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يو  يوـن من حـزيران في ا&ول  بوت%  ير  روسي ف(ديـم يس اـل وصول الرـئ اسبة  باريس،2012/بمـن إلى    
وسوري% اشط% روس  مع ـن ثالث  سندر اـل حدود عـلى جـسر ألـك راسلون ب(  من ـم اشطون  شد ـن  احـت

وإيراني% احتجاجـاً على القمع ا$مارس في إيران وروسيا وسوريا.

، داع% ) لحق النقض على حقوق ا'نسان بوت% وبشار أوقفا القمع و "أخذ الناشطون يهتفون  " " : " 
 الرئيس الروسي إلى ا'صغاء إلى مطالب نشر الديمقراطية في ا$جتمع الروسي ووقف التغاضي
يدفع فيـهـما اـلـعاملون وإيران. وـهـما ـبـلدان  بدءاً ـبـسوريا  في اـلـعالم،  أكثر ا&نـظـمة قمـعـية   عن 

ا$حترفون في القطاع ا'ع(مي غاليـاً ثمن محاولتهم تغطية القمع ا$دبّر من السلطات.

ني ـعشر حوالى اـث نذ  روسيا ـم في  امة  راجع الحـريات الـع عن ـت قط  بوت% ـمسؤو)ً ـف ير  يس ف(ديـم  "ـل
له عـلى الـساحة يروّج  الذي  من النـموذج السيـاسي  ً ) يتـجزأ  جزءا  عـامـاً. تـشكل الرقـابة والقـمع 
عة الـنضال ضد ، ـنجد روسيا في طلـي دية يم التقلـي الـق زيز  مكاـفحة ا'رهاب أو تـع اسم  ية. ـب "الدوـل " " " 

من  أكثر  سوريا مـنذ  في  جازر  ستمر اـ$ وسكو، ـت مع ـم وبالتواطؤ  عبير وحـرية ا'ع(م.   14حـرية الـت
 . "شهراً. وبدعم من روسيا، ما زالت رحى القمع دائرة في إيران

 بعد زيارة إلى روسيا البيضاء وأ$انيا، يصل ف(ديمير بوت% إلى فرنسا بعد ظهر هذا اليوم ليختتم
مع يم الكرمـل%  طرق زـع قب أن يـت ومن ا$رـت ثة.  اسية الثاـل ته الرـئ داية و)ـي نذ ـب ية ا&ولى ـم  جولته الدوـل
نظيره الفرنسي فرانسوا هو)ند إلى قضايا الطاقة والقضايا التجارية كما إلى الوضع في سوريا. 

في روسيا، إرث قمعي متنازع فيه

زيارة في سياق خاص. ـمنذ انـتخاب ف(ديـمير بوت%، يواجه هذا الرـئيس ـموجة ـغير ندرج هذه اـل  "ـت
 مسبوقة من ا)حتجاجات التي تسلط الضوء على اتساع الفجوة ب% النظام وا$جتمع الروسي. وقد
نازع علـيها ـبعدة ـمناورات ترـهيب يد اـلسلطة ـبعد انتـخابات مـت ية وـتسلمه مقاـل  تـميزت الحـملة ا)نتخاـب
. لذا، من شأن وصلة ، وأعمال قمع مــورست ضد ا$ظاهرات السلمية  وصلة )ضد وسائل ا'ع(م  ) ( ) 
 الحوار الصريح والصادق مع رئيس دولة الروسي أن يفرض التشديد على أن هذه الو)ية الجديدة

"تشكل الفرصة ا&خيرة لتحقيق الفصل مع النظام القمعي الذي أرساه داخل الب(د كما خارجها.

عام%  % اـل بوت%، ـب ية لف(ديمـير  ولى والثاـن تان ا& سيطرة عـلى2008 و2000تمـيزت الو)ـي فرض   ، ـب
 معظم وسائل ا'ع(م و) سيما قنوات التلفزة، وتجذر إف(ت قتلة الصحافي% ومهاجميهم من العقاب

عام 26 قتل ما ) يقل عن(  نذ اـل ني ـم شاطهم ا$ـه سبب ـن هم ـب استبدادي2000 مـن ظام  وفرض ـن  ،( 
يد الـنظر في هذا ا'رث بـفعل ـحركة قديروف. أـع يذه رـمضان  في الشـيشان من خ(ل تلـم  ووـحشي 

. 2011/ا)حتجاجات غير ا$سبوقةا$ندلعة منذ كانون ا&ول ديسمبر  وصلة  ( )

 في ا&مم ا$تحدة، ) تكتفي روسيا بعرقلة كل القرارات ا$لزمة الصادرة في مجال حقوق ا'نسان،
ص(حية الدول  نح  إلى ـم هدف  قرار ـي شروع  ستان بـم ستان وطاجيـك مع اـلص% وأوزبـك تدفع  ما   وإـن



 تنظيم الرقابة على ا'نترنت. وفي مجلس حقوق ا'نسان، ترأست موسكو ائت(ف دول تطالب بأخذ
شمولية ـحـقوق في  إعادة النـظر  الخصـوصيات الوطنـية بعـ% ا)عـتـبار بـغـية  "القـيم التقليـدية و " " " 
 ا'نسان. ومن شأن اـلشرف ا$ـحفوظ لنظام روسيا البـيضاء ا)ستبدادي الذي استضاف في اـليوم
عن تـمسك كثير  قول اـل يا، أن ـي سلطة العـل بوت% ا$ـتسلم اـل ير  خارج لف(ديـم إلى اـل زيارة  سابق أول   اـل
ـعد الذي ـيـشكل ـمـسرحـاً &ـعـمال ـقـمع داـمـية ـب ـلد  هذا الـب في   :سيد الكرمـلـ% بـحـقوق ا'ـنـسان 

 وحده.2011 صحافي في خ(ل العام 100ا)نتخابات، ألقي القبض على أكثر من 

في سوريا، تواطئ قائم رغم كل ا#عارضة 

ية في سوريا بالتواطؤ مع ـموسكو التي استمرت فّذ مذـبحة فعـل  ـمنذ أكثر من أرـبعة ـعشر شهراً، تـن
 في معارضة أي عقوبات ضد النظام في دمشق، بالرغم من نداءات ا$جتمع الدولي ا$تكــررة. فلم
في الـقطاع عاملون اـ$حترفون  دفع اـل الذين  صفوف ا$دني%  في  لى  عدد القـت عد ـنستطيع إـحصاء   ـن

أبريل 12ا'ع(مي الثمن ا&غلى من بينهم. وفي   ، تم التوصل إلى وقف 'ط(ق النار2012/ نيسان
 ب% قوات النظام وا$عارضة بفضل ا$فاوضات التي يقودها كوفي أنان. وينص ا'تفاق أيضـاً على
 إط(ق سراح كل السجناء السياسي% وضمان حرية الصحافة والتجمع. إ) أن هذا البند ا&ساسي

  أشخاص، فيما كان ا$راقبون108لم يحترم قط. في حو)، في نهاية ا&سبوع ا$اضي، تم اغتيال 
هذا في  باعه  شار ا&سد أي مـسؤولية للجـيش وأـت في ـب واقع أن ـن في الب(د. اـل شرين   الدوليون منـت

الصدد، و) سيما الشبيحة بسمعتهم السيئة، لم يقنع أحداً. 

مارس  شهر آذار في منـتصف  داية ـحركة ا)حتـجاجات اـلشعبية  نذ ـب  ، ـيفرض ـبشار ا&سد2011/ـم
دون% فإذا بالـصحافي% وا$ الدعائي.  حداث مـجـنداً ـجـهازه  كام(ً عـلى ا&  ونـظامه ـتـعتيم إع(مـيـاً 
شجب لتزامهم  من حـياتهم ثمـنـاً ) يوم  كل  يدفعون  % كـصحافي%  واطن% أو النـاشط% ا$رتجـل  وا$
عة هم أرـب من بيـن ني،  هم ا$ـه ارستهم واجـب ناء مـم في أـث هم  كبير مـن عدد  تل  وقد ـق مال الوحـشية.   ا&ـع
 مراسل% أجانب. يتعرض الصحافيون وا$دنون والناشطون السوريون للمطاردة والتوقيف والتعذيب
ويدانون هم  ية ـب وسائل ا'ع(م ا&جنـب صل  الذين تـت عاديون  ستهدف ا$واطـنون اـل شكل منـهجي. وـي  ـب

  إع(ميـاً محترفـاً وهاويـاً وراء القضبان. وبالتواطؤ مع موسكو التي30أيضـاً. حاليـاً، يقبع أكثر من 
تستمر بدعم دمشق وبيع ا&سلحة إلى نظام دموي.

سجن  صحافيـاً و32مع  عالم18  في اـل سجن  أكبر  ثاني  يـاً  إيران حاـل   مواطـنـاً إلكترونـيـاً، تعـتبر 
عام  نذ اـل عامل% اـ$حترف% في الـقطاع ا'ع(مي. وـم ظام1979لـل الداعم الرـئيس للـن  ، ـتشكل ـموسكو 

في العالم.


