي وآخرین على خلفیة "  28

  .2011مارس 
http://www.anhri.net/?p=26835  

  .2011مارس  17، بیان صادر عن المرصد السورى لحقوق اإلنسان، "ا سوریا الى القضاءناشطة وناشط 32إحالة  29
http://www.anhri.net/?p=26953 

 16سان، ، بیان صادر عن المرصد السوري لحقوق اإلن"الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السوریة طل الملوحي " 30
  .2011فبرایر 

http://www.syriahr.com/9
http://www.s
http://www.anhri.net/?p=26835
http://www.anhri.net/?p=26953
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 ،نيسح ىؤل ىسايسلا طشانلاو بتاكلا ىلع ضبقلا نمألا تاوق ةزهجأ تقلأ ًاضيأ سرام ىفو
عـم نماـضتلل تـنرتن    إلا ةكبـش ربع  ةضيرع ىلع تاعيقوت عمجب هتردابم رثإىلع كلذو 

  31.اعرد ةظفاحمب ًايملس نيرهاظتملا
بزـحب ىدايقلا وضعلا ناطبق ماصع  .د ىروسلا ضراعملا ًاضيأ سرام ىف لاقتعالا لاطو
  32.ةلوهجم ةهجىلإ ديتقاو  ،ىطارقميدلا ىكارتشالا ىبرعلا داحتالا
 ،لزاـبلا ماسب ىسايسلا طشانلا لجن لزابلا قوراف ليربأ ىف ن ئاهرلا زاجتحا ةسايس تلاطو

طـشانلا قيقـش نباو ،هئاقشأ نم ةثالثو للدملا دومحم ىسايسلا طشانلا لجن ًاضيأ تلاط امك   
  33.دوسألا نميأ اعردب ىسايسلا

ىدامـصلا را  زن سدنهملاو هبهو ناندع.د مهنيب ،نيزراب نيضراعم لاقتعا ىرجويلوي ىفو 
وـضع اربـص جروجو ،ايروس ىف ىطارقميدلا رييغتلا ىوقل    ةينطولا قيسنتلا ةئيه ىوضع
  34.ىطارقميدلا ىنطولا بزحلا
 اوـقل دق نييسايسلا نيضراعملا نم ًاصخش  50نع لقي ال ام نإف  ،ةيقوقح رداصم بسحبو
وأ شيجلا و أ ةطرشلا تاوق ىديأ ىلع ةضافتنالا عالدنا نم رهشأ ةعبس ىدم ىلع مهعرصم

قاـطن جراخ لتقلا وأ   يدمعلا لتقلل ًافادهأ اوناك امبر مهنم ًاددع نأ امك ."ةحيبشلا"تاباصع 
ءاـنثأ هعرـصم ىـقل ىذلا ىديبعلا دايز زرابلا ىروسلا ضراعملا ءالؤه نيب نم     .نوناقلا

ضراـعملا  و، 35روزـلا رـيد هدـلب ىف هلزنم تمحتقا ىتلا نمألا تاوق نم رارفلا هتلواحم   
ومتلا لعشم ىدركلا ىدايقلاوتادوعلا نعم سدنهملا ىقوقحلا طشانلاو ىسايسلا  ،.  
  
  نيعدبملاو نييمالعإلا ىلع قاطنلا عساو موجه

رـيبعتلل ةفلتخملا طئاسولا ىلع قاطنلا عساو موجهب ةيبعشلا ةضافتنالل ىشحولا عمقلا نرتقا  
يركسع راصحل  ةعضاخلا قطانملا ىلع ماتلا ميتعتلا نم ةلاحتاطلسلا تضرف دقو  ،مالعإلاو

ةـمدخ عـطق دـعب كـلذو ،قشمد فير يف ةيمضعملاو ساينابو صمحو اعرد لثم ،مكحم     
 "رتيوت"و "كوب سيف"يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلإ لوصولا ليطعت ىلإ ةفاضإلاب  ،تنرتنإلا

                                                                                                                                       
syrian%20observatory14.htm-2011-2-http://www.syriahr.com/14  

الشبكة العربیة لمعلومات ، بیان صادر عن "الشبكة العربیة تستنكر الحكم الصادر القاسي ضد المدونة طل الملوحي: سوریا  : "وأیضًا 
  .2011فبرایر  17حقوق اإلنسان، 

http://www.anhri.net/?p=24238  
31  http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11803&article=613821 

م ارس   30 ، بی ان ص ادر ع ن المرص د الس ورى لحق وق اإلنس ان،       "األجھزة األمنیة السوریة تعتقل القیادي المعارض عاصم قبطان" 32
2011.  

sy.info/modules/news/article.php?com_mode=nest&com_order=0&storyid=6085-http://www.shril 
  .2011ایو م 6، بیان صادر عن ھیومن رایتس ووتش، "یجب رفع الحصار عن درعا: سوریا" 33

http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/06  
  .2011یولیو  28، بیان صادر عن المرصد السورى لحقوق اإلنسان، "اعتقال المعارضین البارزین عدنان وھبة ونزار الصمادي" 34

syrian%20observatory1.htm-2011-7-http://www.syriahr.com/28   
35 http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/10/111015_syria_activist_killing.shtml 

http://www.syriahr.com/14
http://www.anhri.net/?p=24238
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11803&article=613821
http://www.shril
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/06
http://www.syriahr.com/28
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/10/111015_syria_activist_killing.shtml
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عـنم اـضيأو ،دالبلا    لوخد نم بناجألا نيلسارملاو نييفحصلا عنم رمتسا امك ".بويتوي"و
ىـلع ةباقرلا تضرفو   36.ثادحألا عقوم ىلإ لوصولا نم يجراخلا مالعإلا لئاسو يلسارم
نيلـسارم  ةعبـس سرام ىف تر  بجأ دق تناك تاطلسلا نأ ركذي 37.ةدقانلا ةيئاضفلا تاونقلا
 ةـلاكو نم نوروصم ضرعت امك  38.دالبلا ةرداغم ىلع"سرب دتيشوسأ"و ،"زرتيور" ىتلاكول
نوموقي اوناك امنيب  ،سرام 22 يف ةرتفل لاقتعالل "سرب دتيشوسأ"ةلاكو و "ةيسنرفلا ةفاحصلا"
  39.اعرد ةظفاحم يف ثادحألا ةيطغتب

 ،لـيربأ  27ذـنم ايروـس ىف ثادحالا ةيطغت نع فقوتلل ةيرطقلا ةريزجلا هانق ترطضاو   
بـيهرتو دـيدهت تالـمح ةدع ببسب     ،ىمسم ريغ لجأ ىلإ ايروسىف اهتطشنأ لك قي لعتو
ثيح40.اهلمع قرف ىلا تهجو يفظوـم ىلع ةلصاوتم اطوغض ةيروسلا تاطلسلا تسرا  م ، 

،نم ةلاقتسالا ىلإ مهعفد، لنييروسلا "ةريزجلا"ةانق  ،    ك اه ةاـنقلا يلـسارم تاطلـسلا تعنم ام
  41.ةضافتنالا اهنم تقلطنايتلا اعرد ةنيدم لوخد نم ،مهريغ نيلسارمو 

ضوـمغلا طاحأو   ،زافاب ىثرود ةيناريإلا ةيدنكلا اهتلسارمب لاصتالا ةريزجلا ةانق تدقف كلذك
ىـف ةيروسلا ةرافسلا ةرافسلا بسحبو   .ىضاملا ليربأ 29ىف قشمدل اهلوصو ذنم اهريصم 

 الإ ،ناريإ ىلإويام  لوأىف  ةيفحصلا ليحرتب ةيروسلا تاطلسلا تماق دقف  ،ةدحتملا تايالولا
ال نارـي  إ نأـب ويام  24ىف ةيناريالا ةيمسرلا ءابنألا ةلاكو غلبأ ىناريالا ةيجراخلا ريزو  نأ
   42.ةيفحصلا نع تامولعم ىا كلمت
مهتكراشم ببسبنييسايسلا ءاطشنلاو نييفحصلاو باتكلا نم ريبك ددع لاقتعالل ضرعت امك  ، 
وأ نيـضراعم نييـسايس    ءاطشنك مهفينصت مكحب وأ ،ىملسلا رهاظتلاو جاجتحالا لامعأ ىف
زياـف ىروسلا ىفحصلاو بتاكلا ءالؤه ني  ب دريو .ةيطارقميدلا لجأ نم حافكلا ىف نيطرخنم
 ،43ىطارقميدلا رييغتلا لجأ نم قشمد نالعإل ىنطولا سلجملاب نييدايقلا ءاضعألا دحأ ةراس

                                                
36 http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11852&article=621159 

، بیان صادر عن لجنة "تتواصل في لیبیا وأماكن أخرى الصحافة سوریا تشن حملة قمع على التغطیة الصحفیة؛ واالعتداءات على" 37
  .2011مارس  30حمایة الصحفیین، 

http://www.cpj.org/ar/2011/03/017028.php 
  .2011مارس  28ظمة مراسلون بال حدود،، بیان صادر عن من"استمرار التعتیم اإلعالمي، السلطات السوریة  تستھدف رویترز " 38

frontieres.org/article.php3?id_article=31992-sans-http://arabia.reporters 
  

  .2011مارس  24صادر عن منظمة مراسلون بال حدود، ، بیان "توقیف مازن درویش، مدیر المركز السوري لإلعالم" 39
frontieres.org/article.php3?id_article=31989-sans-http://arabia.reporters  

  .2011مایو  3، "ى سوریامراسلون بال حدود تستنكر القمع ضد اإلعالم ف" 40
 frontieres.org/article.php3?id_article=32022-sans-http://arabia.reporters  

، بیان صادر عن "تتواصل في أماكن أخرى في المنطقة تعلق عملیاتھا في سوریا؛ واالعتداءات على الصحافة‘ الجزیرة’قناة "  41
  .2011أبریل  27لجنة حمایة الصحفیین، 

http://www.cpj.org/ar/2011/04/017226.php  
مایو  16بیان صادر عن منظمة مراسلون بال حدود، ، "؟إیران إلىیرانیة المرحلة من سوریا مریكیة الكندیة اإلین الصحفیة األأ" 42

2011.  
frontieres.org/article.php3?id_article=32028-sans-http://arabia.reporters  

43 http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=674467 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11852&article=621159
http://www.cpj.org/ar/2011/03/017028.php
http://arabia.reporters
http://arabia.reporters
http://arabia.reporters
http://www.cpj.org/ar/2011/04/017226.php
http://arabia.reporters
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=674467
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فورعملا بتاكلاو ايروس ىف ىنطولا قيسنتلا ةئيهل ىزكرملا سلجملا وضع ىندملا رازن .دو
  .44بلاط ناسحا 

 ،حلاـص دمحم فورعملا ىروسلا ضراعمل ا لاقتعاب ةيوجلا تارباخملل ةعبات ةيرود تماقو
، ةرـيزجلا  ةانقب ىفحص هنأ ىعدي لوهجم نم ةملاكم ىقلت امدعبهل بصن نيمك لالخ كلذو 

قالـطإ متي نأ لبق ةلوهجم ةه  ج ىلإ حلاص دمحم ديتقا دقو .هتلباقمل ًاناكمو ًادعوم هل ددحو
  45.ىلاتلا مويلا ىف هحارس

ىف قشمد راطم ىلإ هلوصو رثأ شوك رمع ىفحص لا بتاكلا ىلع ضبقلا تاطلسلا تقلأامك 
  46.ايكرتب رمتؤم ىف هتكراشم باقعأ ىف ويام علطم

قـيقحتلل لوـثملل نييفحصلاو نيطشانلا نم ةعومجم ربوتكأ نم ثلاثلا ىف تاطلسلا تلاحاو   
لـبق نـم فاطت   خالاو لاقتعالل مهضرعت نم ًاموي نيسمخ نم رثكأدعب  ،ةماعلا ةباينلا مامأ
، : نييفحصلاءالؤه نيبو . ىسايسلا نمألا ةزهجأ ةيفحصلا ةبتاكلاو دعسألا رمع ،نامثع ىدور

اراـفيجو وـشمح مـصاع    ءاطـشنلاو ،رخفلا وبا ىداش ىئامنيسلا جتنملاو ،طولحز ىدانه  
ةراـثإ ىـلع ضيرحتلاو نايصعلاو رهاظتلا ىلع ضيرحتلا   بتاماهتا مهيلا تهجو دقو .ديعس
تاوـنقب لاصتالاو   ،"قشمد ءايحأناجل "مساب ةيعرش ري غ تاميظنت ءاشنإو ةيفئاطلا تارعنلا

نيـلقتعملا ريـصم طاحأ دق ضومغلا نأ ركذيو    47.دالبلا ةعمس ىلإئست داوم ثبل ةيئاضف 
ريراـقتلا تـحجرو    ،ىهاقملا دحأ نممهمظعم فاطتخا ذنم ةعومجملا هذه نم نيفطتخملاو 

  48.بيذعتلل مهضعب عوضخ
ةـضرع اوناـك نيذلا نينودملاو نييفحصلا نم ر   خآ ددع ريصمب اضيأ ضومغلاطاحأ امك 

نودملاو ،دادح مايريم ،رذنم ءاب إ تايفحصلا ءالؤه نيب نمو ،ىفسعتلا لاقتعالاو فاطتخالل
   49.ةايحلاو ريفسلا ىتفيحصلو ةريزجلا هانقل لسارملا دسألا رمعو ،لامج داهج

                                                
أكتوبر  17، بیان صادر عن المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان فى سوریا، "حسان طالبإاعتقال الدكتور نزار المدني والكاتب " 44

2011.  
http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2588 

، بیان صادر عن المرصد السورى "المخابرات السوریة تنتحل صفة فضائیة الجزیرة العتقال المعارض البارز محمد صالح" 45
  .2011سبتمبر  24، لحقوق اإلنسان

syrian%20observatory7.htm-2011-9-http://www.syriahr.com/22  
  .2011مایو  3، "مراسلون بال حدود تستنكر القمع ضد اإلعالم فى سوریا" 46

 frontieres.org/article.php3?id_article=32022-sans-http://arabia.reporters 
، بی  ان ص  ادر ع  ن الش  بكة العربی  ة لمعلوم  ات حق  وق   "آخ  رینالش  بكة العربی  ة تن  دد باحال  ة نش  طاء للنیاب  ة العام  ة واغتی  ال   : س  وریا" 47

  .2011اكتوبر  4اإلنسان، 
http://www.anhri.net/?p=40761  

، بیان ص ادر ع ن منظم ة العف و الدولی ة،      "مناخ الخوف یخیِّم على المشافي في سوریا بسبب استھداف المرضى والعاملین الصحیین" 48
  .2011أكتوبر  25
-medics-and-patients-hospitals-syrias-fear-updates/report/climate-and-http://www.amnesty.org/ar/news

25-10-2011-targeted  
  .2011أغسطس  6، بیان صادر عن اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان، "اختطاف صحفیین: "وأیضًا 

http://www.shrc.org/data/aspx/d12/4542.aspx  
 .المرجع السابق 49

http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2588
http://www.syriahr.com/22
http://arabia.reporters
http://www.anhri.net/?p=40761
http://www.amnesty.org/ar/news
http://www.shrc.org/data/aspx/d12/4542.aspx
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لمعيو  ،قشمد يف ميقملا  دنحم يس دلاخ يرئازجلا يفحصلاريصم ًاضيأ ضومغلا طاحأ امك 
لـظ يـف    ،ةضماغ فورظ يف 2011 ليربأ 9 موي ذنم يفتخاىذلاو  ،ةيلودلا اسنرف ةعاذإب

  50.ةيروسلا تاطلسلا نم مات تمص
نـع  حـصف  ت ملو ،يوارعملا سنأ تنرتنإلا طشانو يروسلا نودملاتاطلسلا تلقتعا كلذك 

وـيلوي   علطم يف يفسعت لكشب هلاقتع امت دق سن أناكو  ،هزاجتحا ناكمو بابسأوأ هريصم 
2011.51  

نيذـلا نيعدـبملاو نينانفلا نم    اددع لاطتل ةضافتنالا قحب ىشحولا عمقلا لامعأ تدتما دقو
برطم "ـب بقلملا شوشخ ميهاربإ دقفف .اهعم انماضت ةينفلا مهلامعأباولجس وأ اهيف اوطرخنا 

لـيلق تقو دعب كلذو   ،ويلوي نم سماخلا ىف هتايح" راشباي لحرا الي"ةينغأ بحاصو " ةروثلا
تـعزتناو هـتبقر فـصن تعطق دقو     ،ىصاعلا رهنب ةاقلم هتثج تدجو ثيح ،هفاطتخا نم
  52.ةميرجلا كلت نع نمألا ةزهجأ ةيلوئسم ريراقتلا تحجرو ،هترجنح
ضرـعت ثـيح ،تازرـف ىـلع ىملاعلا ري     تاكيراكلا ماسر ةمثلم ةينمأ رصانع تمجاه امك
نييوـمألا ةحاـس نـم برقلاب     كلذو ،هيدي عباصأ فدهتسا يذلا حربملا برضلاو تاناهإلل
ىلع نأ فورعملا  .نيديلاو هجولا ىف ةصاخو ةقرفتم تامدكب هتباصإ ىلإ ىدأ امم ،ةمصاعلاب
  53.ةرخاسلا هموسر ربع دسألا ماظن ىدقتنم زربأ نم تازرف

ىتلا  ،"ةحيبشلا"تاعومجم نم ءادتعالل ىلدنجلا كلام ريهشلا ونايبلا فزاع ادلاو ضرعت امك 
ةيبعشلا ةروثلل ديؤملا كلام فقوم ببسب  ،ربمتبس فصتنم ىف صمح ةنيدمب امهلزنم تمحتقا
   54.ةيروسلا
  

                                                
الشبكة  –سابیع من اختفاء صحفي جزائري أالجزیرة بعد  إختفاء صحفیة بقناة,أثناء القمع الشدید لالحتجاجات السلمیة: سوریا " 50

  .2011مایو  3، "وتطالب بالكشف عن مصیرھم,السوریة مسئولیة سالمتھم ل السلطاتالعربیة تحم
http://www.anhri.net/?p=30499  

یولیو  12تواصل عملیات القمع في سوریا وتزاید سقوط الضحایا، بیان صادر عن المنظمة الوطنیة لحقوق اإلنسان في سوریا،  51
2011.  

-s.org/new/2011/07/12/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-http://www.nohr
-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9
-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%D8%B3%D9%82%D9%88-%D9%88%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF 
یولیو  10، بیان صادر عن الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، ” یال إرحل یا بشار“ قطع رقبة مغنى سوري غنى  :سوریا " 52

2011.  
http://www.anhri.net/?p=35518 

  .مقتل مغني الثورة السوریة في حماة وقطع حنجرتھ: وأیضًا 
http://www.factjo.com/pages/fullNews.aspx?id=28625  
53 http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/25/164024.html 
http://www.anhri.net/?p=38322 
http://www.anhri.net/?p=38328 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C0774B6A-39EB-4A5F-9CED-65D89C7BB827.htm 

  .2011سبتمبر  21اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان،  ، بیان صادرعن"اعتداء وحشي على والدي عازف البیانو مالك الجندلي"  54
http://www.anhri.net/?p=39782  
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  :ةيدركلا ةيلقألا قحب عمقلا لصاوت 
ىـتلا   عمقلا لامعأل اصاخ افده ةيدركلا تاظفاحملا ىف نويقوقحلاو نويسايسلا ءاطشنلا لظ

  .اهدض ىجهنملا زييمتلا تاسايس راطإ ىف ةيدركلا ةيلقألا اهنم ىناعت 
مساب قطانلا ومتلا لعشم زرابلا يدايقلا لايتغاب  ،ربوتكأ 7ىف  تاءادتعالا هذه رطخأ تلثمتو
 55.هـنب ا اوباـصأو هلخادب هولاتغاو هلزنم  نيحلسم نيمثلم ماحتقا دعب ،ىدركلا لبقتسملا رايت
نـم اودافتـسا نيذل   ا نيلقتعملاو ءانجسلا نم تائم ةعضب نيب نم ناك ومتلا لعشم نأ ركذي

  .56!2011وينوي ىف هحارس قلطأو ىسائرلا وفعلا تارارق 
نييقوـقح  و نييـسايس  ءاطشن قحب ىفسعتلا لاقتعالا تاءارجإ ماعلا رادم ىلع تلصاوت امك
نجسلاب ًاماكحأ  2011رياربف ىف دركألا نينطاوملا نم ةثالث ىقلت دق ف .داركأ نينانفو باتكو

،ةعبرأ ةدمل  تارعنلا ةراثإ ةمهتب مهتناد إدعب  ،ىلشماقلاب ىركسعلا درفلا ىضاقلا لبق نم رهشأ
  57.ىدركلا رعشلل ًاناجرهم مهميظنت ةيفلخ ىلع !ةيرصنعلا
ةـهج ىلإ ديتقاو رمع دمحم نمحرلا دبع ىدركلا نانفلا لقتعا رياني 24 يفو  58.ةـلوهجم  ، 
هتدوع ءانثأ  ،لاقتعالل رياني 12ىف  ضرعت دق دومحم ساوح ىدركلا ثحابلاو بتاكلا ناكو
ميهارـبإ رعاشلا لاقتعا  ىرج امك  .ةيكرتلا ةباوبلا ربع ةكسحلا ةظفاحمب ىلشماقلا ةنيدم ىلإ
هـنأ حجريو ةيملسلا ةنيدم ناكس نم ىراكعلا رضخ بيدألا  و ،اضيأ ةكسحلاب دمحألا تاكرب
  59.قشمدب لاقتعالا زكارم دحأ ىلإ ديتقا
ىماـحملا   مهنـيب نم ،ةيقوقحلا تامظنملا ىف دارك أ نيطشنىلإ ةيفسعتلا تالاقتعالا تدت ماو
 ،"دـصار "ايروس ىف ناسنإلا قوقحل ةيدركلا  ةنجللا ةرادإ سلجم وضع وديس نامثع ناوضر

دـمحم ى  ماحملاىلع ضبقلا ىقل أ امك 60.ايكرت نم هتدوع دعب سطسغأ 24ىف لقتعا ىذلاو 
  61.ربمتبس 16ىف  "دصار"وضع شيورد ميهاربإ 

                                                
  .2011أكتوبر  12، بیان صادر عن منظمة العفو الدولیة، "تصعید خطیر"الكردي السوري  اغتیال القیادي 55
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  .2011یونیو  3السلطات السوریة تفرج عن مشعل التمو ومھند الحسني، : المرصد السوري 56
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57  http://www.syriahr.com/18-2-2011-syrian%20observatory6.htm 

حقوق للجنة الكردیة ل اإلعالميالمكتب بیان صادر عن ، "مجھولة أمنیةاعتقال الفنان الكردي بافي صالح من قبل دوریة : الراصد 58
  .2011ینایر  25، )الراصد(سوریا  في اإلنسان

sy.info/modules/news/article.php?storyid=5880-http://www.shril 
ن الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان فى ، بیان صادر عن لجا"استمرار االعتقال التعسفي بحق مواطنین سوریین"  59

  .2011فبرایر  14سوریا، 
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60 http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2508 
http://www.dchrs.org/news.php?id=383&idC=2 

بیان صادر عن لجان الدفاع عن الحریات  مد إبراھیم درویش،المطالبة باإلفراج الفورى عن الناشط السورى المحامى مح" 61
  .2011سبتمبر  17 الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في سوریا،

http://www.anhri.net/?p=39416  
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نـع عافدـلا ناجل وضع    ناوج وبأ ديسلاىقوقحلا طشانلا ءافتخا ىلإ قا يسلا اذه ىف راشيو
نـمألا نـم ةكسحلا ىف هلزنم ةمهادم دعب    ،ايروس ىف ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا تايرحلا
  62.هزاجتحا ناكموبابسأ نع تامولعم ىأ ىلإ هترسأ لصوتت ملو  ،ىسايسلا
  
  ىواهتت حالصإلا ماهوأ
حالـصإلل ةدـنجأ ىـنبت ىف اهتيدج ىلع ةنهربلا ىف ًاعيرذ ًاق    افخإ ةيروسلا تاطلسلا تقفخأ
ىـف ةيراـسلا ئراوطلا ةلاح    ءاهنإ نع نالعإلا لكشي نأ لومأملا نم ناك دقو .ىطارقميدلا

عـمقل  ا نإـف عـقاولا ضر  أىلع هنأ ريغ  .قايسلا اذه ىف ةمهمةوطخ  1963ماع ذنم دالبلا 
باـكترا ىـف    "ةحيبشلا"قرفو شيجلاو نم ألا ةزهجأ دي قالطإو ةيبعشلا ةضافتنالل ىومدلا
. قرو ىـلع  ًاربح ةوطخلا هذه نم لعج ،ةبساحم ىندأ نودةيناسنإلا دض مئ ارجلاو رزاجملا

ىلكش ءاطغ درجم  ،ةيئانثتسالا ةلودلا نمأ مكاحم ةيعبتلابو ،ةيئانثتسالا ئراوطلا ءاهنإادب لب 
تاـموقم   يأ نم ىقبت ام ةقلطم ةروصب هنم تفتخا ،عقاو مامأ دمصي نأ عيطتسي ال ،لمجتلل
  .ىنوناق فقس ىأ اهدحي ال ليكنتلاو عمقلا لامعأ هيف تتابو ،ةينوناقلا ةلودلل
ءاـهنإلا ن  ع مجانلا غارفلا ءلم تلواح دق ةيروسلا تاطلسلا نأ قايسلا اذه ىف رظنلا تفليو
موـسرملا ربع   –ةيئانثتسالا تايحالصلا نم ديزم حنمب  ةيئانثتسالا ئراوطلا ةلاحل ىروصلا

ي امبنمألا ةزهجأل –55مقر ىعيرشتلا  ىـظفحتلا زاـجتحالاو قـيقحتلا ةرشابمب اهل حمس    ، 
نـكمي موسرملا اذهل ًاقفوو   .ةيئاضق ةركذم رادصتسا ىلإ ةجاحلا نود عوبسا ةدمل صاخشألل

 ىلع بترت لب .ًاموي 60ىلإ لصت ددمل ماعلا بئانلا ةقفاومب ىظفحتلا زاجتحالا تارتف ديدجت 
اـهلفكي ناـك ىـتلا ت    ايحالصلا نم ًابلس نمألا ةزهجأل ةيئانثتسا تاطلس حنم موسرملا اذه
موسرملا حنم دقو  .اهيبكترم بقعتو مئارجلا ءاصقتسا ىف ةماعلا ةباينلاو ماعلا بئانلل عيرشتلا
نع اهفينصت  فشكي ىتلا ،مئارجلا نم عساو ددع ىف نمألا ةزهجأل تايحالصلا هذه روكذملا
ىف ئراوطلا نوناق بجومب نمألا ةزهجأل ةقلطملا تايحالصلا سفن ىلع تقبأ دق تاط لسلا نأ
ريبعتلا ىف مهقوقح اوسرام ام اذإ صاخشالا نم ةعساو ةفئاطبو  ،نييسايسلا موصخلاب ليكنتلا
 .هروـص فلتخمب ميظنتلا ىف مهقوقح  ةسراممو ىملسلا عمجتلاو جاجتحالا ىف وأ ،مهئارآ نع

نـمو ةـلودلا ةبيه نم لينلاو ،ةلودلا نمأ ىلع ةعقاولا مئارجلا    :ىلي اممئارجلا هذه تنمضت 

                                                
، بیان صادر عن مؤسس ة  "شاب نشط في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان یختفي على ید جھاز األمن السیاسي في الحسكة: سوریة " 62

  .2011سبتمبر  28الكرامة، 
-00-19-02-10-http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4266:2011

&Itemid=100-12&catid=155: 
  

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4266:2011
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وأ ةـينطولا ةدحولا  نم لانت ىتلا مئارجلاو  ،روتسدلا ىلع ةعقاولا تايانجلاو ىموقلا روعشلا
  63.بغشلا تاعمجتو تارهاظتلاوةعورشملا ريغ تايعمجلاو ،ةمألا رصانع نيب ءافصلا ركعت 

ةاـيحلا ىـلع مكاـحلا ثعبلا بزح ةنميه ءاهنإ    وحن ةوطخ مدق تي مل ىروسلا ماظنلا نأ عمو
لو اـح دقف  ،ىروسلا روتسدلا بهذ امبسح دئاقلا بزحلا هرابتعاب ،ةطلسلل هراكتحاو ةيسايسلا
نأ ريغ  .بازحألل ديدج نوناق نس ربع ةيبزحلا ةيددعتلاب رارقإلا وحن ههجوتب ءاحيإلا ماظنلا
مكاحلا ثعبلا بزحل لفكتو ،اهنومضم نم بازحألا ن يوكت ةيرح ًايلمع غرفت نوناقلا صوصن
ىف قحلا  -كرابم سيئرلاب ةحاطإلالبق رصم ىف مكاحلا ىنطولا بزحلا لثم كلذ ىف هلثم -
 ،ةـيلخادلا ريزو اهسأري بازحألا نوئش لةنجل لالخ نم ةيسايسلا بازحألا ضفر و أ ةزاجإ
ةمكحم سيئر بئان بناج ىلإ  ،ةيروهمجلا سيئر مهيمسي ةماعلا تايصخشلا نم ةثالث مضتو
نـم الدـب ةدـيدجلا بازحألل صيخرتلا ىف ىطلستلا جهنلا ًاضيأ     نوناقلا دمتعا امك. ضقنلا
  .راطخإلا
ةـمهم دانـس   إب ،ىباختنالا نوناقلا تاليدعت تءاج ،ةيلكشلا تاحالصإلا نم هتاذقسنلا ىلع  
ىـلع ةـيذيفنتلا ةطلسلا نميهت   املاط  ،ةلالد تاذ ريغ ةيئاضق ايلع ةنجل ىلإ تاباختنالا ةرادإ
نأ نـع ًالـضف    .ةاـضقلاو ءاضقلا لالقتسا تانامض ى ندأ بلستو ،ةيئاضقلا ةطلسلا ريداقم

نأـب املع  نيحالفلاو لامعلل ىعيرشتلا سلجملا دعاقم نم %50ىلع ىقبي نوناقلا  مئاوـق   ، 
، تعال نيـحالفلا داحتاو لا معلا تاباقن داحتا ربع رمت نيحالفلاو لامعلاىحشرم   الوأ اـهدام

  64!.مكاحلا ثعبلا بزح ةرطيسل عضخي امهالكو

                                                
  :لمزید من التفاصیل انظر 63 
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