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 مقدمة 
 الجهر بتضامنهم مع االحتجاجات الجماهريية الداعية إىل اإلصالح التي هزت سورية دأب العديد من السوريني عىل

آذار، والتي ردت عليها السلطات السورية عىل نحو وصفته منظمة العفو الدولية بأنه يرقى إىل مرتبة /منذ مارس

وتعرضوا للمضايقات من ولدى قيامهم بذلك، تبني لهم أنهم يخضعون للمراقبة املنتظمة 1. جرائم ضد اإلنسانية

جانب املوظفني الرسميني يف السفارات السورية وغريهم ممن يعتقد أنهم يعملون بتكليف من النظام السوري، 

وعىل ما . وعلموا  كذلك أن أقرباءهم يف سورية قد تعرضوا للرتهيب وملا هو أسوأ منه، وعىل ما يبدو بجريرة ذلك

 2. ات السورية، أو ألجهزة االستخبارات، واضحة كل الوضوح يف هذا السياقًيبدو أيضا، فإن اليد الطوىل للمخابر

ً ناشطا سوريا يعيشون يف ثمانية بلدان 30ِّيف هذا التقرير املوجز، توثق منظمة العفو الدولية حاالت ما يربو عىل  ً

السويد واململكة املتحدة  وهي كندا وشييل وفرنسا وأملانيا وأسبانيا و–يف أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية 

 ويقولون إنهم واجهوا الرتهيب من موظفي السفارات ومن أشخاص غريهم، وعىل ما –والواليات املتحدة األمريكية 

فقد جرى تصوير العديد منهم ووجهت . يبدو بسبب أنشطتهم التضامنية مع الحركة املطالبة باإلصالح يف سورية

ء مشاركتهم يف االحتجاجات خارج السفارات السورية، بينما تعرض آخرون إليهم تهديدات شفوية لرتهيبهم أثنا

وأبلغ بعض . للتهديد، بما يف ذلك بالقتل، أو لهجمات عىل أيدي أشخاص يعتقد أن لهم صالت بالنظام السوري

الناشطني منظمة العفو الدولية أن أقرباء لهم يعيشون يف سورية قد تلقوا زيارات من قوات األمن وجرى 

استجوابهم حول أنشطتهم خارج البالد، ويف عدة مرات جرى اعتقالهم، وحتى تعذيبهم، نتيجة أنشطتهم تلك 

 . بصورة واضحة

أو عائالتهم يف سورية قد استهدفوا بسبب /ً شخصا قالوا إنهم و20ويف سياق بحثها، قابلت منظمة العفو الدولية 

أفراد جاليات سورية خارج البالد وسلطات يف الدول املعنية أنشطتهم املؤيدة لإلصالح خارج سورية، كما قابلت 

ويعكس هذا التقرير املوجز . ودرست منظمة العفو كذلك تقارير إعالمية حول حاالت مضايقة وترهيب. وآخرين

ترصيحات من جانب سلطات يف الدول املعنية حيث تمكنت منظمة العفو من الحصول عليها، بما يف ذلك أية 

ولم تكن السلطات السورية قد ردت عىل أي من مراسالت .  بها مسؤولون سوريون بشأن املزاعمتعليقات أدىل

منظمة العفو الدولية التي بعثت بها يف وقت سابق من العام الحايل وأثارت فيها بواعث قلق بشأن حقوق اإلنسان 

يل بها بشأن الحاالت والقضايا التي أو طلبت فيها القيام بزيارة للبالد، ولكن املنظمة سوف تورد أية تعليقات تد

 ً.جرى تفصيلها يف هذا التقرير املوجز يف مطبوعاتها مستقبال

ًإن منظمة العفو الدولية تعرتف بأن الحاالت والدول التي يتحدث عنها هذا التقرير قد تعكس جزءا فحسب من 

الد وستسعى إىل جمع املزيد من ًنمط أوسع نطاقا من املضايقة والرتهيب للسوريني الذين يعيشون خارج الب

 3. ًاملعلومات يف هذا الصدد وتوثيقها حيثما كان ذلك ممكنا

ُإن املسؤولية الكاسحة عما جرى اإلبالغ عنه من مضايقة وترهيب تقع بالطبع عىل عاتق من زعم أنهم يف موقع 

بيد أن مسؤولية ضمان أن . ارساتاملسؤولية املبارشة، ويتعني عىل السلطات السورية وضع حد فوري ملثل هذه املم

ال يتعرض األفراد الخاضعني لواليتها القضائية للتهديد أو االعتداء ملمارستهم حقوقهم يف حرية التعبري والتجمع 

ًوتكوين الجمعيات، تقع أيضا عىل كاهل حكومات جميع البلدان التي وقعت فيها االنتهاكات أو حاالت سوء 

 املكلفة بتنفيذ القوانني يف هذه البلدان اتخاذ الخطوات الالزمة لحماية هذه وينبغي عىل السلطات. الترصف

ُالحقوق، وعليها القيام باإلجراءات املناسبة عندما يخضع من هم ضمن واليتها القضائية ممن يسعون إىل التعبري 
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سلطات أن تترصف إزاء أي وينبغي لهذه ال. عن هذه الحقوق ألفعال جنائية، بما يف ذلك االعتداء والتهديد بالعنف

مزاعم معقولة بالتعرض ملثل هذه االنتهاكات دونما حاجة إىل اشرتاط تقدم األشخاص املعنيني، الذين يمكن أن 

إذ ينبغي . يخشوا من أن يلحق بهم أو بعائالتهم يف سورية األذى إذا ما فعلوا ذلك، بشكاوى رسمية إىل الرشطة

كات ومقاضاة األشخاص املسؤولني عنها حيثما تتوافر أدلة كافية لذلك، واتخاذ التحقيق يف مزاعم مثل هذه االنتها

ًالتدابري املناسبة األخرى ضدهم إذا ما حالت حصانتهم الدبلوماسية دون ذلك، ومن بينها إعالنهم أشخاصا غري 

 اتخاذ اإلجراءات وينبغي عىل السلطات يف الدول املضيفة كذلك. مرغوب فيهم أو غري مقبولني يف البلد املضيف

الالزمة لدى توافر تقارير ذات مصداقية بأن أهايل السوريني املشاركني يف احتجاجات مؤيدة لإلصالح خارج البالد 

ويمكن ملثل هذه اإلجراءات أن تشمل التقدم بشكاوى . قد تعرضوا النتهاكات لحقوقهم اإلنسانية داخل سورية

ف أو بتدخالت من جانب املمثلني الدبلوماسيني للدولة املضيفة لدى رسمية إىل السفري السوري يف البلد املضي

 . سورية

وتقصد منظمة العفو الدولية من وراء نرش هذا التقرير املوجز لفت األنظار إىل مدى اتساع نطاق حملة املراقبة 

 عىل اتخاذ مزيد من واملضايقة ضد الناشطني السوريني خارج البالد، وطبيعتها الباعثة للقلق، وبالتايل التشجيع

 . التدابري من جانب الحكومات يف شتى أنحاء العالم بهدف وضع حد ملثل هذه املمارسات
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 أمريكا الشمالية والجنوبية. 1
 

 كندا
َّتلقت منظمة العفو الدولية بالغني من شخصني، فضال اإلبقاء عىل هويتهما مجهولة، بشأن مضايقة السوريني 

قاما (ًوقد تحدثا عن دور جمعية سورية محلية يقال إنها مقربة جدا من السلطات السورية .  يعيشون يف كنداالذين

يف مراقبة املظاهرات املتضامنة مع االحتجاجات يف كندا والداعية لإلصالح يف سورية، ويف تخويف ) بتسميتها

قاموا بزيارة سوريني شاركوا يف مثل هذه وقاال إن بعض أعضاء هذه املنظمة . األشخاص كي ال يشاركوا فيها

وكنتيجة بادية للعيان ملثل هذه املراقبة، تلقى قريب يف سورية إلحدى . املظاهرات وحذروهم من مواصلة ذلك

املشاركات يف هذه املظاهرات مكاملات هاتفية بشأنها من أجهزة استخبارية، بينما تلقت قريبة أخرى رسالة من 

 . ها بعدم العودة إىل سوريةالسفارة السورية تنصح

 منظمة العفو الدولية أنها قد عاشت يف كندا ألكثر من خمس سنوات وتركت معظم أفراد 4"عبري"حيث أبلغت 

ًوقد التقت يف أوتاوا، حيث تقيم حاليا، بعدد من السوريني الذين أخربوها بأن تحذر جمعية . عائلتها يف دمشق

ومنذ بدء تعرض االحتجاجات الجماهريية يف .  وثيقة مع النظام السوريسورية محلية قالوا إنها تعمل بصورة

آذار، شاركت يف عدد من املظاهرات خارج السفارة السورية يف العاصمة /سورية للقمع بالقوة املميتة يف مارس

ارة، بينما وقالت إن موظفي السفارة كانوا أثناء املظاهرات يلتقطون الصور من داخل مبنى السف. الكندية، أوتاوا

كان أعضاء الجمعية املحلية يراقبون الوضع من الخارج ويلتقطون الصور ويسجلون املالحظات حول املشاركني، 

وأضافت أنها . ًكما كانوا يتحدثون إىل املشاركني لتشجيعهم عوضا عن ذلك عىل املشاركة يف مظاهرات مؤيدة للنظام

إىل العديد من أفراد الجالية السورية يف كندا، سواء يف بيوتهم أو حصلت عىل معلومات بأن ممثلني للجمعية تحدثوا 

 . إذا لم يشاركوا يف املهرجانات املؤيدة للنظام" العواقب"يف أماكن أخرى، وهددوهم بأنهم سوف يتحملون 

 ًأيضا إنها ظهرت مرة عىل شاشة التلفزيون الكندي وتحدثت عن األوضاع يف سورية، وتلقت عقب" عبري"وقالت 

من امرأة تعرف أنها قريبة لعضو يف الجمعية تقول لها فيها إنها خائنة، " الفيسبوك"ذلك بفرتة وجيزة رسالة عىل 

إنها أبلغت " عبري"وتقول ". سوف تندمون"وأن عليها أن تتوقف عن انتقاد بشار األسد، وإال فإنها وعائلتها 

وعقب ذلك بأيام قليلة، راحت . املرأة من مواصلة ذلكرشطة أوتاوا بالتهديد، التي قالت بدورها إنها قد حذرت 

 . أختها يف سورية تتلقى مكاملات هاتفية من قوات األمن السورية للسؤال عن أنشطة شقيقتها يف كندا

ًمنظمة العفو الدولية أنها شاركت يف املظاهرات يف أوتاوا أيضا وأنه تم تصويرها هناك من قبل " عزيزة"وأبلغت 

تموز يبلغها /وأرسل إليها أحد معارفها يف السفارة السورية رسالة يف يوليو. معية السورية نفسهاأعضاء يف الج

 . فيها أن عليها التوقف عن املشاركة يف املظاهرات، وأن عليها أن ال تعود إىل سورية

 

 الواليات المتحدة األمريكية
 الواليات املتحدة األمريكية للمضايقات من قبل تم التبليغ عن عدد كبري من الحاالت التي تعرض فيها سوريون يف

ويف ثالث حاالت عىل األقل قامت منظمة العفو الدولية بتقصيها، . أشخاص يعتقد أن لهم صالت بالنظام السوري
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ًعانى أشخاص يف سورية آثارا سلبية بدا أن لها صلة بأنشطة أقرباء لهم يف الواليات املتحدة؛ وال سيما عندما 

 رجل يعيش يف الواليات املتحدة األمريكية للرضب يف سورية واحتجز شقيق شخص آخر رهن االعتقال تعرض والدا

 . الرسي

وتحدث عدد من الناشطني عن نمط من املضايقات أثناء االحتجاجات خارج السفارة السورية يف واشنطون، حيث 

أو بتكليف منهم بالتقاط صور قام موظفون يف السفارة وأشخاص غري معروفني يفرتض أنهم يعملون معهم 

وأبلغ أحد املداومني عىل املشاركة يف االحتجاجات، وهو محمد العبد . فوتوغرافية أو بتصويرهم عىل رشيط فيديو

: ، منظمة العفو الدولية ما ييل2007كانون الثاني / سنة والذي غادر سورية يف يناير28الله البالغ من العمر 

ًوأحيانا تستطيع رؤية شخص ويف أذنه سماعة أو . ني أشخاص يعملون مع السفارةيتسلل بني املحتجني السوري"

 ".  'ِّصور ذاك الرجل بالقميص األحمر'معه ميكرفون ويقول أشياء من قبيل 

ً سنة ويعيش حاليا يف الواليات املتحدة 26ووصف عاهد الهندي، وهو سجني سيايس سابق يبلغ من العمر 

. آذار/ مارس15كنا نحتج عند السفارة السورية يف واشنطون يف : "ى املظاهرات بالقولاألمريكية، ما حدث يف إحد

كانوا يتقصدون . 'عاهد، دعني ألتقط صورتك'، ظةوخرج رجل مبارشة من السفارة وسار نحونا وقال بفظا

آذار، ونتيجة / مارس15يف : "وروى محمد العبد الله كذلك تجربته يف ذاك اليوم". إعالمي بأنهم يعرفون من أنا

وخرج إلينا موظفان رسميان وتحدثا . لعمليات اعتقال وقعت ذلك اليوم يف دمشق، ذهبنا لالحتجاج خارج السفارة

دخلنا وقاموا . ًواقرتحا أن نتحدث يف الداخل عوضا عن التحدث خارج السفارة] أنظر ما ييل[إيل وإىل رضوان زيادة 

ًوبينما كنا يف الداخل، رأينا املوظفني يشاهدون صورا للمحتجني يف . ًولذا أخذنا صورة ألحدهم أيضا. بتصويرنا

 ". ويف كل مظاهرة، تتابع كامريات السفارة املحتجني. الخارج عىل إحدى الشاشات

آالء بساتنه، وهي طالبة من دمشق تبلغ من . ًويقال أيضا إن السلطات السورية تراقب الناشطني بوسائل أخرى

صفحة "تعرف باسم " الفيسبوك"ً حاليا يف والية إلينوي، واحدة من مديري صفحة عىل  سنة وتعيش19العمر 

، وتنرش معلومات تتعلق )SyrianDayOfRage/com.facebook.www://https" (الغضب السوري

وأبلغت منظمة العفو الدولية أنه ويف وقت .  باإلصالح يف سوريةبانتهاكات حقوق اإلنسان وباالحتجاجات املطالبة

 يف سورية –ً أيضا " الفيسبوك" وهو صديق عىل– اعتقل أحد أصدقائها 2011آب / قريب من شهر أغسطس

وأثناء وجوده رهن االحتجاز، أجربه عمالء األمن عىل فتح حسابه . ليومني عقب القبض عليه وهو يحتج يف جامعته

وعقب .  كطريقة ملراقبة الناشطني وشبكاتهمثًديث عنه كثريا أثناء هذه األحدا، وهو أمر جرى الح"سبوكالفي"عىل 

هذه الكلمات موجهة إليك، أيتها : "تقول" الفيسبوك"اإلفراج عنه بفرتة قصرية، تلقت آالء بساتنه رسالة عىل 

نحن يف . 'يا فتاة شيكاغو'أن يخفى علينا، وليس هناك يشء يمكن . لقد جاءتنا رسائلك. العميلة، أيتها الخائنة

 ". وسنجعل منك عربة لآلخرين. انتظار قدومك إىل املطار حتى نريك ما هو مناسب لك وملا تقومني به

ة ءوذكر ناشطون سوريون يف الواليات املتحدة األمريكية أن أفراد عائالتهم يف سورية تعرضوا للرتهيب ولإلسا

 ويف بعض الحاالت، قامت قوات األمن بزيارة منازل األهل يف سورية وحذرت من أنهم .البدنية عىل أيدي السلطات

. سوف يواجهون عواقب سلبية إذا ما واصل أفراد العائلة أنشطتهم املناهضة للحكومة يف الواليات املتحدة األمريكية

يف سورية مع عائلة صديق يل قبل بضعة أشهر، جرى التحقيق : "وأبلغ عاهد الهندي منظمة العفو الدولية ما ييل

قولوا للولد ': وأبلغتهم املخابرات. هنا يفضل عدم ذكر اسمه وعرضت عليهم صورة له وهو يتظاهر خارج السفارة

 ". 'أن ال يجلب الثعابني إىل عش العائلة

عقب ، ما حدث ألقربائه 2006 سنة وغادر سورية يف 24هو كردي سوري يبلغ من العمر ّ سريوان كاجو، وووصف
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 : مشاركته يف احتجاج خارج السفارة السورية يف واشنطون

أيار، كنت أحتج مع آخرين خارج السفارة عندما خرج إلينا موظف رسمي وسألنا ما إذا /ذات يوم أحد يف مايو"
وعاد إىل داخل السفارة حيث كان بإمكاننا رؤيته وراح يصورنا عىل . فرفضنا ذلك. كان بإمكانه التقاط صور لنا

وبعد يومني أو ثالثة، زار عمالء املخابرات العسكرية عائلتي يف بيتها يف عامودا، يف شمال رشق . يط فيديورش
 " .وتحدثوا مع أمي وأخي وهددوهما بأنهما لن يظال بأمان ما لم أوقف أنشطتي يف الواليات املتحدة. سورية

نذ نحو ثالثة عقود وترغب يف عدم ذكر اسمها وأبلغت امرأة من سورية تعيش يف الواليات املتحدة األمريكية م

 : خشية التعرض ألعمال انتقامية منظمة العفو الدولية عن حادثة منفصلة ولكن مشابهة

، بني وفد من خمسة  سنة وغادر سورية قبل أربعة عقود73كان أحد أقاربي، وهو طبيب يبلغ من العمر "
أيار ودعوا إىل الداخل ملناقشة / مايو24 خارج السفارة السورية يف متظاهرين سوريني مؤيدين لإلصالح يحتجون

وعقب بضع ساعات، سمعت عائلته أن عمالء أجهزة املخابرات قاموا بزيارة أحد أشقائه . األمور مع السفري السوري
 ." 'أخاه األمريكي يثري املشاكل يف الواليات املتحدة األمريكية'وقالوا له إن . يف بيته بدرعا

إذ غادر مالك جنديل . ويف حالة معروفة ملنظمة العفو الدولية، تعرض أقارب أحد املحتجني لهجوم عنيف يف سورية

ويعيش اآلن يف .  يف بعثة دراسية إىل الواليات املتحدة األمريكية، حيث يعيش منذ ذلك الوقت1994سورية يف 

 املؤلف املوسيقي وعازف البيانو، ما يتعرض له وأثار غضبه، وهو.  سنة38أطلنطا، بجورجيا، ويبلغ من العمر 

املحتجون يف سورية من قمع عىل أيدي الحكومة السورية، وحرض مظاهرة مؤيدة لإلصالح أمام البيت األبيض يف 

ًواشنطون وقدم عرضا موسيقيا ً آه يا وطني، "وتتضمن كلماتها عبارة " وطني أنا"وعزف هناك أغنية بعنوان . ّ

وتظهر أرشطة فيديو للفعالية عىل .  إىل جانب النشيدين الوطنيني لسورية والواليات املتحدة،"ًمتى أراك حرا؟

واحد "اإلنرتنت مالك جنديل وهو يرافق عىل البيانو هتافات أطلقها املحتجون السلميون ضمت هتافات من قبيل 
عفو الدولية ما قال أهله إنهم وروى ملنظمة ال".  ألله، سورية، حرية وبس"، و"واحد واحد، الشعب السوري واحد

قال إن . قد تعرضوا له عقب أربعة أيام يف حمص، بسورية

 سة، 73والده، مأمون جنديل، وهو طبيب يبلغ من العمر 

كان قد عاد من رشاء بعض مواد البقالة وركن سيارته 

 : بالقرب من البيت، ثم تعرض لهجوم

 أمسك رجل فجأة بخناق والدي من الخلف وقال له،"
ًدكتور، نريد منك أن تساعد شخصا جريحا'  وقام بتكبيل 'ً

ًكان عمل محرتفني، نظرا . يديه وبإغالق فمه برشيط الصق

ألن أضواء الشوارع يف املنطقة كانت قد أطفئت للتو لفرتة 
ًمؤقتة بينما مرت شاحنة تصدر ضجيجا هائال بجانب  ً

املكان، ما جعل من الصعب عىل أي شخص عابر رؤية أو 
ووصل عميالن آخران، وأجرب الثالثة والدي . اع أي يشءسم

ّعىل صعود الدرج إىل شقة والدي، وهي يف الطابق األول، 
ذهبوا إىل أمي، لينا الدروبي، . وفتحوا باب الشقة بمفاتيحه

 سنة والتي كانت مستلقية يف فراشها 66البالغة من العمر 
 بالهاتف وكانت تتحدث. تستعيد عافيتها إثر إصابة بالزكام

 سنة، للرضب يف سورية عقب 73تعرض مأمون جنديل، 

ًتقديم ابنه عرضا موسيقيا أثناء احتجاج يف الواليات  ً

 Private © .املتحدة
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من أنت وملاذا 'راحت ترصخ، . تقدم أحد الرجال نحوها ورضبها عىل رأسها وعىل عينها وفمها. مع خالتي
تكرست عدة أسنان ألمي، وكانت الدماء تغطي .  وواصل الرجل األول اإلمساك بأبي وبإصدار األوامر'ترضبني؟

 سنة املستلقية يف 66الحجم البالغة من العمر هل تستطيع تصور ذلك، أمي الضئيلة . مالبسها والفراش والحائط
ًفراشها وهي ترى رجال غريبا يقتحم غرفتها وينهال عليها بالرضب؟ وخالتي، التي راحت فجأة تسمع صوت  ً

 والرصخات عىل الهاتف؟الرضب 

قال له . ًكان وجهه مليئا بالجروح والكدمات. ًرضبوا والدي أيضا"
ثم حبسوا . 'خر ابنكم من الحكومةهذا ما يحدث عندما يس'العمالء، 

وبينما كان والداي محتجزين يف الحمام، نهب . أمي وابي يف الحمام
العمالء الشقة، ورسقوا كمية كبرية من النقود، وكذلك ساعة أبي 

 . ووثائق مهمة مختلفة، وقاموا بتهشيم األثاث

عندما سمعت خالتي والدتي ترصخ، اتصلت بقريب لنا اتصل "
فقاموا بفك قيود . من السيايس، الذي أرسل عمالء إىل بيتنابجهاز األ

. ًووصل أقارب لنا أيضا واتصلوا بالرشطة لتسجيل الحادثة. أبي
 كان األمر أشبه –وادعى العمالء ورجال الرشطة أنهم قلقون 

  ."بمرسحية شيكسبريية

 

 ونتيجة ألنشطة أحد السوريني املطالبة باإلصالح يف الواليات ويف حالة أخرى معروفة ملنظمة العفو الدولية، ورد أنه

املتحدة األمريكية، بعث النظام السوري بعمالء العتقال أحد أفراد العائلة 

مركز دمشق لدراسات حقوق "حيث يرتأس رضوان زيادة . يف سورية

ً، وهو منظمة غري حكومية مرخصة، ويعمل حاليا باحثا زائرا يف "اإلنسان ً ً

بينما . 2007ترشين األول /وغادر سورية يف أكتوبر. ة هارفردجامع

، وعىل 2008شباط /منعت عائلته من السفر إىل خارج سورية منذ فرباير

وأبلغ منظمة العفو . ما يبدو بجريرة أنشطته يف مضمار حقوق اإلنسان

الدولية أنه قبض عىل شقيقه، ياسني زيادة، وهو رجل أعمال يبلغ من 

 رغم عدم مشاركته يف 2011آب / أغسطس30، يف  سنة37العمر 

وبحسب ما ذكرته العائلة، شوهد ثالثة . االحتجاجات املطالبة باإلصالح

رجال بمالبس مدنية يعتقد أنهم من عمالء مخابرات سالح الجو وهم 

يعتقلونه يف داريا، يف محافظة ريف دمشق، التي تضم املناطق املحيطة 

نه أقرباء ياسني زيادة أنه شوهد يف مركز ُوأبلغ معتقل أفرج ع. بدمشق

ًاحتجاز يخضع إلرشاف مخابرات سالح الجو، وأن مسؤوال يف حزب 

وال يعتقد أنه قد وجهت . البعث الحاكم قد تحدث إىل العائلة وأكد اعتقاله

وقال رضوان زيادة إنه متأكد من أن القبض عىل أخيه كان . إليه أي تهم

ومنظمة العفو الدولية عىل علم بحاالت أخرى يف سورية اعتقل فيها األقرباء . بسبب أنشطته هو خارج البالد

 5. كوسيلة ملعاقبة الناشطني بصورة غري مبارشة أو إجبارهم عىل تسليم أنفسهم للسلطات

 سنة، 66والدة مالك جنديل، لينا دروبي، 

تعرضت للرضب وفقدت عدة أسنان جراء 
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ويتحدث الناشطون يف الواليات املتحدة األمريكية بصورة إيجابية عن الخطوات التي اتخذتها حكومة الواليات 

تموز / يوليو8وقد تضمنت نرشة اإليجاز الصحفي الصادرة يف . دة للرد عىل مثل هذه املضايقات املبلغ عنهااملتح

 :  عن وزارة خارجية الواليات املتحدة الترصيح التايل2011

السفري السوري، عماد مصطفى، إىل وزارة ... استدعى مساعد وزيرة الخارجية لشؤون األمن الدبلومايس"
، ليعرب له عن عدد من بواعث قلقنا بشأن ترصفات ورد أن موظفي 2011تموز / يوليو6ربعاء، الخارجية األ

فقد تلقينا تقارير بأن العاملني يف البعثة السورية الخاضعني لسلطة . السفارة يف الواليات املتحدة قد قاموا بها
مية يف الواليات املتحدة عرب السفري مصطفى قد دأبوا عىل القيام بمسح تصويري للمشاركني يف مظاهرات سل

وحكومة الواليات املتحدة تأخذ عىل محمل الجد . التقاط الصور الفوتوغرافية لهم وتصويرهم عىل أرشطة فيديو
ًتماما ما يرد من تقارير عن قيام أية حكومة أجنبية بأعمال تحاول من خاللها ترهيب أفراد يف الواليات املتحدة 

ًونقوم حاليا كذلك بالتحقيق يف . حرية الكالم، التي يحميها دستور الواليات املتحدةيمارسون حقهم القانوني يف 

تقارير بأن الحكومة السورية قد قامت بأعمال انتقامية ضد أفراد عائالت سوريني بسبب تحركات أقربائهم يف 

 6 ."اء عىل ذلكالواليات املتحدة ممن يمارسون حقوقهم القانونية يف هذه البالد، وسوف تقوم بالرد بن

 شيلي
. نعيمة درويش مصممة أزياء يف الثالثني من العمر تعيش يف سانتياغو وتركت سورية قبل نحو خمسة أعوام

وشهادتها هي الوحيدة التي . وتقول إنها هددت وأهينت من قبل مسؤول رسمي يف السفارة السورية يف شييل

ًالت إن آخرين تعرضوا أيضا للمضايقات ولكن الخوف وصلت إىل منظمة العفو الدولية من شييل، رغم أنها ق

 .يمنعهم من الحديث عن األمر بشكل علني

 :وقالت ملنظمة العفو الدولية

  'فيسبوك'، أنشأت صفحة عىل ]2011[آذار / مارس25يف "
تندد بالعنف يف سورية وتدعو إىل تظاهرة احتجاج  أمام 

قى مكاملات من وبعد ساعتني بدأت أتل. السفارة السورية هنا
. األصدقاء يقولون إن السفارة تحاول العثور عىل رقم هاتفي

وطلب مني ] مسؤول كبري يف السفارة[وبعد يومني، اتصل بي 
رفضت، بسبب خويف، لكني قلت إني مستعدة . زيارة السفارة

ألن نلتقي يف مكان عام، واتفقنا عىل اللقاء يف مقهى يف 
قال يل إنه ينبغي عيل عدم القيام التقينا يف املقهى و. سانتياغو

بمثل هذه األشياء، وإني شابة يافعة وناجحة وال يجوز أن 
وقال إني سوف أفقد . أضيع حياتي يف مثل هذه الحماقات

الحق يف العودة إىل سورية إذا واصلت القيام بمثل هذه 
ثم قام بشتمي وبشتم العرب الذين يعيشون يف شييل . األشياء

ثم نعتني . 'القذرين' و'خطرينبال'ممن وصفهم  
وقد واصلت أنشطتي، واجتمعت مع ناشطني ". بالسحاقية"

سياسيني من اليسار واليمني، وظهرت عىل التلفزيون ويف 
وأخاف ] إىل سورية[لم أحاول العودة . الصحف أكثر من مرة

قالت نعيمة درويش إنها أهينت وهدد من قبل موظف 

 Private ©  .ة السورية يف شييلرسمي يف السفار
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 ."مما سيحدث إذا فعلت ذلك

. ها ملظاهرة احتجاج أمام السفارة السورية يف شييلأسباب دعوت" الفيسبوك"ِّوتبني صفحة نعيمة درويش عىل 

 :وتقول باللغتني اإلسبانية والعربية

أصدقائي األعزاء، الهدف من وراء هذه الفعالية هو دعم الشعب السوري ! ال للعنف. ادعموا الشعب السوري"
لعنف، كلنا سوريون، بشكل عام، نحن لسنا ضد الحكومة وال ضد حق الناس يف التعبري عما يريدون، نحن ضد ا

ًسواء أكنا سنة أو علويني أو مسيحيني أو أيا كان ديننا، نحن نحب سورية ّ". 



 للمخابرات الطوىل  اليد

 الوطن يف وأقربائهم البالد خارج السوريني ضد واملضايقات العنف

 2011 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة MDE 24/057/2011: الوثيقة رقم

13 

 أوروبا. 2
 فرنسا

منظمة العفو الدولية عىل علم باعتدأين متصلني فيما يبدو عىل متظاهرتني سوريني مؤيدين لإلصالح يف باريس يف 

 .راد ينتمون إىل السلطات السورية أو مقربني منهاُ، ويزعم أنهما ارتكبا عىل يد أف2011آب / أغسطس26

 سنة ويعيش يف فرنسا منذ سبع سنوات، كان أحد أولئك الذين تعرضوا 35ربيع الحايك، وهو مهندس عمره 

 :للهجوم،  وأخرب منظمة العفو الدولية

لكن بعد ذلك و. دون أية مشاكل] ساحة عامة يف باريس[طوال خمسة أشهر ونحن نتظاهر يف ساحة شاتيليه "
 مساء، وصلت مجموعة من خمسة أو ستة 6:30أغسطس، نحو الساعة  / آب26وخالل احتجاج سلمي هناك يف 

أصيب ثالثة منا، . إىل املكان، وهاجمونا] األسد، الرئيس السوري[ًرجال مع أربع نساء، تحمل أعالما مؤيدة لبشار 
، كان هناك ثالثة من رجال الرشطة بلباس مدني، يف ذلك الوقت. بما يف ذلك امرأة شابة، هي جورجيت علم

ووصل رجال رشطة مرتدين الزي الرسمي، وتحدثوا مع رجال . واستدعوا عنارص أخرى من الرشطة وصلوا برسعة
الرشطة الثالثة باللباس املدني، ثم مع مجموعة املعتدين قرابة الساعة، ثم مرة أخرى مع رجال الرشطة باللباس 

قالوا لنا أن نبقى هادئني، وأن الرشطة سوف . ل الرشطة الثالثة باللباس املدني وتحدثوا إليناوعاد رجا. املدني
تسيطر عىل الوضع، وأن اثنني من املعتدين يحملون جوازات سفر دبلوماسية ولذلك ال يمكن اتخاذ إجراء تجاه 

ون الزي الرسمي املجموعة التي واقتاد عنارص الرشطة الذين يرتد. عرشات منا سمعوا ما قالوه. هذين الشخصني
تبعناهم حتى مخفر الرشطة، وشاهدنا جميع أفراد . هاجمتنا، وأثناء مغادرتهم وجهوا إشارات مبتذلة إلينا

 ".املجموعة األصلية ينزلون من الحافلة

دائرة وقال ربيع الحايك إنه وآخرين من الذين شاركوا يف االحتجاج لحقوا الرشطة إىل مقر الرشطة املركزي ل

. باريس الثانية ألنهم أردوا معرفة ما سوف يحدث، وعىل وجه الخصوص ما إذا كان سيتم توجيه تهم للمعتدين

 :وأبلغ منظمة العفو الدولية

البعض ذهب يف سيارتي، . حوايل منتصف الليل، تركنا مركز الرشطة"
وبعد خمس . ًوذهب آخرون سريا عىل األقدام نحو محطة املرتو ومنازلهم

ًرشة دقيقة تلقيت اتصاال هاتفيا من شيفان أهماني، واحدة من ع ً

ثم . 'ربيع، أنقذنا، إننا مغطون بالدم'مجموعتنا، وقالت وهي ترصخ 
ًوالحقا بعد وقت قصري تلقينا مكاملة أبلغتنا فيها باملكان . انقطع الخط

عدنا أدراجنا، ووجدنا  الرشطة قد سبقتنا إىل . الذي تعرضت فيه للهجوم
وأخربنا أصدقاؤنا أنهم تعرضوا للهجوم من قبل أفراد املجموعة . اكهن

ًفر بعض أفراد مجموعتنا هاربا، . نفسها من املعتدين بمضارب البيسبول

أثناء احتمائنا هناك، حاول . ولجأؤا إىل حانة واتصل النادل بالرشطة
املهاجمون كرس الباب، وقاموا بإشارات مبتذلة، بما يف ذلك بتهديدات 

وغادروا املكان وألقي القبض عليهم يف . بأنهم سوف يقطعون رقابنا
وقت الحق واقتيدوا إىل مركز رشطة ثان يف سانت جورج يف الدائرة 

تشفى لرؤية أصدقائنا عندما غادرنا الحانة ذهبنا إىل املس. التاسعة

 مظاهرةبعد لالعتداء طه محمد تعرض

 Khaled Sid © .باريس يف احتجاج
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 ".ت علم وشيفان أمهاني ومحمد طه وسالم الحسنياملصابني، جورجي

ًوأخرب محام يمثل املجموعة التي تعرضت للهجوم منظمة العفو الدولية أن تحقيقا رسميا يف األحداث جار اآلن ً .

لخارجية والرئاسة وبخالف ما قالته الرشطة لبعض من هوجموا، أبلغ مسؤولون من كل من وزارة الشؤون ا

أيلول أن /الفرنسية منظمة العفو الدولية وغريها من منظمات حقوق اإلنسان يف اجتماع معهم يف منتصف سبتمرب

ومع ذلك، تحدثت منظمة العفو الدولية إىل عدة مصادر مطلعة . املعتدين املزعومني ال يتمتعون بوضع دبلومايس

 السورية يف فرنسا أو يف أي بلد آخر وعلمت أن لديها معلومات تشري إىل ًعىل الحادثة ولكنها ليست جزءا من الجالية

 .ًأن املعتدين كانوا عىل صلة فعال بالنظام السوري

 ألمانيا
أبلغ اثنان من السوريني يف أملانيا منظمة العفو الدولية عن املضايقات التي يتعرض لها السوريون املؤيدون 

وقبض عىل . نشطتهما، زارت األجهزة األمنية يف سورية أرستيهما مع أفراد منهماوقالوا إنه نتيجة أل. لإلصالح  هناك

شقيق لكل واحد منهما؛ وأجرب أحد األخوين عىل اإلدالء ببيان يف التلفزيون السوري ندد فيه بأخته، بينما تعرض 

 .الثاني، حسبما ذكر، للتعذيب واضطر فيما بعد إىل االختباء

وبدأت بالجهر بمناهضتها للنظام السوري .  أملانيا ولديها أقارب يف حماة ودمشقحيث تعيش سندس سليمان يف

منذ حوايل سبع سنوات، ولذلك تعرضت عائلتها يف سورية، فيما يبدو، للمضايقة والرتهيب من جانب السلطات يف 

 :وأخربت منظمة العفو الدولية ما ييل. السنوات األخرية

ايس إىل منزيل أفراد العائلة يف حماة جاء أفراد من قوات األمن السي"
ونتيجة لذلك، توقفت عائلتي عن . ودمشق ويسألونهم حول أنشطتي
وقد رصدت هواتفهم املحمولة، األمر . االتصال بي ملدة سنة أو نحو ذلك

حيث قاموا  . الذي اكتشفه أخي يف أحد األوقات التي ألقوا فيها القبض عليه
وهذه . ن قد أجراها مع صديق كلمة بكلمةبتكرار فحوى مكاملة هاتفية كا

السنة، اكتفى رجال األمن السيايس باالتصال به عىل هاتفه الجوال 

ًوهو ليس نشطا يف االحتجاجات املؤيدة لإلصالح . وباستدعائه لالستجواب

قالوا ألخي إن . ولكن الضغط زاد عليه وعىل عائلتي وقلت اتصاالتي معهم
، أن ال أترصف بهذه الطريقة، وإنه عليه  أن من واجبه أن يقول يل، كأخته
 ."يضبطني، وإال سيتم اعتقاله

 وقامت - األقلية التي تنتمي إليها أرسة األسد الحاكمة– يف سورية وسندس سليمان من أبناء الطائفة العلوية

نيني وأفراد قوات األمن، بتسجيل رشيط فيديو حثت فيه أقرانها من العلويني عىل أن يروا أن النظام كان يقتل املد

، 7" اليوتيوب"وبعد بثه عىل . ضد سورية، كما يقول النظام" مؤامرة"ًعىل السواء، وأنه ليس صحيحا أن هناك 

قال أشياء سيئة عني ليدمر : "وأضافت. ًقالت إن شقيقها ظهر عىل شاشة التلفزيون السوري منددا بالفيديو

وتقول إنها لم تتمكن من االتصال بأفراد ". فعل ذلك بمحض إرادتهأنا متأكدة من أنه لم يكن لي. مصداقيتي

ومع . ًعائلتها مؤخرا ملعرفة املزيد حول ظروف ظهور أخيها عىل شاشة التلفزيون، أو حالة أفراد أرستها بشكل عام

ىل اإلدالء ًذلك، فمنظمة العفو الدولية عىل علم بوجود أمثلة عديدة يف سورية زعم فيها أن أشخاصا قد أجربوا ع

 .بترصيحات متلفزة

تعتقد سندس سليمان أن أخاها أجرب

عىل استنكار ما تفعله عىل شاشة 

التلفزيون عقب تصويرها رشيط 

Private © ..الفيديو هذا
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ة غري معروفة تعرب ًوأضافت أنها واألصدقاء الذين يشاركونها الرأي يف أملانيا تلقوا مؤخرا رسائل إلكرتونية من جه

تم تحديثهما ليحمال بشعارات مؤيدة " فيسبوك"و" تويرت"عن آراء مؤيدة للرئيس األسد وبأن حسابيها عىل 

 . يبدولألسد، بعد اخرتاقهما فيما

 وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه نتيجة ألنشطته يف أملانيا 2001يف أملانيا منذ عام ) اسم مستعار" (خالد"ويعيش 

وقال إن األجهزة األمنية . لدعم اإلصالح يف سورية تعرضت أرسته يف إدلب، بسورية، ملضايقات من قبل قوات األمن

 من السفر إىل 2006، وإن أرسته منعت يف عام 2004عامة يف عام منعت شقيقه وشقيقته من العمل يف الوظائف ال

وقال إن . ًخارج البالد، نتيجة حظر عىل السفر فرض عليها بجريرة أنشطته يف أملانيا وما زال ساريا عىل ما يبدو

املضايقات قد ساءت منذ بدء املظاهرات املؤيدة لإلصالح وأن شقيقه تعرض للتعذيب يف حجز أحد أجهزة 

 :خابرات نتيجة لذلكامل

التابع [نيسان من هذا العام، اعتقل أخي، الذي ال يشارك يف االحتجاجات، واحتجز يف فرع فلسطني /يف أبريل"
قاموا بتعذيبه وباستجوابه حول أنشطتي، وعما إذا كنت أقوم . ألكثر من شهر] للمخابرات العسكرية يف دمشق

 ."وهلم جرابإرسال املال إىل عائلتي، ومن هم أصدقائي 

منظمة " خالد"وأخرب . وبعد أ اإلفراج عن الشقيق، جاءت قوات األمن إىل املنزل مرة أخرى، ومن ثم قام باالختباء

 :العفو الدولية

أربع مرات، ويف كل مرة ] 2011آب /أغسطس[جاؤوا يف الشهر املايض . تواصل قوات األمن زيارة منزل األرسة"
ثم يهددون العائلة ويسألون عن أنشطتي وعن أخي . دمرون بعض املمتلكاتكانوا يخلعون الباب األمامي وي

 ."املختبئ

 أسبانيا
قرر أفراد يف الجالية السورية يف أسبانيا أن املضايقات التي تعانيها عائالتهم يف سورية نتيجة الحتجاجاتها 

 . قضائية األسبانيةالسلمية قد وصلت إىل مستوى يدفعهم إىل إعداد شكوى لتقديمها إىل السلطات ال

 منظمة العفو الدولية، عانى األشخاص الذين شاركوا إىل" جمعية دعم الشعب السوري"دمتها ًفطبقا ملعلومات ق

يف احتجاجات سلمية ضد العنف الذي يمارسه النظام السوري وغريه من رضوب انتهاكات حقوق اإلنسان من 

 .  بالسفارة السورية يف مدريدأنواع مختلفة من املضايقات من قبل أفراد عىل صلة

وبحسب املعلومات، قام عاملون يف السفارة بتصوير االحتجاجات التي نظمت قبالة السفارة وبالتقاط صور 

للمشاركني فيها عىل رشيط فيديو بغرض تحديد هوية املشاركني، وقاموا بعد ذلك بعرقلة اإلجراءات اإلدارية التي 

فارة، وبمضايقة املشاركني يف بيوتهم وأماكن عملهم، وبتحديد أماكن أفراد أرسهم كان عىل هؤالء استكمالها يف الس

 .يف سورية ومعاقبتهم

وتم التأكد من املعلومات املتعلقة بحاالت ستة أفراد، وقيل إن هناك العديد من األمثلة األخرى املعروفة، ولكن يحول 

 . وا بإعالنهادون توثيقها خوف األفراد من أعمال انتقامية إذا ما قام

فقال عماد مهلهل إن السفارة . ورية تسهيل إجراءات إدارية الزمة لهمض السفارة السإذ اشتكى شخصان من رف

ً املوظفني رفضوا منحه وثيقة نظرا ألن أخاه، ينما قال بدر عقاد أكايد إنرفضت تجديد تأشرية دخوله املنتهية، ب
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 . احسب قولهم، قد شارك يف املظاهرات يف أسباني

 –) نغفل اسم العائلة(وسريين أدلبي السباعي وأمجد ) ليس االسم الحقيقي" (ساره" هم –وقال عدة أشخاص 

إنهم أخضعوا ألشكال مختلفة من املضايقات واإلهانات والتهديدات، وعىل ما يظهر بسبب مشاركتهم يف مظاهرات 

ن أدلبي السباعي، وهي طالبة دكتوراه، أن وقالت سريي. تضامن يف أسبانيا مع االحتجاجات املؤيدة لإلصالح

ً تهديدا مبطنا ضد سالمة زوجها وابنها 2011آب / أغسطس30التهديدات التي تلقتها تضمنت يف  جاء من امرأة ً

ومن بني حوادث أخرى . اعرتضت طريقها وهي ذاهبة إىل البيت يف أحد األيام وأهانتها ملشاركتها يف االحتجاجات

 1ببعضها البعض عىل نحو ظاهر، تحدثت امرأة تثري الشبهات إىل زوجها بالقرب من مكان عمله يف تتصل 

وقال الصحفي مازن ياغي، الذي كان يروج . وتعرض بيتهم يف اليوم نفسه لعملية سطو،2011أيلول /سبتمرب

، إن املركز الثقايف السوري يف أسبانيا، ذا الصفة الرسمية، قد "الفيسبوك" عرب للمظاهرات عىل اإلنرتنت، بما يف ذلك

وزع رسالة إلكرتونية تشهريية عىل أفراد الجالية السورية يف أسبانيا ادعى فيها أن مازن مشبوه برسقة أموال من 

 .  لهاالخزينة السورية، وطلب فيها منهم عدم االستجابة إليه وحضور االحتجاجات التي يروج

أنها بينما كانت تجلس مع " ساره"إذ ذكرت . وقال شخصان إنهما تعرضا العتداء جسدي خارج السفارة السورية

ً، قامت مجموعة من نحو عرشين شخصا موالني للنظام 2011آب / أغسطس16ثالثة نساء مقابل السفارة يف 

وقال أمجد إنه بينما كان يف اليوم التايل . هاباالقرتاب منها وراحوا يداعبونها ويلمسونها ويشدون شعرها ومالبس

يجمع التواقيع أمام السفارة من أجل الدعوة إىل استقالة الرئيس بشار األسد، اقرتبت منه مجموعة من األشخاص 

 . ًبدا أنهم من مؤيدي النظام السوري وراحوا يشتمونه ويهددونه قبل أن يطرحه زعيم املجموعة أرضا

/  سبتمرب3ففي . دا أن عائالت املحتجني تعاني من العواقب السلبية لالحتجاجات يف أسبانياويف حالتني أخريني، ب

، اتصل أحدهم بها ليخربها بأن جدها وعمها قد اعتقال واستجوبا لفرتة وجيزة من قبل منتسبني 2011أيلول 

من عىل توقيع وثائق تستنكر وعىل ما يبدو أجربتهما قوات األ. لقوات األمن حول أنشطة سريين وزوجها يف أسبانيا

. إذا ما قاموا بأي اتصال معها" ًسيأتون إليهما وسرييان شيئا ال يمكن تصوره"أفعال سريين وهددتهما بأنهما 

ًوطبقا ملا قاله عماد مهلهل، فإن إخاه املقيم يف سورية، عالء الدين مهلهل، اعتقل باملثل ألربعة أيام حوايل منتصف 

ضت عليه أثناءها صور وأرشطة فيديو الحتجاجات خارج السفارة السورية يف أسبانيا،  وعر2011تموز /يوليو

، قبض 2011آب / أغسطس29ويف . وأجرب كذلك، عقب تعرضه للتعذيب، عىل التعرف عىل أخيه من بني املشاركني

جاجات ضد النظام عىل عالء الدين مرة أخرى وأجرب عىل االتصال بعماد ليطلب منه التوقف عن املشاركة يف االحت

ومنذ ذلك الوقت، وبحسب أقوال العائلة يف أسبانيا وسورية، . السوري، وإال فسوف يتعرض هو، عالء الدين، للخطر

. عىل السواء، لم يتلقوا أية معلومات عن عالء الدين ويخشون أن يكون قد فارق الحياة تحت التعذيب وهو يف الحجز

نيسان / حالة وفاة يف الحجز تم اإلبالغ عنها منذ أبريل100 ما يربو عىل وقد قامت منظمة العفو الدولية بتقيص

2011 . 

ُ، نقل عن وزارة الشؤون الخارجية 2011آب / أغسطس21 األسبانية يف إلبايسًوطبقا ملقال نرش يف صحيفة 

. وى بصددها بشكًرا ألنه لم يتقدم أحداألسبانية قولها إنها قد اتصلت بالسفارة السورية بشأن هذه املسألة نظ

 أن مصادر يف الوزارة نفسها قالت إنها 2011أيلول / سبتمرب26، يف  إملوندوبينما أوردت صحيفة أسبانية أخرى،

 . سوف تقرأ مضمون الشكوى وستقرر فيما بعد ما إذا كان األمر يستوجب اتخاذ أية تدابري

لعلن عن دعمهم لالحتجاجات املؤيدة لإلصالح ًقال عدة سوريني يعيشون حاليا يف السويد وأعربوا يف االسويد 

يف سورية إنهم تلقوا تهديدات، بما يف ذلك تهديدات بالقتل ضدهم وضد عائالتهم يف سورية، عن طريق الربيد أو 
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وورد أن أقرباء يف سورية لناشطني يف السويد قد قبض عليهم واستجوبوا حول . الهاتف أو من خالل اإلنرتنت

وأجرب أحد من اعتقلوا يف سورية، عىل ما يبدو، عىل أن يتربأ من قريب له يف .  الخارج وعذبواأنشطة أقربائهم يف

 . السويد

 السويدية إيمان البغدادي، التي انتقلت من سورية إىل السويد قبل سنة داغينس نايهيتريفقد قابلت صحيفة 

، نقلت الصحيفة 2011تموز / يوليو30 يف ويف عددها الصادر. وكانت فيما سبق عىل اتصال بمنظمة العفو الدولية

عن إيمان البغدادي قولها إنه عندما بدأت االحتجاجات الجماهريية املؤيدة لإلصالح يف سورية، راحت تبث أرشطة 

فيديو يف املدونات وتنرش املعلومات عرب وسائل االتصال االجتماعي من شقتها يف ستوكهولم، وإنها شاركت هي 

أيار، وصلت إىل عتبة باب بيتها رسالة بالعربية / مايو27ويف . رات مؤيدة لإلصالح يف املدينةوزوجها يف عدة مظاه

واستخدم املرسل ". أسكتي وإال لن تظيل ال أنت وال زوجك، وال عائلتك يف سورية، بأمان: "وكانت الرسالة واضحة

وعقب . وأبلغ الزوجان الرشطة بالتهديد. ةاسم إيمان ما قبل الزواج، الذي يقول الزوجان إنه غري معروف إال للسفار

كرسوا يديه . ِّقبض عليه وعذب: "وقالت إيمان يف املقابلة. ذلك بفرتة وجيزة، قبض عىل شقيق إيمان يف دمشق

تموز، تحدثت إيمان عن األوضاع /ويف يوليو". ثم أجربوه عىل توقيع وثيقة تعهد فيها أن تتربأ عائلتنا مني. االثنتني

نعرف صوتك ونعرف : "فوصلت الزوجني رسالة جديدة جاء فيها. رب اإلذاعة السويدية، باسم مستعاريف سورية ع

 ". من أنت

وجميعهم يشتبهون بأن النظام السوري . ً شخصا آخر تلقوا تهديدات17 أنها تعرف داغينس نايهيتريوأخربت 

 . وراءها، ولكن قلة منهم تجرؤ عىل إبالغ السلطات السويدية بالحادثة

وأبلغ يارس .  سنة30 سنة، ابن لسوري من إدلب فر من البالد قبل نحو 22يارس السيد عيىس، البالغ من العمر 

كانا يتلقيانها من أشخاص " الفيسبوك"منظمة العفو الدولية أنه، وأخاه فداء، دأبا عىل بث أرشطة فيديو عىل 

. دات بالقتل، عن طريق الهاتف وكذلك عرب اإلنرتنتونتيجة لذلك، عىل ما يعتقد، تلقت العائلة تهدي. داخل سورية

ًونظرا ألن التهديدات أوردت أسماءهم كاملة، وهي ليست موجودة يف أية سجالت رسمية يف السويد، فهما يعتقدان 

 .أن للتهديدات صلة بالسلطات السورية

ء وأبيه، حيث صورهم بأنهم ًويف هذه األثناء، بحسب يارس، عرض التلفزيون الرسمي يف سورية صورا ألخيه فدا

وقبض عىل ما ال يقل عن تسعة من أقاربهم، بينهم ستة يعتقد . خونة وحث الجمهور عىل تقديم املعلومات عنهم

وقد تحدث والده، طريف عيىس، مع اثنني من املفرج عنهم أبلغاه بأنهما . أنهم ما زالوا محتجزين يف أماكن مجهولة

 .  وسئال عن العائلة يف السويدتعرضا للتعذيب أثناء االستجواب

ويف إحدى املرات التي ظهر فيها . وواصلت العائلة التحدث عن هذه التهديدات يف العلن إىل وسائل اإلعالم السويدية

، قال إن عائلته قد أبلغت الرشطة 2011أيلول / سبتمرب14 للتلفزيون السويدي، يف 4يارس عىل شاشة القناة 

ت التي تلقتها، بينما روى رجل آخر، يدعى جابر زين، أنه قد جرى تصوير املحتجني من السويدية بجميع التهديدا

 8.قبل موظفي السفارة السورية أثناء االحتجاجات التي نظموها خارج السفارة

وأبلغ ممثل لجهاز األمن السويدي منظمة العفو الدولية أنهم عىل علم بعدة حاالت تعرض فيها سوريون يعيشون 

 .  للمضايقات، وأنهم قد اتصلوا باألشخاص الذين علموا بحاالتهم من وسائل اإلعالميف السويد
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 المملكة المتحدة
ًطبقا لسوريني يعيشون يف اململكة املتحدة، شنت السلطات السورية حملة من املضايقات والرتهيب ضدهم وضد 

فارة السورية قد قاموا بتصوير فقد أبلغ هؤالء منظمة العفو الدولية أن موظفي الس. عائالتهم يف سورية

االحتجاجات خارج السفارة، وكذلك املحتجني الذي استدعوا إىل داخل السفارة، عىل أرشطة فيديو أو صور 

فوتوغرافية؛ وأن محتجني تلقوا مكاملات هاتفية وزيارات يف بيوتهم يف اململكة املتحدة، حيث جرى تهديدهم، بما يف 

 اإلعدام إذا ما عادوا إىل سورية وبأن عائالتهم يف سورية سوف تتأذى؛ كما أبلغوا ذلك بأنهم سوف يواجهون عقوبة

وقال عدة . املنظمة بأن هؤالء شجعوهم عىل نرش دعاية لصالح النظام وعىل االنضمام إىل التظاهرات املؤيدة له

م، ويف حالة واحدة عىل أشخاص من هؤالء إن قوات األمن قامت بزيارة أفراد من عائالتهم يف سورية وباستجوابه

 . األقل اعتقلت أحد هؤالء، ويف أخرى قامت بالسطو عىل بيت العائلة

، منظمة العفو )فضلوا عدم إعطاء أسماءهم كاملة(وأبلغ ثالثة سوريني من درعا، هم محمود وعمران ومحمد 

 : ث قال محمدحي. آذار/ مارس18الدولية ما حدث لهم عقب انضمامهم إىل تظاهرة قبالة السفارة يف 

خرج السفري بنفسه ودعا مجموعة منا إىل الداخل "
فقلنا . وسألنا وهو واقف يف الداخل عن طلباتنا. للتحدث

. إننا نطلب أن توقف القوات املسلحة هجومها عىل درعا
وأبلغنا أن درعا بخري، وأنه ليس هناك هجوم، وكل ذلك 9

الئه وبينما كنا نتحدث، كان أحد زم. أكاذيب إعالمية
 .يلتقط الصور لنا أمام برصه

آذار، تلقيت مكاملة من / مارس28 أيام، يف 10وبعد "
السفارة تقول إنهم يريدون زيارتي وتقديم تعازيهم 

جاء أربعة . فهم يعرفون عنواني. بمقتل قريب يل يف درعا
وأبلغوني، عليك يا عمران ومعك ] ذكر أسماءهم[رجال 

وإذا لم '.  مؤيدة للنظاماثنان آخران أن تنظما تظاهرات
تفعلوا ذلك، سوف تواجهون متاعب هنا وكذلك عائالتكم 

وقلنا بعد تردد أننا سوف نفعل ذلك، ولكننا . 'يف سورية
 . بشار أو نشارك يف الهتافات] للرئيس[لن نرفع أي صور 

 

الشعب يريد 'ة وهتفنا، ًنيسان، قمنا باالحتجاج مجددا أمام السفار/ أبريل2ويف يوم السبت الذي أعقب ذلك، "
واتصل واحد . وكنا نستطيع مشاهدتهم وهم يراقبوننا ويصوروننا عىل رشيط فيديو من الداخل. 'إسقاط النظام

 ."'أنتم مع اإلرسائيليني ومع اإلخوان املسلمني ولذلك فسيحكم عليكم باإلعدام أيضا'من هؤالء الرجال بنا وقال، 

العفو الدولية بأنه تلقى تهديدات بالطريقة نفسها وقام أفراد قال إنهم من وأبلغ سوري رابع، من دمشق، منظمة 

 . السفارة بزيارته مرتني

 : وقال محمد

 Amnesty international © .السفارة السورية يف لندن
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مرة ] ذكر االسم[ مساء اتصل أحدهم 6ويف الساعة .  من بعد الظهر غادرنا املظاهرة وعدنا إىل بيوتنا3يف الساعة "
ّوأخرج أوراقا تد. أخرى وقال إنه قادم لزيارتي عي أن األمري السعودي بندر يقود مؤامرة عىل نطاق العالم بأرسه ً
ِّتزور أرشطة فيديو عن ] فضائية تبث من اململكة املتحدة[وقال إن تلفزيون بردى . ضد سورية وطلب منا توزيعها

 . أوالها يلًثم فتح حاسوبه املحمول وأرانا صورا وملفات يف الحاسوب، وكانت . االحتجاجات وأعمال القتل يف سورية

اقتادوا . نيسان ذهب رجال املخابرات، أظن أنها كانت املخابرات العسكرية، إىل بيت عائلتي يف درعا/ أبريل8ويف "
 ]قناة سورية تعترب مقربة من السلطات" [الدنيا"وطلبوا منه أن يظهر عىل شاشة تلفزيون . أخي وسألوه عني

وكل أسبوع أو . وبعد أربعة أيام أخلوا سبيله واختبأ. ا مزورةويقول إن االحتجاجات يف اململكة املتحدة كله
 . أسبوعني يعودون إىل البيت للبحث عنه ويسألون عني

ال أستطيع أن أفعل . ًتقول الحكومة الربيطانية إنها ال تستطيع أن تفعل شيئا ما لم نتقدم بشكوى إىل الرشطة"
وال أستطيع الذهاب إىل سورية ألنهم سوف . ني إىل سوريةذلك، فأوراقي الثبوتية ليست كاملة ويمكن أن يرحلو

 ."يقتلونني

 سنة وهو عاطل عن العمل، منظمة العفو الدولية عن 35وأبلغ سوري آخر، يدعى عماد ويبلغ من العمر 

 :تموز/املضايقات التي يقول إنه تعرض لها وعن حادثتني استهدفت فيهما عائلته يف يوليو

واجهت قلة من املشاكل مع السفارة . 'الفيسبوك'وأنا أحاول تنظيم احتجاجات عىل شباط /منذ مطلع فرباير"
ًولكن يف إحدى املظاهرات، رأيت صديقا قديما يل يعمل يف أمن السفارة. ألنهم لم يعرفوني وعقب فرتة قصرية . ً

ني فيها أنني قد  أبلغ–ألن لهجته درعاوية ] نحجب االسم [ أعتقد أنه–تلقيت مكاملة من موظف يف السفارة 
نائب رئيس الجمهورية السورية السابق عبد الحليم [تعرضت لغسيل دماغ من قبل أشخاص مقربني من خدام 

تموز، ذهبت املخابرات إىل /ويف مطلع يوليو. واتصلوا بي بضع مرات بعد ذلك ولكنني واصلت التظاهر]. خدام
 كتب وصور وأوراق وحاسوبي الشخيص –ق بي  وصادرت كل ما يتعل- حيث تعيش وحدها–بيت أمي يف دمشق 

تموز، تلقت / يوليو12وبعد أيام، يف . وكانوا قد زاروها مرتني قبل ذلك وسألوها عني ولكن بتهذيب.  دون تفسري–
أمي مكاملة من الجريان أثناء وجودها خارج البيت وأخربوها بأن ال تعود إىل البيت ألن املخابرات كانوا هناك وقد 

ولحسن الحظ كنا قد توقعنا أن يحدث هذا ولذا كانت والدتي . اب األمامي ويحطمون ما يف داخل البيتكرسوا الب
 ."وفرت عرب الحدود. تحتفظ بوثائقها معها

، قالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنويلث 2001أيلول / سبتمرب21ويف ترصيح ملنظمة العفو الدولية بتاريخ 

املتظاهرين عىل إبالغ الرشطة بأية أدلة عىل املضايقات وغريها من الجرائم من قد شجعا "ورشطة العاصمة إنهما 

موظفي وزارة الخارجية وشؤون الكومنويلث قد ناقشوا األمر مع رشطة "، وأن "جانب موظفي السفارة

ذلك مع قد أثاروا بواعث قلقنا مع مسؤويل السفارة السورية مبارشة يف عدة مناسبات، بما يف "، وأنهم "العاصمة

السفري السوري، الذي أكد أن موظفي السفارة ليسوا متورطني وأنه سوف يتخذ إجراءات إذا ما توافرت أدلة تشري 

سيواصلون التنسيق مع رشطة العاصمة ويتخذون اإلجراء الالزم حيثما يكون "، وأن هؤالء املوظفني "إىل تورطهم

 ". ًذلك مناسبا

 الهوامش
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1
لالطالع عىل تقارير ومزيد من املعلومات حول بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن قمع االحتجاجات الجماهريية يف   

ي تتخذها السلطات السورية ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية، أنظر صحفة سورية وسبب اعتقاد املنظمة بأن التدابري الت

  .http://www.amnesty.org/syriaالبلدان الخاصة بسورية يف املوقع اإللكرتوني ملنظمة العفو الدولية عىل 
2
ن السيايس، واملخابرات أجهزة املخابرات الرئيسية يف سورية هي املخابرات العسكرية، ومخابرات القوى الجوية، واألم  

  .العامة، التي يشارها إليها عادة باسم أمن الدولة
3
ًسمعت منظمة العفو الدولية، عىل سبيل املثال، عددا من التقارير عن مضايقات وترهيب من قبل أفراد يعتقد أنهم مقربني   

 لسورية فر إليها العديد من السوريني ًمن النظام السوري ضد سوريني يف األردن ولبنان وتركيا، وهي جميعا دول مجاورة

  .وتستحق مثل هذه التقارير املزيد من التقيص. بسبب العنف وغريه من التهديدات يف بلدهم
4
  .هذا االسم واألسماء األخرى املوضوعة بني قوسني ليست هي أسماء األشخاص املعنيني  

5
: رقم الوثيقة(عفو الدولية، اعتقال ناشط سوري وشقيقه عىل سبيل املثال، أنظر حالة عبد الرحمن حمادة يف منظمة ال  

MDE 24/020/2011) ،232011أيار / مايو  

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/020/2011/en ؛ وكذلك حالة زينب الحسني يف منظمة

 23ة مقطعة األوصال، العفو الدولية، كشف النقاب عن أدلة جديدة عىل الوحشية السورية مع اكتشاف جثة امرأ

  2011أيلول /سبتمرب

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/new-evidence-syria-brutality-emerges-womans-

mutilated-body-found-2011-09-23 . ،ولالطالع عىل التحرك العاجل ملنظمة العفو الدولية بشأن حالة ياسني زيادة

 MDE: رقم الوثيقة(ياسني زيادة : شط حقوقي بمعزل عن العالم الخارجياحتجاز شقيق نا: أنظر سوريا

 2011أيلول / سبتمرب2، (24/048/2011

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/048/2011/en  
6
  http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/07/167959.htm  أنظر  

7
  http://www.youtube.com/watch?v=GcccULWeVf8&feature=relatedأنظر   

8
  http://www.nyheterna.se/1.2279698أنظر   

9
آذار يف درعا، جنوب غرب سورية، أثناء احتجاجات ضد احتجاز / مارس18وقعت أوىل الوفيات يف األحداث الجارية يف   

ق النار يف محافظة درعا وساعد وأدى هذا إىل مزيد من االحتجاجات وإطال. تالميذ مدارس كتبوا شعارات عىل حائط مدرستهم

أنظر منظمة العفو الدولية، منظمة العفو الدولية تحث . عىل انتشار االحتجاجات املؤيدة لإلصالح عىل صعيد البالد بأرسها

 ،2011آذار / مارس22السلطات السورية عىل إجراء تحقيق مستقل يف حاالت الوفاة التي وقعت خالل االضطرابات، 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/independent-investigation-urged-syria-protest-

deaths-2011-03-22  
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