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 اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ اٌذشوخ أؿٍمذ – رشش٠ٓ األٚي 16
ٌّٕب٘ؼخ إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٚ فشع فٍغـ١ٓ/ األؿفبي

٠ٓ اػزمٍزب اداس٠ب فزبداٌزؼز٠ت ٔذاء ػبجال ثاؿالق عشاح 
ّ٘ب ادزجبصِذح رُ رجذ٠ذ فٟ اٌغجْٛ االعشائ١ٍ١خ ٚ

. أشٙش ئػبف١خٌثالثخ 
 
 ا ثشٌّبٟٔااٌذشوخ ٚفذ أؿٍؼذ – رشش٠ٓ اٌثبٟٔ 1

ػٍٝ  ٚاألساػٟ اٌفٍغـ١ٕ١خ  ٠ضٚس ئعشائ١ًاأٚسٚثٟ
 . اعشائ١ًاٌّذزجض٠ٓ ٌذٜ  األؿفبي أٚػبع ٚظشٚف

 
 اٌذشوخ رمش٠شا دٛي أطذسد  -  رشش٠ٓ اٌثب5ٟٔ

اٌزمش٠ش ٘جّبد اٌّغزٛؿ١ٕٓ ػذ األؿفبي ٚعٍؾ 
 12دٛادس أعفشد ػٓ ٚلٛع رغؼخ اٌؼٛء ػٍٝ 

 . األؿفبي اٌفٍغـ١١ٕ١ٓفٟ أٚعبؽ  حئطبة

 
 

 

 

 

 

 

 
اٌج١بٔبد  ٚرٌه ثغجت رأخش ٚطٛي رؼززس اٌذشوخ ِٓ لشاء إٌششح االٌىزش١ٔٚخ ػٓ اٌزأخ١ش فٟ ئطذاس ٘زا اٌؼذد

  ثبألؿفبي اٌّؼزم١ٍٓاٌّزؼٍمخ 

 

 حملة الحرية اآلن

 ؿفً 700االعشائ١ٍ١خ دٛاٌٟ جٙضح األِٓ أاٌج١ش ٠ٚؼزمً وً ػبَ فٟ 

ٌغٛء ، خالي رٌه ٠زؼشع ٘إالء األؿفبي  اٌؼفخ اٌغشث١خِٓفٍغـ١ٕٟ 

أدذ  ئٌٝ ٚإٌمًخالي ػ١ٍّخ االػزمبي ٌٍزؼز٠ت فٟ ثؼغ األد١بْ ٚاٌّؼبٍِخ 

 اٌؼفخ اٌغشث١خ ٚاٌزذم١ك اٌغجغ إٌّزششح فٟ أٔذبء ِخزٍفخ ِِٓشاوض االػزمبي 

 .ٚئعشائ١ً

ِب صاي اٌزؼز٠ت إٌفغٟ ٚاٌجغذٞ ِّبسعخ ٠زُ اٌٍجٛء ا١ٌٙب خالي اٌزذم١ك ِٓ لجً اٌّذمم١ٓ االعشائ١١ٍ١ٓ ثٙذف 

أفشاد ص٠بسح دشِْٛ ِٓ ٞ  عٕخ، خالي رٍه اٌفزشح12رجذأ أػّبسُ٘ ِٓ أزضاع اػزشافبد عش٠ؼخ ِٓ األؿفبي اٌز٠ٓ 

رُ اٌذظٛي ػ١ٍٙب ثظٛسح غ١ش ٞ٘زٖ االػزشافبد اٌزٟ ٚرغزخذَ . فٟ دبي ٌُ ٠ؼزشفٛا ُِ٘ذبِٟسؤ٠خ  ٚػبئالرُٙ

، اٌزٟ رٙذف إلػفبء ؿبثغ لبٟٔٛٔ ػٍٝ ٘زٖ طٛس٠خايلب١ٔٛٔخ ثؼذ رٌه إلدأخ األؿفبي فٟ اٌّذبوُ اٌؼغىش٠خ 

 .اٌّّبسعبد

داخً اعشائ١ً فٟ ِخبٌفخ ٌٍمبْٔٛ دبي ئطذاس أدىبَ ثبٌغجٓ ثذك األؿفبي اٌفٍغـ١١ٕ١ٓ فبٔٗ ٠زُ ادزجبصُ٘ ػبدح 
 ٚفٟ دبالد أخشٜ، ال. عّخ ٌُٙ ثض٠بساد ل١ٍٍخ ٚغ١ش وبف١خ ٚوزٌه ٠ذشِْٛ ِٓ اٌذظٛي ػٍٝ رؼ١ٍُ ج١ذ ٚٞ،اٌذٌٟٚ

" أدٌخ عش٠خ"ٚجٛد اإلداسٞ ػٍٝ أعبط ٠زُ ٚػؼُٙ فٟ االػزمبي ٌىٓ ٚ، ِذذدح ِخبٌفبداألؿفبي ثبسرىبة ٠زُ ارٙبَ 
ششػ١خ  ٌٍـؼٓ فٟ فؼبٌخؿش٠مخ ٚدْٚ ٚجٛد ِذح عزخ أشٙش لبثٍخ ٌٍزجذ٠ذ دْٚ ِذبوّخ ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ادزجبصُ٘ ي

 .ادزجبصُ٘
  

اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األؿفبي فشع اٌذشوخ لشسد ، ٠ٓ اٌفٍغـ١ٕٟاألؿفبي اٌّغزّشح ٌذمٛق فٟ ػٛء ٘زٖ االٔزٙبوبد
 ػٍٝ األؿفبي اٌفٍغـ١١ٕ١ٓ اٌّؼزم١ٍٓ ِٓ لجً ٚاٌزٞ ٠شوض لحرية اآلنافٍغـ١ٓ أْ رؼ١ذ اؿالق ِٛلؼٙب االٌىزشٟٚٔ 

لؼب٠ب األؿفبي اٌّؼزم١ٍٓ فٟ ةاٌّٙز١ّٓ طذس ٚادذ ألٌٚئه اٌذٍّخ ئٌٝ رٛف١ش َ٘زٖ رٙذف ٚ. اٌغٍـبد االعشائ١ٍ١خ
.   اٌّذزٍخٞعااألس

 
  : ػٍٝ اٌمؼب٠ب اٌزب١ٌخالحرية اآلنحملة رشوض 

  

  ػذ ح ٚإٌفغٟحاٌجغذٞٚاالعبءح ٌزؼز٠ت اٚلف 
 األؿفبي اٌّذزجض٠ٓ؛ 

 ػٍٝ رؼ١ٍُ وبف، ألؿفبي دظٛي ا 
 ألؿفبي ثذك ااإلداسٞ ػزمبي االع١بعخ ٚػغ دذ ي
 ؛  (رّٙخ أٚ ِذبوّخاالػزمبي دْٚ )

 
ِٛاسد ػذدا ِٓ ايرذزٛٞ طفذبد اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ 

:  ح ِٕٙبِف١ذاي
 اٌفٍغـ١١ٕ١ٓ آخش األسلبَ اٌّزؼٍمخ ثبألؿفبي -

 اإلعشائ١ٍ١خ اٌّؼزم١ٍٓ فٟ اٌغجْٛ ِٚشاوض االػزمبي 
، اٌزذم١ك ٔمًٚاي أٚساق دمبئك دٛي االػزمبي -

ػزشاف، ٔظبَ اٌّذبوُ اٌؼغىش٠خ، االػزمبي ٚاال
 اإلعشائ١ٍ١خعجْٛ اياالػزمبي فٟ اإلداسٞ، ظشٚف 

اٌغجْٛ ادزجضٚا فٟ لظض شخظ١خ ألؿفبي  -
 .االعشائ١ٍ١خ

 
  اٌّٙز١ّٓرض٠ٚذ ئٌٝ اٌذش٠خ ا٢ْرٙذف دٍّخ 

 ثجؼغ األدٚاد ٚاألفىبس ثمؼب٠ب األؿفبي األعشٜ
دٛي و١ف١خ ئدذاس فشق أٚ رغ١١ش ثّب فٟ رٌه 

رٛج١ٗ اٌشعبئً ٚاٌّمبؿؼخ االلزظبد٠خ ٚئ٠فبد ثؼثبد ٌزمظٟ اٌذمبئك ئٌٝ األساػٟ اٌفٍغـ١ٕ١خ اٌّذزٍخ، ثبإلػبفخ ئٌٝ 
 . اٌّٛلغ٠ذز٠ٛٙباٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛاسد اٌزٟ 

   . رشدت اٌذشوخ ثأٞ رؼ١ٍمبد ٚالزشادبد دٛي ٘زٖ اٌذٍّخ

 الىشرة االلكترووية

   تشريه أول في 
  

ٚادذ ؿفً فٍغـ١ٕٟ اعزشٙذ 
ثشطبص اٌمٛاد االعشائ١ٍ١خ فٟ 
ِخ١ُ اٌجٍضْٚ ٌالجئ١ٓ لشة ساَ 

.  اهلل
 

 ػذد األؿفبي 297
اٌفٍغـ١١ٕ١ٓ اٌّذزجض٠ٓ فٟ 

عجْٛ ِٚشاوض االػزمبي 
: االعشائ١ٍ١خ 

 :ِٓ ػُّٕٙ 

 6  فز١بد 

 8 دْٚ رّٙخ أٚ ِذبوّخ 
  (اػزمبي اداسٞ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قادمة أحداث 
 
 حدٚسِٞشاجؼخ :  وبْٔٛ أٚي4

عشائ١ً فٟ ِجٍظ ح الشبًِ

 دمٛق اإلٔغبْ 

٠َٛ دمٛق :  وبْٔٛ أٚي10

االٔغبْ فٟ اٌزوشٜ اٌغز١ٓ 

ٌالػالْ اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق 

 االٔغبْ

 

 
 2008 رشش٠ٓ أٚي  –اٌؼذد اٌزبعغ                         

أال ٠ذشَ أٞ ؿفً ِٓ دش٠زٗ 
. ثظٛسح غ١ش لب١ٔٛٔخ أٚ رؼغف١خ

٠ٚجت أْ ٠جشٞ اػزمبي اٌـفً 
أٚ ادزجبصٖ أٚ عجٕٗ ٚفمب 

... ٌٍمبْٔٛ
 

ارفبل١خ دمٛق اٌـفً اٌذ١ٌٚخ 
 (ة) 37اٌّبدح 

 

.   فشع فٍغـ١ٓ/ػٓ األؿفبيفٟ اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع اٌذ١ٌٚخ إٌّبطشح فش٠ك ح ٠ظذس٘ب ٔششح شٙشٞح ٟ٘ إٌششح االٌىزشٟٚٔ
 e-bulletin@dci-pal.org :اٌىزبثخ ػٍٝ اٌجش٠ذ االٌىزشٌٟٚٔالشزشان، ٠شجٝ 
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