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  باقعلا نم تالفإلاو بيذعتلا تاسايسو ةيبرعلا ةضافتنالا
  

حاتجت يتلا ةيطارقميدلل ةديؤملا ةيعامجلا تاجاجتحالا ةجوم عمق  فدهب ةبكترملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةريتو دعاصتنإ 
ةمظنألا تمدختسا دقف . روذجلا ةقيمع باقعلا نم تالفإلا ةفاقث نم تاونس جاتن وه ةيبرعلا ةقطنملا ءاحنأ عيمج
طسوألا قرشلا نادلب عيمج يف  جهنمم وحن ىلع بيذعتلا ةيدادبتسالا ، ابيرقت ةبيرغ طامنأ نع رفسأ ام وهو  ةديدع تاونسل

   .ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيطارقميدلا يديؤم نم فالآ دض ايلاح سرامُت بيذعتلا نم
  

ةضراعملا دض اميسال ،رصمو نيرحبلا  ،ايروس يف بيذعتلا مادختسا نامزلا نم دوقعل ناسنإلا قوقح تامظنم تقثو 
بيذعتلا هل عباتلا - ةعمسلا ئيس - ةلودلا نمأ زاهجو رصم يف مكاحلا ماظنلا م ادختساو. نييمالسإلا نيفرطتملاو ةيسايسلا

ًفيلح ماظنلا اذهحبصأو ،يضاملا نرقلا تانيعست يف اميسال ،نوجسلا يف نييمالسإلا دض جهنمم لكشب  تايالو لل ايوق ا
". باهرإلا دض برحلا"نم ءزجك يرسقلا ميلستلل اهجمانرب  نمضقحال تقو يف ةدحتملا  سرام ي بيذعتلا ناك لثملابو

ةعمسلا  وئيس بيذعتلا ىفرتحم ناك ثيح ،يضاملا نرقلا نم تانيعستلاو تانينامثلا يف رركتم لكشب نيرحبلا يف
مقر يكلملا موسرملا قحال تقو يف هسرك يذلا رمألا ،ةناصحب نوعتمتيو بيذعتلل رضخأ ءوض ىلع نولصحي 

،امأ  ٥٦/٢٠٠٢.١ هنأب لوقلا نكميف ايروس زكارمو نوجسلا ترهتشا دقف ،ةقطنملا يف  ادطوت رثكألا ةيسيلوبلا ةلودلا ا
  .دسألا ةلئاع مكح نم ةيضاملا نيعبرألا تاونسلا ىدم ىلع يجهنملا بيذعتلا ةسراممب ايروس ىف ةعمسلا ةئيس لاقتعالا
  

ُتساايروسي ف قاطنلا ةعساو ةيعامجلا تاجاجتحالا باقعأ يف •  عمقل ةيشحو رثكأ ةديدج بيذعت بيلاسأ تَثدح، 
راذآ /سرام ذنم ليتق ٧٠٠٠نم رثكأب مهددع ردق نيذلا ىلتقلا نيب نم تائملا نأ دقتعي و. ةيبعشلا ةضافتنالا

ةافولا تالاح ددع لصو ،ةيلحملا ناسنإلا قوقح تاعامج هتدروأ امل  اًقفوو ،بيذعتلل ةجيتن مهفتح اوقل، ٢٠١١
 .كلذىلإ ةفاضإلاب بيذعتلل نيزجتحملا فالآ ضرعت امك  ،٢ةلاح ٤٨٠ىلإ بيذعتلا ةأطو تحت 

  

،  بيذعتلل ةقثوم ةميدق تاسرامم مدختسُت تاوارهلاب برضلاو ،عفصلا  نيب عونتتنيزجتحملا دض عساو قاطن ىلع
تاينقتو  ،قيلعتلا ،رئاجسلاب قرحلا ،ءابرهكلاب قعصلا ،قدانبلا باقعأو ةيئابرهكلا كالسألاو ةيبشخلا يصعلاو

بيذعتلا بيلاسأ دتمتو ". حبشلا"، و"يئابرهكلا شعنلا"و ،"رئاطلا طاسبلا"، و"يناملألا يسركلا"لثم ةنئاش ىرخأ 
 لبق ةيلسانتلا ءاضعألا كلذ يف امب مسجلا نم ءازجأ رتبو ،ةبلص ءايشأ مادختساب باصتغالاو نعطلا  اضيأ لمشتل

                                                                 
. ٢٠٠١ عام قبل ارتكبت التي االنتھاكات عن األمنیین والمسؤولین الدولة لمسؤولي القضائیة المالحقة من حصانة ٥٦/٢٠٠٢ رقم الملكي المرسوم یمنح ١  

سوریا ثورة شھداء بیانات قاعدة وثقتھا التي لألرقام وفقًا ٢    
h p://www.syrianshuhada.com/default.asp?lang=en&a=st&st=9.  
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ب ءاضعأضعب ةلازإ وأ عازتناو ،رفاظألاو رعشلا عزنو ،ءاوس دح ىلع ةافولا دعب وأ  رهُت اهنأ دَقتع   ي يتلا مسجلا
قورح راثآ اماع  ٢٦رمعلا نم غلابلا رطم ثيغ طشانلا ةثجل تاطقل رهظُتو  .قحال تقو يف عابُتو ايروس جراخ
  . هئاضعأ ضعب ةقرسل حتُفو عطُق هنطب نأ دقتعي ثيح ،هنطب يف ةريبك ةبدنو هردصو هقنع ىلع ةديدش
دعب ربج ُأ مث ،مايأ ةدعل نيمدقلا ىلع حربم برضل ضرعت هنأ مهيلع ينجملا دحأل ىرخأ ةداهش ليصافت ركذتو

يشملا ىلع كلذ  نوكي ،كمحل يف حلم لا لخدي مث كامدق فزنت امدنع"هنأ  احضوم ،حلملا اهيلع رثن روخص ىلع
   ٣."برضلا نم ريثكب اماليإ دشأ كلذ

 

يلوت ذنم ةنيهمو ةديدج بيذعت بيلاسأ ترصميف  •  مدخُتسا يف دالبلا نو ئش ةرادإ ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ، 
تاوارهلا يجهنم لكشبو يضاملا ماعلا لاوط ةيركسعلا ةطرشلا تمدختسا دقف . ٢٠١١طابش /رياربف ١١

ىلع نييئانج نيزجتحمو نييسايس نيلقتعم نم تاداهش عازتنال وأ ةيملسلا تارهاظملا قيرفتل ةيبشخلاو ةيئابرهكلا 
 ٢٠١١يناثلا نيرشت /ربمفون يف عساو قاطن ىلع "شوطرخلا"و يطاطملا صاصرلا مدخُتسا امك. ءاوس دح
ىحرجلا فالآو ىلتقلا تارشع طوقس نع رفسأ امم٢٠١٢طابش /رياربفو نييرصم ةثالث يقل ،كلذ ىلع ةوالع . ، 
يف نلقتعا ةر هاظتم ةرشع عبس تضرعتكلذ ىلإ ةفاضإلاب . زاجتحالا قفارم يف بيذعتلل ةجيتن مهفتح لقألا ىلع

لمشو . يركسع نجس يف نهدوجو ءانثأ" ةيرذعلا تارابتخا" ـب ىمسي امل راذآ/سرام ٩يف ريرحتلا ناديم 
 ٢٠١١لوألا نوناك /ربمسيد يفتارهاظتملا دض شيجلا هسرام يذلا فنعلا  ط ابض دحأل ةعورم ةلواحم اضيأ

تاوقلل ىلعألا سلجملا سيئر ،يوا طنط نيسح دمحم ريشملل زمري يذلا - " T"وأ " ط"فرح رفحل شيجلا 
ةيقيقح ةلءاسمل صخش يأ ضرعتي ملو . يركسعلا مكحلا دض اهرهاظتل تاجتحملا ىدحإ سأر ىلع - ةحلسملا 

 .كرابم ماظن لظ يف تبكترا يتلا مئارجلا نع وأ هذه بيذعتلا مئارج نع
 

،  ةلواحم مغرب • بيذعتلا عقاوم ددع ريبك لكشب ديازت تةيطارقميدلاب ةبلاطملا تاوصألا تاكسإ ةيدادبتسالا ةمظنألا
بيذعتلا سروم نيرحبلايفف .  بيذعتلا ىلع فارشإلا نع ةلوئسملا اهل ةعباتلا تائيهلا وأ ةيموكحلا تانايكلاو  ،

دنعو ،زاجتحالا زكارم يف  ٢٠١١طابش /رياربف يف ةيعامجلا تاجاجتحالل ةمعادلا تاعاطقلا وأ نيرهاظتملا دض
دبع ناسنإلا قوقح نع زرابلا عفادملا ةلاح ربتعتو . تايفشتسملا يفو ،لاقتعالا لبق لزانملا يفو ،شيتفتلا طاقن

ةايحلا ىدم نجسلاب مكح ءاضقل  ٢٠١١ناسين /ليربأ ٩ذنم نجسلا يف يقب ثيح ،ةمداص ةلاح ةجاوخلا يداهلا 
، ضرعت ثيح ،ةقفلم مهتب  هزاجتحا ءانثأ باصتغالاب دد  هو ةمئالملا ةيبطلا ةياعرلا هنع تعنمو ،ديدش بيذعتل

 .هكف يف رسك نم نهارلا تقولا يف يناعي وهو
 

رصميف ةروثلا ىلع هسفن رمألا بحسنيو  • ي يتلا  ، ، مايق ذنماهيف بيذعتلا س رام زاجتحالا قفارم يف سيل  ةروثلا
 ناديم نم ةبيرقلا قطانملا ضعب يفو  ٤اضيأ ةيركسعلا نوجسلا يفو لب ،بسحف ةطرشلا زكارمو ةينوناقلا

 ةدعل بيذعتلل عقومك مدخُتسا يذلا (يرصملا فحتملا لثم ،بيذعتلل نوضرعتيو نوجتحملا زجتح ي ثيح ريرحتلا
                                                                 
 ٣ Miller, Jonathan, “Syria Torture Machine,” the Guardian, h p://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/13/syria-torture-
evidence?CMP=twt_gu  

  .  شائع أمر التعذیب ممارسة حیث النیابة، وفي عسكریة سجون في وقتًا المعتقلین معظم وقضى. مصر في عسكریة محاكمات إلى مدني ١٢٫٠٠٠ من یقرب ما أحیل  ٤
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ةيلخادلا ةرازو تاعاقو )٢٠١١ماع يف رهشأ  ربمفون يف صخألا ىلع تا(،   ، )٢٠١١يناثلا نيرشت / مدخُتسا يتل
ةفاضإلاب اذه )٢٠١١لوألا نوناك / ربمسيد يف(ءارزولا سلجمو ىروشلا سلجمو يرصملا ناملربلا ىنبمو   ،

ي ف تديازت - قلقلل ةريثم- ةسرامم ةريتو تدعاصت ،كلذ ىلع ةوالع . عراوشلا يف نيجتحملا لكرو برض ىلإ
ثيح ٢٠١١لو ألا نوناك/ربمسيد قلطي مث بيذعتلل نوضرعتيو ،نيلوهجم نييندم دي ىلع نيطشانلا فاطتخا مت ي، 
  .مهحارس

 

دارفأ بيذعتلا سراميف ايروسيف امأ  • نمألاو شيجلاو ةيوجلا تاوقلا تارابختساو ةيركسعلا تارباخمل ل نيعبات، 
فرعت يتلا (ةموكحلل ةعباتلا تا يشيليملا نع ًالضف ،يروهمجلا سرحلاو ةلودلا نمأ ةزهجأو يئانجلا
موقت ثيح ،ايروس ءاحنأ عي مج يف رشتنت اهب ةصاخ زاجتحا زكارم ةينمألا ةزهجألا هذه نم لكلو"). ةحيبشلا"ـب
سرادملاو ةيضايرلا بعالملا لخاد كلذ يف امب ،نوجسلا ىلإ مهلقن لبق نيلقتعملا ىلع ظفح تتو بيذعتلا ةسراممب
 سرامي يتلاو ،قاوسألا ىتحو يف بيذعتلا مادختسا  ديدشلا قلقلا ريثي اممو. اضيأ عساو قاطن ىلع بيذعتلا اهيف

 بيبط ةداهشل  اًقفوف. ةدع ريراقت يف قثوم وه امك ،ةيبطلا مقاوطلا لبق نم انايحأ ،ةيروسلا تايفشتسملا ضعب
صمح يف تايفشتسملا دحأ يف ةضرمم ىأر هنأ ركذ ،ير وس  ١٤هرمع  ايبص برضت تاقلطب ب يصُأ اماع
قوقح سلجم لبق نم ةفلكملا - ايروس نأشب ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةلقتسملا قيقحتلا ةنجل ريرقت دروأ دقو  .٥ةيران
ةرشع ةثلاثلا نيب ايروس يف بيذعتلا اياحض نس حوارتيو . لافطألا بيذعت نع قاطنلا ةعساو ليصافت -ناسنإلا

  .نيعبسلاو ةيناثلاو
  

بيذ عتلا مادختسا ديازتي عازتنا  ضرغ نايحألا ضعب يف زواجتيو ،ةريبك ةجردب اضيأ باقعلاو فيوختلل ةليسوك
ةمظنم نم يناروح ميدن هفصو ام وهو ،نيعم ببس نود ىتح بيذعتلا إ ىلإ ،تافارتعالا وأ تامولعملا   مدخُتس

معز ،ليبقلا  اذه نم ثداح يفو ٦".هل ىنعم ال"يذلا بيذعتلاب " شتوو ستيار نمويه"ناسنإلا قوقح ةبقارم 
ىلإ لوحتلا نم اهعنم ديري ناك هنأ وه نيتنس اهرمع ةاتف ىلع رانلا قالطإ ءارو ببسلا نأ شيجلا يف طباض 

ىلإ مهدالوأ ميلستل مهيلع طغضلل امإ نيطشانلا ضعب براقأ دض بيذعتلا م . ربكت امدنع ةجتحم  دختس  ي امك
رشع ةينامث رمعلا نم ةغلابلا ينسحلا بنيز ةرسأ ت ملست دقو. ةرسألل يعامجلا باقعلا نم عونك وأ تاطلسلا

بنيز نأ ركذلاب ريدجلا . اهيخأ تافر نع ثحبت تناك امنيب ،ةحرشملا نم بيذعت راثآ تلمح يتلا اهتثج ًاماع
  .تاجاجتحالا يف اهقيقش طروت ببسب لتقلاو بيذعتلل تضرعت

  

ضرعت امك ،نيرهاظتملا نم ىحرجلا جالع ىلع باقعلا نم عونك  نيرحبلايف بيذعتلل ءابطألا ضرعت ،لثملابو  •
ةرطيس تحت ةمانملا يف يسيئرلا ةيناملسلا ىفشتسم لازامو . تايفشتسملا لخاد لاقتعالاو بيذعتلل ىضرملا

                                                                 
    سي بي بي أنباء وكالة علیھا حصلت شھادة إلى استنادًا ٥

http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-middle-east-15433916 
 

  the Guardian,  e Machine,”Miller, Jonathan, “Syria Tortur٦-torture-h p://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/13/syria
 evidence?CMP=twt_gu 
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،ىتح نمألا تاوقو ةموكحلا  جالعلا يقلتل ىفشتسملا اذه ىلإ باهذلا ةطرشلا يديأب نيباصملا  مجحيو اذه انتقو
اهنم ىشخ"نكامأ نيرحبلا يف تايفشتسملا تحبصأ دقو . لاقتعالل مهضرعت نمافوخ  الب ءابطأ ةمظنمل اقفو " ي

  ٧.دودح
  

 بيذعتلا نم قايسلا اذه رقتفا ةمكحملا ىلإ  ايروسيف عضولا ةلاحإ يف لشفلا ناك امبرو . امامت ةلءاسملا ىلإ قاطنلا عساو
  .كلذ ىلع ةجاجف رثكألا ليلدلاوه ةيلودلا ةيئانجلا 

  

باقعلا نم تالفإلا دوسي ،ةلءاسملا وحن ةيرهظم وأ ةيليمجت تاوطخ تَذخُتا ثيحرصمو نيرحبلايف ىتح و يفف . ، 
يتلا ،نيرحبلا يف ةلقتسملا قيقحتلا ةنجل تايصوت عيمج ذيفنتب كلملا دهعت نيرحبلا  ، يف  ايجهنم حبصأ بيذعتلا نأ اهيف ءاج
 ٢٠١٢يناثلا نوناك /ريانييف لقألا ىلع بيذعتلا ةأطو تحت ةافو يتلاح تقثو ناسنإلا قوقح تاعامج نأ ديب ، ةكلمملا

ا نوناك/رياني رهش لالخ ريراقتلا نم ديدعلا دافأو. هدحو ددع يف نيجتحملا تبذعو تزجتحا نمألا تاوق نأ  اضيأ يناثل
نع ًالضف ،بابشلل سبانس لزنو ،ناكازرك ةيدلب ىنبمو ،ةرتس  ةطرش زكرم فلخ دوجوملا ءانفلا لثم ،ةماعلا نكامألا نم
ةرايز ءارجإ ىلع بيذعتلاب ينعملا صاخلا ةدحتملا ممألا ررقم ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ثحيو . ءانبلل عقاوم
  .نكمم تقو برقأ يف نيرحبلل
  

 عضولافلتخي الو  ةءاسإلاو يندم  ١٠٠نم رثكأ لتقم لوح تاقي قحت حتف يف رمتسم يركسعلاسلجملاف . اريثك رصم يف
قحالي ،لباقملا يفو . جئاتن يأ نع رفست ال تاقيقحتلا هذه نكلو ،ةطلسلا ىلإ هلوصو ذنم نيرخآلا نييندملا نم ديدعلل

ناسنإلا قوقح لجس داقتنا ىلع ؤرجت يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا يجهنم وحن ىلع ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا 
  .بيذعتلا مئارج نع نيلوئسملا ةبساحم ىلإ وعدت يتلاو ،هب صاخلا ةعمسلا ءيس

                                                                 
   البحرین في المرضى على العسكري االنقضاض: بالشلل أصیبت الصحیة الخدمات: حدود بال أطباء ٧

http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2011/Bahrain_BP_Final_06042011_2106_FR-EN%20LOGO.pdf  
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