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 ǄقǄƣة

 
ǕوùưاƳ اإلنسùانية ǑùƼ سورية Ʀǋ ǑƼا الƶاǅ نحو اǕسوƼ ÜƊلǅ يستƴƱ النƲاƊ ǅن يتقǅƥ                 تƽاƵلƘù ا  

         ǉارƲانت ýاƱ ǐƦال ƥوƵالمو ƟǚƮاإل ǉاتجاƕ Ɩƥاùج ƖوùƱƤ  ǎƥلى مƵ       ارƬƕ Ǒتول Ʀمن Ƙسنوا ƴƕرƊ 
 اƵǙتقاý الƬƶواƑية التǙ Ǒ مƕرر لǌاÜ       وسùجلƘ الƥƶيƥù من حاƘǙ     . اǕسƥù رƑاسùة الجمǌوريùة     

تƽجرƘ اǕحƥاǑƼ ƚ   و والجماƵية   اǕحاƥية الǂرƥية ýƲ ǑƼ اƵǙتقاƘǙ المستمرƖ       وتƶقƘƥù المسƋùلة   
čار ٣Ʀƈ  /   Ǒùưالما ƩارùمÜ        القتلى والجرحى ƘراƬƵ اǌنƵ ǅùونج ƘاƑن    ومƊ ƴƿويتو Üتقلينƶالم 

 المسǂوƵ Ƙن نƬاǌƱا Ƶلى الساحة      ÜيýùƮƼ Ɗƥƕù جƥيƥ من القمýƲ ǑƼ ƴ حƲر اǕحزاƔ الǂرƥية           
 .السورية

     ƚاƥùحƊ رƕùتƶوتčار ٣Ʀƈ /   Ʃارùرز    ٢٠٠٤مùƕƊ ورƱت       ƥƶƕ سورية ǑƼ ةƱالسل Ǌتمارس ƻنيƵ 
    Ɩحما ƖزرùمجčĕĔ٢      ƻǙƈ اǌحيتư ƔǋƦ Ǒنيين التƥين      . المƥƑاƶتقلين الƶن المƵ ةƱالسل Ɯرƽت ǅول

            Ǌانǂم ǑƼ Ɵالمزمن يراو ýتقاƵǙا ƻمل ýيزا Ǚ ينماƕ Üراقùƶن الùمÜ     ةƑما ǎسو Ɵلق سراƱي ǅل Ʀإ 
وǙ تزاý السلƱة تتǂتƵ ǅلى مƮير ƻǙƈ    . يناير الماƛ / ǑưانǑمùƶتقƊ ǑùƼ ýواùƤر ǌƬر ǂانون ال        

             Ƙƿالو ǑƼ Üرنƿ ƴƕر Ǒحوال Ʀجون منùالس ǑùƼ نùيƽتƤالمǐƦال      Ƙاƶالجام ƔǚƱ محنة ǊيƼ Ƙƥزا 
ƘملياƵ ƘررǂتƼو ýتقاƵǙن اǂة والسƶمن الجام ýƮƽال. 

              ÜمنيةǕا ƘاƱالسل ƥلى يƵ Ɲǌوالممن ƥيƥƬال ƔيƦƶار التƕùƤƊ ǅاùƶا الƦùǋ Ƙرùار   وتواتƕƤƊ Ƙƥوور 
 Ưƶƕ الموƿوƼين تحƘ التƦƶيƊ Ɣو ƕسýƕ ÜǊƕƕ ورƕƤƊ Ƙƥار Ƶن التمƛيưƕ ýحايا             وƼاƖمùƵ Ɩƥùǂƌن     

ǑƼ ƔيƦƶمنالت ƥƥƵ السجون السورية . 
 إƛر ترحيǉƦǋ ý    تلقيǅǌوتاƘùƶƕ السلƱاƘ تƶاونǌا مƴ جǌاƊ Ƙجنƕية ǑƼ اƵتقاý مواƱنين سوريين Ɗو             

 Ƙاǌالجǅǌمن ƥƥƶلƶوت Ƙǚتقƶالم ǑƼ ǅǌوزج ÜƥيƥƬ ƔيƦƶلت ǅǌưري. 

 تƶانǑ من   ÜوǙ تùزاý الحùرياƘ الƶامùة وحùرية التƕƶير Ƶن الرǐƊ واǙجتماƳ السلمǑ والتƲاǋر              
         ƶمن ي ýùǂ ىùلƵ ƥيƥùƬييق الùưر والتùƲتالح ǅاǂحƊ ƥتزاي ýƲ ǑƼ ÜةƱƬنǕا ǉƦǋ ýƛمƕ ǅالقيا ǅز

                ǂوحقوق اإلنسان وت Ƙن الحرياƵ نùيƶƼاƥوالم Ǒùنƥالم ƴتمùالمج ƇاƱùƬى نùلƵ ýتقاùƵǙرار ا
        ǑƑناƛستǙا ǐرǂسƶال Ƈاưالق ǅاùمƊ ýوƛùللم ǅǌƑاƵƥتùق       . اسǚƱإ ǎسو ǅاƶا الƦǋ ýǚƤ ýيسج ǅول



 ٢٠٠٤وǐ للجنة السورية لحقوق اإلنسان لƶاǅ التقرير السن
 

- ٤ - 

                  Ǒحوال ƥƶƕ ǉƥلƕ Ɩزيارƕ ن حقوق اإلنسانƵ ƴƼاƥلم Ɵوالسما ÜǊمǂح Ɩƥم Ƈاǌانت ƥùƶƕ ƱùƬنا Ɵراùس
 . ƵاماƊ Źمưاǋا ǑƼ المنƽى٢٣

      Ǒالقوم Ɣزùللح Ơمùيما سùƼور    وưالح Ưƶƕƕ ǑƵجتماǙا ǐالسورÜ  Ɗ ƥقƼ    يةƥرǂال ƔحزاǕا Ƙƺلƕ
 التوƻƿ وتحويƊ ýنƱƬتǌا السياسية إلى جمƶياƛ ƘقاƼيةÜ وƵ Ü         Ǚن المسǂùوùƵ Ƙن Ɗ ƯùƶƕنƱƬتǌا      

ƘاƱة للسلƕالنسƕ حمرƊ ŹاƱƤ ميونǚاإلس ýمنيةيزاǕالسورية ا . 

               ƭيƤتر Ɣر سحƕƵ ƴمن التراج Źاƥمزي ǅاƶا الƦǋ ýǚƤ ميةǚƵية واإلƽحƮال Ƙرياùالح ƘƥǌùƬو
 وǅƥƵ منƠ تراƤيƭ لƯƶƕ اإلǚƵميين واحتǂار الƮحاƼة واإلÜ         ǅǚƵة الوحيƖƥ الùƮحيƽة المسùتقل   

     ƥمزي Ƙاإلنترن ǅالƵ ƥǌƬو Üƥلƕال ǑƼ ǅǂالح ƥلى مقاليƵ ƖرƱالمسي ƘاƱاية للسلƵƥǂ ةùامƵ ƖورùƮƕŹا 
مùن التưييق Ƶن Ʊريق تقييƥ اƬǙتراǑƼ ǁ الƥƤمة وحجƔ مواƴƿ جƥيƖƥ ومƶاƕƿة متƽƮحǂƕƬ Ǒة               

 .الجمƶية المƶلوماتية والمƥيرية الƶامة لǚتƮاƘǙاإلنترنƤ ƘارƜ نƱاق 

إƕريý الماÜǑư لǂن ƹياƼ  /    ƔريƥاŹ من نوǑƼ ǊƵ نيسان     حاƚƥ تƽجير وƘƥǌùƬ السùاحة السùورية       
ǅاليو ǁلƦ ǑƼ ýƮحقيقة ما ح ýحو ǅتحو ǁوǂƬال Ƙǂتر Ƙلوماƶلة المƿية وƼاƽƬال. 

مارǑƼ/ Ʃ الƛامن من Ʀƈار   : ǋاوƿمƘùƶ حرية التجمƴ واƵǙتƮاƶƕ ǅنƖƥƵ ǑƼ ƻ مناسƕاƘ لƕƊ ýƶرز          
يونيو ƕمناسƕة  /ƕمناسƕùة المƱالƕùة ƎƕنùǌاƇ حالùة الùƱوارƏ وǑƼ الحاǐƥ والƬƶرين من حزيران              

ǅǌنƵ ƜراƼاإلƕ ةƕالƱالسياسيين والم Ƈامن من السجناưالت. 
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ŷǗوƈ :ون السوريةƜفي الس üتقاƳǗا ƖاƻǂǄ 

 
 ƈ-يƏواƪالع üتقاƳǗا ƹǂǄ : 

  ùقƽيز الùتج Ɩر)Ɗ (  ƏوارƱة من حالة الƶƕالرا Ɩƥن الماùمƻيƿتو ǅǌيƼ ǊƕتƬالمÜ لىƵ يرينƱƤو الƊ 
. ǑƼ تحرǐ اƤƬǕاƭ واǕماǂن ǐƊ ǑƼ وƘƿ واإلجازÜ ƖاŹ احتياƱياùƿŹيƽ اǕمùن والùنƲاǅ الùƶاǅ تو   

            Ɣƕون سƥƕ وƊ Ɣƕسƕ نين السوريينƱالموا ýتقاƵوا ƻيƿتو ǑƼ منǕا ƖزǌجƊ ƴùوتتوسÜ   ƴة مưƿمتنا 
 الǐƦ ينǑƼ ƭ الƽقرƖ اǕولى من الماƖƥ الƤامسة والƬƶرين منƵ Ǌلى Ɗن             Üور الƥاƊ  ǅùƑحùǂاǅ الƥسùت   

"ÜƩƥالحرية حق مق ǅǌمنƊو ǅǌرامتǂ لىƵ ƲƼية وتحاƮƤƬال ǅǌنين حريتƱولة للمواƥال ýƽǂوت". 

             ǊنƊ لىƵ رينƬƶامنة والƛال Ɩƥانية من الماƛال Ɩقرƽال ƭنùنما تùيƕ"       Ǚإ Ǌƽيƿو توƊ ƥحƊ ǐيجوز تحر Ǚ
   ŹاùقƼانون وùن            ."للقƊ لىƵ Ɩƥالما Ʃƽولى من نǕا Ɩرùقƽال ƭنùوت "  ǅǂحƕ انƥحتى ي Ƈǐرƕ ǅǌمت ýǂ

   ǅرƕùم ǑƑاùưƿ".          القوانين ǉƦǋ ýǂل Źتماماǋا ƖƥاƵ Ɩƥƥƶمن المتǕا ƖزǌجƊ يرƶت Ǚو Ü    ن إلىǂا ترتǌنǕ 
        Ɣƕس ǐǕ نƱالموا ƔيƦƶوت ýتقاƵيز اùتج Ǒùرية التùا السùǌحƑلواÜ ÜايةƬو الوƊ ةǌƕƬال ƥو لمجرƊ 

 .ǌƑا لƶملǌاوليتǌا Ƶن ƶƼƊالǌا والجراǅƑ التǑ يمǂن Ɗن ترتǌƕǂا ƛƊناƥƊ ƇاƌتǑ تƤليǌا من مسوال

   ƥùƿو      ǅاƵ ƱواسƊ ǑƼ ýتقùƵ٢٠٠٣ا    ƥƵالمتقا Ʊƕاưال " ƻساƵ نانƥƵ "    Ƙاǌالج ǎƥإح Ǌتƶمراج ǎƥل
 للحƮوƵ ýلى جواز سƽر من Ɗجý الǑƼ Ɯǚƶ الƤارÜƜ والمǂƦور مƶتقý    اŹ إùƛر تقƥيمƱ ǊلÜ    ƕاǕمنùية 
ǑƼ " تاƜ الƥين نواƻ اǕحمƥ   "واƵتقلƘù المƤاùƕراƘ الƶسǂرية المواƱن       .  سùنة  č٢ لمƖƥù    سùاƕق 

 . ƕتǌمة نيلǊ من مقاǅ رƑيƩ الجمǌورية٢٠٠٣يوليو / النƻƮ اǕوý من ǌƬر تموز

ǋيǅƛ : ( و٢٠٠٣ǅǋمايو / وǙ يùزاǑùƼ ý السجن Ɗرƶƕة من مƶتقلƕ Ǒلƥ Ɩƥاريا الƦين اƵتقلوا Ɗ ǑƼيار     
 اƵتقلƘ   السورية وǂانƘ السلƱاƘ اǕمنية   ).ÜǑ مƶتز مراÜƥ محمƬ ƥحاƖƥ    الحمùوÜǐ يحيى الƬورƕج   

   Ǒù٢٤حوال                ǅǌتƥلƕ ƻيƲوتن ƖوƬالر ƻƿو ýجƊ من Ǒسلم ǅاƮتƵاƕ امواƿ ارياƥ Ɩƥلƕ نùم ŹناùƱموا 
إƕريý / ومùنƴ التƤƥيùنÜ وƤƊ ƥùƿلǑù سƕùيý اƤǓرين Ƶلى ƶƼƥاǂ Ƙان Ƥƈرǋا Ɗ ǑƼواýƑ نيسان                  

 ǑùưالماÜ     ǅǌة منƶƕن سƵ ƜرƼƊ ƚو.  حي      Ǒانƛرين الƬر تƤواƊ ǑƼ منيةǕا ƘاƱالسل ƘتقلƵر / اƕمƼنو
٢٠٠٣               ƣيƬسلقين ال Ɩƥلƕ ǑùƼ يرùƕǂال ƥجùالمس ƔùيƱƤو ǅاùإم "  ǅاسƿ ƔيƥƊ ƥمحم "  ǊƑراƈ Ɣƕسƕ

 .č٠/٢/٢٠٠٤ ولǅ يƽرƵ ƜنǊ إǑƼ  ǑƼ Ǚ الƌƬون الƶامةÜالƮريحة
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              ƱاƕƬ ýƑواƊ ǑƼ ýتقƵا Üن والمقيمينùيƑجǚوق الùى حقùلƵ Ćƥùƶت ǑùƼراير  / وƕƼن  ٢٠٠٤Ʊالموا 
   Ǒùاإليران"   ƩرùƱƕ ýاريùƬ "          ǑƼ ينƑجǚامة لƶية الưوƽالم Ɣتǂلة مƕر إلى سورية لمقاưح ǐƦال

 .ƥمƬق

       Ɣاتǂال ǅياƊ Ɩƥùƶل ýتقùƵوا" ǅانƹ ƥة   " محمưارƶالم Ǌƽƿوموا Ǌاتƕتاǂ Ɣƕسƕ .   ƻǙƈ ƘاƱالسل ƘتقلƵوا
     ƥùƶƕ ƥراùǂǕاčار ٣Ʀƈ  /           ƘتقلƵا اǌنƊ ماǂ ÜŹاƥراǂƊ ǅǌونǂ ƥلمجر Ǒùưالما Ʃارùنين  مƱالموا ƥحƊ

ǊتقالƵاƕ ǅلƵ لىƵ نǂي ǅل ǐƦال ƻوƿالمو ǊيقƥƮƕ ýالجوا ƻاتǌالƕ ǊالƮات ƥلمجر. 

 ÜوتحƘùƛƥ الùتقارير Ƶن حملة اƵتقاƬ ƘǙملƘ مجموƵة سلƽية من منƱقة الƶتيƕة ǑƼ ريƥ ƻمƬق               
   ǅǌمن ƻرƵ ƥùƿو:)     ƣيƬال ƥحمƊ سامةƊ-      ýاƶال ƥƕƵ ةƶجم ƥالƤ -     حرانية ǑلƵ ƥحمƊ -   ǑلƵ ƥمحم 

 - محمƵ ƥز الƥين ƦياƔ      - محمƥƕƵ ƥ المجيƥƕƵ ƥ الرحمن       - ùƤالƼ ƥرحان ƥƕƵ القاƥر       -ة  حرانùي 
 - محمƥƕƵ ƥ الحƽيǂ ƲيǚنǑ - نƶيƿ ǅاسǅ مروƊ - Ɩحمǂ ƥيǚنǑ الرزاق Ɗ-  ƥƕƵحمƵ ƥùمùر Ƶينين      
      ƥƶسƊ ƥùحمƊ ƥùمحم-     Ǒنǚيǂ يرǋمان     - مروان زƛƵ ةƶحسين جم Ĳ     مانƛƵ ةƶجم ǅساƕ Ĳ  سامر 

 محمƿ Ĳ  ƥاسǅ محمƬƿ ƥيƬة     Ĳ محمƊ ƥحمƦ ƥياƔ     - إسماƵيƕƊ ýو الƤير     -مƽƱùƮى ùƕƊو الùƤير       
 Ǒنǚيǂ ƥحمƊ-Ǒنǚيǂ ƥحمƊ ƥالƤ .( 

     ǑƼ Ưƕالق ǑùلقƊ٢وē/đ/ن    ٢٠٠٤Ʊلى المواƵ "  ƣيƬال ƥمحم ƻرية   " حنيǂسƶال ƘراƕاƤة المƱواسƕ
         ǐرƬالمست ƥساƽال ǉƥانتقا ƥلمجر Ǒسǂق تاƑاية من ساƬو ƔƕùسƕÜ    ة إلىƿمن الر ýل   ونقƼ ƳرƼ  ينƱس

   ǐرǂùسƶيق الùق    للتحقùƬمƥ ǑùƼ  .         ƔǚƱراق وƶين من الƥƑاƶال ƘراƬƵ ƘǙتقاƵǙر اƼتو ǅùول
 .نƱƬاƇ المجتمƴ المƥنǑ الجامƶاƘ والمƥاƶƼين Ƶن حقوق اإلنسان Ɗو

 ƒ-نǄƦǄال üتقاƳǗا ƹǂǄ : 

                Ƙامƿ Ǒر الحملة التƛإ ÜƘمانينياƛال ƖترƼ Ʀتقلين منƶالم ƘاƑمƕ Ʋƽالسورية تحت ƘاƱالسل ýا تزاùا مǌƕ
Ƶلùى جماƵة اإلƤوان المسلمينƼ Üقƥ اƵتقلǑƼ Ƙ تلǁ الƽترƻǙƈ Ɩ اưƵǕاƇ واǕنƮار والمتƶاƽƱين              

 ƔارùƿǕواÜ    ƚحي ÜنƑاǋرǂ واƦƤƊ ǅǌيتƕالƹ  يرƛǂ ǅƥƵƊ ون       Ɵلق سراƱƊو Üةưامƹ ƻروƲ ǑƼ ǅǌمن 
 . ƕينما تحتƲƽ السلƱاƕ Ƙقسƛ ǅالǑƼ ƚ سجن ƮيƥناياƿÜسƤƈ ǅر

 مƶتقŹǚ من مƶتقلǑ اإلƤوان المسلمينǙ Ü       ٣Ē٠اإلنسان ƊسماƇ   وƊ ƥùƿحƘƮ اللجنة السورية لحقوق       
         ưƶƕ ÜقƬمƥ مة السوريةƮاƶال ýماƬ ناياƥيùƮ جنùس ǑùƼ زالونùيǅǌ ƯمراƋƕ ƔاƮمزمنة م Ü

 انقƼ ƘưترƖ محǂوميتǊ منƦ ومƲƶمǅǌ مùƮاƋƕ ƔمراƯ نƽسية وƵقلية ƱƤيرÜƖ       والƯƶƕù اùƤǓر   
ǊنƵ Ɯرƽي ǅويلة ولƱ Ƙسنوا. 
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Ü حƵ ǅǂلى ƛǂƊرƊ ǅǋماƶčĕĕĕ     ǅتقŹǚ من حزƔ التحرير اƵتقلوا Ƶاǅ        م đ٠ويوجƊ ƥùيùưاùƿ Źراƕة       
 . متƽاوتة تتراوƕ Ɵين Ɗرƴƕ وسƘ سنواƘمƥƥاŹمحǂمة Ɗمن الƥولة الƶليا 

 ǁناùǋو  Ǒùحوال čĔنايا     ٠ƥيƮ سجن ǑƼ Źǚتقùƶم Ü   ةƽتلƤم ǅǌتƕ مونǌمت Ü     Ɣإلى حز ƇنتماǙا اǌمن 
   ƚùƶƕية   (الùالقوم Ɩƥياùالق(Ü       ǑƵيوùƬال ýùمƶال Ɣزùو حƊ Ü وƊ    ƥويوج Üيةƕرƶية الƵيوƬمة الƲالمن 

 مجموƵةÜ وƛمة مƶتقلون ƕتǅǌ اǙنتماƇ إلى يةƽلسƱينالتحرير ال وجǌƕة   "ƼتƼ"ƠلسƱùينيون مùن حرǂة      
"   Ɩرùجǌير والùƽǂالت"       ƕ ومةƵلة مزùƮ ىùلƵ وƊ   ǅيƲتن"ƖƥƵالقا"       ǑƼ Ʊاƕư وƊ يةƽسل ƘاƵو مجموƊ 

 ƫيùالجÜ      ينƕلوƱالم ǅǌويƦ نƵ نùƑاǋو رƊ Ü    Ƭنا ƥراǂƊ ǅǌنǕ وƊ ونƱÜ ǎرƤƊ انƥلƕ و مرحلون منƊ Ü 
 Ƙو من جنسياƊǎرƤƊ يةƕرƵ. 

 تتراوÜ  Ɵ منǅǌ سƶƕة من مƶتقلǑ رƕيƥ ƴمƬق      Ü الƥƶيƥù من المƶتقلين    "ƥùƵرا "ويوجǑùƼ ƥù سùجن       
             ýاƽƱǕا Ɩمسير ǑƼ واǂارƬ ǐƦال ƥراǂǕا Ưƶƕو ÜƘر سنواƬƵو ƩمƤ نùيƕ ǅǌامùǂحƊÜ   Ǚ ينƦوال 

 .يا منƛǂƊ Ʀر من Ƶاǅيزالون يحاǂمون Ɗماǅ محǂمة Ɗمن الƥولة الƶل

 سنة  ٣٤ (čĕē٠تحƯƶƕ Ƙùƛƥ المƮاƥر Ƶن اƵتقاý الưاƼ Ʊƕرحان يوسƬ ƻحاƖƥ الزƵ ǑƕƵاǅ             و
   ýتقùƶالم ǑùƼ(            ǅاƵ Ʀمنية منǕا Ƴروƽال ƥحƊ ǑƼ زنزانة ǑƼ Źمحتجزا ýوما يزا Üčĕē٤ . ýينما تسجƕ

                ǅاƵ يةƕرƶية الƵيوƬمة الƲيحة من المنùƬ ƥاùمƵ ýتقاùƵة اùقƛة الموùالحالčĕē٣٠ (٤   ǑƼ سنة 
 ýتقùƶالم (             ǅاƵ وان المسلمينƤة اإلƵو جماùưƵ ǑƵاƕùالس ƴيƕùة سùوحالčĕēĔ) ٢Ē   ǑƼ سنة 
ýتقƶالم.( 

وتحƊ ƘùƛƥنƕùاƇ مƵ Ɩƥùǂƌن انتǌاƇ محǂومية ƛǚƛة ƕưاƱ Ʊيارين ƥƶƕ مرور ƬƵرين ƵاماƵ Źلى                 
   ÜǅǌتقالùƵا ǎƥùول    ǅǌنƵ Ưترƽالم ƜراùƼاإل Ü        ƘلقƊو Üالجوية ǎالقو ƘراƕاƤورية من مƥ Ƙرưح 

 ƕùاملة                القƶيلقون م ƚحي Üǐرǂسƶال Ɩار المزƱإلى سجن م ǅǌنايا ونقلتƥيƮ ن سجنùم ǅǌيùلƵ Ư
           ǁناǋ الجوية ǎوùالق ƘراùƕاƤم ƥùى يùلƵ ةƑيùسÜ ǅǋمر      : ( وƵ يقƼر ƥومحم ǑƬƶار الƬƕ ƥمحم

Ǒǂيǂ رƥحي ƥحمƊ ƥومحم Ǒالحمام.( 

Ʀùǋ Ɣا وƼƊ ƥùƿرجƘù السùلƱاƘ السùورية Ƶن ƥƥƵ من مƶتقلǑ جماƵة اإلƤوان المسلمين وحز                 
       ƚùƶƕال Ɣزùتحرير وحùالقومية(ال Ɩƥالقيا ( ǑƼ اǋاليسارية وسوا ƘاƵالمجمو Ưƶƕينيين وƱلسƽوال

٣٠/č/٢٠٠٤            ƇسماƊ نة السورية لحقوق اإلنسانùاللج Ƙùقƛو ƥùƿو ĔĔ      ǉƦǋ ǑƼ ǅǌنƵ Ɯرƽمن الم 
                 ýƮتقلين تƶمة من المƑاƿ Ɵق سراǚƱن إƵ Ƙƛƥتح ƇاƕنǕن اƋƕ ŹلماƵ ÜƘاǋتجاǙة اƼاǂ نùة مùƶƼƥال

) تيسير لƟǚƮ ÜǑƽƱ حǚوÜƖ نƦير السقا     ( مùƶتقùƬ Źǚملùƛǚƛ Ƙة مƶتقلين ƕرتƕة Ƶميƥ           č٢٠إلùى   
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اùƵتقلوا مùنƦ واحƥ وƬƵرين ƵاماÜŹ لǂن اƕƤǕار المƖƥǂƌ تحƵ Ƙƛƥن إƵاƇǙƌǋ Ưƶƕ Ɩƥ المƶتقلين                
               Ɩر من مرƛǂƊ ǅǌưƶƕل ýƮا ما حƦǋو ÜمنǕا ƳروƼ ر منùوامƋƕ جنùى السùمن   . إل ƖƥاƵ ƔلƱوي

   ǅǌراحùق سùلƱالم             ǅǌاتƥǋاƬن مƵ ýƮƽتقرير م ǅيƥين وتقƵوƕسƊ ýǂ منيةǕا Ƙاùǌة الجƶراجùم 
     Ɩترƽال ǁتل ýǚùƤ ǅǌتǙاùƮارق من          . واتƕƬ القƤال ƥƕƵ نƵ ƜراƼر اإلƕƤƕ اللجنة السورية ƘلمƵو

     ǑùƼ Ɣùحلč٠/Ē/من مقر     ٢٠٠٤ ǊسرتƊ Ɩلزيار ǉورưر حƛإ ýتقاƵǙمن ا ŹاماƵ رƬƵ ةƶƕس ƥùƶƕ 
   Ƙويǂال ǑƼ ǊùملƵ .  يƤم ƖوƱƤ ǑƼمن         و ǐى حجازƽƱƮم ƥالƤ منيةǕا ƘاƱالسل ƘتقلƵا ýماǔة لƕ

        ýوǕرين اùƬت ǑùƼ لةƕùنة جùيƥر  /مƕتوǂƊر         ٢٠٠٣ƕƤƊ ǊنǕ ǅاƵ Ɩƥلم ǊتقالƵاƕ ǑƼرƵ مرƊ رƥƮو 
ŹاماƵ رƬƵ مسةƤ ǅاƥ ǐƦق الƕالسا Ǌسجن ýǚƤ اǌلقي Ǒة التƑاملة السيƶن المƵ رينƤƈ. 

 ƚ-ون السوريةƜين في السƻتƢǄال ƹǂǄ : 
 القسǅù السياسǑƼ Ǒù سجن تƥمر الƮحراوǐ ونقý المƶتقلين إلى سجن Ʈيƥنايا ƥùƶƕ               ǑƼ إǚùƹق   

   ƻريùƤ٢٠٠č               رجةƥ إلى Ơưالسجون السورية تتو ǑƼ واƽتƤين اƦن الùتقليƶة المùƱارƤ ƘƊƥùƕ 
 .ƕǂيرÜƖ وƹالƕيتǅǌ الساحقة من المحسوƕين Ƶلى جماƵة اإلƤوان المسلمين

   ƥùƿو          Ʀورية لحقوق اإلنسان منùنة السùاللج ƘùƕƊƥسƘن      نواƵ ƘاƥاǌƬوال Ƙلوماƶالم ƴلى جمƵ 
 تحƘ التƦƶيƊ Ɣو ƕسƔƕ المرƯ واإلǋماý الƮحǑ والƬيƤوƤة    والوƼاƖاإلƥƵاǅ  حùاƘǙ   المجùازر و  

 .ǑƼ السجون السوريةÜ وƵلى اǑƼ ƭƤǕ سجن تƥمر

 مƶلوماƘ تƶين Ƶلى تحƥيÜ      ƥƥƵ ƥ الƦين ƼƊرƵ ƜنƵ ǅǌلى ƼتراƘ متƶاƕƿة      ùǂƦÜر ƥƥùƵ من السجناƇ     و
Ɗن ƥƥƵ الƦين ماتوا ǑƼ   ǑƼ السجون السوريةÜ وتƶتقƥ اللجنة السورية لحقوق اإلنسانالƦيùن اùƤتƽوا  

         ƘƶƼا رǋƦƽن Ǒالت Ɩالمجزر ǑƼ واưƿ ينƦال ǁلƦ ǑƼ ماƕ ýتقƶم ƻلƊ رƬƵ Ǒنƛا Ƹلƕùر يùمƥجن تùس
اƘ وǙ  ي ƼترƖ الƛمانين  ýǚƤ والمجازر المتوالية التǑ نƘƦƽ      Ƶ čĕĔ٠اǅ   يونيو/ اǕسǑùƼ ƥù حزيران    

    ǅاƵ يماùسčĕĔ٤          ƘƶƼر ǊيƤƊو ƥسǕا ƲƼين حاƕ ƔƬن ǐƦال ƻǚƤال Ƙƿو ǑƼ Ü   ýوǕا Ưر مرƛإ Ü 
ǅǂلى الحƵ Ưاưنقǚل Ǒانƛال ƥاƥƶواست. 

             ƽلƊ Ɩجن المزùس ǑùƼ اتواùن مùيƦال ƥƥùƵ Ƹلƕùاوي         ƳروƼ ǑƼ ين ماتواƦال ƥƥƵ Ƹلƕينما يƕ Üýتقƶم 
          ýتقƶم ƻǙƈ ةƛǚƛ Ǒحوال ƘاƲƼالمحا ǑƼ ǎرƤǕمن والسجون اǕوا ƘراùƕاƤالم.    ǅƿالر Ƹلƕا يƦǂǋو 

               ƃجل Üýتقƶم ƻلƊ رƬƵ ةƶƕس Ƈاǋالسجون السورية ز ǑƼ واƽتƤن اùيƦلل Ǒùƕالتقري Ǒùمن  اإلجمال ǅǌ
 ŹاƮوƮƤميين وǚة اإلسƵوان المسلمينجماƤاإل. 
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 Ü السلƱاƘ لǅ تقƥƶƕ ǅ مƬƵ ǑưراƘ السنين Ƶلى اƤتƽاƦǋ Ƈا الƥƥƶ الƊ            ǅƤưنومùن الجƥير ƕالǂƦر     
Ƽلǅ تƕƤر Ʀوǐ المƤتƽين ƕمƮاƑرÜǅǋ وƕ ǙحيƛياƘ وƊسƕاƔ        . لƬاùƱƤ ǐƋùƕǁƑوƖ لتسوية Ʀǋا الملƻ ا       

Ƙالممارسا ǉƦǋ ǑƼ ملية تحقيقƵ ǐƋƕ ǅتق ǅول ÜǅǌنƼƥ انǂمƕ Ǚو ÜǅǌاتƼو. 

ويùƶتقùƛǂ ƥير مùن المراƕƿين للƋƬن السورƊ ǐن Ʀǋا الملƻ الƕالƸ التƶقيǋ ƥو Ɗحƥ اǕسƕاƔ الرƑيسة                  
 سيحرǁ المواجƴ واǅǙǓ من ƼتحǊسويتǕ ÜǊن الƶالقùة التǑù تùƬƤى ƊجùǌزƖ اǕمن والمƤاƕراƘ ت      

        ǐالسور ƔƶƬير من الƕǂ ǅùسƿ ǎƥùل ƥùيƥجÜ ǐƋƕ ا تسويةƦǂǋ من Ɩƥيƽمست Ƙاǌالج ǉƦǋ ونǂولن ت 
ýحا. 

 ƣ-سورية ǍلƋ ŷسرياƽ ينǂرحǄال ƹǂǄ : 
 ƥƶƕ  đ/č٠/٢٠٠٣ السورǐ الǐƦ يحمý الجنسية الǂنƥية ƕتاريùƼƊÜ        ƣرùƵ Ɯن المǌنƩƥ ماǋر Ƶرار      

 السلƱاƘ اǕمريǂية    من ƛ  ýƕƿة للسلƱاƘ الǂنƥية ǚƱƎƕق سراحÜǊ وǂان Ƶرار اƵتقý       المƱالƔù الحƛي  
             ƣتاريƕ ǁنيويور ƘاراƱم ƥحƊ ǑƼ Ƙالة الترانزيƮ ǑƼ ǉرورùم ǎƥù٢لĒ/ĕ/إلى    ٢٠٠٢ Ǌرحلت ǅƛ 

ولǅ .  لƬǚتƕاƋƕ ǉنǊ ساƼر وتƥرƺƼƊ ǑƼ Ɣانستان      Üسùورية ùưمن نùƱاق التƶاون اǕمنƕ Ǒين الƕلƥين         
ƕالƕقاǑƼ Ƈ سورية إƛر اإلƼراƵ Ɯنýƕ ÜǊ سلǅ إلى السلƱاƘ الǂنƥية التǑ نقلتǊ يسùمƠ لماùǋر ùƵرار       

 .ƼوراŹ إلى ǂنƥا

مارƩ الماƵ Ǒưن المواƱن    / وƦùǋ ǑùƼا السùياق ƼƊرجƘù السلƱاƘ السورية ǑƼ منتƦƈ ƻƮار            
السùورǐ الǐƦù يحمýù الجنسية الǂنƥية ƥƕƵ اŸ المالǑǂ الǐƦ يƬوƔ اƵتقالǊ الƺموƕ Ưسƿ Ɣƕلة                 

 Ƙاùلومƶق حين                  المƬمƥ ارƱم ǑƼ ýقſتƵو اƊ رارƵ ýƛم ýحŃور ýقſتƵان اùǂ إن Źحاùưوا ƩيùلƼ Ü
    ýƕ Üƥلƕال Ɩرƥاƺمƕ Ǌل Ơيسم ǅل ǐƥنǂال Ʊƺưال Ɣƕسƕ Ǌق سراحǚƱإ ƥƶƕ Ǌنǂل Üى سوريةùإل ǊùتƥوƵ

 ٢ēĔيونيو الجارǐ وƼقاŹ للماƱ/      ƖƥلƔù إلùيǊ المƛوƊ ýماǅ القưاƇ الƶاǑƼ ǐƥ الساƩƥ من حزيران           
    ƕقوƶانون الùƿ نùم   Ňتجر Ǒالت ǅاƶال Ƙرار           اưا اإلǌنƋƬ من ƜارƤال ǑƼ ةƕƦاǂ ƇاƕنƊ ةƵاƦƎƕ ǅمن يقو ǅ

 . ƵǕواƥƵ ǅيÜƖƥ إƦا لǅ تƕرƊ ساحتÜǊومن ƋƬن ƦلƊ ǁن يحƵ ǅǂليƕ Ǌالسجن. ǌƕيƕة الƥولة

         ǑƼ ǐرƤƮال ƥيƶس ƥمحم Ɵراùق سùلƱƊوč٣/čالية    ٠/٢٠٠٣Ʊاإلي ƘاƱالسل Ǌرحلت ǐƦوال  ǑƼ ) 
٢Ĕ/čč/ى       ) ٢٠٠٢ùإل ǊùƑر لجوùƛإ        ǑƼ ةƶƕرǕا ǉƥǙوƊو Ǌزوجت ƴيا مùالƱ٢٣إي/čč/٢٠٠٢  ƥƶƕ 

رƵƥ ƴƼوƵ   ƥư ǎلى   إƛر إƥƿاƿƊ ǅارÜ     ǊƕالƱƺùư اإليƱالǑù الرسùمƵ Ǒلùى السùلƱاƘ السورية          
          ǑƕوروǕرلمان اƕة للƶƕمة حقوق اإلنسان التاǂمح ǅماƊ يةùالƱة اإليùومǂالح .   ǑƼ وưƵ ǐرƤƮوال

 ƱلƔ من الƤƮرǐ    إƊ ǙنǊ . ƵčĕĔ٢اǅ   ويƶيƤ ƫارƜ سورية منÜ      ƦجماùƵة اإلùƤوان المسùلمين     
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            ǑƼ لياƶولة الƥن الùمƊ ةùمǂمح ǅاùمƊ ýوƛù٣٠الم/đ/اللجنة  ٢٠٠٤ ƘلمƵ ƥƿو ÜƔاƕسƊ Ƈاƥƕون إƥƕ 
ýيلوƊ رǌƬ مة إلىǂالمحا ǉƦǋ ýجيƋر تƕƤƕ / رƕتمƕ٢٠٠٤س. 

             ƖƥيƥƵ انƥلƕ ن رحلوا منùريƤƈ Ɵراùس ƘاƱلùق السùلƱت ǅùولÜ     راقƶستان وإيران والǂاƕال ýƛم 
Ƽقƿ ƥùامƘù السùلƱاƘ الƕلƺارية ƕاƵتقاý الƕƱيƔ محمƼ ƥاƑق مƽƱƮى من ƕلƺاريا التǑ               . وƕلƺاريùا 

 حيƚ اƵتقƵ ýاÜ    ǅ وسلمتǊ للسلƱاƘ السورية   ÜيقùƱنǌا مùنƊ ƦواýùƑ الƛمانينùياƘ ويحمýù جنسيتǌا          
٢٠٠٢Ǒولƥق الƬمƥ ارƱإلى م ǊولƮور وƼ ÜناياƥيƮ سجن ǑƼ Źǚتقƶم ýيزا Ǚو . 

         ƻيƱالل ƥƕƵ ƥƶسƊ Ƈراƕ ýزاùا يù٤/٢٠٠٢(وم (       Ƈاǌƕو Üستانǂاƕ ǑƼ Ʃرƥي ǐƦال ǐالسور ƔالƱال
     ýùƺى جƽƱùƮم)đ/٢٠٠٢ (            ǐرǂوياسر سن Üستانǂاƕ ǑƼ ǊتƤƊ ƴن مƱان يقùǂ ǐƦùال)٢٠٠٢ (

وùƹيرǅǋ مƶتقليùن ǑƼ سجن Ʈيƥنايا ƥƶƕ تسليǅ السلƱاƘ الƕاǂستانية إياǅǋ لƬǚتƕاƿǚƶƕ ǉة محتملة               
ƴم ǅǌل ǅيƲتن "ƖƥƵالقا". 

Ü منǅǌ مƔƶƮ ناƮيƻ وƊسامة     ƶ٢٠٠٢تقلون رحلوا من الƶراق Ƶاǅ      ويقùيǑùƼ ǅ نƩùƽ السجن م       
 .الƶمر Ǖسƕاƹ Ɣير مƶروƼة

                  ƥراǂǕسيما ا Ǚو Üنانƕل ǑƼ من السوريين المقيمين ƥùيƥƶال Ƙùية رحلùنانƕالل ƘاƱلùالس Ƙùانǂو
 حيƚ يقǑƼ ƇǙƌǋ ƴƕ زنازين السجون السوريةÜ مƼ ýƛرحان ƵلÜ            ƥƕƵ Ǒوسùلمتǅǌ للسلƱاƘ اǕمنية   

 ).٢٠٠٢(الرحمن 

 نوƿامƘù السùلƱاƘ اإليرانùية ýǚùƤ الùƶاǅ الماƕ Ǒưترحيý الƥƶيƥ من السوريين والƽلسƱينيي               
ǅǌليƵ ƘƲƽوتح ǅǌتقلتƵا Ǒالسورية الت ƘاƱللسل ǅǌنانيين وسلمتƕوالل. 

 øǉ-نƯالو ǍلƋ ينƣƏالعا ƹǂǄ : 

            Ʊإلى الو Ɩƥوƶوال ǅǌƵاưوƊ يين تسويةƽجرين والمنǌنين المƱن المواùم ƥùيƥƶال ýاوùح ýمƊ لىƵ ن
        ǁناùǋ يةùƶيƕƱ Ɩياùوا حùƬيƶن يƊ .          Üالسورية Ƙاراƽا من السǋتلقو ƥوƵر وƛإ ƇǙƌǋ ƴجƬت ƥùƿو

تùƬجǅǌƶ لƱƤاùƕاƘ رƑيƩ الجمǌوريةÜ وإƛر وساƱاƘ من ǋنا وǋناǁ حسǌưƶƕ ǅا ƕمƕالƸ مالية                و
ùƕǂيرÜƖ لùǂنǅǌ لƵ ǎƥùوƥتǅǌ تƶرưوا جميƶاŹ لƵǚتقاý لƊ Ɩƥƶساƕيƴ وǙ ǅǌưƶƕ يزاý مƶتقŹǚ حتى                 

 .لحƲة إƥƮار Ʀǋا التقرير

 ƛǂيراŹ منǅǌ تƶرƯ للưرƔ والƬتǅ      إنوتقùوý مùƮاƥر مƱلùƶة وǌùƬاƥاƘ من Ʀوǐ الموƿوƼين            
     ǐƥوالجس Ǒسƽالن Ʊƺưاملة والƶالم Ƈوùلى     . وسƵ Ưƕالق ǑلقƊ ƥقƼ"  رǚƬ الرزاق ƥƕƵ"Ü   ýو رجǋو 

        ƥر واحùمƶن الùم Ƹلƕùن يùمسŹمانين اƛو  ÜŹاماƵ       Ɗ ƘاƕراƱưجسمية وا ƯمراƊ من Ǒانƶوي ǎرƤÜ 
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      ǅاƵ ƥǚƕال Ɩرƥاƺر لمƱùưاčĕĔč     ين منƕلوƱين مưارƶم ƥوال Ǌونǂة  لƵجما    Üوان المسلمينƤاإل 
 Ɗساƕيƴ  ستةوƵلùى الرǅƹ من ƬيƤوƤتǊ وƊمراǊư التǙ Ǒ تǋƌلǊ لƥƤمة نƽسƼ ÜǊقƥ احتجز ƛǂƊر من                

       ǑƼ ǊنƵ ƜرùƼƊ تىù٢حĕ/ē/لية          ٢٠٠٣Ʈا القنǌتƶƱƿ Ǒالت ƘميناƱوالت ƥوƵالو ýǂ من ǅƹلى الرƵ 
 .سورية ǑƼ جƋƕ ƖƥنǊ لن يحتجز لحƲة واحƖƥال

  ǑùƼوč٤/ē/ن   ٢٠٠٣Ʊلى المواƵ Ưƕùالق ǑùلقƊ "ǅيƹƥال ƥى محمƽƱƮم) "  Ǒسياس Ƈانتما Ǌل Ʃلي
  Ʃارùيم Ǚو  ƱاùƬن Źا  ùưارƶم Źا (   ƥالسوي ǑƼ ǅيùالمقÜ        Ǌقة زوجتƼرƕ قƬمƥ ارƱإلى م ǊولƮو ǎƥل 

   ƕ Ǌل Ɵللسما ƔلƱƕ السورية Ɩارƽللس Ǌمƥمن تق ǅƹى الرùلƵ ÜǊيùلƽƱسوريةو ƖزيارÜ Źاƥر Ǌمǚواست 
ǊنƵ ƜراƼاإل ýƕƿ ŹاƵوƕسƊ التحقيق ƳرƼ ǑƼ ƚǂم Ǌنǂل ÜǁلƦƕ Ǌل Ɵالسماƕ Źرسميا. 

             ǑانƕيƱال ƻن يوسùنة سوسùƱية المواùمنǕا ƘاƱلùالس ƘùتقلƵوان    (واƤمن اإل Ưارƶزوجة م
 إƛر حƮولǌا Ƶلى جواز سƽر وإƦن       ǂƊ٢٠٠٣توƕر  / Ɗ ǑùƼواǌùƬ ýùƑر تƬرين اǕوý       ) المسùلمين 

 سنة من اإلƿامة القسرية ǑƼ المنƽىÜ ولǅ يƽرƵ Ɯنǌا إƊ ǑƼ ǙواƤر الǌƬر              ٢٣رƖ سùورية ùƕ     ƥƶƕزيا 
 .المǂƦور

حاƵ ýƮلى الجنسية   " (ƊروƵ ƥزƘ الƕوǑƬ  "وƵلمƘù اللجùنة السورية لحقوق اإلنسان Ɗن المواƱن          
 إƛر ǎ وǊƶư وƵاƕ ƥترتيƔ مƴ القنƮلية السورية ǑƼ جÜƖƥ مǂان إƿامتÜǊ اƵتقý          الǐƦù سوŇ  ) الùǂنƥية 

                   ÜýوƱالسجن ست ǑƼ Ǌامتƿإ ƖترƼ نƋƕ Ǒمما يوح ÜناياƥيƮ إلى سجن ýنق ƥƿ وريةùى سùإل ǊùتƥوƵ
           ƣا التاريƦǋ إلى سورية سنتان حتى ǊتƥوƵ لىƵ ىưم ǊنƊ رǂƦالƕ رùيƥن الجùوم) Ʀمن ýتقƶ٢م/ē/

٢٠٠٢ .(        ƔاùƬير الùƮم ýزاùي Ǚو"   ƥوƕƵ ƣيƬر الùياس "       ƴيƕر ǑƼ ǊمƵ قةƼرƕ ƥاƵ ǐƦالčĕĕĕ 
  ŹǙوùǌمج) ùل  Ǒسياس Ƈانتما Ǌل Ʃوان-يƤمن اإل Ǒسياس Ưارƶن مƕنة ).  اƱالموا ƘتقلƵينة "واƶم

 ٢٠٠٤/č/ǑƼč٤  )  زوجة مƶارƯ سياسǑ من اإلƤوان     -ليƩ لǌا انتماƇ     ("محمƥù يوسƻù سƥƶو    
             Ɩارƽر من السƽلى جواز سƵ اǌولƮح ƥƶƕ نƥرǕة من اùمƥاƿ وريةùالس ƥوƥùا الحǌولùƮو ǎƥùل

 ƵاماŹ من التǌجير القسرÜǐ ولǅ يƽرƵ Ɯنǌا إƥƶƕ Ǚ ٢٤لƥƶƕ ƥǚƕ  والسùماƟ لùǌا ƕزيارƖ ا      Üالسùورية 
ƴيƕساƊ ƖƥƵ Ǒưم. 

 : العاƣƏون Ǆن العراق-و 
              ǑارجƤال ǅالƶن الƵ ýزƶمƕ ýتقƶسورية ت ǑùƼ يةùمنǕا ƘاƱلùالس ýزاùت ǙÜ   نينƱالموا ƘراƬƵ 

وǂانƘ .  الƦين اƱưروا للƶوƖƥ إلى سورية ƕسƲ Ɣƕروƻ الحرÜ        Ɣالسùوريين المقيمين ǑƼ الƶراق    
              ýين من الرجاƥƑاƶال ǅƲƶن مǂل Üýمن الرجا Źاƥج ýليƿ ƥƥƵو ÜƇالنسا Ưƶƕ نƵ ƘùرجƼƊ ƘاƱلùالس
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 وƊماùǂن احتجازǅǋ مجǌولةÜ ويتجاوز Ü       ƥƥƵ وǙ يùزاý مùƮيرƹ ǅǋامùưاÜ       Ź اùƵتقلوا  نوالƕùƬا 
 السلƱاƘ تساǋلƘ   إنالمحتجزيùن Ƶلùى Ʀمùة ǉƦǋ القưية ماƑة وƬƵرين مƶتقÜŹǚ وتقوý اƕƤǕار              

   ùم Źǚيùلƿ     ينưارƶن المùييƛƶƕال Ưùƶƕ ƴÜ من ƘاƱوسا ƥƶƕ إلى سورية Ɩƥوƶالƕ ǅǌưƶƕل Ƙوسمح 
الǐƦ سمƠ لǊ  " محمƊ ƥمين الحاǂ "ƲƼما حýƮ مƴ الرƑيƩ السورǐ اǕسƕق Üرƌسùاƥ ƇوƵ ýرùƕية  

       Ǒانƛرين الƬر تǌùƬ ǑùƼ Ɩƥوƶالùƕ/   رƕمƼ٢٠٠٣نو         ƴم ƥƥƬاية التƹ ǑƼ Ƙانǂ ƘاƱالسل ǉƦǋ نǂل Ü
   ÜǅǋسرƊوان المسلمين وùƤاإل     Ǒن حوالƋƕ ƥتقƶوي čمرور        ٢٠ ƥƶƕ تقلينƶيزالون م Ǚ Źسوريا ŹناƱموا 

وƥƿ ماƛùǂƊ .   ǅǌưƶƕ Ƙر مùن ùƵاƵ ǅلùى Ƶوƥتǅǌ من الƶراق Ɗو اƤتƱاǅǌƼ من المنƱقة الحƥوƥية               
" مƶاƦ ومحمÜ" ƥ الǐƦ اƵتقý مƬ ƴقيقيƥƕƵ"      Ǌ اƥƿ Ÿور الƛامر   "ƕسƔƕù التƦƶيǂ Ɣùمùا Ǒùǋ حالùة           

 حاƤƊ ƘǙرÜǎ ة Ʊويلة وتحوƕ ǐاإلưاƼة إلى ما سƕق ǂƦرǉ         والقاƑم. المولوƥيùن ùƤارƜ سùورية     
 ǌنùة  مùا حال)            ƥمحم ÜǑƑاƼالو ƥمحمو ýجما Üانǌƕالن ǑلƵ ƥمحمو Üƫرويƥ وانưر Üƫرويƥ مرƵ

ƊحمùƼƊ ƥùنÜǐƥ سƥƶ الƥين مروان ƵليوƊ Üǐحمƿ ƥاƬوƥƵ Üƫنان نƮيƊ ÜƻنƵ ƩقيلÜǑ محمƥ نور                 
).  الزلÜƻ محمƥƕƵ ƥ الرزاق ƕƵيƥ     مùروان ƵلùيوƥƕùƵ Üǐ الƶزيùز Ƶمùر الزلƥƕƵ Üƻ اƵ Ÿمر             

      ŹراƤƌم ƘاƱلùالس ƘùتقلƵوا"    ƥيƶس Ɯحا ǑلƵ ýƮيƼ ƥار      " محمƦƈ رƤواƊ ǑƼ Ɣإلى حل ǊتƥوƵ ƥƶƕ/ 
   Ǒùưالما Ʃارùم . ǂùƬوتǁ         Ɣƕس ǐǕ راقƶإلى ال ƔǋƦ نƱموا ýǂƕ السورية ƘاƱالسل Ü  Ǌƶưوت 

 ƥƶƕ سنواƘ من    Ü ولƦلƼ ǁقƥ اƵتقلƘ الƥƶيƥ من الƤريجين الجامƶيين حتى        المحاسƕùة تحƱ ƘùاƑلùة     
 .انتǌاƥ Ƈراستǅǌ الجامƶية النƲامية ǑƼ جامƶاƘ الƶراق

       Ưارƶن المƊ رǂƦالƕ يرƥن الجùة   "ومƽقƬال ƥالƤ ƥمحم Ưريا "     ƣتاريƕ ýتياƹلمحاولة ا Ưرƶ٢٣ت/
ē/حين                ٢٠٠٣ Ǌưوحو Ǌرجلي ǑƼ Ƙنارية استقر ƘلقاƱ ƩمƤƕ ǊتƕاƮإ ƥƶƕ Ƙنجا من المو Ǌنùǂل 

         ǅول ÜǊى سيارتùلƵ نارùال ƘùلقƱĈƊ          للجنة ƘƥǂƊ ةƶلƱر مƥاƮن مǂل Üةƿƥال Ǌلى وجƵ Ɩالجنا ƻرƶي
وý اǕمنƌ   ǑƼ Ǒالسùورية لحقوق اإلنسان Ɗن الƬقƽة ǂان موƴư اǋتماǅ ومتاƶƕة ƿƥيقة من ýƕƿ المس             

       ƥاƥùƺƕ ǑùƼ وريةùالس ƖارƽùالسÜ       ŹياƮƤƬ رية السوريةǂسƶال ƘاراƕƤستǙا ƩيƑر ýƕƿ ا .  ومنƦوإ
ق ƕسƔƕ ماǑư اǕجǌزƖ اǙستƕƤارية السورية المسƌولة ùƮحǉƦùǋ Ƙ المƶلومùاƎƼ ÜƘنǌا تƛير القل        

 .Ƶن اƹتياƘǙ الƛمانيناƘ التƱ ǑالƘ مƶارưين سوريين ǑƼ الƤارƕ ƜسƔƕ انتماƇاتǅǌ السياسية
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ŷانياƙ :التحقيق السورية ƦǀراǄو ƖǘعتقǄفي ال ƒيƤالتع 

 
     Ɩرùقƽال ƭنù٣ت   Ɩƥالما Ü٢Ĕ        ǊنƊ لىƵ ǅƑاƥال ǐستور السورƥيجوز " من ال Ǚ     وƊ Źياƥجس ƥحƊ ƔيƦƶت 

               ǁلƦ ýƶƽمن ي ƔقاƵ القانون ƥƥùنة ويحùيǌة مùاملƶم Ǌتùاملƶو مƊ Źنوياùƶم"Ü    Ɩƥالما ƭوتن đ  من 
Ǚ يƶرǐƊ Ư إنسان للتƦƶيƊ Ɣو للƶقوƕاƊ Ƙو         " Ƶلùى ƊنǊù    اإلǚùƵن الƶالمǑù لحقùوق اإلنسùان       

ناƑية ǑƼ سورية Ǚ     لǂن السلƱاƘ اǕمنية والج    Ü"المùƶامƘǚ القاسية Ɗو الوحƬية Ɗو الحاƱة ƕالǂرامة       
تمارƩ التƦƶيƛǂƕ ƔرǑƼ Ɩ مراǂز التحقيق       و Ûتùƶير ùƕǂير اùǋتماǅ للƥسùتور Ɗو المواùƛيق الƥولية           

 .والمƶتقƘǚ السورية

 التƦƶيǑƼ Ɣ   مƘǙƥƶ اللجوƇ لƶملياǑƼ   Ƙ   تراجƶاŹوƕيùنما ǙحƘùƲ اللجنة السورية لحقوق اإلنسان         
" ƼرƼ ƳلسƱين للتحقيق الƶسǂرÜ ǑƼ Ǌ"ǐ نجƊ ƥùنùǌا سجلƘ ارتƽاƵاǑƼ Ź استƥƤام        "سùجن ùƮيƥنايا   "

     ǎرùƤǕيق اùز التحقùǂومراÜ          ƘياƮƤƬ ǅيƱانة وتحǋوإ ƳاưƤو إƊ ƘاƼتراƵǙا Ƴانتزا ƥùƮقƕ 
ǅǌرامتǂ من Ʊوالح ǅǌمن ǅنتقاǙتقلين واƶالم. 

               Ɣرưالƕ ŹاƇƥƕ ةƽتلƤم ýƑوسا ǅƥƤوتست Üƥيوƿ ونƥƕو Ǒوروتين Ǒجǌمن ýǂùƬƕ ƔùيƦƶالت Ʃارùويم
     ǚƕاùǂوال ƱواùسǕوا ǑùƮƶالƕ    اƥƤتùاسƕ Źروراùوم Ƙǅ       ǅاƥƤاست ýƛم Źاƥقيƶة وتƵناƬ رƛǂƊ ýƑوسا 

                 ƥيƥǌوالت Üǅرمان من النوùرية والحƶتùوال ÜǑùلمانǕا Ǒùرسǂوال ƠƕùƬوال ƔǙوƥùوال Ƈاƕرùǌǂال
 .ƕاƹǙتƮاƔ واإلưƤاƳ لƶوامƕ ýيƑية ƿاǋرƖ وƿسرية

       ǑƼ Ƙùقƛان وùوق اإلنسùورية لحقùنة السùاللج Ƙùانǂوĕ/č/نو ٢٠٠٤Ʊالموا Ǌل Ưرƶن  ما يت
الموƿوùƼون Ƶلùى Ʀمùة التحقùيق مùن تƦƶيƔ من سجƘǚ النياƕة والقưاƼ ÜƇقƥ ورǑƼ ƥ محưر          

ƿاǑư ناحية مƥƶان التاƶƕة لمحاƲƼة الرƿة ƬƊرƕ ƻنƽسǊ وƊ "         ǑƼحمƮ ƥالƠ الحموƥ  "التحقùيق Ƌùƕن     
المتǌمة ƕجرǅ جناÜǑƑ إƊ Ʀحưرƈ "     Ƙمنة المحمƥ الƶلوƵ "  ƫلùى تƦƶيƔ المواƱنة      Üمقùر المحǂمùة   

   ùمة إلǌتùالم        Ǒالرسم ǅواƥال Ƙƿو ƜارƤ Ǒùưالقا Ɣùتǂى مÜ     ǅاƥƤاستƕ ƥيƥƬال ƔيƦƶللت ƘƶưƤƊو 
  ƔùيƦƶالت ƘواƥƊ :          ƔيƦƶة التƶƿمن وا ǅياƊ ƥƶƕو ǑƵاƕالر ýƕǂوال ƔǙوƥùير   "... الƕǂ اقƿازر ƥǋوƬ

               ǅƥراحة الق ýƽسƋƕ ƖيرƺƮ ةƵقاƼاليمنى و ǅƥراحة الق ýƽسƋƕ Ɩيرùƕǂ ةùƵقاƼن وùميƥالق ýƽùسƊ ǑùƼ
حƦ ýǂ ƚƥلƶƕ ǁلǅ مƥير الناحية وƕممارسة مƕاƬرƖ من         ..." ƶƕ Ʊينǌا اليسرǎ  اليسùرǎ وƥǂماƘ تحي   
 .القاǑư وسلƱة الناحية
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   Ưرùƶوت"  ǐرƕال Ƙƥùنج "  ǑƼ)Ĕ/č/٢٠٠٤ ( Ɣƕسƕ متوالية ǅياƊ ةƶƕرǕ ƥيƥƬال ƔيƦƶية للتƿƦǚمن ال
      ƭƤƬ ƴسير م ƻǚùƤ    ولينƌالمس Ưƶƕ من ǅƵƥƕ ىƲيح .    ƥيƥƬال ƔيƦƶللت Ưرƶوت"  ƘزƵ ƥروƊ

 ǑùƬوƕال "                ƥǚƕإلى ال ǊتƥوƵو Ǌƶưتسوية و ƥƶƕ سنتين Ǒùحوال Ʀنùم ýتقùƵا ǐƦùال)ƖقرƼ ƴيراج :
 )الƶاƥƑون إلى الوƱن

       ƖƥاƼإ ǑùƼ ƥور ƥùان  "ولقưرم ƥمحم ƴانƿ) "čē ار      )  سنةƦƈ ǑƼ ǅياƊ ةƶتس Ɩƥلم ýتقƵا ǐƦال /Ʃمار 
   ǑلƬالقام ƚاƥùحƊ رùƛار(إƦƈ /Ʃن -) ٢٠٠٤ مارƊ ونƥ ت ƥحǕا ǉƦǋ ǑƼ ةǂارƬم ǐƊ Ǌون لǂƚا - 

                 ǉƥي ǅاǌƕإ ǑƼ ƥǋوƬو ÜǊيƵن وƵ Ɣاƹ ية حتىƑاƕرǌǂال ƘقاƶƮة الƱواسƕ ƔùيƦƶللت Ưرùƶت ǊùنƋƕ
اليمùنى تùورǅ تحƘ الƽƲر وازرƿاقÜ وƦǂلƕ ǁالنسƕة لقƥمǊ اǕيسرÜ وƬوǂ ƥǋتǊƽ متورماŹ من ƛƈار                 

 ƔùيƦƶالت . ýاùƿ" :   ناùǂēč         Ɩƥينة لمƥة المƱرƬ ǅسƿ ƖارƲن ǑƼ Źǚتقƶتنق من     ٢٤ مƤنا نƥǂ ÜةƵسا 
 ساƵة نقý نƻƮ الÜƥƥƶ   ٢٤ سنةÜ وƥƶƕ    č٤لùزحاƤ ÜǅاùƮة اùƽƱǕاý الƦين Ǚ تتجاوز ƵƊمارǅǋ           ا

 ." ǂنƘ من ƕين٢đǅǌ مƶتقŹǚ لمƖƥ تسƶة ƊياƼƊ Üǅرǋƥƶƕ Ɯا Ƶن ٣Ēوƕقينا 

            ǐƥرǂن الƱالموا ǊيƵو ƥقƼ حتى Ɵرƕùالم Ɣرùưلل Ưرùƶوت"ƥحنان محم ƻر " حنيǌƬ ýƑواƊ ǑƼ
 . مارǑƼ Ʃ مƥينة القامƬلǑ/ إƛر ƊحƥاƦƈ ƚار٢٠٠٤إƕريý  /نيسان
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ŷاƙالƙ :ǈƓƓسƓ وƈ ƒيƤالتع Ɩتح ƖوǄال 

 
                  ýماǋو نتيجة اإلƊ Ǌƕƕسƕ وƊ ƔيƦƶالت Ƙتح ƖاƼالو ƚوƥن حƵ Ɩƥǂƌم ƖƥيƥƵ ارƕƤƊ ǅاƶا الƦǋ ǑùƼ ƥور
                 Ʋƽين يحتƦتقلين الƶو المƊ التحقيق ƖترƼ ǑƼ تقلينƶلى المƵ Ǒروتين ýǂƬƕ Ʃارùيم ǐƦùال ǑحùƮال

ǅǌƕالتحقيق ƳروƼ ǑƼ . 
ماƤ " Ƙليý مƽƱƮى ƕن محمƬ ƥريùƼƊ ƥùƿ"    ƻاƘƥ مƮاƥر مƱلƶة Ɗن المواƱن السورǐ الǂرǐƥ           و

                  ǑƼ ةƺليƕ Ɵجرو ƘƥǋوƬو Üƻرƶت ǅل ƔاƕسǕ ǊليƵ Ưƕالق Ƈيومين من إلقا ƥùƶƕ ƔùيƦƶالت Ƙùتح
                Ƙƶلƿو ǊالƮوƊ ƘƶƱƿ Ʀإ Üǉƥجس ǑƼ ƴنيƬ ýيƛتم ýوƮن حƵ ǎرƤƊ ارƕƤƊ Ƙƛƥوتح Üǉƥجس ƇاùنحƊ

ƥإحǊرجل Ƙسرǂو ÜǊينيƵ ǎ. 

   ǑùƼامر     "وتوƛور الƥùƿ Ÿا ƥƕùƵ "         من ǊتƥوƵ رƛيمة إƥمست ǎرƤƊ ƘاǋاƵو ýاƽƱǕا ýلƬƕ ƔاƮالم
الùƶراق واùƵتقالǊ وإùưƤاǊƵ للتƦƶيƔ حتى ساƮ ƘƇحتÜǊ وƵنƥما ƕƮƊحƘ حالتǊ ميƌوسا منǌا               

 .ترǂتǊ السلƱة ليموǑƼ Ƙ المستƽƬى

        ƳرƮر مƕƤ لىƵ نةùاللج ƘùƶلƱوا"    ƥƕƵ ƥمحمو ƩراƼŸمحاولة    " ا ƇناƛƊ ƔيƦƶالت Ƙتح Ƙما ǐƦال
            ƣتاريƕ يةƿƦǚالƕ ǑƑمن الجناǕا ƳرƼ ǑƼ Ǌمن ƻتراùƵا Ƴتزاùانē/č/٢٠٠٤    Ǒưوالقا ǉووƦ ƴومن Ü

Ǌتƛاينة جƶمن م ǑƵرƬال ƔيƕƱوال. 

       ýتقƶنايا المƥيƮ سجن ǑƼ Ƙاùوم" ýيƤƥال Ƙƕاƛ) "  ƚƶƕĲ  وميةƿ Ɩƥياƿ  (  يارƊ رǌƬ ǑƼ/   ٢٠٠٤مايو 
   ùƮال ýاùمǋاإل Ɣƕùسƕ   نايةƶالسجن ال Ɩارƥإ Ǌر لƼتو ǅحية ولƮال Ǌحالت ǐƥإلى تر ǎƥƊ ǐƦùال Ǒح

 ǑƼ نƩƽ الƲروǑƼ ƻ سجن Ʈيƥنايا ǂ٢٠٠٤مùا توƊ ǑùƼ ǑùƼواƦǋ ýƑا الƶاǅ      . الùƕƱية الǚزمùة   
   ýتقùƶالم"    ƥالحمي ƥƕƵ انƬƤ ليمانùوان مسلمون " (سƤإ .(      Ʀالسجن من ǑƼ تقلين محتجزانƶالم ǚǂو

 Ƶن وƼاƖ   ٢٠٠٣يونيو   / ǑƼ وƘƿ ساƕق Ɗ ǑƼواƤر حزيران      وƘƽùƬǂ اǕنƕùاùƬƵ .   ƇراƘ السùنين   
     Ǒùنانƕن اللùƱجوزي"المواƻ Ʃحوا  "        Ƙانǂ ƖاƼن الوƋƕ اǌتƿو Ƙƛƥوتح Üالسجون السورية ǑƼ ýتقƶالم

ǑحƮوال ǑƑاƦƺال ýماǋينة واإلǌاملة المƶوالم ƔيƦƶالت ƻروƲ Ɣƕسƕ. 

     ùيƦƶالت Ƙùتح ƘاùومƔ    ǑƼ ƥيƥƬال Ē/٤/٢٠٠٤    ǐƥرǂن الƱيسو حسين حمو " المواƶقة  "  نƱمن من
    ýوǕا ƖاƼيومين من و ƥƶƕ Ƙينما ماƕ ÜǊتقالƵلى اƵ يومين ƥƶƕ سورية ýماùƬ نùريƽƵ)Ĕ/٤/٢٠٠٤

 (     ǐƥرùǂن الùƱالموا"  ƥمحم ƥاǋرùƼ "         لقƱƕ ǊتƕاƮمن إ ǅƹلى الرƵ ƥيƥƬال ƔيƦƶللت Ưرƶت ǐƦال
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Ɗن ا لƚƕ   نùارÜǐ وƥƶƕما ساƘƇ حالتǊ إلى ƥرجة Ǚ يرجى ƽƬاǉƌ نقý إلى مستƽƬى الحسǂةÜ لǂنǊ م               
Ǌƕى نحưƿ. 
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ŷعاƓرا :ŷسرياƽ ينƣعƓǄيين والƻنǄال ƹǂǄ 

 
       ƳرƬاروق الƼ ǐارجية السورƤر الùوزي ýاùƿÜ        ميةƥنية التقƱة الوǌƕالج Ƴروƽل ƚالƛتمر الƌالم ǅماƊ 

      ýوǕانون اùǂ رùƤواƊ ǑùƼ /  رƕيسمƥ٢٠٠٣       Üيون سوريونƽمن ƥيوج Ǚ ǊنƋƕ ƻاưƊو"  Ɗ Ɣيج  Ǚ ن
 ". Ƽنحن Ǚ ننǑƽ مواƱنيناÜ مواƱن سورǑƼ ǐ الƤارƊ Ɯو يزƊ ǅƵو يƊ ǑƵƥنǊ منƳǑƽيتƦر

 Ƶلى الرǅƹ من اƳǚƱǙ الجيƥ للسƽاراƘ السورية        ùǂÜن الواƴƿ الǐƦ لǅ يƶترǊƕ ƻ وزير الƤارجية        ل
Ɩƥ الùتاƶƕة مƕاƬرƖ لوزارƖ الƤارجية التǑ يرƊسǌا Ƌƕن ƻǙƈ المواƱنين السوريين Ǚ يستƱيƶون الƶو             

    ǅǌيتƮƤƬ Ƙƕƛق تƑاƛو Ƙاراƽالس ǉƦǋ ǅǌتمنح Ǚو ǅùǋƥǚƕ ىùإلÜ ýتسجي ƴتمن ýƕ Üرƽس Ƙو جوازاƊ 
               Ƙǚامƶم ƇجراƎƕ سورية ǑƼ ǅǋلوǂمو ǅليقو Ƙǚيǂار توƥƮن إƵ ƴنùوتمت ÜƘياùƼوالو ƘاƥǙوùال

   ǅǌنùƵ ةƕياùالنƕ .             Ɩرƥاƺر لمƱưا ǐƦال ýوǕا ýالجي Üمتوالية ýجياƊ ةƛǚƛ لىƵ قƕƱمر ينǕا اƦùǋو
 ùالقانون      س Ɣموجƕ ǊامƥƵوإ ǊليƵ Ưƕالق Ƈإلقا ýƕùƿ ٤وريةĕ ǅاƶل čĕĔلى ٠Ƶ ǅاƥƵاإلƕ ǅǂيح ǐƦال 

 Ɗ ǅǋوǅǋƥǙ الƦين Ƥرجوا مǅǌƶ      - جماƵة اإلƤوان المسلمينÜ والجيý الƛانǑ       تǑƼ Ǌ مجùرùưƵ ƥوي   
         ƚالƛال ýوالجي Üسورية ƜارùƤ واƥùو ولƊ-  ǅǋƥاƽحƊ ǅǋ  .       ƴƼƥ إلى ƇǙƌǋ رين منƥالقا Ưƶƕ Ƌويلج

Ƹ نقƥيùة ùƕǂيرƕ Ɩالƶملة الƕƶƮة للحƮوƵ ýلى جوازاƘ سƽر ƕƵر موƽƲين Ƽاسƥين وƵناƮر               مƕùال 
Ɗمùن مرتƬين ǑƼ السƽاراƘ السورية Ɗو متنƦƽين ǑƼ إƥاراƘ الƥولةÜ وƥƿ استƱاƘƵ اللجنة السورية               
     Ƙلى جوازاƵ ýوƮنوا من الحǂيتم ǅنين لƱن مواƵ ƘاƥاǌƬال ƘراƬƵ ƴن تجمƊ انùوق اإلنسùلحق

Ǖ وƊ ǅǌر لƽسǅǌƑسماƋƕ اللجنة Ʋƽين تحتƽƲمن وموƊ رƮناƶل Ɩيرƕǂ Ƹالƕم ƴƼƥƕ Ǚإ ǅǋƥǙو. 

          Ʊاƕưولة وƥال ǑƽƲار موƕǂ نƋƕ ا اللجنة السورية لحقوق اإلنسانǌƕ Ƙùامƿ يةùولƊ ةùراسƥ ƥيùƽوت
                 ǅǌير منƛǂ ƥمƶي ǁلƦول ÜياليةƤ Ƹالƕم ǅǌليƵ رƥت Ǒتزازية التƕǙا Ƙملياƶال ǉƦǋ ǑƼ ونƶالùư نùمǕا

    ýǂ Ʊاƕùى إحùإل        Ǒانونƿ ýǂƬƕ رƽس Ƙين جوازاƥƶƕالم ƇǙƌǋ Ơراسة إلى  .  محاولة لمنƥير الƬوت ŇنƊ 
 منƶوا  - مواƱن سورÜǐ لǅ ينƽوا من وƱنƼ ǅǌحسƊ           ýƕ Ɣلƻ ƇǙƌùǋ ƥƥùƵčđ٠ المƥƶƕين يتجاوز       

               Ʊƺưال ƳنواƊ ýǂ الرسمية ƘاƱالسل Ƙومارس Üنيةƥية والمƶيƕƱال ǅǌƿحق من حقو ǐƋƕ ƴن التمتùم
      ƥ ǅùǌويƦ ىùلƵو ǅǌيùلƵ              إلى السجون ǅǌتƥاƵا إلǌوا إليƋلج Ǒان التƥلƕùى الùلƵورية وùس ýùƤا

Ƙǚتقƶوالم. 
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   ǅùول ùƤا       يǌƑƥƕ رن منƿ ƴƕر ƥƶƕ Źيراƛǂ ýالحا ƻتلÜ       نون السوريونƱالموا ƇǙƌǋ اǌلǚƤ ǅحر ƚحي 
                Źاƶƕمن تǕا ǅاƥƶوان ǅليƶلة التƿقر وƽال ƻروƲ ǑƼ ƫيƶلل ǅǌمƲƶر مƱưوا ÜǅǌنƱو ǑƼ ǅǌƿن حقوùم

Ƶ ýƕنƥما ǂƼر Ưƶƕ المواƱنين Ɗن يسووا ƊوưاÜǅǌƵ واتƮلوا ƕالسƽاراƘ          .  القاسية لǉƦùǌ المƶاملùة   
           Ƙومنح ÜمنيةǕا ƖزǌجǕة اƕواƕ رƕƵ ǅǌƵاưوƊ ن يسوواƊ لواƕƿو Üǅǌتùامƿق إƱناùم ǑùƼ وريةùالس
                ǅǌولƮور وƼ تقلواƵا Üǅǚسƕ ǅǋƥلƕ إلى Ɩƥوƶال ǅǌنǂيم ǊنƊ ǅǌرتƕƤƊو ǅǌمان لǕا Ƙاراƽùالس Ưùƶƕ

 وƛǂير منƴưƤƊ ǅǌ للتƦƶيƔ وإساƖƇ المƶاملة واƕǙتزازÜ وƿƊاموا  ƶùưƤƊÜوا للتحقيق  إلùى الÜƥǚƕù و    
               ǅǌưƶƕ إن ýƕ Üǅǌلق سراحƱن يƊ ýƕƿ السجن ǑùƼ ŹوراǌùƬو ƴيƕاùسƊ  ويلةƱ Ƙتراƽوما  احتجز ل Ü

   ýزاùي  Ǌمن ǅùسƿ         السجون السورية ǑƼ ƖƥيƥƵ سنين Ʀمن Źǚتقƶم ) ƖقرƼ ƴن  : "تراجƱون إلى الوƥƑاƶال "
Ǖمن ا ƥلةللمزيƛم( 

ويوجùƤ ƥùارƜ سùورية مƶارùưون ùƤƈرون Ǚ يسùتƱيƶون الƶوƖƥ إلى ǅǋƥǚƕ من اليساريين                  
       ƕ ونƥƶوي ÜƥراǂǕين والمستقلين واưارƶيين المƛƶƕن والùلمانييƶوالǓا     ýحا ǑƼ ونƥƥǌم ǅǌلǂو ÜƻǙ

Ƶوƥتƕ ǅùǌالùتƶرƯ لùƵǚتقاý والمƛùوƊ ýماǅ محǂمة Ɗمن الƥولة Ɗو المحاǅǂ الƶسǂرية اǙستƛناƑية                
Ƽلقƥ اƵتقý . احùتماƥùƮ ýور ƊحǂاƵ ǅليƕ ǅǌالسجن لمƱ ƥƥويلة والتƶرƯ للتƦƶيƔ وسوƇ المƶاملة            و

     ǐƥرùǂن الùƱالموا"ƥاووƥ حسين " ǅاƵ٢٠٠٠ ƚإلى سورية حي Ǌرحلت Ǒلمانيا التƊ من Ǌور ترحيلƼ 
 .ƕقǑƼ Ǒ السجن لمƖƥ سنتين
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ŷساǄاƢ :تƜǄال ƅاƯƪن حقوق اإلنسان ونƳ افعونƣǄنيالƣǄال ƲǄ 

 
                 ÜƖن حقوق اإلنسان مستمرƵ ينƶƼاƥوالم Ǒنƥالم ƴالمجتم ƇاƱƬن ƥùư يةùمنǕة اùالحمل ýزاùت Ǚ

     ǅǌنùة مƶƕùسƼ)            ÜǑوانƕالل ýماǂ ÜǑنƕال ƥولي Üليلةƥ ƻارƵ ÜǑƮمون الحمƋم ƥمحم Üƻسي Ưاùري
 يقưون ƼتراƘ سجن يǌưƶƕ ýƮا      ٢٠٠čمن ƬƵ ýƮƊرƖ اƵتقلوا Ƶاǅ      ) حƕيƵ ƔùيسىƼ Üواز تللو    

ƬƵ مة السوريةإلىƮاƶال ýماƬ راƥƵ سجن ǑƼ Ƙر سنوا. 
ǑƼ السجن  " محمƥ مƋمون الحمǑƮ  "و" Ƶارƥ ƻليلة "وƥùƿ ورƘƥ تقاريùر ùƵن تùǋƥور ùƮحة            

وǂانƘ السلƱاƘ السورية   . اǙنùƽراýǚùƤ ǐƥ الƶاǅ الƽاƥƕ ƘƑون توƼير الرƵاية الƕƱية الǚزمة لǌما           
      Ǒتقلƶم ƥحƊ نƵ ƘùرجƼƊ" قƬمƥ ƴيƕون " "رƥƶحسن س "  ǑƼمن التاس ƴ ýيلوƊ /    ىưمƊ ماƥƶƕ رƕتمƕس

Ǌحقƕ لياƶولة الƥمن الƊ مةǂما محǌƕ Ƙưƿ سنتين ƖترƼ. 

                ǑƼ Źنياƥم ŹاƱƬرين ناƬƵ ر منƛǂƊ لىƵ Ưƕالق ǑلقƋƼ Ǒنƥالم ƴالمجتم ƇاƱƬن ƥư الحملة Ƙùمƿاƽوت
     ǑƼ Ɣنة حلùيƥ٢٢م/Ĕ/٢٠٠٣          Ǒƕǂواǂال ǎƥمنت ǑƼ Ɩرưور محاưلى حƵ ǅǌزمƵ Ɣƕسƕ Ü) Ɣتǂم

ƤƊ ǅùƛلǑù سƕيلÜǅǌ لǂن ƊحيƊ ýرƶƕة ƬƵر ƮƤƬاŹ منǅǌ إلى القưاƇ             ) نùƬار المحامǑù سùمير ال    
   ǐرǂùسƶال)            ƘƬƥزرا ÜǑجƿƥواƕ ƥاƌƼ ÜارƬسمير الن ÜƩالجامو ƠاتƼ ÜƫاǂƵ وانƽƮ Üǅƥƥ Ɣùنجي

                 ƜجاƵ ǅحاز ƥمحم ÜǅƬاǋ ǅƬاǋ ÜƠالƮ ƥالجوا ƥƕƵ Üورǂ ƔيƥƊ ƥمحم Üǐرǂƕ Ǒنƺال ƥƕùƵ Üƥùمحم
          ƥحمƊ Üورƥùƿ ارùيس ÜىƽƱùƮم ǐازùƹ ÜǑùƵرƿƊ رƮمة      ) الناǂمح ƘرƥƮƊ ƖƥƵ Ƙجلسا ƥƶƕو Ü

Ƶسǂùرية اسùتƛناƑية Ɗحǂامùاƛǚƛ ƥùư Źة ƬƵر منƕ ǅǌالسجن لمƛǚƛ Ɩƥة ǌƬور ƕينما حǂمƵ Ƙلى                  
ǅاǂحǕا ǉƦǋ ƥư Źجاريا ƻناƑستǙا ýيزا Ǚو ÜǅاƵ Ɩƥالسجن لمƕ رƬƵ ƴƕالرا. 

   ǑùƼ٢وđ/ē/٢٠٠٤             ǑƼ ƱƬنا Ɩƥلى والƵ منيةƊ رƮناƵ ýƕƿ من Ɣرưالƕ ƇاƥتùƵا ýùƮحقوق   ح 
ǅƛ . اإلنسùان Ƶلùى Ƥلƽية تƮريحاتǊ لƯƶƕ القنواƘ اإلƕƤارية Ƶن واƴƿ حقوق اإلنسان ǑƼ سورية            

    ǑƼ ǊƑǚزمùول Ǌل Ƙايقاùưالم Ƙùتوال " ǑƼ ية وحقوق اإلنسانƱيمقراƥال Ƙن الحرياƵ ƳاƼƥلجان ال
Ƽ  ƏاùƵتقƊ ýحمƥ الƤازǅ وحسن وƵ ǊƽƱلى Ƥلƽية المƬارǂة ƕاƵتƮاǅ إلنǌاƇ حالة الƱوار             Ü"سùورية 

   ǑùƼĔ/٣/٢٠٠٤          ǑùƼ Ǚما إǌنùƵ Ɯرùƽي ǅùمن ول ƴيارالتاسƊ  / إلى Ɩƥوƶا من الƶما منǌنǂل Üمايو
/č٣رƑيƩ لجان الƼƥاƵ Ƴن الحرياƘ الƥيمقراƱية ǅƛǂƊ "   ǑƼ نƶيسة "ƵملǌمùاƊ ǅùƛ ÜلقǑ القƵ Ưƕلى        

.  ƥùƶƕ يوميùن مùن إƥƮار اللجان لتقريرǋا السنوƵ ǐن حالة حقوق اإلنسان ǑƼ سورية    ٤/٢٠٠٤



 ٢٠٠٤وǐ للجنة السورية لحقوق اإلنسان لƶاǅ التقرير السن
 

- ٢٠ - 

   ǅǂاùويح          ǅǌتƕ ولةƥمن الƊ مةǂمح ǅماƊ ةùيسƶن ǅƛùǂƊ"   ةƕƦاǂ Ƙلوماƶر مƬيق ونƽن    -" تلƊ اǌنƋƬ من 
         Ǌانتƥإ ýحا ǑƼ ƖƥيƥƵ ǅواƵǕ السجنƕ ǊيùلƵ ǅùǂتح .        Źقاƕسا ýتقƵيسة اƶن ǅƛǂƊ ŇنƊ رǂƦالƕ يرƥومن الج

               Ǌƶن منƵ ƇاƕنƊ Ƙƥور ƥùولق ÜƖƥùيƥƵ ƯراùمƊ نùم Ǒùانƶو  من  وي Ɯǚƶال ýل تناو Ǌưرƶت Ƈسو
المƶايùير التǑù تحǌƕ ǅǂا محǂمة Ɗمن الƥولة ƿاƮرƖ جƥاƵ Źن تحقيق الƥƶالةƕ ÜحيǙ ƚ                و. ةمƶاملù ال

                  Ǚو ÜǊسƽن نƵ ƳاƼƥالƕ ǅǌا للمتǌيƼ Ơيسم Ǚو Üيةưƿ ǐƊ ǑƼ رƲلة للنǋƌمة مǂا محǋارƕùتƵن اùǂيم
         ýƥاùƶال ƳاùƼƥالƕ Ǌيùق لمحامùيح)          ǑƼ مةǂر المحƲين تنƦن الƵ محامين ýيǂتوƕ Ɵن السماƊ ŹلماƵ

   ùمƊ ǅǋاياùưƿ      حرمون حتىŃتقلون يƶان المǂ حين Ǒưالما ǑƼ Ǌƕ ŹǙموƶن مǂي ǅول Üƥǌƶال ƚùيƥر ح
 وƥƿ تƶرƊ ƘưسرƖ ناƤƈ ƱƬر للمưايقاÜÜ       Ƙ وƊحǂامǌا ƶƱƿية وǙ يجوز استƑناǌƼا     )مùن Ʀùǋا الحق    

       Ǒاإلنسان ǊƱاƬية نùƽلƤ ىùلƵ Ɩتمرùية        . المسƱيمقراƥال Ƙن الحرياƵ ƳاƼƥلجان ال ǑƼ ƱƬان الناǂو
"    ùحس ƥاووƥ رǙاùنس "          ǑƼ Ɣحل ǑƼ ƳارƬى من الƽتùƤا ƥùƿčē يارƊ  /    ƻƬتǂا ǅƛ ÜǑưمايو الما

 .مƤƌراƊ ŹنǊ مƶتقý لǎƥ اǕجǌزƖ اǕمنية

وƥƿƊمƘù السùلƱاƘ اǕمنùية Ƶلى منƴ الƥƶيƥ من الناƱƬين المƥنيين والمƥاƶƼين Ƶن حقوق اإلنسان      
         Ƙùƶمن ƥùقƼ Üرƽùن السùم"  Ơالمال ǅƛùيǋ "      ƕسƕ سورية ǑƼ ية حقوق اإلنسانƶجم ƩيƑر  ǊتƱƬنƊ Ɣ

ومنƴ . لنƩƽ اǕسƕاƊ " Ɣنور الƕنǑ "و" ƥƕƵ المجيƥ منجونة  "الحقوùƿية والمƥنùيةÜ ومنƘùƶ الناƱƬين        
"   Ʃاموùج ƠاتùƼ "      ǑƼ اƕوروƊ ر إلىƽ٢٤من الس/đ/٢٠٠٤        Ǌƶمنƕ ŹمراƊ ǁناǋ نƋƕ ارƱالم ǑƼ ƸلƕƊو Ü

           Ǒمن السياسǕة اƕƶƬ من ƖرùǂƦى مùلƵ Ƈناùƕ رƽùن السùس. مǕ رƽين من السƵمة الممنوƑاƿاوƕƔ 
                Ʋƽوتحت Üمستمر ýǂƬƕ رƽين من السƵالممنو ƥƥƵ ƥاƥويلة ويزƱ Ǒنƥالم ƱاƬالن Ɣƕùسƕ وƊ يةùسياس

ǑتƑا إلى ماǌيƼ ƇسماǕا ƥƥƵ ǉƥƥƵ ýƮمة يƑقاƕ ر اللجنة السوريةƽمن الس Ƴممنو. 

ƕالƶوƖƥ إلى  " ǋيǅƛ مناƳ "مùن ناحùية ùƤƊرǎ سمحƘ السلƱاƘ السورية للناǑƼ ƱƬ حقوق اإلنسان              
     ƥùƶƕ وريةù٢٣س  ǑƼ السورية Ɩارƽر من السƽلى جواز سƵ ýوƮن من الحǂتم ƥƿو ÜǑƽسنة من الن 

 Ɩومن زيار Ʃاريƕǉƥلƕ Ɩƥلم č٣Ɣƈ ايةǌمن ن Źيوما  / ƩƱسƹƊ٢٠٠٣. 

        Ɣاتǂوال Ǒنƥالم ƱƬن الناùم ƔùلƱو"  ƥيƵ الرزاق ƥƕƵ "  ǅوالمترج" ǑƿƥƮ رǂƕ "  Ƈاưالق ǅماƊ ýوƛالم
         ýوǕا ǉرƥƮƊ Ɣتاǂ Ɣƕسƕ ǑƑناƛتùسǙا ǐرǂùسƶال       ƘǙسورية ومقا ǑƼ Ǒنƥالم ƴة المجتمƕن تجرƵ

                  ǅƥƵ ƘƥƕƊ مةǂن المحǂل ÜرƬƵ ةƶƕرǕا ƇاƱƬية النưƿ ǑùƼ ماǌتƥاǌùƬ Ɣƕùسƕنان وùƛǙا اǌƕùتǂ
 .اƤتƮاǌƮا ǉƦǋ ǑƼ القưية وƱلƘƕ تحويلǌما إلى محǂمة جزاƑية Ɗو مƥنية
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ŷساƣسا :ƖعاǄاƜال ƒǘƯ حنةǄ 

 
          ƕالق ǑƼ ن التمييزùيون مùƶالجام ƔǚùƱال Ǒùانƶي        Ơيمن Ʀإ ÜƘرجاƥال ǑƼ لةưاƽالم ƩساƊ لىƵ ýو

       ǑùƼ ونƱùƬالنا ƔǚùƱال"    Ɩورƛة الƕيƕùƬ ƥاùرجة من        "اتحƥ رينƬƵ إلى ýƮية تƼاưإ Ƙرجاƥ 
المجمùوƳ الùƶاǅ تمùǂنǅǌ من احتƊ ýǚماǂن زمǅǌƑǚ الƦين اجتƥǌوا Ʊوý الƶاǅ حتى يحƮلوا Ƶلى              

              ƴمƿيمنة وǋ من Ƙاƶالجام ƔǚƱ Ǒùانƶا يùمǂ Üةùلƛمما Ƙاùرجƥ"Ǚة سورية   اƕلƱل ǑنƱالو ƥتحا" 
وǙ يسمƠ للƕ ƔǚƱالقياǅ    .  الحاǅǂ  الùتاƴƕ للقياƖƥ القƱرية لحزƔ الƚƶƕ      "مǂتƔù التƶلùيǅ الƶالǑù     "و

ƋƕنƱùƬة ùƤƊرÜǎ وحùتى التƕƶير الحر Ƶن الرǐƊ يقاƕ ýƕقمƥƬ ƴيƥ ƥاýƤ حرǅ الجامƶاƘ السورية                 
ولون القياǐƋƕ ǅ نƬاƱ    الرƑيسùية ƥ ǑùƼمùƬق وحلƔ وحمƭ والƿƦǚيةýƕ Ü إن الƔǚƱ الƦين يحا             

يتƶرùưون مƕاùƬرƖ لسلسلة من اإلجراƇاƘ اǙنتقامية والƶقاƕية مýƛ الƊ ýƮƽو الحرمان من السǂن               
 .الجامǑƶ والمنحة الƥراسية

-        Ǒانƛانون الǂ رǌùƬ رùƤواƊ ǑùƼ  /  ٢٠٠٤يناير     ǅƿر ǅر المرسوƥƮ Ē     ولةƥال ǅالتزا Ǒǌين ǐƦال 
           ǊيƼ ǎƊور ÜǅǌرجùƤت ƥùƶƕ ينùسƥنǌالم ƻيùƲتو ǉاùتج       ǑƼ ǅǌمارسوا حقƼ ÜŹلماƲ ƔǚƱال Ưƶƕ 

     ǑƼ رǋاƲوالت ƜتجاùحǙا  ǅين من          حرƥيƥƬ Źاƶمƿو Źجوماǋ لقوا ǅǌنǂل ÜاǋسوارƊ ƜارƤو Ɣة حلƶجام
مùنƲمة اتحاƥ الƔǚƱ المسانƖƥ للسلƱة وƊجǌزƖ اǕمنÜ واƵتƵ ǐƥلى الƕ ƔǚƱالưرÜƔ ونتƵ Ɲن              

     ƔǚƱمن ال ƥƥƵ ýتقاƵا ǁùلƦ ǅǌمن Ü)  ÜƔرƵ ƥمحم   Ƭ Üǅاسƿ حسن       ǅƬاǋ ÜŸا ƥƕƵ ƥحمƊ ÜǁƬان رƽي
      ÜƩإليا Ǒùران ÜƥƶùسƊار وƬƕ ƥحمƊ (      ƔالƱالƕ Ʋƽواحت ǅǌنƵ ƜرƼƊ ǅƛ" ƔرƵ ƥمحم "   ǊنƵ ƜرƼƊ ǐƦال

   ƥùƶƕ يماùƼ . ما ǅƛ         ارƦƈ رǌƬ ýƑواƊ ǑƼ Ɣة حلƶجام ƘرƥƮƊ نƊ ƚƕل /  Ʃ٢٠٠٤مار   ýƮƽƕ Źراراƿ 
محمƥ (ماتǅǌ السالƽة   Ƥمسùة Ʈƕ ƔǚùƱورƖ نǌاƑية من جامƶة حلƕ ƔناƵ ŅƇلى احتجاجاتǅǌ واƵتƮا            

 ).Ƶرƕ ÜƔاسƥ ýيوƕ ÜƔراƖƇ الراǋ ÜǑưاǅƬ لسÜƴ لينا رزوق

              Ƙƿƌو المƊ ǑƑاǌالن ýƮƽلل Ɣق وحلƬمƥ Ǒتƶن جامùم ƥراùǂƊ ƔǚùƱ ƯرùƶوتÜ    من ýƮƽو الƊ 
         ƚاƥùحƊ ƥùƶƕ Ǒùƶن الجامǂùالسčار ٣Ʀƈ  / Ʃارùينة         مƥم ǑƼ ǅƥالق Ɩرǂ ǑريقƼ ينƕ ةǌر المواجƛإ 

 وما تǋǚا من احتجاجاƵ Ƙلى التƶامý القاسǑ الÜ         ǐƦةالقامùƬلùƮƿƊ ǑùƼ Ǒى ƬماƬ ýرق سوري        
      ƔǚƱمن ال ƥƥƵ ýƮƽƼ ÜƘراƕاƤمن والمǕا ýرجا ǐƥيƊ ىùلƵ ƥراùǂǕنون اùƱالموا Ǌل Ưرùƶت

)                 Üا موسىƬر Ɣاǋالو ƥƕƵ Üحمو ƥمحمو Üƥيا محموƥمي Üالرحمن ƥƕùƵ ǅاùǌإل Üنùان الحسƥاويùج
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Ɗ ƖحمƵ ƥنترƥ Üلƫǂ سلوÜǅ     جùوان ùƱƕاÜý محمùوƥ محمùƬƕ ƥùارƵ ÜاǅƮ سليمان اǕحمÜƥ حمز             
            ƥƶسƊ ورǋسيا ÜارƬƕ مروان Üǅيǋراƕإ ƥمحم Üǅاسƿ ǅيùǋراƕإ ÜىùيسƵ انƽيريùƕ ...ǅǋيرƹينما  )وƕ Ü

                ǅǌونǂ ƥنين لمجرƱمن الموا Ɣق وحلƬمƥ Ǒتƶجام ƔǚƱ ير منùƕǂ ƥƥùƵ ىùلƵ Ưƕùالق ǑùلقƊ
ŹاƥراǂƊ. 

   ǑùƼ٢٤و/Ē/٢٠٠٤          ƬƵ ƥحƊ قƬمƥ ةƶمنية من استراحة جامǕا ƘاƱالسل ƘùتقلƵا    ŹاƕالƱ ر) ýاسƕ
                  ÜƔرƵ يرƬƕ ƥمحم ÜŸا ƥƕƵ مرƵ ÜƻƱو لƕƊ يرǌƲ ÜرƤƼ وƕƊ ǐƥاƬ Üǐراوùسƶال ƥالùƤ ÜƔوùيƥ

من جامƶتƥ ǑمƬق    )مƽƱùƮى اليوسÜƻ مǌنƥ الÜƩƕƥ مǌيار حƬروÜǅ ناƮر ناƕلسÜǑ واƵ ýƑزوز          
             ýƮƽƕ ǑƑواƬƶن القرار الƋƬƕ Ǒالƶال ǅليƶالت Ɩة وزارùاسƑة رƶراجùاورون لمùƬانوا يتùǂ Ɣùوحل

 ǌùưƶƕ             ناƛاستƕ ورينǂƦالم ƔǚƱال ýيƕس ǑلƤƊ ýتقاƵǙلى اƵ ǅياƊ ةƛǚƛ ƥƶƕو Üǅليƶن التùم ǅƇ"  ƥمحم
 ƔرùƵ "و"   Ʃùƕƥال ƥنùǌم"Ü           ǅماƊ مةǂما للمحاǌيمƥلى تقƵ ازمةƵ ƘاƱن السلƋƕ ارƕƤǕا ƘرǂƦ ƚحي 

ǑƑناƛستǙا Ƈاưالق. 

             ƥاƥƵانوية واإلƛالمرحلتين ال ƔǚƱ لىƵ ýƮƽة الƕقوƵ Ƴى إيقاùر إلùمǕا ǎƥùƶوت    ǑƼ ƥور ƥقƼ Üية
وƱ Ǒǋالƕة ǑƼ الƻƮ الƛانǑ     " إيƽا إƕراǋيƥ ǅاووƥ  "يونيو الجارƊ ǐن الƱالƕة     / ƊواǌùƬ ýùƑر حزيران    

ولين ƕƌنƊ Ƙحƥ المس  وǑǋ  الƛùانوǑùƼ ǐ محاƲƼة الحسǂة ƮƼ ƥƿلƥƶƕ Ƙ وƬاية زميلتǌا ǑƼ الƥراسة              
ƕ ýƮƽة الƕقوƵ ƘƶƿوƊ ماǂ ÜةƲƼالمحا ǑƼ منيينǕاحق ا ƻƮال ǑƼ انيةƛ ةƕالƱǐƥاƥƵاإل ýوǕ. 
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ŷعاƓي: ساƣرǀال ƹǂǄال 

 
 اùǂǕراƥ الƦين يƶيƬون ǑƼ سورية ويتمتƶون ƕمواƱنتǌا ƥƿ يتجاوز           Ɗن  إلùى  اƇƘ اǙحùƮا  تùƬير 

 Ɗن تحرمǅǌ من ƛǂير من حقوƵ        ǅǌƿلى وƕينما تƮر السلƱاǅùǋƥƥƵ .  Ƙ ملùيونا ونƻùƮ الملùيون       
         Ɣريƶسياسة الت ǅǋƥùư Ɲǌنùية وتùƼقاƛية والùƶيƕƱال       ǉƦǌƕ ةƕالƱوم Źاǂتمس ƥراǂǕا ƥاƥيز Üǐالقسر 

        Źتاƕǂو Źاƶمƿ ƘاƱالسل ƥاƥزùوت ÜوقùالحقÜǅǌل       Ƈاƕƈ ةƶƕس ƘاƱالسل ƘتقلƵا ƥقƼ  )   ƻريƬ Üƥمحم ƥالƤ
              Üانưحسين رم Üƥوزان محمǋ ÜƠالƮ رǙاùس Üƥراùر مùامƵ ÜرمانùƼى وƽƱƮم ƥمحم ( ƇناƛƊ

         ƴƕالتا ƻنى اليونسيƕم ǅماƊ ƖرǋاƲت ǑƼ ǅǋƇناùƕƊ ǅǌتǂارùƬم       ǑمƤالƶال ýƽƱال ǅيو ǑƼ Ɩƥالمتح ǅمǖل 
   ǅاùƶية     ٢٠٠٣لƼقاƛية والƶيƕƱال Ǌƿمن حقو ǐƥرǂال ýƽƱرمان الùن حùƵ يرùƕƶللت  . ƇاƕǓا ýيزا Ǚو

                  ƥƿو Üمة السوريةƮاƶال ýماƬ راƥƵ سجن ǑƼ ǅǌليƵ Ưƕالق Ƈلى إلقاƵ ǅاƵ Ǒùحوال ƥùƶƕ نùتقليƶم
      ǑƼ ŹراùƤƌلوا مƛù٢٣م/đ/ل     ٢٠٠٤ƶولة الƥمن الƊ مةǂمح ǅماƊ        ية إلىưالق ǑƼ رƲالن ƘجلƊ Ǒيا والت
 .يونيو الجارǐ/  حزيرانالتاسƴ والƬƶرين من

 ùƛƥحƘ    ǅاùƶال ýǚùƤ  ǅرƮالمن   ýتقاƵا ƘǙة        حاƕالƱية المƕالحز ǅǌتƱƬنƊ يةƽلƤ لىƵ ƥراǂǕ Ɩيرƛǂ 
الناǑƼ ƱƬ حزƔ   " مسƶوƥ حامƼ" ƥاƵتقý الƱالƔ الجامƕ ...    ǑƶمùنƠ الǂرƥ حقوǅǌƿ الƕƱيƶية والƛقاƼية     

من ƿرية  " Ƥليý مƽƱƮى "Ü وماƘ   ٢٠٠٣/ē/٢٤ن ƿاƵة اǙمتحاناǑƼ Ƙ جامƶة ƥمƬق ǑƼ        يǂيتǑù م  
         ǑùƼ ƔùيƦƶالت Ƙùتلة تحùǂمĔ/Ĕ/٢٠٠٣    ŇرƬ Ǌتƛجƕ ýƛم ƥƿو Ü ýيƛتم  .   ǎالقو ƘراƕاƤم ƘتقلƵوا

đ/٢من مقر ƵملǑƼ Ǌ مƮلحة الزراƵة ǑƼ جýƕ سمƶانÜ واƵتقƵ "            ǑƼ ýلى Ƥليý سليمان  "الجويùة   
/٣/ĕوǑƼ ... لحزƔ الƥيمقراǑƱ التقƥمǑ الǂرÜǐƥ وƹيرƛǂ ǅǋيرưƵو ا " Ɗحمƥù سùليمان    "٢٠٠٤/

يوǅ المرƖƊ " اƿتحمùƿ ƘùوƊ Ɩمنùية مقùر احùتƽاǂ ýانƼ Ƙرƿة نساƑية ǂرƥية تƥƶ لƕ Ǌمناسƕة       ٢٠٠٤
 Ǒùالمƶة         " الƿرƽلى الƵ ƻرƬالم ƘتقلƵوا Ɩالقوƕ Ʃالنا ƘùƿرƼو"   ƥمرا ƥمحم ǅرǂƊ نانƽال "  ƘتقلƵا ǅƛ
   ǊقيقيùƬ"  ƥن مراùو" حس" ƥة إلى  "حسين مراƼاưاإلƕ  " ƻيوس ǅيǌƼ "  Ǌنƕوا" ƻيوس ƥقيقين " جومرƬوال

"   Ǌمنج ƻار نواƥاùǂ "و"  Ǌمنج ƻنوا Ɯسيرا ."   Ɣيƿالر ýتيƹوا" ƥحام ǅاسƿ) "٢٢   ŹاماƵ -   ةƲƼمن محا 
ùƛƊناƥƊ ƇاƇ الƥƤمùة الƶسǂùرية اإللزامùية ƿرƔ منƱقة الǂسوƕ ƖرƮاƿ ƭواƘ اǕمن               ) الحسǂùة 

لجارÜǐ وتقوý مƮاƥر ǂرƥية Ƌƕن Ɗرƶƕة Ƶساǂر ǂƊراƥ     يونيو ا / السùورية Ɗ ǑùƼواǌƬ ýƑر حزيران      
 .تǅ اƹتيالƵ ǅǌلى Ɗيƈ ƥمريǅǌ المƕاƬرين



 ٢٠٠٤وǐ للجنة السورية لحقوق اإلنسان لƶاǅ التقرير السن
 

- ٢٤ - 

         ǑƼ ǑلƬنة القامùيƥم ƚاƥùحƊ نùǂلč٣/٣/٢٠٠٤       Ǒرسم ƴمƿية وƥرǂ Ƙا من احتجاجاǋǚوما ت Ü 
      ǅاƵ Ɩحما Ɩمجزر Ʀسورية من ǑƼ ýيƛم Ǌل ƚƥيح ǅل ǐƦùرز الùƕǕا ƚƥùالح ƘùانǂčĕĔ٢ ƚحي Ü

ليƬياƘ الحزƕية إلى التƶامý مƴ المواƱنين اǂǕراƕ ƥسياسة الƮƶا الƺليƲة          يالملجƿ ƘƋùواƘ اǕمن و    
 الƥƥƶ  إنƕينما تقوý المƮاƥر الǂرƥية     مواƱناǂ Źرƥيا٢đ    ÜŹوالƼ ÜƫƱƕùقùتý حسƔ الرواية الرسمية        

  حسƔ المƮاƥر الǂرƥية-Ü واƵتقلǉƦǋ Ƙ السلƱاƬƵ ƘواƑياƖ Źتجùاوز الماùƑةÜ وجرحƥƵƊ Ƙاƕǂ ƥير      
-    Ǒùحوال Ē٠٠٠               ǊليƵ ǑلقƊ ǅǌير منƛǂو Üون تمييزƥƕ ǅǌليƵ Ưƕالق ǑلقƊ ƚحي Üǐƥرùǂ نùƱموا 

                   ƖزǌجƊ ƘƶƼور ÜŹياƥرǂ Ǌونǂل ƱقƼ ǊملƵ انǂو من مƊ Ǒƶالجام Ǌنǂن سùو مƊ Ǌلùن منزùم Ưƕùالق
اǕمùن إùƛر Ʀلǁ وتيرƖ التمييز ƥư المواƱنين اǂǕراÜƥ مما ƵƊاƥ إلى اǋƦǕان ǂƦرياƘ ممارساتǌا                

 .لƛمانينياƘ اǕليمةوƿمǌƶا ƛƊناƊ Ƈحƥاƚ ا

ƌامرƵ Ɩلى  م" وƊنǌا تنƥرư Ɯمن     ÜزƵمƘù السùلƱاƋƕ Ƙن ƊياƤ ƥارجية ǂانƘ وراǉƦǋ Ƈ اǕحƥاƚ          و
Ü لùǂنǌا تراجƵ Ƙƶن ǉƦǋ اƵƥǙاƇاƵ Ƙلى لسان رƑيƩ الجمǌورية ǑƼ تƮريحاǙ Ƙحقة              "سùورية 

اǂǕراƥ  مما يƴư اǕمر ǑƼ نƮاư Ǌƕمن اƥǕاƇ السيƐ للسلƱة تجاÜ            ǉإلحǎƥù المحùƱاƘ الưƽاƑية    
 .السوريين ǑƼ مجاý حقوق اإلنسان والحرياƘ الƶامة والƤاƮة

                 ƚاƥحǕا ǉƦǋ ǑƼ تلواƿ وƊ واƕيƮƊ ينƦال Ưƶƕ ƇسماƊ اللجنة السورية لحقوق اإلنسان Ƙجلùس ƥùƿو
وƼƊ ƥùƿرجƘ السلƱاƵ Ƙن ƶƼƥاƘ من اǂǕراǑƼ ƥ اǕساƕيƴ الماưيةÜ وتتراوƟ تقƥيراƘ             . المƌسƽùة 

 ǂرĈƊ Üǐƥحيý الƬƶراƘ منǅǌ إلى القưاƇ الƶسǂرÜǐ        đ٠٠ و ٤٠٠ا ƕين   مùن تƕقوا رǋن اƵǙتقاƕ ýم     
 .واƤǓرون لǅ توجǊ إليǅǌ تǌمة

 مƶتقý وƊ ƥƿحيý    đ٠٠ويùƶتقƥ حسƤƈ Ɣر التقارير Ƌƕن ƥƥƵ الƦين ما يزالون ƿيƥ اƵǙتقاƥƿ ý يناǋز               
   ǑùƼĔ/Ē/٢٠٠٤           ǅǋين وƶال ƩƊقة رƱمنƕ التحقيق Ǒưاƿ إلى ƥراǂƊ ƚاƥحƊ يةùمانƛ ) :ǂƬ ƥحمƊ ǐر

ƥون " سيامنýƈ ƥ رƤĲ     ǑƬليƕ ýن ƊحمƵ  "    ƥاماƥčđ Źون  " ưƤر سƶيùǌƕ Ĳ    ƥزاƥ جميĲ     ýسƥƶùون   
čđŹاماƵ  "- ƥيƶس ǑلƵ Ĳ ƥانيوار محمǂ Ĳ مجو ǑلƵ ƥون " محمƥčđŹاماƵ .( " 

ستة من زƵماƼ "   ƇرƼ ƳلسƱين للتحقيق الƶسǂرǐ   "وƱƤ ǑùƼوƖ تƶƮيƥية ƼǙتة لǚنتƕاǉ استǑƵƥ إلى         
    ýƤاƥ يةƥرùǂال ƔزاùحǕسورية ا Ü          ƻƿرية وǂسƶال ƘاراƕƤستǙا ǑƼ ƖƦƼنا Ƙاǌج ǅǌمن ƘƕلƱ ƚحي 

اǕنƱùƬة الحزùƕية واǙنƮراƻ إلى ƊنƱƬة ƛقاƼيةÜ وتسجيƊ ýحزاƕ ǅǌƕاƵتƕارǋا جمƶياƿǚƵ Ǚ Ƙة              
         Ƭال Ɩوزار ǎƥùل Ǒùالسياس ýمƶالùƕ اùǌلƌ  ýمƶية والƵجتماǙون ا .    ǅزƵ لىƵ جلية ƖارƬا إƦǋ ǑƼو

مارسة نƬاǌƱا السياسÜǑ اǕمر الƥƿ ǐƦ يحولǌا إلى تنƲيماƘ         السùلƱاƘ مùنǉƦǋ ƴ اǕحزاƔ من م       
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     Ǌون لǂن تƊ ىƬƤŃة يƱين السلƕا وǌينƕ Źسياسيا ŹاƵراƮ ƚƥحŃن يƊ Ƈا اإلجراƦǋ نƋùƬ نùوم Üريةùس
     ƖيرùƱƤ يةùƿانية وحقوùإنس Ƙاƶƕùا .. تƶتراج ƥƶو ما يùǋن وƵ رارƿالقومية إƕ وريةǌالجم ƩيƑر 

Ƽ وميةƿ رƕǂƊ Ǒانƛ اǋارƕتƵاƕ يةƥرǂال ƴم Ǌƛيƥح ǑƼ سورية ǑيةƕرƵ يةƑاưƼ ةƱمح. 
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ŷناǄاƙ :يةƓاǉرƋ ƖاǄƜǉية وǄاƣ ƖاǊƜواǄ 

 
    ǅجوǋ ƴùƿو"Ǒƕاǋاحية             "إرư ǑƼ Ɩƥالمتح ǅمǖل Ɣاتǂا مǌلƺƬت Ƙانǂ Ǒالية التƤال Ǒانƕالم ƥحƊ لىƵ 

     ǑƼ قƬمƥƕ Ɩزù٢المē نيسان  /Ɗ  ýريƕ٢٠٠٤     Üالرواية الرسمية Ɣحس     Ƙيرƺت Ǒالت ƘاƱالسل Ƙالƿو
نùǌا ƿتلùƛǚƛ Ƙùة مùن المǌاجمين واƵتقلƘ الراÜƴƕ وƊنǌا اǂتƘƽƬ مƤزن Ɗسلحة تاƶƕاŹ                إروايùتǌا   

تنƲيƮ ǅرƟ مقرƕون من السلƱة لوساýƑ اإلƋƕ ǅǚƵن Ʀǋا الǌجوǅ من ýƶƼ            و. للمجموùƵة المǌاجمة  
" ƖƥƵاùالق"       ýاƿ ǐورùالس ƩيùƑن الرùǂل Ü :زولةƶة محلية مƛƥا حاǌإنÜ وǁلة ترƉưية وƼاƽƬال ǅاƥƶان 

                ǅن تحوƊ ǁوǂƬلل ǅجوǌا الƦǋ ýالجارية حو Ƙن حقيقة التحقيقاƵ ةƱمن السل Ɩƥوارùال Ƙاùلومƶالم
ƘƽƬǂ ǅƛ مƮاƥر مƱلƶة    . حùوƥ ýواƴùƼ الƶملية ومنƦƽيǌا ومƥƮاƿية المƶلوماƘ التǑ ورƵ Ƙƥنǌا          

موƵة مسلحة وƿواùƵ Ƙن وùƿوƳ مواجǌاƘ مسلحة ǑƼ مƥينة السلمية التاƶƕة لمحاƲƼة حماƕ Ɩين مج   
مùن المƤاùƕراƘ الƶسǂùرية ƥƶƕ يومين من ǋجوǅ المزƵ ÜƖنƥما حاولƥ Ƙورية مƤاƕراƵ Ƙسǂرية                

وǂƦرƘ اƕƤǕار Ƌƕنƿ ǊتƭƤƬ ý من ýƈ       . اùƿتحاǅ مùنزý تسǂùنƊ ǊسرƖ مƶروƼة ƕتوجǌاتǌا السلƽية         
 ولǅ تنƬر السلƱاƘ السورية ƕƤ ǐƊر حوƦǋ ýا الحاƚƥ        . الǂيǚنƕ Ǒùيùنما ùƼر ùƮƤƬان Ƥƈران        

ǊيƼ ةƑƥاƕا المǋارƕتƵاƕ. 
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ŷية: تاسعاǄǘƳية واإلƻحƬال Ɩم والحرياǘƳحافة واإلƬال 

 
                ǐƊر رƬنƕ اǌيƼ Ơيسم Ǚو Üولةƥة للǂة مملوƵية والمسموƑوالمر ƖƇالمقرو ǅǚƵاإل ýƑاùوس ýزاùت Ǚ

           ǅǂالحا ƚƶƕال Ɣوحز ǅƑالقا ǅاƲلسياسة الن ǅƵاƥال Ǒالرسم ǐƊرùير الùƹ .  ƻحƮالƼ   ǑƼ رƥƮت Ǒالت
          Üرسمية ǊƕƬ وƊ ميةùا رسùǌلǂ وريةùس  ýƛا      وتمǌƶة مƽمية المتحالƥة التقǌƕالج ƔحزاƊ وƊ ةƱالسل .

     ƻحƮ ة إلىƼاùưاإلƕƼ"رينƬو" ت"ƚƶƕو" ال"Ɩورƛاإلنجليزية ("سيريان تايمز "و" الƕ(Ü   ƔحزاƊ رƥƮت 
يǌاÜ مƮ ýƛحيƽة   الجǌƕùة ƮحƽاŹ ما زالƶư Ƙيƽة اǙنتƬار والتƛƋيرÜ لǅ يتƶرƻ الƬارƳ السورƵ ǐل            

الحزƔ " (النور"Ü وƮحيƽة   ) ƽƮوان ƥƿسǑ  -اǙتحùاƥ اùƬǙتراǑǂ     (نƻùƮ الǌùƬرية     " الميƛùاق "
   ǑƵيوùƬالĲ    ýùƮيƽال Ɵناùج (   ةƽحيƮو Ü"اقƼƈ) "  Ɣرƶيين الǂتراƬǙة اǂة  ) حرƽحيƮو"ǐوƥالوح "

)   Ɣزùيين  حǂتراƬǙن اùوييƥة   ). الوحƽحيƮ قىƕم     " النور"وت ǉرƬلما تن Üاǌينƕ ŹاراƬر انتƛǂǕا  ƥن موا
 .تتưمن النقƥ لƯƶƕ السياساƘ الحǂومية

 ÜاǕسƕوƵيةƵ Üلى اƵتƕارǋا المجلة السياسية المستقلة الوحيƕƊ "      ƖƥيƯ وƊسوƥ "وƕيùنما تسùوق مجلة      
ƥيƥالج ǐالسور ƳاƼƥوزير ال ýا نجǌǂمالƼ Üمةǂالحا ƘاƱر السلƑواƥ نƵ Ɩƥيƶƕ يرƹ اǌنƎƼ. 

ƮƕورƮƤƬ Ɩية ǑƼ تƛƶر ƥƮور Ʈحيƽة ساƥƵ " ǅǋنان Ƶمران"وùǂان وزيùر اإلǅǚùƵ السùاƕق        
" ǐرùومƥية " الƵوƕùسǕاÜ             ǑƼ اǌƮيƤتر ƇاƺلƎƕ قƕالسا Ƈالوزرا ƩيƑرار من رƿ ŹيراƤƊ رƥƮ تىùح 

٣č٢٠٠٣يوليو /  تموز. 

               ǅاƵ Ʀمن ƘيƺلƊ ة ومجلةƽحيƮل ŹاƮيƤر ترƬƵ مسةƤ نƊ Ƙراساƥال ǎƥùر إحùǂƦما  ٢٠٠٠وتƥنƵ 
              Ƽ وميةǂير حùƹ ةƼحاùƮ ورƥùƮƕ Ɩرùم ýوǕ ŹرياùƲن Ơمùس ƥǚƕال Ǒ .    نƊ رǂƦالƕ يرƥومن الج

التراùƤيƭ تمùنƹ ƠالƕùاŹ لمƕƱوƵاƘ إǚƵنية Ɗو Ƶلمية Ɗو رياưية Ɗو ƛقاƼية Ɗو ƽƱƊاÜý وƛǂير من                  
ƘاƵوƕƱالم ǉƦǋ Ǌوج ǑƼ ƴưتو Ǒالت Ƙاƥقيƶة والتƕƶƮال ƱروƬال Ɣƕسƕ ƘيƺلƊ ƭيƤالترا. 

لمقيƥ للحرياƘ  وتǂ ƴùưƤاùƼة الùƮحƻ والمجƘǚù والنƬراǑƼ Ƙ سورية لقانون المƕƱوƵاƘ ا             
الǐƦ يƤوý رƑيƩ الوزراƇ إلƺاƇ ترƤيǐƊ ƭ       و ٢٠٠čسƕتمƕر  / الùƮاƥر Ɗ ǑƼيلوý   و ÜاإلǚƵمùية 

 ƔاƕسǕا Ƈاƥƕون إƥو ǅǚƵوزير اإل Ɵتراƿلى اƵ Ƈناƕ ةƵوƕƱم) Ɩƥ٢٢الما.( 
                   ǅǚƵاإل Ɩق من وزارƕن مسƦلى إƵ ýوƮحاجة للحƕ سورية ǑùƼ ǑƽحùƮال ýùمƶال ýزاùا يùوم

وريةÜ وما تزاý تلǁ الجǌاƘ تمنƴ الƮحƽيين من مزاولة ƵملƊ ǅǌو تنزƳ            والجùǌاƘ اǕمنùية ǑƼ س     
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               ǅǌưƶƕ ƴưƤوي Üالرسمية السورية Ƙللسياسا Ɩير المتحيزƹ ǅǌتùيƱƺت Ɣƕùسƕ ƭيùƤالتر ǅǌنùم
      ǑƽحƮال ǑƵƥاست ƥقƼ ÜƇاƵƥتùسǚل"  ƠالƮ Ɯياسين الحا "      ǎرƤƊ ŹاƽحƮار وǌة النƽحيƮ Ɣاتǂي ǐƦال

مقاƘǙ "جǊ إليǊ تحƦير ƥƬيƥ اللǌجة وتƥǌيƋƕ ƥن Ǚ يǂتƔ إلùى ƕƶùƬة اǕمùن السياسƥƕ ǑùمƬق وو     
" ǌƮيƔ التý "واسùتǑƵƥ للتحقيق مراسƮ ýحيƽة الƥستور اǕرƥنيةÜ المواƱن اǕرƥنƥǋ "Þ .!          Ǒامùة 

          ǑƼ ŹحقاǙ ǊنƵ ƜرƼƊو ýتقاƵǚل Ưرùƶت ǐƦùالē/čč/٢٠٠٣     ǐالسور ǑƽحƮال Ưرƶوت Ü" ýاسƕ
 ǑùƵاƼالم       " الر Ǌمنزل ƇǚùƤوإ ƖƥيƥùƬايقة الùưللم       ýيلوƊ رǌƬ ýƑواƊ ǑƼ Ɩالقوƕ ولةƥجر من الƋست /

 . Ƶلى Ƥلƽية مقاƘǙ نقƥية ǂتǌƕا ƥư الƽساƥ المستƬرǑƼ ǐ محاƲƼة الحسǂة٢٠٠٣سƕتمƕر 

   ǅوùلوماتية    "وتقƶورية للمùية السùƶو" الجم"  ƘǙاƮتǚامة لƶسسة الƌة    " المǂƕƬƕ ǅǂالتحƕ سورية ǑƼ
         Ǔا ƘراƬƵ Ƈاƥا السوǌمتƑاƿ ǅưوت Üسورية ǑùƼ Ƙùارية     اإلنترنƕƤترونية اإلǂاإلل ƴƿمن الموا ƻǙ

     ýيƕلى سƵ Ƙƕحج ƥقƼ Üاǌتمامǋا ƖرƑاƥ ǑƼ ون سوريةǂت Ǒالت ǁتل ŹاƮوƮƤو Üاǋواùانية وسùواإلنس
     ƴùƿمو ýاƛùرق "المƬار الƕƤƊ "       ƶƿمو Ƙƕحج Ǌلƕƿ ومن Üار السوريةƕƤǕا ǑƼ ƭƮƤالمتǑ" ƻǚإي "

الحزƔ الƬيوǑƵ  "رƕ ǑƼ ƖاريƵ Ʃن     الƮاƮ "ƥحيƽة الرǐƊ اإللǂترونية  "Ü وحجƘƕ موƴƿ    "مùǂتوƔ "و
-    Ǒùالسياس Ɣùتǂالم "   ǑƼ Ƙƕحج ǅùƛ Ü٢č/٣/٢٠٠٤ ƴƿسورية" مو ǑƼ ƇاǂرƬ لناǂ" ǑƼ Ƙƕوحج Ü

ƿ( ÜامƬلو ƥوǂ Ƙوǅ وƵاموƥا ƥوǂ Ƙوǅ وƽƵرين نƘ       (مايو الماǑư المواƴƿ الǂرƥية      /ǌùƬر Ɗيùار   
            ƴƿمو ƖƥيƥƵ Ƙنواùس Ʀنùم Ɣùتحج ýزاùت Ǚاللجنة السورية لحقوق اإلنسان   "و"  Ü   ǑƼ ƘƥاƵ اǌنǂل

وتƶتƕر منƲماƥ Ƙولية مƥاƶƼة Ƶن ". ǋوƘ ميùƕ"ýريý الماǑư ورƘƶƼ الحƲر Ƶن موƊ       ƴƿ/ نيسùان 
إلى  )čĕ) "Article 19الماƖƥ "حùرية الùƮحاƼة سورية مقيƖƥ لحرية اإلنترنƘƕǋƦ ýƕ ÜƘ منƲمة   

               Źاƥوتقيي Ƙنترنǘل ŅƇاƥƵ رƛǂǕا ƖرùƬƶة الùمƲنǕمن اùư وريةùس ǑùƼ ةƱلùالس ƻنيùƮت ƥùح
Ǚ                 ǑƼ Ɩƥواح Ɩا مرǌحƽƮة تƮرƼ ǅǌل Ơتت ǅنين السوريين لƱمن الموا Źيراƛǂ نƊ تىùح ÜÜاǌامƥƤتùس

              ǁترƬم ƻلƊ مانينƛ ǅǋƥƥƵ يتجاوز Ǚ سورية ǑƼ Ƙو اإلنترنǂترùƬمƼ Üǅǌياتùمانية    -حƛ ýƮƊ من 
     ǐورùيون سùر ملùƬƵ .   إن ýƕ"  ǐورƹاƬالرحمن ال ƥƕƵ "      ǅاƵ ýƑواƊ ǑƼ ýتقƵا ǐƦمة  ٢٠٠٣الǌتƕ 

  ƴƿمو ƠƽùƮرق " تƬار الƕƤƊ "       ǑƼ ýƛم ǉƥموا Ưƶƕ ƴة وتوزيƵاƕƱوč٤/č٢/٢٠٠٣   ǅماƊ مةǂللمحا 
 مما يوحƊ Ǒن ƼترƖ سجنƥƿ Ǌ تƱوǅƛ Ü         ǅƛ Üý نقý إلى سجن Ʈيƥنايا     Üمحǂمùة Ɗمùن الƥولùة الƶلùيا       

         ǑƼ لياƶولة الƥمن الƊ ةùمǂمح ƘرƥùƮƊسنتين      / حزيران ٢٠ Ɩƥالسجن لمƕ Źماǂح ǊليƵ ǐيونيو الجار
ƻƮون. 
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   ǑùƼوčč/đ/لى       ٢٠٠٤Ƶ Ưƕمنية القǕا ƘاƱالسل ƘلقƊ " ق الميرƑاƼ "     يةƿƦǚينة الƥم ǑƼ ƳارƬال ǑƼ
" محمƥ جمƶة ƿوƕان  "لǂترونيةǅƛ Ü اƵتقلƥƮ ƘيقǊ     اإل" الرƕ"ǐƊسƔƕù حيازتƵ Ǌلى نسƤة من Ʈحيƽة        

              ǑƼ Ǌيلƕس ǑلƤن تƊ ýƕƿ ýالجوا Ǌƽاتǋ لىƵ Ǌƕ ýاùƮتǙا ƥرùلمجč٠/Ē/٢٠٠٤    ƴتوزيƕ Ǌامǌر اتƛإ 
     ùƛة وإùƕƦاǂ ارƕùƤƊ             قƕالسا ǑƼ ان سجنƕوƿ نƊ رǂƦالƕ يرƥومن الج ÜمةǕر اƮناƵ ينƕ ةƿرƽالت Ɩار

   Ɩƥùلمčē ŹاماƵ  .  ǑƼوĕ/Ē/من           ٢٠٠٤Ǖا ƳرƼ ǅماƊ ýوƛالم ƖرƮن ƥاǌج ǑƽحƮال Ɣاتǂمن ال ƔلƱ 
                ƥيƥǌوت ƠريƮ يرƦتح Ǌتلقي ƥƶƕ Ǌيلƕس ǑلƤƊ ƥƿو Üاǌƕتǂي Ɩƥƿنا ƘǙومقا Ƙاƕتاǂ ǑƼ للتحقيق ǑùلƤاƥال

 . يǂتƔمƱƕن ƶƕواƔƿ ما

الǌيƑة الƶامة  "اإلƦاùƵة والتلƽزƖ والقناƖ الưƽاƑية ǑǌƼ مملوǂة حƮراŹ للسلƱة وتتƴƕ           محùƱاƊ   Ƙمùا   
الưƽاƑية ƛƊناƇ تƱƺيتǊ   " الƶرƕية" مراسƿ ýناƥƕƵ"    Ɩ الرزاق سليǅ  "وƥùƿ اƵتقý    ". لƦǘاùƵة والùتلƽزيون   

       ǑùƼ ǑلùƬالقام ƚاƥùحǕčđ/٣/٢٠٠٤   ǊنƵ ƜرƼĈƊ ǅƛ Ü     ǅياƊ ƖƥƵ ƥƶƕ رƛإ  Ɗ ƖرƥاƮم   ýة التسجيƱرƬ
ǉيرƦوتح ÜويرƮوالت. 
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ŷراƪاƳ :يǄǂالس ƲǄƜحرية الت 

 
تƥاƘùƵ جùǌاƘ سياسية مƶارưة ومƥنية وحقوƿية للقياƕ ǅاƵتƮاماƘ للتƕƶير Ƶن رƊيǌا ǑƼ القưايا            
                 ýƕ ǅǚسƕ ن يمرƊ Ǒسلم ǅاƮتƵا ǐǕ Ơتسم ǅالسورية ل ƘاƱن السلǂل Üƥلƕلى ساحة الƵ Ɩƥتجùالمس

ملƘù مƴù المƶتùƮمين ƕقسùوƖ ومنƘƶ اƵǙتƮاماƘ وƿامƕ ƘاƵتقاý وتقƥيƯƶƕ ǅ المƬارǂين               تƶا
Ƽلقƿ ƥمƘƶ السلƱاƘ السورية اƵǙتƮاماƘ     . للمحاǂمùة Ɗماǅ محاƵ ǅǂسǂرية واستƛناƑية ƹير ƿانونية       

     ýƛا مǌƕ ةƕالƱالم ƔǚƱǂ ǅǌا من حقǌنƊ مور يرونƋƕ ةƕالƱللم Ɣق وحلƬمƥ Ǒتƶجام ǑùƼ يةùƕǚƱال
.  القاƎƕ Ǒùưحýǚ الƥولة من التزامǌا ƕتوƲيƻ المǌنƥسين ƥƶƕ تƤرجĒ          ǅǌمرسùوǅ رǅùƿ     إلùƺاƇ ال  

وƿمƘùƶ السùلƱاƘ اǕمنùية ƕقسوƖ اƵǙتƮاǅ الƵƥ ǐƦا إليǊ نƱƬاƇ حقوƿيون ومƥنيون إلنǌاƇ حالة           
مارƩ الماÜǑư وǂانƘ تƲاǋرƿ Ɩاǌƕ ǅا ƽƱƊاǂƊ ýراƥ        / الùƱوارǑùƼ Ə سورية ǑƼ الƛامن من Ʀƈار        

       ƥùƿ ǅùǌويƦ قةƼرùƕ             من ƥƥƵ ýتقƵوا ƻنƶƕ ƘƿرƼ ƥƿ قƬمƥƕ Ɩƥالمتح ǅمǕا Ɣاتǂم ƥحƊ ǅماƊ Ƙƶمƿ
يونيو الجارǐ لǅ تسمƠ السلƱاƘ اǕمنية   / اùƕǓاƇ المùƬارǂينÜ وǑƼ الحاǐƥ والƬƶرين من حزيران        

                 Ɵق سراǚƱƎƕ ةƕالƱوم Ǒالسجين السياس ƴم Źامناưق تƬمƥ ǑƼ ǅاùƮتƵا ƚوƥùحƕ قùƬمƥ ǑùƼ
 .لى تƽريق القاƥمين وưرǅǌƕ وإǋانتǅǌالمƶتقلين السياسيينÜ وƵمƘƥ إ

ومùا تùزاý السلƱاƘ السورية تمنƿ ƴياǅ منتƥياƊ Ƙو ترƤيǌƮا Ƶلى الرǅƹ من Ưƹ الƱرƵ ƻن                 
نùƬاƯùƶƕ Ʊ المنùتƥياƘ مýƛ منتǎƥ جماý اǕتاسÜǑ ولǅ تسمƕ ƠترƤيƭ إǙ منتǎƥ وحيƥ لưƶو                 

 .مجلƩ الƔƶƬ محمƥ حƫƕ المقرƔ من جǌاƘ رسمية وƊمنية
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