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 مقدمة. 1

ًجرم جنائي، وإذا ما أمسكوا بك متلبسا، ... الكتابة"
 ." يعاملونك كأي مجرم آخر

أيار / سنة يف مايو18ًالكاتب والصحفي مريآل عبد العزيز شيخا، الذي دأب عىل انتقاد الحكم، وحكم عليه غيابيا بالسجن 

2012 . 

عون قتلي حرية التعبير حق لي؛ وال يستطي"
 ." بسببها

للجيش السوري "اختطفت وتعرضت للتعذيب عىل أيدي مجموعة مسلحة ". اإلخبارية السورية"يارا صالح، مذيعة يف فضائية 

 . 2012آب /يف أغسطس" الحر

 فقد ظل الصحفيون واملهنيون اإلعالميون 1.سورية اليوم أكثر بلد يف العالم يمكن للصحفيني أن يواجهوا فيه املوت

يستهدفون بسبب االنتهاكات نفسها التي طاملا حاولوا توثيقها بشجاعة، يف النزاع 2" املواطنون الصحفيون"و

 عىل يد القوات املوالية - بما فيها القتل غري املرشوع واإلخفاء القرسي واالختطاف والرتهيب-املسلح املرير يف سورية

 من املعروف اليوم أن العرشات من هؤالء قد دفعوا حياتهم وبات. للحكم، والقوات املناهضة للحكومة، عىل السواء

 3. ًثمنا لشجاعتهم هذه

 من السوريني قد لقوا مرصعهم خالل السنتني املاضيتني، منذ خروج املحتجني 70,000ويعتقد بأن ما يربو عىل 

 مليون 1.3فإن ما يزيد عىل ًوطبقا ملصادر األمم املتحدة، 4. ، للمطالبة باإلصالح2011آذار /إىل الشوارع، يف مارس

سوري آخر قد فروا عرب الحدود للنجاة من املذبحة التي تزداد رشاسة، بينما وصل عدد من نزحوا داخل البالد إىل 

ويدفع املدنيون، بمن فيهم الصحفيون، أبهظ األثمان فيما راح يعرف اآلن بأشد الحروب املدنية 5.  ماليني4نحو 

 . ال يبدو أن ثمة نهاية قريبة لها يف األفقدموية بمرور الوقت، والتي 

ًالناشطون اإلعالميون يف سورية دورا حاسما يف ضمان وصول املعلومات املتعلقة بأعمال القتل  لقد لعب  ً

فقد تكفلوا بإصدار سيل ال ينقطع من أرشطة الفيديو وغريها من املادة املصورة . واالنتهاكات إىل العالم الخارجي

، التي تعمل بالتنسيق معها؛ "الشبيحة"ات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الحكومية وميليشيات لكشف االنتهاك

وقد وضع االنفجار املفاجئ للمعلومات الواردة من مصادر غري . وكذلك ما ارتكبته جماعات املعارضة من انتهاكات
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د من التحديات يف مسعاها للتحقق من ًمعروفة سابقا وسائل اإلعالم الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان أمام العدي

ومع ذلك، فمن دون هؤالء الصحفيني املواطنني الذين كانوا ينقلون األخبار من أحيائهم، بما , صحة هذه املعلومات

ًيعنيه ذلك من خطر حقيقي عىل سالمتهم يف كثري من األحيان، ما كان من املمكن أبدا لألنباء عن العديد من 

 . ا جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، أن تجد طريقها إىل العالم الخارجياالنتهاكات، بما فيه

إذ أطلقت . فمنذ البدء، لجأت الحكومة السورية إىل أساليب مختلفة إلخفاء قمعها العنيف لالحتجاجات عن األعني

ِّشيعني للجنازات، بينما قوات األمن، منذ األيام األوىل من االنتفاضة، النار عىل حشود املتظاهرين السلميني وعىل امل

بيد أن . حملت الحكومة املسؤولية عن ذلك لعصابات مسلحة تعمل يف الظل بغرض تشويه صورة قوات األمن

 . ّشهود العيان ظلوا يشريون إىل وجود تعاون وثيق بني القناصني وبني غريهم يف القوات التابعة للحكومة

ة عن املدنيني الصحفيني عن طريق عمليات قبض واعتقال ثم حاولت الحكومة وقف تدفق املعلومات الصادر

كما منعت وسائل إعالم دولية من دخول ". معلومات كاذبة أو مبالغ فيها خارج البالد"جماعية ملن اتهمتهم بنرش 

 7.ُوطرد بعض الصحفيني األجانب6. البلدات واملدن املترضرة مبارشة أثناء االحتجاجات، وما تالها من اشتباكات

نما لم يحصل آخرون كانوا يسعون إىل الحصول عىل تأشريات دخول عىل إذن بذلك، أو سمح لهم بدخول البالد بي

وعقب ذلك، 8. ولكن أخضعوا بعد ذلك لقيود مشددة ملنعهم من إعداد تقارير مستقلة، أو عرقلة ذلك إىل حد كبري

دودية يف البلدان املجاورة للتحدث إىل الالجئني ذهب الصحفيون الدوليون املكلفون بتغطية النزاع إىل املناطق الح

 . السوريني، وهم يعربون الحدود إىل تركيا ولبنان واألردن، حول االنتهاكات التي شاهدوها

ِّومع تحول االحتجاجات، وما رافقها من قمع عنيف، إىل نزاع مسلح شامل، تشارك فيه القوات العسكرية واألمنية 

 مجموعة متنوعة من الجماعات املسلحة، بدأ الصحفيون الدوليون يتطلعون إىل للحكم ضد معارضة تتألف من

. الجماعات املسلحة كي تفسح لهم املجال لدخول املناطق التي يقصف فيها املدنيون من جانب القوات الحكومية
ماري ات املتحدة، وبني هؤالء املراسلة الحربية املشهورة للوالي. وفقد عدة صحفيني من هؤالء حياتهم نتيجة لذلك

ً، ومقرها اململكة املتحدة، التي قتلت سويا مع املصور "ساندي تايمز" سنة ومراسلة 56، البالغة من العمر كولفني

، عندما قامت القوات 2012شباط / فرباير22 سنة، يف 28، البالغ من العمر ريمي أوتشليكالصحفي الفرنيس 

 ).2أنظر الفصل . (ً حمص، الذي اتخذا منه مقرا لعملهماالحكومية بقصف املركز اإلعالمي املؤقت يف

 2011آذار / ما بني مارس46 ما ال يقل عن –وإىل حد كبري، كانت أغلبية من قتلوا أثناء نقلهم ألحداث الحرب 

إذ لقي بعضهم مرصعه نتيجة .  من املواطنني السوريني–9ً، طبقا ملصادر اليونسكو2013نيسان /وأواخر أبريل

 -ً صحفيا استهدفوا بصورة متعمدة36و أثناء عمليات تبادل إلطالق النار، بينما يعتقد أن ما ال يقل عن القصف أ

فعىل سبيل املثال، اختطف مقدم الربامج يف التلفزيون التابع 10. سواء من قبل القوات الحكومية أو قوات املعارضة

جبهة "ً، وقتل ميدانيا عىل يد 2012تموز /من بيته يف دمشق، حسبما ذكر، يف يوليومحمد السعيد للدولة 

 سنة ورئيس قسم األخبار 37، البالغ من العمر 11 عيل عباسوورد أن . ، وهي جماعة إسالمية مسلحة"النرصة

 يف بيته بجديدة عرطوز، إحدى 2012آب /، قتل يف أغسطس)سانا(الداخلية يف وكالة األنباء العربية السورية 

وقتل طالب املدرسة .  يعتقد أنهم من أتباع إحدى جماعات املعارضة املسلحةضواحي دمشق، عىل يد مسلحني

 سنة، إثر إصابته بالرصاص يف الظهر والعنق، أثناء تصويره 18، البالغ من العمر 12 عبد الغني كعكةالثانوية 

وكانت . 2012أيار / مايو4قوات األمن وهي تطلق النار عىل مظاهرة بالقرب من دوار صالح الدين، بحلب، يف 

 . ، وتعرض حينها للتعذيب، حسبما ذكر2011أيلول /قد قبضت عليه من قبل، يف سبتمرب" مخابرات سالح الجو"

إن السيطرة القمعية للدولة عىل وسائل اإلعالم، والرقابة املشددة واستهداف األصوات املعارضة ليست جديدة يف 
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وبمقتىض . املستقلة بالعمل بحرية يف سورية لعقودفلم يسمح للصحف ومحطات الراديو والتلفزيون . سورية

، كان الصحفيون 2011نيسان /حتى أبريل1963حالة الطوارئ، التي ظلت سارية املفعول بصورة مستمرة منذ 

عرضة ألن يقبض عليهم ويسجنون بسبب حديثهم عن طيف واسع من املوضوعات التي ارتؤي أنها تهدد األمن 

وحالت رقابة الدولة لعقود دون نرش تقارير عن الشأن العام . ث الحاكم أو الحكومةالقومي، أو سيطرة حزب البع

أو النقاش العلني للعديد من املسائل، بما يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان عىل يد قوات األمن السورية، مثل قتل 

 13 .2008تموز /ً سجينا يف سجن صيدنايا العسكري، يف يوليو22قوات األمن ما يربو عىل 

ً، أصدر الرئيس بشار األسد مرسوما جديدا بشأن اإلعالم يف أغسطس2011ومع انطالق االحتجاجات يف  آب، يف /ً

محاولة بادية للعيان ملواجهة االنتقادات الدولية املتزايدة لحكومته وجهودها لعرقلة تدفق املعلومات حول 

من املرسوم مزاوجة بني مبدأي حرية التعبري وتسهيل وتض. االنتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية وقوات األمن

وصول وسائل اإلعالم إىل املعلومات التي تملكها الدولة، وأزال عقوبة السجن املفروضة عىل الصحفيني الذين 

فبموجب املرسوم، سمح بحرية . بيد أنه لم يغري الكثري يف واقع الحال. يدانون بتجاوز القيود اإلعالمية املفروضة

ً، وفقا لوزارة اإلعالم؛ وال يشمل ذلك أي يشء يمكن أن تفرسه الحكومة عىل أنه "مسؤولة"بري طاملا ظلت التع

. تحريض عىل العنف أو فتنة طائفية أو تهديد لألمن القومي؛ كما لم يشمل أية مسائل تتعلق بالقوات املسلحة

تقوم بعمليات القبض واالعتقال واإلساءة، وحتى بعد أن أصدر الرئيس املرسوم، ظلت قوات األمن واالستخبارات 

سواء بالنسبة للمحتجني الذين يسعون إىل ممارسة حقوقهم يف حرية التعبري، أو األفراد الذين يحاولون الكشف عن 

 .االنتهاكات

ومع ظهور جماعات املعارضة املسلحة يف أجزاء مختلفة من البالد، قامت بمساعدة الصحفيني الدوليني عىل 

بيد أن بعض جماعات املعارضة املسلحة . ًإىل بعض مناطق النزاع الرئيسية، وغالبا ما كفلت لهم الحمايةالوصول 

قد ارتكبت انتهاكات خطرية هي نفسها، بما يف ذلك رضب وقتل من أرستهم من جنود الحكومة ومؤيديها، أمام 

مع الحكومة أو مناهضني للمعارضة، أعني املراسلني الصحفيني، كما اختطفت صحفيني ممن اعتربتهم متعاطفني 

بشبيحة "وشنت جماعات املعارضة املسلحة حمالت عىل شبكة اإلنرتنت ضد الصحفيني الذين وصفتهم . وقتلتهم

. ، وضمنتها تهديدات علنية وحاالت احتفال وابتهاج عندما كانت تقوم باعتداءات ضد هؤالء الصحفيني"اإلعالم

جة يف هذا التقرير، فإن بعض جماعات املعارضة املسلحة ربما تكون قد ارتكبت وكما يظهر عدد من الحاالت املدر

 . جرائم حرب باستهدافها بالهجمات صحفيني اعتربت آراءهم مؤيدة للحكم

وقد قام الصحفيون املحرتفون واملواطنون الصحفيون، وما زالوا يقومون، بدور حاسم يف كشف الطبيعة الحقيقية 

وقد يفقد العديد من هؤالء حياتهم، مثل من . لتي يرتكبها طرفا النزاع، ونطاق هذه االنتهاكاتللنزاع واالنتهاكات ا

كما أثار النزاع يف سورية، مثله مثل العديد من النزاعات األخرى، .سبقوهم، وهم يقومون بذلك مع استمرار القتال

ًأيضا بشأن أخالقيات مهنة الصحافة أسئلة كبرية األهمية، ليس فحسب حول سالمة الصحفيني ومصادرهم، وإنما 

وعىل سبيل املثال، هل يستطيع الصحفيون الذين . وكيفية التقيد بها أثناء العمل يف مثل هذه األوضاع الصعبة

منحوا تسهيالت رسمية لدخول سورية أن يتمتعوا باالستقاللية يف وجه القيود الحكومية عىل تنقالتهم وتقاريرهم؟ 

جماعات املقاومة املسلحة أن يكتبوا ما يشاؤون من تقارير " يرافقون"لصحفيون الذين وباملثل، هل يستطيع ا

بشأن ما يرونه بأعينهم عىل جبهة القتال، عىل األقل يف وقت وقوع الحدث؟ وهل من األخالقي للصحفيني تصوير 

ها، يف معظمها، تتجاوز نطاق األفراد الذين يؤرسون ومقابلتهم، ونرش املعلومات عىل املأل؟ فهذه مسائل مهمة، ولكن

هذا التقرير، الذي يركز عىل الكلفة اإلنسانية التي دفعها الصحفيون يف سياق جهودهم إلرسال تقاريرهم عن 

الحرب وبإبالغ العالم بما يعانيه الشعب السوري، وليس عىل ما يتعلق بكيف وأين، اللتني تعنيان الصحفيني، وما 

هنة ومسائل أمن الصحفيني وغريها من األمور العملية التي يواجهها الصحفيون يف يتعلق من أسئلة بأخالقيات امل
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 . مسعاهم للقيام بعملهم أثناء نقلهم ألخبار الحروب

ًوتنرش منظمة العفو الدولية هذا التقرير للفت األنظار تحديدا إىل انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت ضد 

وهؤالء األشخاص ال يمثلون سوى رشيحة صغرية . أخبار النزاع يف سوريةالصحفيني، وضد اآلخرين ممن ينقلون 

من الضحايا، ولكن لم يكن من املمكن، من دون جهودهم، معرفة سوى القليل عن املعاناة التي مر بها العديدون يف 

 . والعرفانولهذا، فإن العالم بأرسه، وكذلك ضحايا ال حرص لهم يف سورية، مدينون لهؤالء باالمتنان . سورية

كما . 2011ويستند هذا التقرير إىل مقابالت وإىل أبحاث أخرى أجريت يف اإلقليم وخارجه، منذ بدء االحتجاجات يف 

، ويف مخيمات الالجئني السوريني يف 2013آذار / ومارس2012آب /أجريت أبحاث ميدانية يف سورية، يف أغسطس

صعوبات يف الوصول إىل أجزاء كبرية من سورية، فإن املقابالت بيد أنه، وبسبب ال. 2012تموز /األردن، يف يوليو

مع معظم الصحفيني املحرتفني واملدنيني الصحفيني وناشطي وسائل اإلعالم الذين تحدثت إليهم منظمة العفو 

كما أجريت مقابالت مع أعضاء يف جماعات املعارضة املسلحة، ولجان . أو الهاتف" سكايب"الدولية، جرت عرب 

وقد . يق املحلية، وممثلني عن منظمات غري حكومية تعمل يف سورية، بشأن حرية الصحفيني والصحافةالتنس

تحفظنا عىل تفاصيل خاصة تتعلق ببعض الحاالت التي سلطنا عليها الضوء يف هذا التقرير لحماية أمن األفراد 

 . املعنيني

نشطة السلمية لصحفيني محرتفني ومواطنني ويخلص هذا التقرير إىل أن الحكومة السورية، يف ردها عىل األ

صحفيني، وكذلك فيما يتصل بالقيود التي فرضتها عىل وسائل اإلعالم بصورة أعم، قد ارتكبت انتهاكات خطرية 

 وكذلك القانون الدويل لحقوق اإلنسان، يف خرق اللتزاماتها بموجب - أي قوانني الحرب-للقانون اإلنساني الدويل

وبني األحكام التي تم خرقها تلك التي تنص عىل حرية الرأي .  التي صدقت سورية عليهااملعاهدات الدولية

ويشمل هذا . لكل إنسان حق يف حرية التعبري"؛ وكذلك "لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة: "والتعبري

نما اعتبار للحدود، سواء الحق حريته يف التماس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دو

 كما انتهكت السلطات السورية 14". عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

حقوق الصحفيني والعاملني يف اإلعالم بالعالقة مع الحظر املفروض عىل التعذيب واإلخفاء القرسي واالعتقال 

. ها تحت أي ظرف من الظروف، بما يف ذلك يف أوقات النزاع املسلحالتعسفي، وهي حقوق ال يجوز للدول تعطيل

ًوفضال عن ذلك، يوثق هذا التقرير انتهاكات للقانون اإلنساني الدويل ارتكبت ضد الصحفيني وغريهم من العاملني 

الت ومثل هذه األعمال تتضمن عمليات قتل دون محاكمة وحا. اإلعالميني يمكن أن ترقى إىل مرتبة جرائم حرب

 . اختفاء قرسي وتعذيب واحتجاز للرهائن وتدمري للمنازل واملمتلكات

 : يف ضوء هذه املعطيات، فإن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السورية، بني جملة أمور، إىل ما ييل

ًوقف عمليات القبض واالعتقال التعسفية ملن يعربون عن معارضتهم للحكم سلميا، بمن فيهم الصحفيون   ِّ

 .الناشطون اإلعالميونو

ًاإلفراج، فورا ودون قيد أو رشط، عن أي شخص محتجز لسبب وحيد هو ممارسته حقه يف حرية الرأي  

 .والتعبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنتماء إليها، بمن يف ذلك الصحفيون والناشطون اإلعالميون

وا، والكشف عن ظروف وفاتهم، وعن األماكن إبالغ العائالت بمصري أقربائها املفقودين، بمن فيهم من توف 

 .التي دفنوا فيها
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لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية "السماح للصحفيني وملراقبي حقوق اإلنسان املستقلني، مثل  

 .، بدخول البالد بصورة قانونية ودون عراقيل"العربية السورية

 :ملسلحة، بني جملة أمور، إىل ما ييلوتدعو منظمة العفو الدولية جماعات املعارضة ا

اإلدانة العلنية، من جانب أعىل مستوياتها القيادية، لجميع االنتهاكات والخروقات للقانون اإلنساني الدويل،  

ًوإصدار تعليماتها بأن مثل هذه األعمال ممنوعة منعا باتا ً . 

ارسته حقه يف حرية الرأي ًاإلفراج فورا ودون قيد أو رشط عن أي شخص محتجز لسبب وحيد هو مم 

 .والتعبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها

 . التوقف عن معاملة أي شخص، بمن يف ذلك الصحفيون أو العاملون يف اإلعالم، كرهينة 

 : وتدعو منظمة العفو الدولية املجتمع الدويل إىل ما ييل

 يف الجرائم التي ارتكبت بمقتىض القانون الدويل إجراء تحقيق دويل مشرتك وتشكيل هيئات قضائية للتحقيق 

 . من قبل جميع أطراف النزاع يف سورية

 ضمان إحالت مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  الوضع يف سوريا إىل املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 

لحة والذخائر فرض قرارات حظر دويل شامل عىل صادرات األسلحة، بهدف منع نقل جميع أنواع األس 

 .واملعدات العسكرية واألمنية والرشطية، والتدريب والخربات، إىل سورية

وإىل جانب ذلك، ينبغي عىل أية دولة تنظر يف تزويد جماعات املعارضة املسلحة يف سورية باألسلحة أن تقوم  

ة اإلجراءات التي تتيح قبل ذلك بعملية تقييم صارمة ملخاطرها عىل حقوق اإلنسان، وفرض تدابري شديدة ملراقب

إجراء دراسة دقيقة لجميع مقرتحات نقل األسلحة قبل إصدار أي موافقة عليها، وحتى يكون باإلمكان الوقف 

الرسيع لنقل هذه األسلحة إذا ما تبني أنها سوف تستعمل يف ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان أو خروقات للقانون 

 . اإلنساني الدويل
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لى أيدي قوات االنتهاكات ع. 2
 الدولة والقوات المؤيدة للحكم

ِّتعرض الصحفيون والمدونون الذين أعربوا عن "
آراء معارضة للمضايقة، وفصلوا من وظائفهم 

الحكومية، وقبض عليهم واعتقلوا بصورة 
 ." تعسفية

 15. 2012شباط / فرباير22، "لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية"تقرير 

 وتصميم الحكومة عىل التعتيم اإلعالمي عىل أي روايات لألحداث تختلف عن 2011أدى اندالع االحتجاجات يف أوائل 

رواية وسائل اإلعالم الرسمية إىل هجوم متكرر عىل الصحفيني والكتاب الذي أعربوا عن آراء مناهضة للحكم فيما 

ي تقيد حرية التعبري، وجرى استخدامها ملقاضاة الصحفيني والكتاب ًوفضال عن القوانني السارية املفعول الت. سبق

، ملساعدة السلطات السورية عىل إسكات األصوات املنشقة املتزايدة يف 2011ُواملدونني، أقرت قوانني جديدة، يف 

ة حقوق وتسلط الحاالت التالية الضوء عىل الطرق املختلفة التي انتهكت بها السلطات السوري. وسائل اإلعالم

 . ِّالكتاب والصحفيني واملدونني وسواهم يف السنتني املاضيتني

 ّالكتاب والصحفيون المحليون
 للعمل كصحفيني وتعرضوا لالستجواب أو 16ُمنع العديد من الصحفيني والكتاب من الحصول عىل الوثائق الالزمة

سالمة من هؤالء، عىل سبيل املثال، و.  وبعدها2011قبض عليهم بالعالقة مع عملهم، قبل بدء االحتجاجات يف 

وقبض عليه يف . 1981، وهو صحفي فلسطيني يساري ظل يعيش ويعمل يف سورية منذ 1955، املولود يف كيلة

 بسبب كتاباته الصحفية، كصحفي مستقل، وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات عقب إدانته يف محاكمة 1992

الوحدة العربية والحرية ): البعث(تقويض أهداف الثورة "بتهمة " ولةاملحكمة العليا ألمن الد"بالغة الجور أمام 

 . 2000وواصل الكتابة عقب اإلفراج عنه يف سنة ". واالشرتاكية

، تركزت كتاباته عىل غياب اإلصالح الحكومي، وكذلك 2011آذار /وعقب اندالع االحتجاجات يف سورية، يف مارس

، 2012شباط / فرباير23اللبنانية، يف " األخبار"ويف مقال نرشه يف . ةعىل التناقضات يف صفوف املعارضة السوري

تحويل لألنظار عن رشاسة "انتقد سالمة كيلة الدستور الجديد، الذي جرى تبنيه قبل ذلك بأربعة أيام، باعتباره 

  وعقب شهر من ذلك، قام موظفون بمالبس مدنية17". نسخة معدلة عن سابقه"و" العنف والقتل والتدمري

 باإلغارة عىل بيته يف برزة، أحد - أحد أكثر أجهزة املخابرات العديدة إثارة للخوف-"ملخابرات سالح الجو"تابعون 
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وأبلغ منظمة العفو الدولية أن رجال األمن قاموا، أثناء اإلغارة عىل بيته، بمصادرة . أحياء دمشق، وقبضوا عليه

ساحة "بالقرب من " مخابرات سالح الجو"م اقتيد إىل فرع ث. وثائق وفالشات ذاكرة وأجهزة حاسوب نقالة منه

يف دمشق، حيث أجرب عىل خلع مالبسه، إال من املالبس الداخلية، وعىل النوم يف غرفة صغرية احتجز فيها " األمويني

 : ووصف ما حدث عىل النحو التايل. ً شخصا آخر35نحو 

استخدم عصا خيزران لرضبي عىل ساقي وهو يكرر . يكان املحقق شديد التوتر عىل نحو واضح ولذا بدأ برضب"
 . األسئلة نفسها

، وكانوا يعتقدون أنني "االئتالف اليساري السوري"استجوبوني حول مطبوعة وجدوها يف شقتي صادرة عن "
أخربتهم أنني لم أطبعها، وأنني حريص عىل سمعتي كصحفي، وأتابع جميع املطبوعات التي تتحدث عن . طبعتها
ًوسألوني أيضا عن رسالة إلكرتونية كنت قد أرسلتها إىل صحيفة .  وهذا هو سبب وجودها يف بيتيسورية،

 ."ً، وأرفقت بها مقاال كنت آمل أن ينرش"األخبار"

ُعصبت عيناه وتعرض للتعذيب بالفلقة، أي بالرضب عىل باطن " مخابرات سالح الجو"وقال إنه بينما كان يف فرع 

 ً.ات، حسبما قال، قام أحد ضباط األمن بإهانته وإذالله بسبب كونه فلسطينياويف إحدى املر. قدميه

ملخابرات سالح "ُأيار، نقل سالمة كيلة إىل فرع آخر / مايو3ويف 

ً، حيث أحاله مهنيون طبيون فورا إىل مستشفى عسكري يف "الجو

وبعد . حي املزة من دمشق، عقب تأكيدهم أنهم قد تعرض للتعذيب

وقام موظفون . ، نقل إىل فرع رسمي لدائرة الهجرةأسبوع من ذلك

هناك ويف عدة مكاتب وزارية أخرى باستجوابه قبل أن يبعدوه إىل 

 . 2012أيار /  مايو14األردن، يف 

ًوطبقا ملا قاله سالمة كيلة، تعرض أكثر ما تعرض للتعذيب يف 

 : املستشفى العسكري يف املزة

ربط كل مريضني أو ثالثة بأحد األرسة، حيثوا استلقوا . ً مريضا11وضعت يف غرفة فيها ستة أرسة ونحو "
 ...وعيونهم ووجوههم مغطاة بالرشاشف

ًورضبت رضبا مربحا . ولم يسمح موظفو املستشفى ألي شخص بالذهاب إىل الحمام؛ وأجربنا عىل أن نبلل الفراش" ً

لم يكن ... يف املستشفى، وليس يف فرع األمنيف الفراش، والندوب التي عىل جسمي من مخلفات الفرتة التي قضيتها 
ًوقضيت أسبوعا كامال يف هذا الجحيم. ًمستشفى وإنما مسلخا ً ". 

ًونظرا ألن وجه سالمة كيلة كان مغطى أثناء ربطه برسير املستشفى، لم يعرف ما إذا كان يعذب عىل أيدي أفراد 

ّلدولية قد وثقت فيما سبق انتهاكات ارتكبها وكانت منظمة العفو ا. من قوات األمن أو من موظفي املستشفى

 18. عاملون صحيون وموظفون أمنيون ضد مصابني جرحى يف ما ال يقل عن أربعة مستشفيات تابعة للحكومة

 سنة، وهو من أبناء األقلية الكردية 33يبلغ من العمر ) ًاملعروف أيضا بمريآل بريوريدة (مريآل عبد العزيز شيخة

وقد كتب بتوسع عن املسائل السياسية، . تب من محافظة الحسكة، يف شمال رشق سوريةيف سورية وصحفي وكا

 2004.19واملسألة الكردية يف سورية، وال سيما أثناء مظاهرات الكرد يف القامشيل، يف " حزب البعث"بما يف ذلك عن 

سالمة كيلة يعرض إصابات ساقيه، التي يقول 

 ©Private  .إنها لحقت به أثناء التعذيب
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احتجز الصحفي والكاتب السوري الكردي

مريآل عبد العزيز شيخة لحوايل سبعة أسابيع يف 

حبس ً يوما يف ال26، بما يف ذلك لفرتة 2011

 ©Private  .االنفرادي

ابع للمخابرات العسكرية ، وهو مركز يسء السمعة لالعتقال واالستجواب ت"فرع فلسطني"، استدعي إىل 2007ويف 

يف دمشق وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق أعمال تعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة فيه عىل مر العديد 

ومنذ ذلك الوقت، عمل . الستجوابه بشأن شبهات حول عالقته بمجلة كردية محظورة لحقوق اإلنسان20من السنني، 

 .  كصحفي دون ترخيص يف سورية

، واصل مريآل عبد العزيز شيخة نرش مقاالت يف مواقع إلكرتونية مختلفة، وتقديم 2011بدء االحتجاجات يف وعقب 

ويف رسالة . األمريكية" نيوزويك"، وكذلك إىل مجلة "أورينت تي يف"و" العربية"تحليالت إىل قنوات فضائية مثل 

 قال 21، 2011نيسان / أبريل6يف " الحوار املتمدنملؤسسة "مفتوحة إىل الرئيس األسد نرشت يف املوقع اإللكرتوني 

 :مريآل عبد العزيز شيخة ما ييل

أين كرامة الدولة؟ هل هي يف إطالق الرصاص الحي عىل املدنيني "
يف درعا، أو يف القبض عىل األطفال وتعذيبهم؟ إن هذه األحداث 

، وقبل ذلك ملا 2004تكرار ملا ارتكب ضد الكرد يف القامشيل يف 
إن كرامة الدولة تأتي من الكرامة والحرية .  ضد أهايل حماةارتكب

 ."  اللتني تسمح بهما ملواطنيها

وإىل جانب كتابته املؤيدة لالحتجاجات، شارك مريآل عبد العزيز 

 1يف الحسكة، من " باالحتجاجات الطائرة"شيخة فيما يصفه 

وأبلغ .  إىل حني القبض عليه يف ذاك الشهر2011آب /أغسطس

 : مة العفو الدولية ما ييلمنظ

كنا نحاول خداع مسؤويل األمن يف الحسكة باإلعالن عن مكان "
 ." وعندما يصلون إىل هناك نكون يف مكان مختلف. 'الفيسبوك'مضلل لالحتجاج عىل صفحات 

، واقتيد 2011آب / أغسطس26من الحسكة، يف " حوران"وقبض عىل مريآل عبد العزيز شيخة يف مظاهرة يف حي 

 . ، حيث أخذ يف بداية األمر ملقابلة رئيس قسم التحقيقات"األمن السيايس"إىل فرع 

ثم أخذوني . أبلغني بأنني سوف أعاقب عىل األيام الستة والعرشين التي شاركت فيها يف االحتجاجات الطيارة"
 . ً يوما بالضبط26ووضعوني قيد الحبس االنفرادي ملدة 

. بدا أنهم يعرفون الكثري عما كتبت واستجوبوني حوله أثناء الرضب. ً يوما26كانوا يرضبونني كل يوم طيلة "
، وسألته فيها عن سبب عدم إجراء 2011نيسان /وركزوا عىل رسالة مفتوحة كنت قد كتبتها إىل بشار يف أبريل

ً أيضا عن مقال  وسألوني'لقد أجرى إصالحات كثرية، ملاذا ال تكتب عنها؟'قالوا يل . اإلصالحات بالرسعة الكافية

 22."  وقلت فيه إن بشار قد باع مرتفعات الجوالن2009كتبته يف 

ًوطبقا لتقارير طبية شاهدتها منظمة العفو الدولية، فلدى مريآل عبد العزيز شيخة حالة مرضية يف الرشيان 

 الصدر أثناء ًوتعرض مجددا آلالم خطرية يف). رغم صغر سنه(التاجي، وكان قد عانى من نوبة قلبية فيما مىض 

ولم . أيلول، ولكن لم يسمح له بتناول دوائه يف الحبس االنفرادي/ سبتمرب20يف " األمن السيايس"وجوده يف فرع 

 .يقدم له عالج بديل



ْقتل   الرسالة حامل َ

 سورية يف األطراف جميع قبل من الصحفيني استهداف

 2013 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة MDE 24/014/2013: الوثيقة رقم

13 

وقال إن التحقيق . ويف اليوم التايل لنوبة الخناق الصدري التي أصابته، أخرج من الحبس االنفرادي وبدأ استجوابه

ًة عىل عضويته يف منظمة العفو الدولية، مع تكرار األسئلة نفسها التي وجهت إليه سابقا حول تركز بصورة رئيسي

ترشين األول، أو نحو ذلك، / أكتوبر13وأفرج عنه يف . 2011آذار /كتاباته املتعلقة بحركة املعارضة منذ مارس

، أخضع، أثناء 2012شباط /رويف فرباي. بسبب تدهور صحته، ونقلت قضيته إىل املحكمة الجنائية يف الحسكة

ِّإخالء سبيله، الختبارات طبية كشفت عن معاناته من خناق صدري غري مستقر يعرضه عىل الدوام ألزمات قلبية، 
ًنيسان من تلك السنة تلقى عالجا ناجحا لحالته/ويف أبريل ً . 

ريآل عبد العزيز شيخة إىل  سنة، ولذا لجأ م18، أبلغه محاميه أنه قد حكم عليه بالسجن 2012أيار /ويف مايو

وتظهر وثائق املحكمة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية أنه حكم . االختباء والتخفي، قبل أن يفر من البالد

تقوض هيبة الدولة والشعور " من قانون العقوبات، اللتني تركزان عىل األفعال التي 8 -287عليه بموجب املادتني 

تقويض الوحدة الوطنية وكتابة مقاالت بغرض التحريض "، اللتني تتعلقان بجريمتي8 -307؛ واملادتني "القومي

ووقع الحكم بالسجن 23. ، الذي ينظم الحق يف التظاهر السلمي2011 لسنة 54؛ واملرسوم الترشيعي "عىل الطائفية

 .  سنة قايض تحقيق يف املحكمة الجنائية يف الحسكة18

أيلول / سبتمرب2 سنة، ليلة 62، البالغ من العمر حسني عيسوإلصالح وقبض عىل الكاتب والناشط املؤيد ل

ولم يسمع أحد منه منذ ذلك الوقت، وال . يف الحسكة" مخابرات سالح الجو"، عىل يد قوات يعتقد أنها تتبع 2011

 24.  وهي ظروف ترقى إىل مرتبة اإلخفاء القرسيً-يزال مكان وجوده مجهوال

تموز /ويف يوليو. ً املسألة الكردية يف سورية، وكثريا ما انتقد السلطات السوريةوركزت كتابات حسني عيسو عىل

، أجرى مقابلة 2011آب /، أدان القبض عىل الشخصية القيادية يف املعارضة، نواف البشري، ويف أغسطس2011

زة، اتصل به وعقب ذلك بفرتة وجي. أثناء اعتصام احتجاجي يف الحسكة" أورينت"وقناة " 24فرانس"مع فضائية 

أيلول ألصدقاء له، وقال له / سبتمرب2، أثناء زيارته يف "مخابرات سالح الجو"ّرجل عرف بنفسه بأنه من منتسبي 

ُوذكر أن حسني عيسو أبلغ الرجل بأنه مشغول، وانتظر حتى . ًإنهم ينتظرونه يف بيته، وطلب منه العودة فورا

 .  من تلك الليلة2 عيان إنه قبض عىل حسني عيسو يف حوايل الساعة وقال شهود. ً ليال حتى ذهب إىل البيت1الساعة 

وعقب القبض عليه، زار أصدقاء حسني عيسو . ويعاني حسني عيسو من مرض يف القلب يتطلب العالج املنتظم

وورد أن الضباط قبلوا تسلم الدواء، . يف الحسكة وطلبوا السماح لهم بإعطائه دواءه" مخابرات سالح الجو"فرع 

 . ولكن لم يسمحوا ألحد برؤيته

مخابرات "، تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بأن حسني عيسو نقل إىل فرع 2011كانون األول /ويف ديسمرب

ًولم تتلق عائلته ردا عىل طلبها زيارته أو تزويدها . يف دمشق، ولكن لم تتمكن من تأكيد ذلك" سالح الجو

وقدمت عائلته ثالث شكاوى إىل مدعي عام الحسكة، وطالبته بإحالة . حيةبمعلومات عن مكان وجوده وحالته الص

ً يوما عىل احتجازه، وهو الحد القانوني للتوقيف 60ًحسني عيسو إىل محكمة أو اإلفراج عنه، نظرا مليض أكثر من 

ظمة العفو وبحسب علم من". اللجنة األمنية ملحافظة الحسكة"وأحيلت الشكاوى، حسبما ذكر، إىل . دون محاكمة

 . الدولية، لم تتلق عائلته أي رد عىل طلباتها بعد

 وهي مجلة 25، "شبابلك" سنة، صحفي سوري عمل رئيس تحرير ملجلة 38، البالغ من العمر إياد رشبجي

" شبابلك"وأوقفت السلطات طباعة . شهرية للشؤون االجتماعية ظلت تتوجه إىل الشباب السوري حتى إغالقها

ًوطبقا ألقوال إياد . ، رغم أن إياد رشبجي ادعى أنه يحمل إجازة عمل كصحفي2011 و2009 خمس مرات ما بني
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، "الفيسبوك"الرشبجي، اوقفت املطبوعة عقب نرش مقاالت انتقدت الفساد يف الجامعات، والحظر املفروض عىل 

 : وأبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل. 2011 و2007الذي ظل ساري املفعول ما بني 

وبينما كانت املجلة تركز عىل القضايا الشبابية، كنا .  نكن نجرؤ عىل انتقاد الحكومة مبارشة قبل اندالع الثورةلم"
ًوكان هذا كافيا كيف يثري رد فعل من . أو عن الحرية عىل اإلنرتنت" الفيسبوك"ًننرش مقاال ما بني الحني واألخر عن 

وعقب الثورة، أصبح رد فعل السلطات إزاء الصحافة . جلةالسلطات يف حينه، وبما يؤدي إىل وقف صدور امل
 ." ووسائل اإلعالم أشد وحشية بكثري برسعة كبرية

أيار، /نيسان ومايو/آخر عددين من أعدادها يف أبريل" شبابلك"، أصدرت 2011آذار /وعقب احتجاجات مارس

 : فو الدوليةوقال ملنظمة الع. قبل أن يجرب إياد رشبجي عىل وقف املجلة بصورة دائمة

عندما اندلعت الثورة، حرصت عىل أن أبقي املجلة بعيدة عن املسائل السياسية واقترصت أي دعم أقدمه للثورة "
 -الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون'، تلقيت رسالة بالفاكس من 2011نيسان /ويف أبريل. فقط" الفيسبوك"عىل 

تشري عيل بالخطوط العريضة التي ينبغي عىل املجلة التقيد بها ] مؤسسة حكومية تابعة لوزارة اإلعالم [26 'سورية
ولم يأت ال عدد . 'عصابات إرهابية'يف مقاربة مسألة االحتجاجات، مقرتحة استخدام عبارات من قبيل 

 ً.أيار من املجلة عىل ذكر االحتجاجات قطعيا/نيسان وال عدد مايو/أبريل

 تطلب مني الذهاب ' سورية-الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون" 'ية من، تلقيت مكاملة هاتف2011أيار /ويف مايو"
وعندما وصلت، سألني عن سبب عدم كتابتي ما يطلب . إىل مكتبها يف دمشق لاللتقاء باملدير العام، ماجد حليمة

 . قلت له إنني ال أرغب يف توريط املجلة يف السياسة لحمايتها من اإلغالق. مني بشأن االحتجاجات

: قلت. ، وإال فإنه سيتكفل بوقف املجلة عن الصدور'اإلرهابيني املسلحني'ًحذرني طالبا مني البدء يف الكتابة عن "
 ."'إذن، فلتتوقف'

رخصة عمل إياد الرشبجي كإعالمي ، عقب تحذيرات متكررة بشأن " وزارة اإلعالم"، ألغت 2011أيار /ويف مايو

 . تغطية املجلة لالحتجاجات املتصاعدة

. تموز، قبض عىل إياد الرشبجي أثناء احتجاج نظمه يف دمشق مفكرون وفنانون سوريون بارزون/ يوليو13يف و
. يف دمشق" األمن الجنائي" واحتجزوا ألربعة أيام يف فرع 28ً محتجا آخر 28ًوقبض عليه سويا مع ما ال يقل عن 27

ثم نقل إىل املحكمة الجنائية يف دمشق . وساقيهًوقال إنه كثريا ما تعرض للرضب هناك، وبصورة رئيسية عىل رأسه 

وعقب حضور ثالث جلسات للمحكمة، لجأ إياد الرشبجي إىل اإلخفاء 29. ملواجهة تهم بالتظاهر دون ترصيح

 . واالختباء عقب اإلفراج عنه بالكفالة، وقبل النطق بالحكم

يف دمشق، " شبابلك" باقتحام مكتب ، وأثناء اختبائه، قام أفراد مجهولون، حسبما ذكر،2011آب /ويف أغسطس

 . فحطموا األثاث وأخذوا ما فيه من وثائق

 ويف 30". الفيسبوك"ً، كتب إياد رشبجي مقاال انتقد فيه السلطات ونرشه عىل 2011كانون األول / ديسمرب24ويف 

مشق عىل منزل يف حي املزة بد" مخابرات سالح الجو"، أغار موظفون تابعون لفرع 2012كانون الثاني / يناير3

 : وقال إياد رشبجي. عائلة إياد رشبجي وقاموا باعتقال أخيه، محمود رشبجي
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واعتقل أخي لثالثة أشهر يف . 'إذا أردتم أن تروا محمود مرة أخرى، ينبغي عىل إياد تسليم نفسه'ّأبلغوا والدي، "
زنزانته ويعذبونه يف كل مرة كنت وعندما أفرج عنه، أبلغني أنهم كانوا يخرجونه من . فرع مخابرات سالح الجو

وكان . وأخربني أنهم كانوا يجلدونه بكيبالت كهربائية ويرضبونه بعيص خشبية. أجرى فيها مقابلة أثناء اعتقاله
 ." لسماع ذلك وقع صعب للغاية عىل نفيس

د، أنه كان يتلقى وأبلغ إياد رشبجي منظمة العفو الدولية، بعد أن فر من سورية مع عائلته وهم اآلن خارج البال

ويدعي أن بعضها كان يصل إىل بيته يف سورية عىل شكل مذكرات، بينما كان غريها . 2011التهديدات منذ أواخر 

وحسب علمه، فإن محاكمته ما زالت جارية، ولم تتوصل . والرسائل النصية القصرية" الفيسبوك"يرسل إليه عرب 

  31. غري مؤكده بأن قضيته نقلت إىل محكمة مكافحة اإلرهاب يف دمشقاملحكمة إىل حكم بشأنه بعد، رغم تلقيه أنباء

 املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري
ويهدف إىل مراقبة حقوق . 2005، وهو هيئة غري حكومية، يف )املركز(ُأسس املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري 

وتعرض مكتب املركز . ًيف سورية عموما، والدفاع عنهاالصحفيني واملدونني والناشطني اإلعالميني، وحرية التعبري 

 2006حزيران /، وأغلق مرتني كذلك، يف يونيو2006لالقتحام من قبل القوات الحكومية مرتني منذ 

ًوظل يعمل من دون ترخيص منذ تأسيسه، نظرا لرفض السلطات املتكرر تسجيله أو . 2009أيلول /وسبتمرب

 . الرتخيص له

 حاالت انتهاك لحقوق 109"، إنه قد قام بتوثيق 2011ترشين الثاني /ز، صدر يف نوفمربوقال تقرير للمرك

بالعالقة مع نرشهم " 2011ترشين األول /شباط وأكتوبر/ من العاملني يف اإلعالم ما بني فرباير88اإلنسان ضد 

. عىل مكتب املركز" ومخابرات سالح الج"، أغار رجال 2012شباط / فرباير16ويف . تقارير حول حركة االحتجاج

 من زمالئه 13وصودرت حواسيب وهواتف نقالة ووثائق، كما قبض عىل مؤسس املركز، مازن درويش، وعىل 

ًوطبقا لعدد من املعتقلني الذين أفرج عنهم الحقا، اقتيد الناشطون جميعا يف البداية إىل فرع املزة . وضيفني ً ً

بينما أحيل بسام .  عن جميع النساء والفتيات وعن ثالثة من الرجالًوأفرج الحقا. يف دمشق" ملخابرات سالح الجو"

األحمد وأيهم غزول وجوان فارسو ويارا بدر وسناء زيتاني وميادة خليل ورزان غزاوي إىل املحكمة العسكرية يف 

 . دمشق

ً يوما يف فرع 33 ، منظمة العفو الدولية، أنه قىض2012أيار / مايو15 وأبلغ بسام األحمد، الذي أخيل سبيله يف 

ًثم نقلوا جميعا . املزة، مع زمالئه أيهم غزول وهاني زيتاني ومنصور العمري وعبد الرحمن حمادة وجوان فارسو

ً، وهي جزء من قوات النخبة يف الجيش تخضع عمليا لشقيق الرئيس السوري، "الفرقة املدرعة الرابعة"إىل حجز 

 : حمد، لالستجواب والتعذيب بصورة منتظمةوأخضعوا هناك، بحسب بسام األ. ماهر األسد

. لم يكن هناك حمام يف الغرفة.  أمتار4 أمتار وعرض 4ً رجال آخر يف غرفة صغرية بطول 86احتجزنا مع قرابة "
كنا نرضب أثناء . وعقب عودتهم من التعذيب، كان من يؤخذون للتحقيق يبدون كالوحوش وال عالقة لهم بالبرش

وأثناء استجوابي، سألوني عن مصدر تمويل املركز وطبيعة العمل الذي نقوم . بأنشطتنااالستجواب حتى نعرتف 
 . به

فمعظم السجناء كانوا مصابني بنوع أو آخر من املرض . وكانت ظروف االحتجاز يف الفرقة الرابعة مريعة"
 ."ًبداأصبت بالجرب وفحصني طبيب وصف يل دواء؛ بيد أن املوظفني لم يعطوني الدواء أ. الجلدي
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، حيث أبلغوا  2012نيسان / أبريل22وأحرض بسام األحمد وأيهم غزول وجوان فارسو أمام محكمة عسكرية يف 

أيار / مايو15ثم نقلوا إىل سجن عدرا، وأفرج عنهم، يف نهاية املطاف، يف . القايض بما تعرضوا له من تعذيب

 وهو -، وتويف يف الحجز عقب ثالثة أيام2012ترشين الثاني /ًوقبض عىل أيهم غزول مجددا يف نوفمرب. 2012

وأفرج عن منصور . 2011آذار / شخص ورد أنهم فارقوا الحياة يف الحجز منذ مارس1,000واحد من أكثر من 

 وهما حسني غرير وهاني -وال يزال مازن درويش واثنان من زمالئه. 2013العمري وعبد الرحمن حمادة يف أوائل 

وأصدر القايض، أثناء جلسات املحاكمة . ن العالم الخارجي يف مكان لم يتم التأكد منه محتجزين بمعزل ع-زيتاني

بإحضار مازن درويش كشاهد، " مخابرات سالح الجو"ًالعسكرية لبعض الناشطني الذين أفرج عنهم، أمرا إىل 

سالة من ، تلقى القايض ر2012آب / أغسطس6وأثناء جلسة . ولكن مسؤويل املخابرات لم يستجيبوا لذلك

تقول إن مازن درويش لم يتمكن من حضور الجلسة كشاهد بسبب نقله إىل محكمة " مخابرات سالح الجو"

 املعروفة –ًوطبقا ملعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن جلسات املحاكمات الرسية هذه . عسكرية رسية

 يسمح فيها بالتمثيل القانوني أو باستدعاء  تخضع إلرشاف ضباط عسكريني، وال-باملحاكمات العسكرية امليدانية

وجاء يف رسالة تلقتها . وال تخضع األحكام الصادرة عنها للطعن. بينما تظل مواعيد الجلسات رسية. الشهود

يعمل من غري ترخيص، ولكن لم تحدد التهم املوجهة إىل مازن " املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري"املحكمة أن 

 .  درويش

 

 نيون الصحفيون والناشطون اإلعالميونالمد
 : املدنيني الصحفيني عىل النحو التايل) اليونسكو" (منظمة األمم املتحدة للتعليم والعلوم والثقافة"وصفت 

ِّيوظف املدنيون الصحفيون، مثلهم مثل نظرائهم املحرتفني، املبادئ والقواعد الصحفية املتعلقة 

ويعتمدون عىل آليات مماثلة . قيقات وإعداد التقارير والتوقيت السليمباملصداقية والدقة واملصادر والتح
لرتسيخ مبدأ املرجعية، بما يف ذلك روايات شهود العيان والنسبة إىل املصدر واالستشهادات والصور 

كما أدى تكامل املواقع اإلعالمية البديلة القائمة عىل املبادرة . وأرشطة الفيديو والسمعة الحسنة
مع ) بما فيها املدونات ومواقع تبادل أرشطة الفيديو وتبادل الصور، واملدونات الصغرى(الشخصية 

ًالهواتف النقالة إىل تمكني صحافة املواطن من البث الفوري للتقارير، وأحيانا دونما سبيل الستخدام 

 الرشكات الكربى ًوتشكل هذه املنصات املعلوماتية الفورية تحديا لقدرة الدولة أو. الحاسوب أو اإلنرتنت
الخاصة عىل السيطرة عىل البيئة املعلوماتية، بينما تضع بني يدي الناشطني أدوات لبناء ائتالفات وطنية 

ًومن هنا فإن قسطا كبريا من صحافة املواطن يرقى إىل مرتبة . والحصول عىل الدعم عرب الحدود القومية ً

 . عمل النشطاء

يف مخرجات وسائل اإلعالم املحرتفة، رغم أن وراء العديد من هؤالء ًوكثريا ما يسهم املدنيون الصحفيون 
ًأيضا دوافع تختلف عن دوافع وأهداف أقرانهم املهنيني، ويميلون إىل التأويل والذاتية أكثر، وكثريا ما  ً

ولهذا تداعياته عىل تشكيل مسارات تدفق األخبار واألجندات، . يتخلون رصاحة عن أعراف املوضوعية
طري الخيارات يف القرن الحادي والعرشين، بينما يطرح كذلك تحديات متميزة فيما يتعلق وعىل تأ

ًبالتحقق من املعلومات ودقة النقل اإلخباري، وتحديد ما الذي يشكل أخبارا حقا إن لبنات بناء جمع . ً
هاتف املعلومات ونقل الخرب والنرش متوافرة بالحمل ألي شخص لديه اتصال بشبكة اإلنرتنت أو ال

النقال، ومع ذلك فإن القوانني واألنظمة املعتمدة لدى العديد من البلدان لحماية حرية الصحافة غري 
ومثلهم مثل . كافية أو ال تطبق عىل نحو واضح يف النظام البيئي هذا لوسائط االتصال الجديدة
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 للصحفيني التقليديني الصحفيني املستقلني، يعمل املواطنون الصحفيون خارج آليات الحماية التنظيمية
الذين يعملون يف املنافذ اإلعالمية، ما يجعلهم عرضة لالستضعاف ومكشوفني لتهديدات إضافية 

 32. لسالمتهم وأمنهم الشخصيني

وأصبح دورهم . 2011وقد تنامى عدد املواطنني الصحفيني كالفطر يف سورية عقب اندالع االحتجاجات الشعبية يف 

وقام .  مع عدم السماح للصحفيني األجانب بدخول أجزاء معينة من سورية كما يريدونأكثر أهمية بصورة مطردة

ًاملواطنون الصحفيون بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب السلطات السورية، وأحيانا من جانب جماعات 

 .  بهذا العمل الحيويوما زالوا يقومون. املعارضة املسلحة، وباإلبالغ عنها، معرضني أنفسهم بذلك ملخاطر عظيمة

 -ويعتقد أن عمليات املراقبة التي تقوم بها السلطات السورية لالتصاالت التي تنقلها وسائط االتصال الجماهريي

ترشين /ففي أكتوبر.  متقدمة من حيث اإلمكانات-بما يف ذلك الرسائل اإللكرتونية وتدفق املعلومات عرب اإلنرتنت

 التابعة للواليات املتحدة أن السلطات Blue Coat Systems" املعطف األزرقأنظمة "، أكدت رشكة 2011األول 

السورية قد تمكنت بطريقة ما من الحصول عىل برمجيات املسح والرقابة التي تنتجها الرشكة من مواد قامت 

أن وكشفت البيانات التي تم الحصول عليها من الناشطني عىل الشبكة 33. 2010بشحنها إىل أماكن أخرى يف 

عمليات املراقبة التي قامت بها السلطات السورية تركزت عىل مواقع التواصل االجتماعي ومواقع تبادل أرشطة 

ولذا فقد .  وبما يعكس درجة تخوفها من املواطنني الصحفيني والناشطني اإلعالميني كمصدر تهديد34الفيديو، 

جنبية باملعلومات أو بأرشطة الفيديو والصور عىل نحو تعرض األفراد الذين يزودون املنافذ اإلخبارية املحلية واأل

 . متكرر للمضايقة واالعتقال والتعذيب، وللقتل يف بعض الحاالت

 واجه املواطنون الصحفيون والناشطون اإلعالميون مخاطر 35ومع تحول الوضع يف سورية إىل نزاع مسلح داخيل، 

فاجتمع القصف املدفعي من جانب السلطات، ومن . داثأعظم وتحديات أكثر صعوبة أثناء محاولتهم توثيق األح

ثم القصف الجوي، مع نقاط التفتيش الحكومية، ليجعال من الصعب عىل نحو متزايد تنقل املواطنني الصحفيني 

ّولتسهيل التنقل دون مالحقة، طور املواطنون الصحفيون شبكات مع فئات أخرى من . من مكان إىل آخر يف البالد

وراح . ًنهم عىل سبيل املثال من يقدمون املساعدات اإلنسانية، وكثريا ما استخدموا أسماء مستعارةالناشطني، وم

بعضهم كذلك يسافر مع جماعات املعارضة املسلحة، بما يف ذلك جماعة املعارضة املسلحة الرئيسية املعروفة باسم 

وأتاح لهم هذا توثيق .  أي وقت من األوقات، ولكن دون أن يشاركوا يف األعمال القتالية، يف"الجيش السوري الحر"

 . األحداث يف املدن والبلدات التي لم يكن بإمكانهم فيما سبق الوصول إليها

ومعظم املواطنني الصحفيني املذكورين يف هذا التقرير هم من الرجال؛ بيد أنه ال يخلو من العديد من النساء 

فعىل سبيل املثال، قبض . ً، وكان بعضهن هدفا لالنتهاكات2011السوريات الالتي عملن كمواطنات صحفيات منذ 
 سنة وأصبحت مواطنة صحفية تعمل تحت اسم فرح 22، وهي ممرضة تبلغ من العمر فاطمة خالد سعدعىل 

، ومعها 2012حزيران / يونيو28، يف 36"مراسلون بال حدود"الريس، من بيتها يف الالذقية، بحسب منظمة 

، نقلت، حسبما ذكر، إىل املقر "الجزيرة"ًوطبقا لفضائية .  أفرج عنهما بعد فرتة وجيزةشقيقها ووالدها، اللذان

. ًوظهرت الحقا تقارير متضاربة حول مصريها37. تموز/ يوليو17يف دمشق يف " للمخابرات العسكرية"الرئييس 

الحجز عقب تعرضها ترشين األول أنها قد توفيت يف / أكتوبر23يف " الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"فذكرت 

 38. للتعذيب، ولكن نقل عن أحد أفراد عائلتها قوله لوكالة الصحافة الفرنسية إنها ما زالت عىل قيد الحياة

ًأحيانا، إال أنهم " الجيش السوري الحر"وبينما تنقل بعض املواطنني الصحفيني املذكورين يف هذا التقرير مع 

ًوهذا يعني عدم تأثري هذا سلبا عىل وضعهم كصحفيني . حنيًيعتربون أنفسهم أشخاصا مجهولني وغري مسل
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ويف املقابل، ال يعطي القانون اإلنساني الدويل ألفراد املجموعات املسلحة . وكمدنيني بموجب القانون اإلنساني الدويل

ركون الذين يسجلون األحداث، بما يف ذلك أعمال القتل واحتجاز الرهائن وسواهما من االنتهاكات، بينما يشا

 . بصورة مبارشة يف األعمال العدائية، الحق نفسه يف الحماية املمنوح للصحفيني

 19 عقب القبض عليه أثناء مظاهرة مناهضة للحكم يف مدينة القصري، بريف حمص، يف فرزت جربانوقتل 

فذ وكان فرزت جربان يصور املظاهرات بغرض إرسال رشيط فيديو إىل منا. 2011ترشين الثاني / نوفمرب

وأظهر رشيط . ويف اليوم الذي تال القبض عليه، عثر عىل جثته عىل طريق رئييس يف القصري. إخبارية تبث بالعربية

 39. فيديو لجثته وجود إصابات طفيفة وشديدة

وقال خبري يف الطب الرشعي استشارته منظمة العفو الدولية إن رشيط الفيديو أظهر عالمات عىل إصابات طفيفة 

وأضاف أن عظام الوجه تبدو مشوهة . ورة كدمات وسحجات عىل الجبني ويف منطق الحاجب األيرسيف الجثة بص

والحظ كذلك أن هناك جرح دائري نافذ يف محجر العني اليرسي وجرح كبري . وأن األنف قد تفرطح نتيجة للضغط

 الرضب، حتى الرضب وقال إن هذه الجروح البليغة تتجاوز ما يمكن أن ينجم عن. متهتك ومشعث أسفل الوجه

املربح، وتثري إمكانية اإلصابة بجروح ناجمة عن عيار ناري أو متفجرات، أو عن شكل آخر من أشكال الصدم 

 .  الشديد األثر

ومن غري الواضح من رشيط الفيديو وحده ما إذا كان فرزان جربان قد تويف تحت التعذيب أو أعدم خارج نطاق 

 . يلة أخرىالقضاء بعيار خرطوش أو بأية وس

 سنة، بعيار ناري يف مؤخرة عنقه أثناء 18، وهو طالب مدرسة ثانوية يبلغ من العمر عبد الغني كعكةوأصيب 

. 2012أيار / مايو4تصويره قوات األمن وهي تطلق النار عىل مظاهرة بالقرب من دوار صالح الدين، بحلب، يف 

 : لية ما ييلوأبلغ شاهد عيان زار حلب ذاك الشهر منظمة العفو الدو

وأطلق . ً ظهرا، وكنا قد وصلنا للتو إىل الدوار من املسجد القريب عقب صالة الجمعة12.45كانت الساعة حوايل "
وواصل عبد . النار بصورة عشوائية وفر العديد من املتظاهرين] مكافحة الشغب" [قوات حفظ النظام"أعضاء 

كان . ة، ويرتدي سرتة زرقاء فاتحة أبرزته من بني الواقفنيالغني التصوير؛ كان يف وسط الطريق، مقابل املدرس
وبينما كنا نحاول . ٍيصور قوات األمن وأصيب بعيار ناري يف عنقه من عل، وربما كان مصدره أحد القناصني

ًوما إن تمكنا من وضعه يف السيارة، تعرضت السيارة إلطالق نار أيضا عندما . إنقاذه تعرضنا إلطالق نار متواصل

ًوتويف بعد فرتة قصرية، حال وصولنا مرفقا طبيا. ركناتح ً". 

 . وعززت روايتا شاهدي عيان آخرين، كانا واقفني بالقرب من عبد الغني كعكة عندما أصيب، هذا الرسد لألحداث

، "مخابرات سالح الجو"وأبلغ أقارب لعبد الغني كعكة منظمة العفو الدولية أنه قد قبض عليه فيما سبق من قبل 

ترشين الثاني، / نوفمرب3وأفرج عنه يف . ً، واعتقل لثمانية أسابيع وهو ال يزال قارصا2011أيلول / سبتمرب8 يف

يوم عيد ميالده الثامن عرش، يف نهاية املطاف، وأبلغ عائلته أنه قد تعرض للتعذيب وهو معتقل بمعزل عن العالم 

 40. الخارجي
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فيني ، وهو أحد الصحد عثمانوعيل محموقبض عىل 

، يف محافظة 2012آذار /املواطنني من حمص، يف مارس

ًحلب وما زال محتجزا يف ظروف ترقى إىل مرتبة اإلخفاء 

فأثناء هجوم الجيش عىل حي بابا عمرو يف . القرسي

، كان عيل محمود عثمان 2012شباط /حمص، يف فرباير

" مركز حمص اإلعالمي"ًجزءا من شبكة ناشطني يديرون 

، ويزودون قنوات التلفزيون الفضائية )أنظر ما ييل(

وعرف عن . واملنافذ اإلخبارية بأرشطة الفيديو واملعلومات

عيل محمود عثمان كذلك تقديمه املساعدة للصحفيني 

األجانب لدخول حمص والخروج منها، بمن فيهم 

الصحفي الربيطاني بول كونروي واملراسلة الصحفية 

 بجروح نتيجة الفرنسية إديث بوفييه عقب إصابتهما

 : ويف حديث له عن عيل محمود عثمان، أبلغ بول كونروي منظمة العفو الدولية ما ييل. القصف

كان يأخذ الصحفيني إىل خط الجبهة أو إىل . كان أحد الناشطني الذين يحركون األشياء يف املركز اإلعالمي"
 ." جيدةاملستشفيات امليدانية، أو إىل أي مكان يستطيعون منه التقاط صورة

وأبلغ ناشط سوري عمل مع عيل محمود عثمان يف بابا عمرو، وقبض عليه قبله بفرتة وجيزه، منظمة العفو الدولية 

أن القوات الحكومية كانت قد أرسلت إىل عيل محمود عثمان رسالة نصية استدرجته فيها للذهاب إىل اجتماع ثم 

 . اعتقلته

، بحلب، ثم تم نقله إىل مركز "الباب"يف " املخابرات العسكرية"تداء إىل فرع وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه اقتيد اب

 . يف دمشق" لفرع فلسطني"االعتقال التابع 

ً، بث التلفزيون السوري رشيطا مسجال لعيل محمود عثمان وهو يجيب عىل أسئلة املذيع 2012نيسان /ويف أبريل ً

وسئل عن املنافذ اإلعالمية 41. حول أنشطته اإلعالميةرفيق لطوف حول تورطه يف حركة االحتجاج يف حمص و

املختلفة والقنوات التلفزيونية التي أرسل إليها أرشطة الفيديو، وعن السبب يف استمرار االحتجاجات، بحسب 

وتنكر ناشطون مقربون من عيل محمد عثمان، . اعتقاده، رغم ما أعلن عنه من إصالحات قام بها الرئيس األسد

يطاني بول كونروي، ملا ورد يف املقابلة عالنية، معربني عن اعتقادهم بأنه قد أكره عىل املشاركة يف والصحفي الرب

املقابلة، وعىل اإلجابات التي فرضتها السلطات أو سلطات املحطة التلفزيونية، وبدا أنه قد تدرب عليها بصورة 

 . مسبقة

تفزيون السوري حول مقابلته مع عيل محمود عثمان وعقب بث املقابلة بفرتة وجيزة، تحدث رفيق لطوف إىل ال

ًوقال أيضا إن عيل محمود عثمان كان 42". ملفقة"والدور املهم الذي كان هذا قد لعبه يف توزيع معلومات وأرشطة 

 . قد وافق عىل املقابلة التلفزيونية

؛ حيث 2012أيار /يها يف مايووكانت آخر مرة شوهد ف. ولم يسمع أحد من عيل محمود عثمان منذ مقابلته املتلفزة

يف كفرسوسة، بدمشق، ولكنه لم يستطع " أمن الدولة"أبلغ ناشط زميل له منظمة العفو الدولية أنه شوهد يف فرع 

ًوأبلغ قريب لعيل محمد عثمان يعيش خارج سورية منظمة العفو الدولية أن العائلة تلقت خربا من . التحدث إليه

وقع املواطن الصحفي عيل محمود عثمان ضحية لإلخفاء 

 Baba Amro News@ .2012آذار /القرسي منذ مارس
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كان معاذ الطعاني يسجل تقاريره باسم

ًتحاشيا لتعرف " أبو إياس الحوراني"

السلطات السورية عىل هويته، ولكن قبض 

 عليه وتعرض للتعذيب عىل أيدي موظفي

كانون /يف يناير" املخابرات العسكرية"

 Private© .الثاني

، بأنه قد نقل إىل سجن صيدنايا العسكري اليسء السمعة، 2012ين األول ترش/مصدر غري رسمي، يف نوفمرب

 . بالقرب من دمشق، رغم أن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من تأكيد ذلك

وأبلغ منظمة العفو الدولية .  سنة، مواطن صحفي من الدنة، بريف إدلب20، البالغ من العمر أبو عبيدة اإلدلبي

وقبض عليه يف ". اليوتيوب"ِّ مقابالت إذاعية، كان يصور األحداث ويحمل أرشطة فيديو عىل أنه باإلضافة إىل إجراء

 واحتجز يف السجن املركزي يف إدلب ملدة أسبوع عقب اإلمساك به وهو يصور قوات األمن يف 2012أيار /مايو

 : قال. الشارع

 الفيديو هو قلع عيونهم، ولذا أنكرت رضبت يف البداية، ولكنني كنت قد سمعت أن العقوبة ملن يعدون أرشطة"
كما وجهوا . وسألوني عىل نحو متكرر عن سبب التقاطي الصور، وعن الجهة التي أعمل معها. أنني صحفي مواطن

ولحسن الحظ لم تكن لدي .  وظللت أخربهم أنني غري مسلح'أين األسلحة التي لديك؟'اتهامات أخرى يل، من قبيل 
ّ النقال الذي كنت أحملة، وفقط صور لبشار األسد وبعض األغاني القومية نزلتها عىل أي أرشطة مسجلة عىل هاتفي

 ."ًوعندما فتشوا يف هاتفي وشاهدوا الصور، أصبحوا أقل تشككا. هاتفي كاحتياط يف حال أوقفت عند نقطة تفتيش

يف " الشبيحة"لوك ميليشيا وعقب اإلفراج عنه، كتب أبو عبيدة اإلدلبي عىل شبكة اإلنرتنت، حسبما ذكر، لينتقد س

 : وقال إنه وعقب ذلك بفرتة وجيزة تعرض للهجوم يف مكتبه عىل أيدي رجال مسلحني. إدلب

. اقتحم رجال بمالبس مدنية املكتب ووجوههم مغطاة.  عندما حدث ذلك2012حزيران /كنت يف مكتبي يف يونيو"
ثم . لوا الكثري سوى الحديث عن تقرير نرشته عنهملم يقو. صوبوا بنادقهم إىل وجهي وقاموا برسقة جميع معداتي

 ."'دعنا نر إذا كنت ستلتقط صورة أخرى': تركوني يف املكتب بعد تهديدي بالقول

والبالغ من العمر " أبو إياس الحوراني"، املعروف باسم معاذ الطعاني

 سنة، صحفي مواطن وعضو يف لجنة تنسيق محلية يف درعا، جنوب 25

 أثناء 2011أيار /أ العمل كصحفي مواطن يف مايووبد. غرب سورية

وقال إنه قام بتصوير . ، بمحافظة الالذقية"جامعة ترشين"دراسته يف 

مظاهرات؛ وجمع أسماء األشخاص الذين قتلوا أو جرحوا، وبالتحقق من 

 .ذلك، وقام بتوزيع هذه املعلومات عىل املنظمات الدولية واملنافذ اإلعالمية

رشيط فيديو ملعاذ الطعاني وهو ينقل أنباء " الجزيرة"وقد بثت فضائية 

األحداث يف درعا باسم أبو إياس الحوراني، وهو موجود عىل 

 -43وعىل سبيل املثال، تحدث معاذ الطعاني يف رشيط فيديو". اليوتيوب"

 عن عائالت نزحت من -2012آب /بثه عدد من الفضائيات يف أغسطس

 . لًدرعا إىل األردن هربا من القتا

ًويف بداية األمر، قام معاذ الطعاني بأنشطته اإلعالمية هذه رسا ودون 

، 2012كانون الثاني /بيد أنه رسعان ما انكشفت هويته، ويف يناير. إعالن هويته لتجنب تعقبه من جانب السلطات

وأبلغ منظمة . بيف الالذقية لستة أيام تعرض أثناءها للتعذي" املخابرات العسكرية"قبض عليه واعتقل يف فرع 

 : العفو الدولية ما ييل
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وكان . ويف اليومني األولني، رضبت بسوط، معظم الوقت عىل قدمي وظهري. جعلوني يف البدء أخلع مالبيس"

 44." قالوا يل إنني قد خنت بلدي وجعلوني أعتقد أنني سوف أشنق بانتهاء التحقيق. التعذيب النفيس ال يحتمل

". جامعة ترشين" موافقته عىل تزويد السلطات بمعلومات عن أنشطة زمالئه يف وأفرج عن معاذ الطعاني عقب

وأبلغ معتز الطعاني . وعقب إخالء سبيله، قام بزيارة قرب الرئيس الراحل حافظ األسد مع مجموعة من الطلبة

 وهو يضع ، بينما نرشت صورة معتز الطعاني"الدنيا"منظمة العفو الدولية أن زيارته هذه عرضت عىل فضائية 

 ". الثورة"ًإكليال من الزهور عىل القرب يف عدد من الصحف التابعة للحكومة، بما يف ذلك صحيفة 

، حيث كان يعتقد "جامعة ترشين"وأبلغ معاذ الطعاني منظمة العفو الدولية أنه شعر بعدم القدرة عىل البقاء يف 

حيث واصل أنشطته كصحفي مواطن وشارك يف فعاد إىل درعا، . أن املدرسني كانوا يراقبون أنشطته عن كثب

وقال إن السلطات اقتحمت منزل أرسته يف درعا ثماني مرات، وقامت بمضايقة . املظاهرات املناهضة للحكومة

، 2012آذار / مارس7وأثناء إحدى هذه اإلغارات، يف . ًالعائلة؛ ويف إحدى املرات أساءت جسديا ألفراد من عائلته

 .  سنة16ُما زعم، برضب والدة معاذ الطعاني وشقيقته البالغة من العمر قامت قوات األمن، حسب

ثم استجوبوا والدتي عن مكان . رضبوا شقيقتي األصغر مني وأغلقوا عليها باب إحدى الغرف يف بيتنا وحدها"
 . الوعيوجودي، وعندما لم تخربهم باملكان الذي كنت أختبئ فيه، رضبوها عىل رأسها بكعب بندقية حتى غابت عن

وسأواصل تسجيل املعلومات وتوزيعها، وسأتحمل ما فعلوه . استهدفوا عائلتي كي يضعفوني، ولكنهم لم ينجحوا"
 ." وما سيفعلونه، ألنني أشعر بأنني أدافع عن بلدي بتسجيل جرائمهم

ع تصاعد وأخرب معاذ الطعاني منظمة العفو الدولية أنه سافر وعمل يف األصل كصحفي مواطن مستقل، ولكن م

ًالنزاع، أصبح ناشطا إعالميا مع جماعة مسلحة تابعة   ". للجيش السوري الحر"ً

، لم يكن لدي خيار إال العمل مع الجيش السوري الحر، حتى أستطيع التنقل بني األحياء 2012تموز /يف يوليو"
جموعة مسلحة تابعة عملت كناشط إعالمي مع م. إذ كان من الخطورة بمكان السفر وحدي. املختلفة بحمايتهم

ومع أنني كنت أسافر مع الفرقة، لم أحمل السالح؛ وحتى اليوم، سالحي الوحيد هو . للجيش السوري الحر يف درعا
 ." يرآلة التصو

 بدأ تصوير - سنة25 وهو صحفي مواطن من حماة، شمال دمشق، يبلغ من العمر -عادل وليد الخرسة

، عقب اندالع مظاهرات جماهريية يف 2011حزيران /الفضائية يف يونيواملظاهرات وإرسال األرشطة إىل القنوات 

كان قبل ". أبو الفداء الحموي" وإىل منافذ أخرى تحت االسم املستعار 45" الجزيرة"وبعث بتقاريره إىل . محافظته

أحد صالته وورد أنه أبلغ . 2011أيار /ذلك يعيش يف اإلمارات العربية املتحدة، ولكنه عاد إىل سورية يف مايو

أريد . عندما يسألني أطفايل ماذا فعلت للثورة، ال أريد أن أقول إنني تابعت ما يحدث من دبي: "املقربني منه ما ييل

 ."أن أذهب وأساهم بشكل ما

، أصبحت هوية عادل وليد خرسة معروفة لقوات األمن السورية وراح يتلقى مكاملات 2011تموز /ويف يوليو

وزار موظفون أمنيون جريانه . وعىل مراجعة السلطات" التوبة"لني يحثونه فيها عىل هاتفية من أشخاص مجهو

للسؤال عنه، حيث أوضحوا أنهم يعرفون بشأن ما يبعثه من تقارير إعالمية عن رد الحكومة عىل االحتجاجات 

إىل اإلخفاء عن  إىل لجوء عادل وليد خرسة 2011آب / أغسطس1وأدت عملية إغارة عىل بيت عائلته يف . املحلية

 . األنظار
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عىل عادل وليد خرسة واعتقله بمعزل " أمن الدولة"ً يوما من االختباء، قبض جهاز 16آب، عقب / أغسطس17ويف 

 21ًوقبض عليه مجددا يف . عن العالم الخارجي لخمسة أسابيع، قبل أن يفرج عنه دون توجيه تهمة إليه

يف " ألمن الدولة"هذه املرة، واحتجز يف مركز اعتقال تابع " عسكريةاملخابرات ال"ًترشين األول، عىل يد /أكتوبر

 . 2012كانون الثاني /  يناير9دمشق حتى 

" اعرتاف"ًوطبقا ألحد املقربني من عادل وليد الخرسة، فقد تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله، وربما يف محاولة النتزاع 

ًإذا اعتقلت، سيضعون سكينا عىل عنقك إلجبارك : "عنه ما ييلوورد أنه أبلغ أحد أصدقائه عقب اإلفراج . قرسي منه

 ." عىل االعرتاف، كما فعلوا معي

؛ 2012أيلول / سبتمرب12وقتل يف . وعقب إخالء سبيله، توقف عادل وليد الخرسة عن العمل كصحفي مواطن

 . للقصفًوتقول عائلته إنه من غري الواضح ما إذا كان قد قتل يف حادث دراجة نارية أو نتيجة

 الصحفيون األجانب
ً فصاعدا، ومع انتشار االحتجاجات، زادت السلطات السورية من القيود املفروضة 2011آذار /ابتداء من مارس

عىل منح تأشريات الدخول للصحفيني األجانب، وقامت بمراقبة الصحفيني األجانب الذين يعملون يف سورية عن 

 . كثب، وبطردهم يف بعض الحاالت

خالد إن كبري مراسليها، املواطن األردني " رويرتز"، عىل سبيل املثال، قالت وكالة أنباء 2011آذار / مارس26ففي 

ًوقالت يف بيانها إن مسؤوال كبريا يف . ، قد طرد من البالد2006، الذي ظل يعمل يف سورية منذ يعقوب عويس ً

ب اعتمادك، وأنت مطرود من البالد بسبب تم سح: "كان قد أبلغ خالد يعقوب عويس ما ييل" وزارة اإلعالم"

 46." ًوعليك املغادرة فورا. أخبارك غري املهنية وامللفقة

ًويف بعض األحيان، لم يسمح للصحفيني الذين يمنحون تأشرية دخول بالسفر كما يريدون يف سورية، وكثريا ما 

ًبقا لتقرير نرشته لجنة تقيص الحقائق وط. رسميون لزيارة أحياء تراها السلطات مناسبة للزيارة" أدالء"رافقهم 

، خضع الصحفيون الذين منحوا تأشريات دخول بموجب الربوتوكول 2012شباط / فرباير22بشأن سورية يف 

 لقيود عىل حركتهم، كما 2011كانون األول /والحكومة السورية يف ديسمرب" جامعة الدول العربية"املوقع بني 

 47". ملسؤولني الحكوميني الذين كانوا يرافقونهممراقبة اتصاالتهم من جانب ا"جرت 

عملياتها يف سورية إىل أجل غري مسمى عقب مواجهة " الجزيرة"َّ، علقت فضائية 2011نيسان /ويف أبريل

ًموظفيها، حسبما ذكر، قيودا مشددة ومضايقات من جانب السلطات، ومنعوا عىل نحو متكرر من دخول درعا، 

 48. ات ابتداءالتي اندلعت فيها االحتجاج

وعنت هذه القيود، وكذلك الهجمات التي تعرض لها الصحفيون السوريون، أنه ساد تعتيم شبه كامل عىل تغطية 

واعتمدت التغطية اإلخبارية إىل حد كبري . وسائل اإلعالم الرئيسية يف بعض املدن، بما فيها درعا وحماة وحمص

 . ووزعها الناشطون اإلعالميون واملدنيون الصحفيونخالل هذه الفرتة عىل أرشطة الفيديو التي سجلها 

ً، أخذت جماعات املعارضة املسلحة تكتسب أرضا يف بعض أجزاء سورية، وتمكن 2012ًوبدءا من أوائل 

الصحفيون األجانب من دخول املناطق الخاضعة لسيطرة جماعات املعارضة املسلحة، عرب الحدود الرتكية 

وعنا ذلك أن الصحفيني األجانب كانوا يدخلون سورية .  أجزاء من حمص وحلبواللبنانية، كما كان الحال يف



ْقتل   الرسالة حامل َ

 سورية يف األطراف جميع قبل من الصحفيني استهداف

 2013 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة MDE 24/014/2013: الوثيقة رقم

23 

. بصورة غري رسمية وبمساعدة مقاتيل املعارضة املسلحة، معرضني أنفسهم يف كثري من األحيان ملخاطر جسيمة

، أو مع وبوصول هؤالء الصحفيني إىل الداخل السوري، كان عليهم السفر إما برفقة جماعات املعارضة املسلحة

 . مواطنني صحفيني وناشطني إعالميني، بغية تجنب نقاط التفتيش الحكومية، أو لزيارة أحياء بعينها

 عمليات االعتقال واحتجاز الرهائن  
نيسان / أبريل29الناطقة باإلنجليزية، وصلت إىل سورية يوم " الجزيرة"، وهي صحافية يف قناة دوروثي بارفاز

 األمريكية املزدوجة، منظمة العفو الدولية أنه بسبب الصعوبات - الكندية-ية اإليرانيةوأبلغت حاملة الجنس. 2011

يف الحصول عىل تأشرية دخول صحفية إىل سورية، دخلت البالد باستخدام جواز سفرها اإليراني، األمر الذي ال 

 متصل باألقمار ويف مطار دمشق، كشف مسح ألمتعتها وجود هاتف نقال. يتطلب الحصول عىل تأشرية دخول

ودفع ذلك موظفي الجمارك إىل مواصلة البحث، ما أدى إىل الكشف عن جواز . الصناعية وجهاز بث عىل اإلنرتنت

 :وأخربت منظمة العفو الدولية ما ييل. سفرها األمريكي مع ترصيح إقامة يف قطر

تيادي إىل مكتب صغري يف املطار، وتم اق. ًسألوني فورا إذا ما كنت جاسوسة وما إذا كنت أعمل لصالح إرسائيل"
وبعد فرتة قصرية من االنتظار يف القاعة، أخربني حراس األمن أنهم . وأجلست هناك وقيل يل أن ال أتحرك من مكاني
ثم وضعني رجال مسلحون يرتدون مالبس مدنية يف سيارة خارج . سيأخذنني إىل فندقي؛ كنت أعرف أنها كذبة

 ". دقيقة20ة حوايل واستمرت جولة السيار. املطار

 .بعد ذلك، اقتيدت دوروثي بارفاز إىل مجمع أمني غري معروف، يعتقد أنه يف دمشق، حيث جرى وضعها يف زنزانة

وكانت هناك بقع دم عىل األرض . سحبني أحد الرجال املسلحني من شعري وقادني إىل مكتب صغري داخل املبنى"
من '، 'ملاذا أنا محتجزة؟'تيش أغرايض بينما سألتهم بشكل متكرر قاموا بتف. ورسير مرتفع معلقة عليه األصفاد

 .'هل يمكنني مهاتفة عائلتي؟'، و'أنتم؟

كانت هناك امرأة أخرى يف الزنزانة، كانت تبكي . ثم تم عصب عيني  وتكبيل يدي وإعادتي إىل زنزانتي األوىل"
وكرر املحقق األسئلة . غرفة لالستجواببعد ما يقرب من ساعتني، أخرجت من ال. وتسأل ملاذا كانت محتجزة

، وإني لم أكن جاسوسة، عىل الرغم "الجزيرة"وقلت لهم إني أعمل يف قناة ' ماذا تفعلني هنا؟'و' من أنت؟': نفسها
قد دأبت عىل " الجزيرة"من أنه يبدو كما لو كان اعتقادهم أن املصطلحني يعنيان اليشء ذاته، وقال يل إن قناة 

وبعدها تم اقتيادي إىل فناء، وعصبوا عيوني مرة أخرى، وكبلوا يدي . ول االحتجاجاتاختالق القصص ح
 وربما كانت -اعتقدت أني كنت عىل وشك أن أعدم. وكنت أسمع الناس يرصخون من حويل. وأسندوني عىل جدار
 .الفكرة لتخويفي

فعىل أحد ...  بدت الجدران ملطخة بالدماءيف هذه الزنزانة،. ثم أخذت إىل الزنزانة الثانية، حيث قضيت بقية الليلة"
الجدران، هبطت بصمة أصبع مدمى من الجدار حتى وصلت إىل األرض، كما لو كان السجني النازف قد انهار يف 

 .ًنهاية املطاف

وكنت أسمع . بعد ذلك، تم اقتيادي إىل منطقة احتجاز ثالثة، وهي غرفة تقاسمتها مع فتاة أخرى لم أتحدث إليها"
ً صباحا، لكنه 1:00ًوتوقف ذلك مؤقتا عند الساعة  . ال يرصخون ويتوسلون من زنازين أخرى طوال الليلالرج

 ".ً فجرا4:00استؤنف مرة أخرى حوايل الساعة 

. ُيف اليوم التايل عصبت عينا دوروثي بارفاز واقتيدت من زنزانتها لالستجواب، الذي تكررت خالله األسئلة نفسها
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افيتني يف الزنزانة الثالثة، وتم استجوابها ثالث مرات أخرى، رغم أن هذه املرة كانت دون ثم أمضت ليلتني إض

 .األصفاد والعصابة

وهناك، استقبلها موظفون . ًأيار، أجربت دوروثي بارفاز عىل ركوب طائرة لرتحيلها جوا إىل إيران/ مايو1ويف 

ً يوما قبل أن يفرج عنها وتعود إىل قطر يف 16اك ملدة اقتادوها إىل سجن إيفني يسء السمعة يف إيران، واحتجزت هن

 49. 2011أيار / مايو18

ً، وهو منتج أفالم بريطاني مستقل، كان يصور متنكرا يف سورية عندما اعتقل مع الناشط شون مكاليسرت

وأخرب شون مكاليسرت منظمة العفو .  يف دمشق2011أكتوبر /السوري جمال جهاد يف منتصف ترشين األول

"  القناة الرابعة" من أجل تصوير فيلم لتلفزيون 2011دولية أنه دخل سورية بتأشرية سياحية عدة مرات يف ال

 .وكان يف اجتماع مع جمال جهاد يف مقهى يف فندق الفردوس عندما قبض عليهما

 وكان كان هناك اثنان من الرجال بمالبس مدنية يحرسان باب املقهى، ودخل معهما شخص بدا أنه رئيسهما،"
توجه الرئيس يف البداية إىل الحانة ثم اقرتب منا مع رجال آخرين . الوحيد الذي يرتدي املالبس العسكرية الخرضاء
تحدث إلينا باإلنجليزية وقال إن علينا الذهاب معهم .  رجال10بمالبس مدنية؛ كانت هناك مجموعه من حوايل 

ً أنهم تغلبوا عليه وأخذوه خارجا، وتركوني وحيدا مع القائد يف قاوم جمال يف البداية إال. ولكنه لم يوضح إىل أين ً

كان من . فقلت له إنني كنت يف سورية يف عمل، وجمال كان يساعدني. وسألني عن سبب اجتماعي بجمال. املقهى
وضعني يف . ثم مشيت معهم خارج املبنى، وكانت هناك ثالث سيارات يف الخارج. الواضح أنهم لم يصدقوني

 ".رة نفسها مع جمال وعصبوا عيني عندما بدأت السيارة يف املسريالسيا

وأبلغ شون مكاليسرت منظمة العفو الدولية أنه . وصل شون مكاليسرت وجمال جهاد إىل مبنى أمني غري معروف

 .لدى وصوله صعد عدة مجموعات من األدراج، بينما كان معصوب العينني

ًوتركت واقفا . ُاصطحبوني إىل غرفة فارغة، وخلعوا العصابة. اخعندما وصلت إىل األعىل، بدأت بسماع رص" ُ

ثم دخل نحو خمسة من الشبان املراهقني بمالبس مدنية الغرفة وراحوا يتحدثون معي باللغة . بمفردي يف الغرفة
ي وظلوا يطلبون مني مدح بشار، وكان من الواضح أن لديهم بعض املعلومات االستخبارية حول نشاطات. العربية

 .ًنظرا ألنهم ذكروا حانة كنت أرتادها بانتظام يف دمشق

مع كل . ثم العويل' الرضب'ًوكان هناك نمط واضح؛ أوال صوت . كنت أستطيع سماع  الرضب من غرفة مجاورة"
 ".ًكان الصبية يف غرفتي يرفعون أيديهم عيل كتهديد لرضبي، ولكن أحدا منهم لم يفعل' رضبة'

ًمة العفو الدولية أنه أبقى يف هذه الغرفة ملدة أربع ساعات تقريبا قبل نقله إىل مكتب وأخرب شون مكاليسرت منظ

 .الجنرال

ًكان غاضبا، . ًأدركت أن اليشء األكثر أمانا هو أن أخربهم بأنني مخرج، وأنني كنت يف سورية يف مهمة تصوير"

ًوقال يل أيضا إن عقوبة السجن الدنيا . 'هذه الحرب ال عالقة لها بالحرية، وهؤالء الناس إسالميون': وقال يل

 ".للتصوير دون إذن هي أربع سنوات

وخالل . ًووفقا لشون مكاليسرت، اقتيد بعدها إىل أحد املباني املجاورة، حيث بقي حوايل ستة أيام قبل إطالق رساحه

 .هذا الوقت، قال إنه استجوب كل يوم بني ساعة وأربع ساعات يف كل مرة
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عىل ما كنت أفعله يف سورية، ولكن يف أغلب األسئلة، كانوا يحاولون معرفة الجهات التي أتصل بها تركزت األسئلة "
شاهد هذا، هذه هي ': ويقولون" الدنيا"لم يسيئوا معاملتي، وظلوا يدفعوني ملشاهدة تلفزيون . ومصادري
 ."'الحقيقة

ً عليه مجددا يف وقت الحق وأفرج عنه مرة وقبض. ً يوما تقريبا ثم أطلق رساحه30ًظل جمال جهاد معتقال ملدة 

 :وقال. وأخرب شون مكاليسرت منظمة العفو الدولية أنه شاهد جمال جهاد مرتني يف املعتقل. أخرى

طوال فرتة احتجازي يف املعتقل لم أشعر أنني الهدف الحقيقي، شعرت أنهم كانوا يالحقون النشطاء السوريني يف "
 ".حقيقة األمر

اململوكة لحكومة الواليات املتحدة، دخل سوريا يف " الحرة"وهو مصور تركي يعمل لحساب قناة ، كونيت اونال

، وهو مواطن أردني من أصل بشار فهمي قدومي عرب تركيا، مع زميله الصحايف، 2012آب /أغسطس

مجموعة برفقة ياماموتو  ميكاآب، أثناء تجولهم يف سيارة مع الصحايف الياباني / أغسطس20ويف . فلسطيني

فلقي ميكا . ، علقوا  وسط اشتباكات بني قوات الحكومة واملعارضة"الجيش السوري الحر"مسلحة تنتسب إىل 

وورد أن كونيت اونال . ً عاما، مرصعه، ويقال إن بشار فهمي قدومي أصيب بجروح45ياماموتو ، البالغ من العمر 

بيد أنه اعتقل من قبل مجموعة من . ن املساعدةًسحب بشار فهمي قدومي إىل مبنى سكني فارغ ثم خرج بحثا ع

 .، سلموه إىل السلطات السورية"شبيحة"الناس، يعتقد أنهم 

متلفز " اعرتاف"آب، عندما ظهر يف / أغسطس27ولم توفر السلطات السورية معلومات حول كونيت اونال حتى 

وشملت اللقطات 50.  الجماعات املسلحةاملوالية للحكومة، حيث ادعى أنه دخل سورية مع" اإلخبارية"بثته محطة 

 ً.صورة ملا يبدو أنه كونيت اونال وهو يحمل سالحا

وأخرب منظمة العفو الدولية أنه اعتقل من قبل . 2012ترشين الثاني / نوفمرب17أفرج عن كونيت اونال يف 

 :2012آب / أغسطس20مجموعة من الشبان اليافعني بمالبس مدنية يف 

ًث حملت بشار فهمي القدومي عندما جاء شاب راكضا من الشارع يرصخ يف وجهي باللغة كنت خارج املبنى، حي"

. غطى حفنة الصبيان رأيس بواسطة قمييص ولذا لم أر من جاء بعد ذلك. العربية، ثم دعا آخرين وجاء غريه
ًورضبت رضبا مربحا من هؤالء الناس يف الشارع قبل أن أجرب عىل الصعود إىل الجزء الخلفي م " بك أب"ن شاحنة ً

 ". دقائق10واستغرقت الرحلة ما بدا أنه حوايل . وانطلقوا

اقتيد كونيت اونال يف البداية إىل مبنى أمني غري معروف، ويعتقد أنه يف حلب، واحتجز هناك ملدة أربع ساعات بينما 

لتعذيب واستجوب ويف أعقاب ذلك، نقل إىل سجن مجهول يف حلب، حيث تعرض ملزيد من ا. كان معصوب العينني

 .يف حضور مرتجم ناطق بالرتكية

ًسألوني مرارا وتكرارا" ملاذا أتيت إىل سوريا؟ ما هو دافعك؟ من الذي أرسلك؟ هل أنت عضو يف جهاز ': ً
وعىل الرغم من وجود جواز سفري وهويتي الصحافية معي، ظلوا يقولون يل إني دخلت ' االستخبارات الرتكية؟

تعرضت للرضب باستمرار خالل فرتة وجودي يف . ية، ومع الجماعات اإلرهابية املسلحةسورية بصورة غري قانون
 ".هذا السجن؛ وكانوا يستخدمون أرجلهم، وأعقاب البنادق، أو أي يشء كان يمكن أن يجدوه

لبيان الذي ُوفيما يتعلق باالعرتاف املزعوم عىل التلفزيون، أبلغ كونيت اونال منظمة العفو الدولية أنه أمر بقراءة ا
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 .كان باللغة العربية يف األصل ولكنه ترجم إىل اللغة الرتكية

 يف جزء منه عىل أنني 'االعرتاف'وتضمن نص . يف البداية قلت لهم إني لن أتلوه ولكنهم رضبوني حتى وافقت"
سوف يصدق عىل أي قلت لهم إنه ال أحد . أنتمي إىل جهاز االستخبارات الرتكية، ولم اقرأ هذا الجزء أثناء التسجيل

 ". سنة وأنا معروف بتلك الصفة25ًحال لكوني صحافيا منذ 

ًوأخرب كونيت اونال منظمة العفو الدولية أيضا أنه يعتقد أن صورته وهو يحمل بندقية التي ظهرت خالل 

وبما . يمنالذي بثه التلفزيون كان نسخة متالعب بها لصورة فوتوغرافية له يحمل كامريته عىل كتفه األ" اعرتافه"

ًأن منظمة العفو الدولية ال تملك مدخال إىل النسخ األصلية للصورة، فإنه ال يمكن التحقق بشكل مستقل من هذا 

 .االدعاء

ًووفقا لكونيت 51. لم تظهر أي معلومات بشأن مصري أو مكان بشار فهمي قدومي، ونفت السلطات احتجازه

 .ة حرجة يف الوقت الذي تركه للحصول عىل املساعدةاونال، أصيب الصحايف بجروح بالغة وكان يف حال

 سنة، وكالهما مواطنان 21، حميد كوشكون سنة، واملصور 34، البالغ من العمر آدم أوزكوسالصحفي 

واختطفا يف كفريا، وهي .  لتسجيل فيلم وثائقي عن الوضع يف البالد2012آذار / مارس5تركيان، دخال سورية يف 

وظلوا أرسى  يف ثالثة منازل " الشبيحة"بعد خمسة أيام عىل يد أعضاء يف ميليشيا من قرية يف محافظة ادلب، 

 :ووصف آدم أوزكوس ملنظمة العفو الدولية ما حدث. آذار/ مارس17مختلفة حتى 

داخل . عندما كنا ننقل من منزل إىل منزل كانوا يغطون وجهينا، ولذا كان من الصعب معرفة موقع املنازل"
وكانت املعاملة أسوأ عندما كنا ننتقل من منزل إىل . وا يكشفون وجوهنا ويتكلمون معنا بشكل طبيعياملنازل، كان

 .آخر؛ كانوا يوقظوننا يف الساعات األوىل من الصباح  مصوبني البنادق إىل وجوهنا ويصيحون بأن علينا أن نتحرك

لقد أخذناكم حتى  ': قال يل. ألنه شبيحًأحد الرجال قال لنا مرة أن شقيقه كان محتجزا لدى جماعة معارضة "
ً رجال آخر لكنا كنا األتراك 30ًوقال يل أيضا إنهم قد قبضوا عىل . 'نتمكن من التفاوض مع املجموعة ونستعيد أخي

يف األيام . وتباين عدد الرجال الذين يحتجزونا بشكل كبري. ًلم نر أيا من هؤالء الرجال الـثالثني املزعومني. الوحيدين
 .15 أو 10ً رجال يف املنازل التي كنا نحتجز فيها، ولكن يف مرات أخرى فقط 60وىل كان هناك نحو األ

يف البداية لم يصدقونا وشتموا رئيس الوزراء الرتكي، . سألونا عما كنا نفعل يف سورية وقلنا لهم إننا صحفيون"
ًأردوغان، ولكن علموا الحقا من الصحافة أنا كنا حقا صحفيني نوا كل يوم يقولون لنا إنهم سيطلقون رساحنا وكا. ً

ًآذار قالوا لنا إنه كان هناك وفد من تركيا قادم ألخذنا، ولكن بدال من ذلك / مارس17يف . ذلك اليوم، لكن لم يفعلوا

 ".أخذونا إىل السلطات السورية

يوم التايل تم نقلهم إىل ويف ال. مارس، نقل آدم أوزكوس وحميد كوشكون إىل مركز للرشطة يف إدلب/ آذار17يف 

ًوقالوا إنهما عومال جيدا يف مركز الرشطة، ولكنهما احتجزا يف الحبس . سجن لم يعرفوه يف حي كفر سوسة بدمشق

االنفرادي يف كفر سوسة وأجربا عىل النوم عىل األرض وسمح لهما باستخدام املرحاض ثالث مرات فقط منتظمة يف 

 :وقال آدم أوزكوس. اليوم

كان هناك مواعيد . ً  التي احتجزت فيها كانت حوايل مرت يف مرتين دون وال يوجد فيها أي يشء تقريباالغرفة"
 ساعة دون أن 35وبقيت مرة . محددة الستخدام الحمام، ولكن بعض األيام لم يسمح لنا بالذهاب عىل اإلطالق
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ن، كان يمكننا أن نسمع الناس يرصخون ورغم أننا لم نتعرض للتعذيب يف هذا السج. يسمح يل بالذهاب إىل الحمام
 ".من الزنازين األخرى كل يوم، ولكن لم أعرف ماذا كان يحدث لهم

ًوكانت األسئلة أساسا حول ما نقوم به يف سورية وعن عالقتنا . استجوبنا عدة مرات من قبل موظفي السجن"

لكن كانوا يحتجزوننا ألننا قد دخلنا أحد املسؤولني قال لنا إنهم يعرفون أننا صحفيون و. بالسلطات الرتكية
 ".بصورة غري مرشوعة

أيار /وأطلق رساحهما يف أوائل مايو. نيسان، أن الرجلني كانا يف عهدتها/ أبريل19ونفت السلطات السورية يف 

، وهي إحدى منظمات "هيئة اإلغاثة اإلنسانية" بعد مفاوضات بني تركيا وإيران وسورية توسطت فيها 2012

منظمة العفو الدولية أنهم تمكنوا من زيارة الرجلني مرة " هيئة اإلغاثة اإلنسانية"وأبلغت . املدني الرتكيةاملجتمع 

وخالل هذه الزيارة، سمح آلدم أوزكوس وحميد كوشكون بإجراء . واحدة يف السجن يف حضور مسؤول السجن

 52. مسؤول السجنو" هيئة اإلغاثة اإلنسانية"مكاملة هاتفية رسيعة مع أرستيهما بحضور 

 مسؤوليات الصحفيني يف الرصاعات املسلحة
أجرى بعض الصحفيني األجانب الذين استطاعوا الوصول إىل السجون التي تديرها السلطات أو جماعات املعارضة 

ًوبموجب القانون اإلنساني الدويل، فإن احتجاز الرهائن محظور حظرا . املسلحة مقابالت مع أرسى أو رهائن

يف "بينما يتعني معاملة األرسى الذين يف عهدة الجماعات املسلحة غري الحكومية أو القوات الحكومية  53ًمطلقا، 

جميع األوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد اإلهانات وفضول 

 انطباق هذا االلتزام القانوني عىل وعىل الرغم من54".الجمهور، كما يحظر اتخاذ أي تدابري انتقامية ضدهم

الخاطفني، فإن عىل الصحفيني وغريهم أن يتأكدوا من أن أعمالهم ال تسهم عن غري قصد يف سوء معاملة املعتقلني 

 .أو تعريضهم ملجازفة أكرب يف أن يتعرضوا للرضر

 يف نهاية املطاف الغرض وتخىش منظمة العفو الدولية من إمكان أن تخدم بعض املقابالت املنشورة مع األرسى

العلنية أو املتلفزة، حيث يمكن أن تستخدم املعلومات املقدمة من السجناء، يف كثري " االعرتافات"نفسه املتوخى من 

وعىل سبيل املثال، . من األحيان تحت اإلكراه، كأدلة ضدهم، أو ضد آخرين يزعم أن متورطون يف جرائم جنائية

بكونهم أعضاء يف جماعات " اعرتفوا"ع رجال يف عهده الحكومة السورية أجرى بعض الصحفيني مقابالت م

كما أجرى صحفيون مقابالت مع أعضاء يف الجيش السوري تحتجزهم املجموعات املسلحة حول . جهادية

 .مشاركتهم يف النزاع

جل ضمان أداء إن منظمة العفو الدولية تحث الصحفيني الذين يدخلون إىل سورية عىل إيالء عناية كبرية من أ

مهامهم الصحفية بطريقة ال تعرض السجناء واألرسى للمزيد من خطر التعرض للتعذيب واملعاملة املهينة 

 . واملحاكمة الجائرة والعقوبات القاسية

 المركز اإلعالمي في حمص
ب الغربي ، بدأت السلطات بشن هجوم رشس عىل بابا  عمرو، وهو حي يقع إىل الجنو2012شباط /يف أوائل فرباير

ًوزادت عمليات قصف حمص كثريا عقب . من مدينة حمص، الذي كانت تنشط فيه جماعات املعارضة املسلحة

 55شباط، / فرباير4استخدام روسيا والصني حق النقض ضد مرشوع قرار ملجلس األمن الدويل حول سورية يف 

 .واستمرت لعدة أسابيع
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وأثناء حصار بابا عمرو . ري حركة الصحفيني داخل وخارج املنطقةوقيد القصف العنيف لألحياء املدنية إىل حد كب

ّقدم الناشطون اإلعالميون واملواطنون الصحفيون املساعدة للصحفيني األجانب عىل التحرك وتجهيز ما أصبح 

حيث استخدم هذا البيت املؤقت من قبل املواطنني الصحفيني والناشطني ". املركز اإلعالمي يف حمص"يعرف باسم

. إلعالميني كقاعدة لنرش أرشطة الفيديو واملعلومات عىل اإلنرتنت وبث التقارير اإلخبارية لوسائل اإلعالم األجنبيةا

ِووصف محورعمليات املركز اإلعالمي ملنظمة العفو الدولية بأنه كان غرفة مستطيلة الشكل يف الطابق األريض من 

ر بأربعة أمتار، مليئة بكمبيوترات محمولة متصلة بشبكة  أمتا7وكانت مساحة الغرفة حوايل . البيت الرئييس

وكان . السلكية مرتبطة بجهاز إرسال للبث إىل األقمار الصناعية يف االتجاهني، وموجود عىل سطح مبنى مجاور
 ريمي أوتشليك واملصور الفرنيس ماري كولفنيبعض الصحفيني، بما يف ذلك مراسلة صحيفة صنداي تايمز 

 .، ينامون، يف بعض األحيان، يف غرفة يف الجزء الخلفي من املنزلبول كونرويطاني والصحايف الربي

، فقتلت ماري كالفني وريمي أوتشليك، وجرحت بول 2012شباط / فرباير22وقصفت القوات الحكومية البيت يف 

أبلغ بول كونروي و. ًكونروي واملراسلة الصحفية الفرنسية إديث بوفييه، الذين كانوا يقيمون جميعا يف املكان

قبل الهجوم، والذي قالت فيه إن " يس أن أن"منظمة العفو الدولية أن ماري كولفني أعطت آخر تقاريرها إىل 

 :معظم ضحايا القصف يف حمص هم من املدنيني

إنها . وظل بطنه الصغري يرتفع ويهبط حتى فارق الحياة... ًأمر مرعب تماما، أصيب طفل يبلغ من العمر سنتني"

 56."فليست هناك أهداف عسكرية هنا... ب مطلق وخالص بأنهم يتعقبون اإلرهابيني فقطكذ

 : وأضاف

شباط، كنا قد خططنا، ماري وأنا، لزيارة مستشفى ميداني بمساعدة ناشط سوري كان يقيم / فرباير22يف "
ً فجرا، نظرا5وخططنا لالستيقاظ واملغادرة حوايل الساعة . ًأيضا يف املركز اإلعالمي  ملعرفتنا بأن القصف يبدأ ً

 . ، كما هو الحال كل صباح، وسيكون من غري اآلمن مغادرة البيت آنذاك6.30حوايل الساعة 

ً صباحا، كان الناشط الذي يفرتض أن يساعدنا ذلك اليوم ما زال نائما، ولذلك عدنا إىل النوم وأيقظتنا 5يف الساعة " ً

ً وذهبنا فورا إىل الغرفة الرئيسية التي كانت فيها إديث بوفييه ً.أصوات القصف يف الجوار عقب ساعة تقريبا

 . واآلخرون

 مرت من البيت، إىل 100ً صباحا، سمعنا صوت انفجارين مدويني بديا عىل مسافة نحو 6.45وحوايل الساعة "
ً مرتا تقريبا50وبعد حوايل دقيقة، دوى انفجاران آخران قرب البيت، وهذه املرة عىل مسافة . اليسار وإىل اليمني ً .

وكنا نسمع هدير طائرة بال طيار بصورة مستمرة وكانت تحوم فوق املبنى أليام قبل الهجوم؛ وكان أشبه بصوت 

ًدبور يحوم حول املبنى، وربما كان صادرا عن طائرة مراقبة بال طيار غري مسلحة ، ولذا 57لدي خربة عسكرية. ِّ
وكان األسلوب الذي يستخدمونه ما نسميه . ت بأننا عىل وشك أن نقصففبعد سقوط القنبلتني الثانيتني بقليل، علم

 ثانية من االنفجار الثاني، سقطت قذيفة 30ًوكان ذلك صحيحا، فبعد نحو "... الوضع بني أقواس"ًعسكريا 
 التي املدفعية األوىل عىل البيت، ثم سقطت اثنتان أخريان، وسقطت الرابعة يف نهاية القصف، والتي نعتقد أنها هي

 ."قتلت ماري وريمي

وانتظر الناشطون يف املركز اإلعالمي حتى يتوقف تساقط قذائف املدفعية ويصل مقاتلو املعارضة املسلحة، قبل أن 

وتركت جثتا ماري كولفني وريمي أوتشليك يف . يتمكنوا من نقل بول كونروي وإديث بوفييه إىل مستشفى ميداني



ْقتل   الرسالة حامل َ

 سورية يف األطراف جميع قبل من الصحفيني استهداف

 2013 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة MDE 24/014/2013: الوثيقة رقم

29 

 ". الجيش السوري الحر"عندما عاد الناشطون النتشال جثتيهما مع أفراد يف الركام حتى وقت الحق من املساء، 

 23ويف بيان صدر يف . وأنكرت السلطات السورية االدعاءات بأن الجيش قد استهدف املركز اإلعالمي عن عمد

اظمة ، شددت وزارة الخارجية عىل وجوب احرتام الصحفيني األجانب القوانني السورية الن2012شباط /فرباير

األرايض السورية للوصول إىل املناطق املضطربة وغري اآلمنة بصورة "لدخول الصحفيني إىل البالد، وعىل عدم دخول 

 ً:وأضاف متحدث باسم الوزارة قائال". غري مرشوعة

يض عىل املستوى اإلنساني، نقدم تعازينا إىل املؤسسات اإلعالمية وإىل عائالت الصحفيني الذين توفوا عىل األرا"
جميع الترصيحات التي تعترب سورية مسؤولة عن وفاة الصحفيني الذين تسللوا إىل سورية ] ونرفض... [السورية

 58." بمجازفة شخصية منهم دون معرفة السلطات السورية بدخولهم وبمكان وجودهم

يني، الذين كانوا ويعتقد بول كونروي أن املركز اإلعالمي املؤقت قد استهدف عن عمد من جانب املسؤولني السور

 : يعلمون بمكانه وبعمله يف ذلك الوقت

تناقلتهما " يس أن أن"و" البي بي يس"يف الليلة التي سبقت الهجوم، كنا، ماري وأنا، قد أجرينا مقابلتني مع "
ًوأعتقد أن السلطات وجدت ذلك محرجا وأرادت أن تضع حدا لذلك. وسائل اإلعالم عىل نطاق واسع ً ". 

لم يكن "، أنه 2012شباط / فرباير22يف " وكالة الصحافة الفرنسية"اإلعالم السوري، عدنان محمود، وأبلغ وزير 

 59". لدى السلطات أية معلومات بأن الصحفيني قد دخال األرايض السورية

ًونظرا لعدم تمكنها من دخول سورية يف وقت الهجوم، ليس باستطاعة منظمة العفو الدولية التحقق من أن املبنى 

وحتى مع عدم استهداف املركز اإلعالمي عن عمد، فإن االستخدام املتكرر للقصف . ًقد استهدف عن عمد فعال أم ال

ًاملدفعي غري الدقيق لقصف األحياء املدنية يف حمص يظل يشكل انتهاكا خطريا للحظر املفروض عىل الهجمات  ً

 . العشوائية بموجب القانون اإلنساني الدويل

وباإلضافة إىل . اآلخرين، فإن الصحفيني محميون من الهجمات بمقتىض القانون اإلنساني الدويلومثل املدنيني 

 –ذلك، فإن هيئات مختلفة تابعة لألمم املتحدة، بما فيها مجلس األمن الدويل، قد أدانت الهجمات عىل الصحفيني 

 املهنية بالعالقة مع النزاع املسلح، ممن كانوا يمارسون مهامهم60 -بما يف ذلك عىل ماري كولفني وريمي أوتشليك

 61. وأكدت أنه يتعني احرتامهم وحمايتهم

 فقدوا يف سورية
يعترب عدة صحفيني أجانب يف عداد املفقودين يف سورية، وال توجد معلومات مؤكدة عن مكان احتجازهم، أو عمن 

 . أرسهم، أو عن مصريهم

 سنة، الذي غابت أخباره منذ 31وستني تايس، البالغ من العمر وبني هؤالء الصحفي املستقل من الواليات املتحدة أ

أيار، وكان يبعث بتقاريره بصورة منتظمة إىل /ودخل سورية من تركيا يف مايو. 2012آب /منتصف أغسطس

وكان . الناطقة باإلنجليزية" الجزيرة"وقناة " مكالتيش"و" الواشنطن بوست"منافذ إخبارية مختلفة، بما فيها 

آب، أعرب / أغسطس28ويف . ايس، حسبما ذكر، بالقرب من دمشق عندما فقد يف ظروف ملتبسةأوستني ت

مسؤولون يف السفارة التشيكية يف سورية، التي ترعى مصالح الواليات املتحدة يف سورية، عن اعتقادهم بأنه كان يف 
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، عندما أظهره 2012ول أيل/ سبتمرب26ولم تطف عىل السطح أية معلومات أخرى حتى . حجز القوات السورية

ويختلف رشيط الفيديو، الذي وضعه . يف حجز أفراد مسلحني مجهويل الهوية" اليوتيوب"رشيط فيديو نرش عىل 

شخص مجهول وجرى بثه عىل موقع للتواصل االجتماعي موال للحكومة، عن معظم أرشطة " اليوتيوب"عىل 

ن محاولة من جانب من يحتجزونه إلنكار مسؤوليتهم عن الفيديو التي تنرشها قوات املعارضة، وعىل ما يبدو كا

 . اعتقاله

 سنة يف تفتاناز، بمنطقة 39واختطف املراسل الصحفي املستقل من الواليات املتحدة جيمس فويل، البالغ من العمر 

لتي وكان قد دخل سورية مرات عديدة يف األشهر ا. 2012ترشين الثاني / نوفمرب22إدلب، شمال غرب سورية، يف 

وكانت تقاريره اإلخبارية تنرش يف منافذ مختلفة، بما يف ذلك املوقع . سبقت اختطافه إلعداد تقارير عما يحدث

ًوطبقا لروايات شهود عيان نقلت إىل ". وكالة الصحافة الفرنسية"و" غلوبال بوست"اإلعالمي عىل شبكة اإلنرتنت 

 الحدود الرتكية ملغادرة سورية عندما أوقفه رجال مسلحون عائلته، كان جيمس فويل يسافر يف سيارة يف طريقه إىل

وما زالت هوية وانتماء الخاطفني، وكذلك مكان ومصري الصحفي، . مجهولون كانوا يف سيارات ال تحمل أية عالمات

ة ًوأبلغت عائلته منظمة العفو الدولية، وبقدر ما يعلمون، أن جيمس فويل لم يكن مسافرا مع جماع. يف علم الغيب

 . للمعارضة املسلحة، وإنما مع مرافق وسائق سوري

إنها سلمت رسالة إىل وزير اإلعالم السوري، " وكالة الصحافة الفرنسية"، قالت 2013كانون الثاني / يناير21ويف 

إن الوزير وعد " وكالة الصحافة الفرنسية"وقالت . عمران الزعبي، طلبت فيها مساعدتها للعثور عىل جيمس فويل

ولم يصدر أي بيان رسمي عن أي . يف املنطقة التي اختفى فيها" الظروف صعبة"ام بكل ما هو ممكن، ولكن بالقي

 . من جماعات املعارضة املسلحة فيما يتعلق باختطاف جيمس فويل
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االنتهاكات على أيدي . 3
 جماعات المعارضة المسلحة

 عقب تفتيش هاتفه، 'شبيح'حكم الشيخ بأنه "
 ." ًن إعدامه وفقا لشرع هللاوأعلن أنه يتعي

املراسلة الصحفية يارا صالح، يف إيضاحها ملنظمة العفو الدولية ملا تعتقد أنه سبب قتل زميلها حاتم أبو يحيى عىل يد جماعة 

 . ، عقب اختطاف فريقهم الصحفي"الجيش السوري الحر"مسلحة تتبع 

ة عىل أيدي جماعات املعارضة املسلحة ضد الصحفيني مع تطور النزاع يف سورية، تزايد عدد االنتهاكات املرتكب

 حادثة 17وقد سجلت منظمة العفو الدولية ما ال يقل عن . والعاملني اإلعالميني واتسع نطاقها بصورة جوهرية

 بما فيها هجمات متعمدة عىل -قامت أثناءها مثل هذه الجماعات باستهداف صحفيني وعاملني يف اإلعالم عن عمد

وقد .  بسبب النظر إليهم عىل أنهم حلفاء للسلطات السورية أو أعدوا تقارير مؤيدة للحكومة- فيهامبان يعملون

" سانا"ظل الصحفيون الذي يعملون مع منافذ إعالمية ترتبط بالدولة أو السلطات السورية، بما فيها وكالة 

ىل نحو خاص للتهديدات واملضايقات ، عرضة ع"الدنيا"و" العالم"و" ِبرس تي يف"و" اإلخبارية"لألنباء وفضائية 

كما استهدفت املنشآت واملعدات التي يعتقد أنها . واالختطاف، وحتى القتل، عىل أيدي جماعات املعارضة املسلحة

، يف مبنى التلفزيون 2012آب / أغسطس6وعىل سبيل املثال، انفجرت قنبلة، يف . ًمؤيدة للحكومة بالهجمات أيضا

وأبلغ وزير اإلعالم، عمران . لدولة يف دمشق، ما أدى إىل جرح ما ال يقل عن ثالثة أشخاصالعربي السوري التابع ل

ولم تدع أية جماعة ". يائس وجبان"الزعبي، التلفزيون السوري أن وسائل اإلعالم الوطنية قد استهدفت بهجوم 

 62. مسؤوليتها عن زرع القنبلة داخل املبنى

، حمالت عىل شبكة "الجيش السوري الحر"، وهي يف العادة تتبع وقد شنت بعض جماعات املعارضة املسلحة

، يف إشارة ضمنية إىل أنهم عىل صلة بامليليشيات املوالية "شبيحة اإلعالم"اإلنرتنت واصفة الصحفيني األفراد بأنهم 

نرش ب" شبيحة إعالميني"صحفيني تعتقد أنهم " تويرت"و" الفيسبوك"وقد حددت مجموعات عىل . للرئيس األسد

ونرش بعض مستخدمي . أرشطة لتقارير إخبارية أو مقتطفات من عمل هؤالء الصحفيني، كدليل عىل ذلك

. تهديدات ضد هؤالء الصحفيني، إما مبارشة عىل حساباتهم الخاصة، أو عرب بيانات عامة" تويرت"و" الفيسبوك"

" يوتيوب"و" تويرت"و" فيسبوك"يل كما استخدمت جماعات املعارضة املسلحة مواقع للتواصل االجتماعي من قب

 ". شبيحة اإلعالم"إلعالن مسؤوليتها عن هجمات ضد الصحفيني ممن وصفتهم بأنهم 

ًوعىل سبيل املثال، يعمل حسني مرتىض، وهو مواطن لبناني، مراسال صحفيا ورئيسا ملكتب دمشق  ً لشبكة أخبار "ً

يرانية وتبث بالعربية، وقام بنرش تقارير معادية للمعارضة ، وهي قناة تلفزيونية إخبارية تابعة للدولة اإل"العالم

وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه قد اعتاد عىل تلقي التهديدات طيلة أشهر عديدة قبل أن يصاب 63. يف سورية
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 وقال 64).أنظر ما ييل (2012أيلول / سبتمرب26برصاصة من قناص، ويقتل زميله مايا نارص برصاصة أخرى يف 

 ما كان يتلقى مكاملات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكرتونية من مجهولني عقب بث تقاريره أو قصصه ًإنه كثريا

وكان ". شبيح إعالمي"ًوكثريا ما تصفه صفحات جماعات معارضة مسلحة مختلفة بأنه . اإلخبارية عىل التلفزيون

 إحدى جماعات املعارضة املسلحة أيلول، يف هجوم قامت به/ سبتمرب16 أيام، يف 10حسني مرتىض قد جرح قبل 

عليه أثناء سفره مع أربعة من زمالئه إىل مخيم الريموك لالجئني الفلسطينيني يف دمشق، وحورص وسط اشتباكات 

: ًوأبلغ منظمة العفو الدولية أن رجال اتصل به عقب ذلك ليقول له. بني الجيش ومقاتيل املعارضة املسلحة

بيد أن . أيلول/ سبتمرب26ولم تدع أي فرقة أو مجموعة املسؤولية عن الهجوم يف . "سنتمكن منك يف املرة القادمة"

 مشرتك، نرش صورة لحسني 140,000، يشاهده ما يربو عىل "الجيش السوري الحر"باسم " تويرت"ًحسابا عىل 

راسل محطة الكلب اإليراني حسني مرتىض، م: "مرتىض وهو يجري مقابلة يف املستشفى وأرفقت بالتعليق التايل

   65".وستكون املرة القادمة أعظم، بحول الله. تلفزيون العالم، عقب استهدافه من قبل أبطال الجيش السوري الحر

 أعمال القتل غير المشروعة
يف هجمات موجهة ضدهم أو خالل هجمات عىل مقار 66ً صحفيا 12قتلت الجماعات املسلحة ما ال يقل عن 

 . وسائلهم اإلعالمية

اإلخبارية "، اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية املقر الرئييس لقناة 2012حزيران / يونيو27ففي 

ّ، اململوكة ملكية خاصة، يف دمشق، ما أدى إىل مقتل ثالثة صحفيني، وهم محمد شما وسامي أبو أمني "السورية

وكانت املحطة قد بثت برامج .  الهجومًوورد أن أربعة من العاملني يف أمن املحطة قتلوا أيضا يف67. وزيد كحيل

كما . قرسية ملنشقني مزعومني" اعرتافات"وعرضت ما بدا أنه " اإلرهابيني"خالل النزاع عزت فيها العنف إىل 

 . عرضت ترصيحات بدا أنها انتزعت باإلكراه ألفراد كانوا قد انتقدوا الحكومة السورية

ت مرشوعة، إبان أي نزاع مسلح، إال ضد املقاتلني واألهداف إن القانون اإلنساني الدويل ال يجيز شن هجما

ًوتنحرص األهداف العسكرية يف تلك األهداف التي تسهم إسهاما فعاال يف العمليات العسكرية، والتي . العسكرية ً

نية من األعيان املد" اإلخبارية"وبحسب علم منظمة العفو الدولية، فإن قناة . يوفر تدمريها ميزة عسكرية مؤكدة

ويف كل األحوال، فإن الصحفيني والعاملني اإلعالميني اآلخرين مدنيون يتعني . ولم تستخدم ألي غرض عسكري

 . حمايتهم من أية هجمات متعمدة وموجهة

 سنة، 33وعمل مايا نارص، البالغ من العمر . وبني من استهدفوا بصورة فردية بسبب عملهم اإلعالمي مايا نارص

ًمراسال صحفيا لقن الفضائية الناطقة باإلنجليزية واململوكة للدولة اإليرانية وعرف عنها قربها من " برس تي يف"اة ً

، أثناء 2012أيلول / سبتمرب26، بدمشق، يف "ساحة األمويني"وأطلقت النار عىل مايا نارص يف . الحكومة السورية

وعرف عنه يف أوساط جماعات . يبث حي ومبارش كان يقوم به لتفجري استهدف املقر الرئييس للجيش السور

 . املعارضة مرافقته لقوات الجيش السوري وانتقاده املعارضة

منظمة العفو الدولية أن مايا نارص ظل يتلقى تهديدات عن طريق الهاتف " برس تي يف"وأبلغ أحد املرشفني عىل 

 عن بواعث قلق بشأن حياته عىل وعىل ما يبدو، فقد أعرب.   يف األسابيع التي سبقت مقتله" تويرت"وعىل صفحات 

حقيقة األمر، أهيل يموتون : "، كتب ما ييل2012تموز / يوليو2ففي مدونة كتبها يف . وعىل صفحة مدونته" تويرت"

 17، كتب مايا نارص يف "لتويرت"ويف حديث منفصل له مع مستخدم آخر 68". وأنا ما زلت يف الصف أنتظر دوري

ومن ناحية ثانية، نتلقى، عائلتي وأنا، تهديدات متكررة ... ًئا ال أومن بهلم أقل شي: "أيلول يقول/سبتمرب
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  69".بالقتل

، منظمة العفو )أنظر ما سبق(وأبلغ حسني مرتىض، زميل مايا نارص الذي جرح معه أثناء إطالق النار عليهما 

وأبلغت . صابتاه يف عنقهالدولية أن مايا نارص كان يرتدي سرتة واقية من الرصاص عندما قتل، ولكن رصاصتني أ

منظمة العفو الدولية أن التقرير الطبي خلص إىل أن الرصاصة األوىل التي أصابته يف عنقه " برس تي يف"محطة 

بالسيارة مع مصور " ساحة األمويني"وقال حسني مرتىض أنه ومايا نارص كانا قد ذهبا إىل . هي التي قتلته

وقال . وما إن وصلوا إىل هناك، حتى كان تفجري ثان قد وقع. وريةوسائق، ولم ترافقهما أية قوات عسكرية س

 : حسني مرتىض

أول ما وصلنا إىل الساحة كان هناك إطالق نار متقطع من قبل الجماعات املسلحة، ولكن االشتباكات لم تكن قد "
ق النار عىل مسافة وكان إطال. بدأت ألن الجيش السوري كان بصدد اتخاذ مواقع له يف أماكن مختلفة حول الساحة

وكنا، مايا وأنا، ما زلنا نبعث بتقريرنا عند أحد مداخل الساحة عندما .  مرت عن املكان الذي كنا فيه100نحو 
 ." أصيب

مسؤوليته عن التفجري املزدوج يف ساحة األمويني، ولكن لم 70" للجيش السوري الحر"وأعلن املجلس العسكري 

منحازة " الفيسبوك"بيد أن مجموعات وصفحات عىل . تل مايا نارصتعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن مق

بسحق الشبيح اإلعالمي مايا "نرشت الخرب باحتفاء، متفاخرة " الجيش السوري الحر"للمعارضة السورية و

 71". نارص

، 2012تموز / يوليو19، املذيع يف التلفزيون السوري التابع للدولة، اختطف من بيته يف دمشق، يف محمد السعيد

 3ويف بيان أصدرته عىل موقعها اإللكرتوني يف . ، وهي منظمة جهادية مسلحة معارضة"جبهة النرصة"عىل يد 

 : آب، كتبت الجماعة ما ييل/أغسطس

بفضل من نعمة الله التي أنزلها عىل مجاهدي جبهة النرصة، قام أبطال الغوطة الرشقية باختطاف الشبيح "
وقد عمل محمد السعيد مقدم برامج . ، وبقتله عقب استجوابه2012تموز /يو يول19اإلعالمي محمد سعيد يف 

 .'حديث املدينة'لقناة السورية الفضائية التابعة للدولة، ودأب عىل تقديم برنامج 

وينبغي اعتبار هذه العملية كدرس لجميع من يدعمون النظام، وعليهم أن يتوبوا إىل الله، فسيوف املجاهدين "

 72". تطهر سوريا من رشهمستقطع رؤوسهم و

. ورافقت البيان صورة ملحمد سعيد، الذي بدا عليه الشحوب والخوف، وهو يجلس عىل األرض يف موقع غري معروف

 . وبحسب علم منظمة العفو الدولية، فإن الجماعة املسلحة لم تعد جثته إىل أهله

القنوات التلفزيونية السورية ووقعت عدة حوادث أطلق أثناءها الرصاص عىل صحفيني يعملون يف بعض 

. الرئيسية،  أو ممن اعتقد بأنهم من املؤيدين للسلطات السورية، بالقرب من بيوتهم من قبل مسلحني مجهولني

 .وعىل ما يبدو، فقد كانت هذه الهجمات دقيقة وموجهة إىل أشخاص بعينهم

ية السورية التابعة للدولة من ، وهو صحفي موظف يف الفضائباسل توفيق يوسفأحد هؤالء الصحفيني كان 

حيث أطلق عليه أفراد مسلحون النار وهو يغادر بيته يف . 2012ترشين الثاني / نوفمرب21، وقتل يف 1971مواليد 

يحمل اسم " تويرت"، نرش حساب عىل 2012ترشين الثاني / نوفمرب22ويف . حي التضامن، بضواحي دمشق
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ونرشت هذه الرسالة 73". الشبيح باسل توفيق يوسف يف التضامنجرت تصفية : عاجل: "ما ييل" الجيش الحر"

وعىل الرغم من عدم إعالن أي جماعة مسؤوليتها 74". الفيسبوك"عىل " الجيش السوري الحر"ًأيضا عىل صفحة 

وعىل . املبارشة عن عملية القتل، نرشت عدة مجموعات مسلحة أخرى تنتمي إىل املعارضة رسائل مماثلة عىل الشبكة

" الجيش السوري الحر"، وتتبع "كتائب الشهيد عبد الرزاق عبد املالك" املثال، نرشت جماعة تسمي نفسها سبيل

 الشبيح والكذاب -باسل توفيق يوسف: "تقول" الفيسبوك"وتعمل يف ضواحي دمشق، رسالة عىل صفحتها عىل 

ً الحقا أن باسل توفيق قد قتل عىل وأعلن التلفزيون السوري75".  قد صفي يف التضامن-املحرتف واملفربك واملجرم

 76". جماعة إرهابية ترتبط بالقاعدة"يد 

حيدر ، فإن )أنظر املقدمة(77أنه، إضافة إىل عيل عباس ) سانا" (الوكالة العربية السورية لألنباء"وادعت 

النار  سنة، قتل نتيجة إطالق 45البالغ من العمر  ، الصمودي، وهو أحد مصوري التلفزيون العربي السوري

كانون / ديسمرب22، إحدى ضواحي دمشق، عىل يد أفراد مسلحني مجهولني يف "كفر سوسة"عليه خارج بيته يف 
، إثر ناجي أسعد، ذات الصلة بالحكومة، وهو "ترشين"وقتل مراسل صحفي آخر يعمل يف صحيفة . 2012األول 

 4، بدمشق، يف "التضامن"بيته يف ضاحية إطالق النار عليه، حسبما ورد، عىل يد أفراد مسلحني مجهولني خارج 

 . 2012كانون األول /ديسمرب

 خارج مستشفى صغري يف منطقة عبد الله الياسني، عثر عىل جثة الناشط اإلعالمي 2013آذار / مارس2ويف 

وكان عبد الله الياسني، الناشط اإلعالمي يف صفوف املعارضة، قد عمل كحلقة . خاضعة لسيطرة املعارضة يف حلب

وشاهد مندوب ملنظمة العفو الدولية جثة عبد الله . وصل ومرتجم لعدد من الصحفيني األجانب يف حلب قبل مقتله

ويشري حجم فتحة الجرح يف رأسه إىل أن . الياسني عندما اكتشفت والحظ أنه قد أصيب برصاصة يف مؤخرة رأسه

 إحدى جماعات املعارضة املسلحة العديدة التي والقاتل املزعوم هو قائد. النار قد أطلقت عليه من مسافة قريبة

وليس لدى منظمة . ًقامت بأرسه ردا عىل مقتل عبد الله الياسني" جبهة النرصة"تعمل يف حلب، والذي ورد أن 

 . ًالعفو الدولية علم بما آل إليه من مصري الحقا

 عمليات االختطاف واحتجاز الرهائن
مة العفو الدولية، احتجزت جماعات املعارضة املسلحة الصحفيني كرهائن، يف العديد من الحاالت التي وثقتها منظ

إن معاملة األرسى كرهائن أو اإلساءة إليهم بأي . واعدة بإعادتهم بأمان إذا ما قامت السلطات بتلبية طلبات معينة

انظر ( النزاع املسلح ًشكل من األشكال يعد انتهاكا لقواعد القانون اإلنساني الدويل التي تنطبق عىل جميع أطراف

 ).4الفصل 

يف وسط " اإلخبارية"، انطلق طاقم مكون من أربعة أشخاص من مكتب فضائية 2012آب / أغسطس11ففي 
 واملصور يارا صالحوشمل الطاقم املذيعة . مدينة دمشق لتغطية قصة يف التل، يف الضواحي الشمالية للعاصمة

ًووفقا ليارا صالح، صعد أفراد الطاقم . حسام عماد وسائقهم ىحاتم أبو يحي ومساعد املصور عبد الله طربه

بإيقاف " للجيش السوري الحر" مرت نحو التل عندما قامت مجموعة مسلحة تابعة 200يف مركبتهم ما يقرب من 

، يف "الجيش السوري الحر"واحتجز الطاقم األسري ملدة ستة أيام لدى . سيارتهم واختطافهم تحت تهديد السالح

ًووفقا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو . منازل مختلفة يف التل، دونما فرصة لالتصال بالعالم الخارجيعدة 

 .الدولية، تعرض األرسى األربعة للتعذيب

وبقي حسام . وحرر الجيش السوري يارا صالح وعبد الله طربه عقب اشتباكات مع  الجماعة التي اختطفتهم
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وتقول بعض املصادر إن حاتم أبو يحيى . تايل، حيث قفز من النافذة، بحسب ما وردعماد، لكنه هرب يف اليوم ال

 .ُولم تعد جثته أو يعثر عليها. كان قد قتل يف اليوم األول من األرس

 

للجيش "يظهران مجموعة مسلحة تابعة " يوتيوب"وبعد يومني من االختطاف، عرض رشيطا فيديو عىل موقع 

ويف الرشيط األول، تظهر يارا صالح وعبد الله طربه وحسام عماد 78. إلخباريةتحتجز طاقم ا" السوري الحر

 :بينما يتلو أحد أعضاء املجموعة البيان التايل. يجلسون عىل أريكة

 إىل منطقة التل صباح 'اإلخبارية'أثناء دخول سيارة طاقم .  يف التل'الجيش السوري الحر'هذا بيان صادر عن "
 بإنقاذهم من قصف عصابات األسد الذي يتعرض له 'الجيش السوري الحر'قام ، 2012آب / أغسطس11يوم 

 ً.التل حاليا

 إلينا، أخذنا آلة التصوير الخاصة بهم يف جولة لتسجيل الدمار الذي نجم عن 'اإلخبارية'وعقب وصول فريق "
الجيش السوري ' وقتل املصور حاتم أبو يحيى نتيجة للقصف العشوائي، إىل جانب اثنني من أعضاء. القصف
ويتمتع بقية الفريق بصحة جيدة ونحن نواصل العمل عىل تأمني عودتهم ساملني إىل .  كانا هناك لحمايته'الحر
 ".أرسهم

ً، الذي بدا أنه سجل يف الوقت نفسه استمرارا 79ففي الفيديو الثاني . ومىض البيان إىل تحديد مطالب املجموعة ِّ

ويطلب رجل مجهول من يارا صالح توجيه رسالة إىل . ّيق وهم يعرفون بأنفسهمللفيديو األول، يشاهد أعضاء الفر

 ً:وقالت ردا. الجمهور

وإىل . أود أن أقول للجمهور إننا بحاجة إىل معرفة املزيد حول ما يحدث قبل أن نتمكن من الحكم عىل أي يشء"
ًوالدي، أود أن أخرب أمي أنني بصحة جيدة تماما ّ." 

 :ىل عبد الله طربهووجه السؤال نفسه إ

ًجئت إىل التل لتصوير رشيط فيديو، ومعرفة ما إذا كان آمنا أو خاليا من العصابات" واكتشفنا أن عصابات األسد . ً
أود أن أشكرهم وأشكر لهم تلك املعاملة ... وهؤالء الناس الرشفاء أنقذونا من القصف. هي التي تقصف املدنيني

 ".ا أن القصف استهدف جميع املناطق املدنيةوخالل جولتنا معهم، رأين. الكريمة

 :ثم يسأل الرجل املجهول عبد الله طربه حول كيفية مقتل زميله، حاتم أبو يحيى، ويرد عبد الله طربه

 ".واسمه حاتم أبو يحيى. كان ذلك يف القصف عندما كنا نقوم بتسجيل رشيط أثناء الجولة"

لطاقم، قتل حاتم أبو يحيى دون سابق إنذار عىل يد املجموعة املسلحة ًمع ذلك، ووفقا لألعضاء الناجني من أفراد ا

وقالت إن األرسى شوهدوا من قبل رجل . وأكدت يارا صالح هذا ملنظمة العفو الدولية. يف اليوم األول من األرس

للرشيعة ًيرتدي الزي اإلسالمي األبيض التقليدي، ويعتقد أنه شيخ، وحكم عىل حاتم أبو يحيى باإلعدام وفقا 

وأبلغت يارا صالح منظمة العفو الدولية أنها تعتقد أن الشيخ توصل إىل هذا القرار بعد تفتيش هاتف . اإلسالمية

حاتم أبو يحيى وعثوره عىل صورة للعلم السوري الرسمي، وربما صورة أخرى لحاتم أبو يحيى يف الزي العسكري 
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 .أثناء خدمته اإللزامية

وقالت يارا . أبو يحيى كانا معصوبي األعني واقتيدا خارج املبنى حيث يحتجز الطاقموورد أن حسام عماد وحاتم 

. صالح إنها وعبد الله طربه ظال يف الداخل، لكنها سمعت طلقات نارية يف الخارج قبل أن يعاد حسام عماد وحده

 أزال أحد الرجال  إنه بعد إطالق الرصاص،– وللصحافة ووسائل اإلعالم–ًوقال حسام عماد الحقا لزمالئه 

ُالعصابة كي يريه جثة حاتم أبو يحيى منظمة العفو الدولية بهذا أنه لم يتم العثور " اإلخبارية"وأبلغ ناطق باسم . ُ

 . عىل جثة حاتم أبو يحيى

وكانت منظمة العفو الدولية قد أجرت مقابالت فيما سبق مع أفراد من جماعات املعارضة املسلحة وصفوا فيها 

وعىل الرغم من أن هذه اإلجراءات تختلف من جماعة . املوجزة التي يقوم بها رجال الدين اإلسالمي" تاملحاكما"

مسلحة إىل أخرى، إال أن املنظمة أبلغت، يف العديد من الحاالت، إنه إذا كان لدى الشيخ سبب للشك يف أن األسري 

يف " للجيش السوري الحر"، التابعة "فاروقكتيبة ال"وأخرب عضو يف . متورط يف عمليات قتل، فإنه يتم إعدامه

حمص، منظمة العفو الدولية أن قرار الشيخ يستند إىل املعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيق، وإذا لم 

ًيكن هناك دليل يشري إىل أن األفراد متورطني يف أعمال القتل، يتم اإلبقاء عليهم كرهائن، وغالبا ما يتم تبادلهم مع 

 80. اء تحتجزهم السلطات السوريةسجن

ووصفت يارا صالح كيف تمت معاملتها هي وزمالئها من قبل 

 :املجموعة التي ألقت القبض عليهم

يف اليوم األول من أرسنا، تعرض زمالئي الذكور وأيديهم "
ويف يوم االثنني، . وصفع حسام عىل وجهه عدة مرات. ّمقيدة

ك رجل يف املبنى كان هنا. آب، غريوا موقعنا/ أغسطس13
هذا الرجل رضب حسام يف . 'أبو الوليد'الجديد كانوا ينادونه 

منطقة الصدر بحيث ظل غري قادر عىل تناول الطعام أو 
وخالل الرضب ظلوا . الرشاب بيرس طوال ثالثة أيام بعدها

 'ملاذا تنرشون األكاذيب عن الثورة؟': يسألوننا

ويف نهاية اليومني األولني من االحتجاز، كانت مالبس عبد . باأليدي وبحزامًوتعرض عبد الله أيضا للرضب املربح، "
وهو القميص . ًوأحرضوا له قميصا أبيض الستبداله قبل تسجيلهم ترصيحاتنا. الله قد تمزقت من شدة الرضب

 ".ّاألبيض الذي شوهد عبد الله وهو يرتديه يف الفيديو الذي حملته املجموعة عىل اإلنرتنت

 :يارا صالح منظمة العفو الدولية أنها عوملت بشكل مختلف عن زمالئها الذكوروأخربت 

ويف وقت الحق من ذلك اليوم، عندما . صفعوني عىل وجهي يف اليوم األول، عندما ألقوا القبض علينا يف البداية"
 ودفعني بقوة، مما ورفض أحد الرجال. أخذونا إىل املنزل األول، سألت إذا كان باستطاعتي أن اذهب إىل الحمام

 ".تسبب بارتطامي بالحائط الذي خلفي وسقوطي عىل األرض

ثوب تقليدي طويل [أحرضوا يل حجاب وجالبية . بعدها حاولوا جاهدين عدم مليس ألنهم اعتربوني امرأة قذرة"
ديدة نعتوني ولم يسمحوا يل برفع صوتي أو نظري، ويف مناسبات ع. ، ألنهم اعتربوني عارية وعديمة الرشف]للمرأة

 ".بأنني امرأة عديمة الرشف

أكرهت يارا صالح، ومعها عبد الله طربة وحسام

ًعماد، عىل تقديم أجوبة معدة سلفا لهم عىل رشيط 

. من قبل خاطفيهم" يوتيوب"فيديو نرش عىل 

".الجيش السوري الحر"مجموعة تنتمي إىل : املصدر
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 :آب/ أغسطس14وأخربت يارا صالح منظمة العفو الدولية أن رجل يكنى أبو سليمان حاول اغتصابها يف 

وقال يل إن لديه . توسلت إليه النظر يل كأخته. اصطحبني إىل غرفة أخرى لوحدي وحاول فرض نفسه عيل"

وأخربني . قريبة واستدعاه رجل آخر من املسلحني، وهكذا تركني وشأنيثم سمعنا ضجيج املواجهات ال. احتياجات

 81".'جارية'أني ينبغي أن أكون ممتنة أنهم يعاملوني كرهينة وليس 

فعىل سبيل املثال، أرغم عبد الله طربه، . ًووصفت ملنظمة العفو الدولية أشكاال أخرى من التعذيب وسوء املعاملة

 .حية يف سورية، عىل أداء صالة املسلمني مع الخاطفني كلما كانوا يصلونالذي ينتمي إىل األقلية املسي

وقالت يارا صالح إنها تلقت تهديدات مجهولة املصدر منذ اختطافها، بما يف ذلك من رجال ورد أنهم قالوا ألحد 

دث لها أثناء ًوقالت أيضا إن التخرصات حول ما ح". ًسوف نجدها مرة أخرى ونقطعها إربا: "أقاربها عرب الهاتف

 ":اإلخبارية"اختطافها قد أسفرت عن وصمة عار اجتماعية لها، إال أنه أكدت أنها سوف تواصل عملها مع 

من . كما عرفت حاملا أطلق رساحي أنني سوف أعود إىل العمل. كنت أعرف أنني كصحفية سوف أواجه صعوبات"
 ".قي؛ وال يمكنهم قتيل بسببهاحرية التعبري هي ح. حقي أن يكون يل رأي يختلف عما يعتقدون

، البالغة من العمر أنهار كوتشنيفاواختطفت الصحفية األوكرانية 

، من قبل مجموعة 2012ترشين األول / أكتوبر9ً عاما، يف 40

الجيش السوري "معارضة مسلحة غري معروفة يعتقد أنها تنتمي إىل 

ر وأخرب أحد أصدقائها منظمة العفو الدولية أن أنها". الحر

كوتشنيفا كانت تزور سورية بانتظام، كما إنها تمتلك وكالة سياحة 

 2012كانون الثاني /وكانت تقيم يف سورية منذ يناير82. ًوسفر أيضا

املقابالت ًوتساعد الصحفيني الروس، وكثريا ما علقت عىل الرصاع يف 

اإلخبارية الناطقة باإلنجليزية والتابعة " روسيا اليوم"مع فضائية 

وعرفت عن . السورية املؤيدة للحكومة" الدنيا"ة، وفضائية للدول

ويف مقابلة . أنهار كوتشنيفا مناهضتها لحركة املعارضة يف سورية

، وصفت املعارضة 2011أيلول /، يف سبتمرب"الدنيا"مع تلفزيون 

السياسية بأنها جزء من خطة عرشية للواليات املتحدة لتغيري النظام 

وشددت عىل وجود مقاتلني " إرهابيني"أشارت إىل جماعات املعارضة املسلحة بوصفهم ًوكثريا ما 83 .يف سورية

 84. أجانب بينهم

الثورة "ملجموعة تسمى " يوتيوب"، أظهر رشيط فيديو نرش عىل موقع 2012ترشين الثاني / نوفمرب6ويف 

. اسمي أنهار: "الفيديو، تقولويف . أنهار كوتشنيفا عىل قيد الحياة، ويف عهدة مجموعة مجهولة" السورية يف حمص

ونرش فيديو ". أناشد السفارتني األوكرانية والروسية والسلطات السورية تلبية مطالب الخاطفني . وأنا يف حمص

وهذه املرة، أدلت أنهار كوتشنيفا بما . ترشين الثاني/ نوفمرب28للمجموعة نفسها يف " يوتيوب"آخر عىل موقع 

 85. لت سورية بذريعة كاذبة بوصفها صحفية ويف حوزتها هوية صحفية وهميةبأنها قد دخ" ًاعرتافا"يبدو 

كانون األول إن أمام السلطات / ديسمرب7وقال بيان صادر عن جماعة املعارضة املسلحة التي تحتجز أنهار يف 

تفاصيل ولم تعلن 86. كانون األول لتلبية مطالبهم وإال سيقتلونها/ ديسمرب13األوكرانية والروسية مهلة حتى 

عىل يد مجموعة اختطفت أنهار كوتشنيفا 

مسلحة تابعة للجيش السوري الحر يف 

ونرشت املجموعة . 2012ترشين األول /أكتوبر

 .رشيطي فيديو عىل اإلنرتنت لها أثناء اختطافها

©YouTube Channel Homs Revo 
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 مليون دوالر أمريكي مقابل إخالء 50ًمطالب الجماعة، ولكن وفقا لتقارير وسائل اإلعالم، طلبت املجموعة مبلغ 

ُ، كشف النقاب 2013آذار / مارس11ويف 88.  دوالر300,000 خفضت يف وقت الحق إىل 87سبيل أنهار كوتشنيفا، 

 89. عن أن أنهار كوتشنيفا قد هربت من خاطفيها

وكان . ً عاما، ناشط إعالمي معروف وعضو لجنة التنسيق املحلية يف حماة32، البالغ من العمر اديمصعب الحم

ًناشطا بدأب يف جمع املعلومات ونرش أرشطة الفيديو عن التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية، 

ين لحركة املعارضة، أخرب مصعب وعىل الرغم من كونه من املؤيد. وأجرى مقابالت مع عدد من وسائل اإلعالم

. ًالحمادي منظمة العفو الدولية أنه أبلغ أيضا عن االنتهاكات التي كانت تتم عىل أيدي الجماعات املسلحة املعارضة

إلحدى الصحف التابعة " الفيسبوك"ً، مقاال عىل صفحة 2013كانون الثاني / يناير11فعىل سبيل املثال نرش، يف 

فحتى لو أمرهم القادة بقتل رجل برئ .. لطاعتهم العمياء لقادتهم"ة انتقد فيه املتمردين للجنة التنسيق املحلي

ًمن هذا الوقت، قال مصعب الحمادي أنه نرش تقريرا مجهول االسم يف منتدى ً وقريبا 90". ترددلفعلوا دون 

. ل ملدنيني وجعله قاعدة لهمللتنسيقية عرب اإلنرتنت انتقد فيه استيالء إحدى جماعات املعارضة املسلحة عىل منز

 :وأخرب منظمة العفو الدولية

ويف التقرير الذي نرشته عىل . 91"صقور الغابة"الكتيبة التي استولت عىل منزل أحد املحامني تعرف بكتيبة "
ورغم نرشي هذا . ًاإلنرتنت، أرشت إليهم بوصفهم شبيحة، نظرا ألنهم يترصفون بنفس طريقة شبيحة الحكومة

 أرسلت الكتيبة أربعة رجال قالوا إن 2013كانون الثاني / يناير13اسم مجهول، أكتشفوا أنه يل، ويف التقرير ب
 .'أنت نعتنا بالشبيحة': كنت أعرف سبب هذا ألن  الرجال واجهوني وقالوا يل. العقيد يريد أن يراني

ذني إىل املجلس العسكري الذي وقلت لهم أن يأخ. ارتحلنا إىل كرم الزيتون إىل السجن الخاص التابع للكتيبة"

 .يف حماة، لكن أخذوني إىل السجن الخاص بهم" الجيش السوري الحر"أنشأه 

يف البداية وضعوني يف زنزانة مع حوايل سبعة رجال آخرين قالوا إنهم شبيحة، لكن هذا غري صحيح، ربما كان "

ً عاما من حماة، ولم يكن 80ًعلويا عمره ًعرفت بينهم رجال . بعضهم شبيحة، ولكن اآلخرين كانوا من املدنيني

وقالوا إنهم يعرفون أنني مع املعارضة ولست من الشبيحة، .  دقائق، اقتادوني من الزنزانة10وبعد حوايل . ًشبيحا

 .وأخذوني إىل الطابق العلوي لتناول الشاي معهم

وال . 'مخابرات سالح الجو' فرع وهو معروف يف املنطقة حيث كان يعمل يف. التقيت النقيب يف الطابق العلوي"

 .'لم أتمكن من اإلمساك بك حتى اآلن، إنتظر وسرتى ماذا سأفعل بك': قال يل. يزال أسري عقلية النظام

وبعد فرتة . قلت لهم إنني بحاجة الستخدام الحمام، فاصطحبني أحد الرجال إىل األنقاض املكدسة خارج املنزل"

وعندما وصلنا إىل . خدام الحمام مرة أخرى، واصطحبني هذه املرة رجل آخروجيزة قلت لهم إنني بحاجة إىل است

 ".وأخذ يطلق النار عيل لكني هربت إىل الحقول، وواصلت املسري. ًالخارج، ركضت هاربا

إن من األهمية بمكان أن تعرتف جماعات املعارضة املسلحة العديدة يف سورية، التي تسيطر اآلن عىل مناطق 

د، بأهمية التمسك بالتزاماتها بمقتىض القانون اإلنساني الدويل، وأن تتعهد باحرتام حقوق اإلنسان واسعة من البال

 .وتتخذ إجراءات فورية لوقف هذا النوع من االنتهاكات الخطرية املوصوفة يف هذا الفصل
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 اإلطار القانوني. 4

حرية اإلعالمي مصونة في القانون وال يجوز أن "
ًره اإلعالمي سببا للمساس يكون الرأي الذي ينش

 ." بهذه الحرية إال في حدود القانون
 92 2011آب / أغسطس29، الذي أصدره الرئيس بشار األسد يف 108املرسوم الترشيعي رقم 

 حرية التعبير والقانون في سورية
ويكفل . العمليةخضعت حرية التعبري ووسائل اإلعالم يف سورية لقيود مشددة لفرتة طويلة، يف القانون واملمارسة 

، من الناحية النظرية حرية التعبري والصحافة؛ بيد 2012شباط / فرباير27ًالدستور الجديد، الذي أصبح نافذا يف 

. ِّ، وأخرى أكثر حداثة صدرت عقب بدء االنتفاضة، تقيد هذه الحقوق1963ًأن عددا من القوانني التي صدرت منذ 

 . 2011ًثر وأوسع انتشارا منذ اندالع االحتجاجات الشعبية يف وأصبحت انتهاكات حرية التعبري صارخة أك

ًبشدة طيفا " قانون الطوارئ"َّقيد 93، 2011 و1963فبموجب حالة الطوارئ، التي ظلت سارية املفعول ما بني 

ام ًواسعا من حقوق اإلنسان والحريات العامة، وال سيما الحق يف حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضم

إليها، وعنى ذلك مواجهة الصحفيني الرتهيب واالعتقال والعقوبات القاسية، بصورة روتينية، إذا ما تجرؤوا وأعربوا 

، أي بعد قرابة 2011نيسان / أبريل21ويف . عن آراء مستقلة أو نرشوا تقارير بطرق ال ترىض عنها السلطات

، الذي أنهى بموجبه حالة 161سد املرسوم رقم خمسة أسابيع من بدء االحتجاجات، أصدر الرئيس بشار األ

 94. الطوارئ

، رئيس الوزراء باعتباره حاكم البالد العسكري املكلف بتنفيذ القانون عند 3قانون الطوارئ، يف املادة "ويسمي 

ًكما سمى وزير الداخلية بصفته نائبا له. إعالن حالة الطوارئ لطات ومنح كالهما، أي الحاكم العسكري ونائبه، س. ّ

إىل املحاكم " قانون الطوارئ"وشملت هذه سلطة إحالة أي شخص ينتهك القواعد التي أقرها . استثنائية

 . العسكرية، بما يف ذلك من يخرقون القيود املفروضة عىل الصحافة

الحاكم العسكري ونائبه سلطة فرض قيود عىل حريات األفراد فيما يتصل " قانون الطوارئ" من 4وتمنح املادة 

باالجتماعات واإلقامة والسفر وعبور أماكن بعينها أو يف أوقات محددة؛ والقبض االحرتازي عىل أي شخص يشتبه 

ّبأنه يعرض األمن والنظام العام للخطر؛ والتفويض بإجراء تحقيق بشأن األشخاص واألماكن يف أي وقت؛ وكذلك 
 . تفويض أي شخص بأداء أي مهمة توكل إليه

ً، ما برح األشخاص يواجهون قيودا مشددة عىل حرية "قانون الطوارئ"ستهان به عىل إلغاء ورغم مرور وقت ال ي

فقد تعرض آالف . ًالرأي والتعبري، والقبض عليهم والتحقيق معهم بطريقة مماثلة ملا كان سائدا إبان حالة الطوارئ
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عتقلني للتعذيب أو لغريه من وتعرض العديد من امل". قانون الطوارئ"األشخاص لالعتقال التعسفي منذ إلغاء 

 . 2011 وفاة يف حجز السلطات جرى اإلبالغ عنها منذ 1,000رضوب سوء املعاملة، ما كان له دوره فيما يربو عىل 

للسلطات مراقبة الرسائل وجميع أنواع االتصاالت، وكذلك الصحف " قانون الطوارئ"من ) ب(4وأجازت املادة 

كما . ملطبوعات وما يجري بثه من مواد وجميع أشكال التعبري والدعاية واإلعالنوالنرشات وامللفات والرسومات وا

أضافت إىل ذلك القيام بمثل هذه الرقابة قبل نرش مثل هذه املواد، وسمحت للسلطات بتنظيم ومصادرة وتعليق 

ن ينتهكون هذه عقوبة خاصة مل) 9(4وحددت املادة . وإلغاء امتياز مثل هذه املواد، وإغالق أي مطبعة تطبعها

ً لرية سورية، أو أيا من العقوبتني عىل 3,000ففرضت عقوبة السجن ثالث سنوات وغرامة بقيمة : القواعد

 . املخالفني

، قامت منظمة العفو الدولية بمقابلة معتقلني أفرج عنهم "قانون الطوارئ"وعقب مرور أكثر من سنتني عىل إلغاء 

ت العبور الخاصة بحساباتهم يف وسائل التواصل االجتماعي، مثل بريدهم ورووا كيف أجربوا عىل الكشف عن كلما

 . ، دونما أمر قضائي"الفيسبوك"اإللكرتوني وحساباتهم عىل 

بيد أن الترشيعات األخرى التي جرى تبنيها عىل مر العقود التي ظلت حالة الطوارئ نافذة فيها قد نقلت أشكال 

قانون حماية "وعىل سبيل املثال، فرض . إىل القوانني العادية"  الطوارئقانون"السلطات التعسفية التي تضمنها 

َّقيودا عىل الحق يف حرية التعبري وجرم أي تعبري أو انتقاد أو معارضة " الثورة وتحظر املادة 95". ألهداف الثورة"ً

فعال ممارسة عملية أم األفعال التي تعترب معادية لتطبيق النظام االشرتاكي يف سورية، سواء أكانت هذه األ) أ(3

 . ًكالما أم مادة مكتوبة، واستخدمت فيها أية وسيلة للتعبري أو النرش

شباط / فرباير26، أقر دستور جديد بناء عىل استفتاء عام أجري يف "قانون الطوارئ"ً شهرا من إلغاء 11وعقب 

ة الوالية الرئاسية بسبع سنوات،  فرت96وحدد الدستور الجديد ". ملفق"، وصفه العديدون يف املعارضة بأنه 2012

وأجاز للرؤساء يف املستقبل إشغال املنصب لفرتتني رئاسيتني فقط، دون أن ينطبق ذلك بأثر رجعي عىل الرئيس 

كما ألغى الدستور اإلشارة إىل الطبيعة .  سنة مقبلة14بشار األسد، بما يسمح له بإشغال منصب الرئيس ملدة 

للحياة السياسية " حزب البعث العربي االشرتاكي"ة يف نص الدستور، وألغى احتكار للدولة السوري" االشرتاكية"

 97.  من الدستور السابق تنص عليه8يف سورية، الذي كانت املادة 

، وتؤثر هذه "1973دستور "بيد أن الدستور الجديد ظل يتضمن مواد مماثلة من حيث املعنى ملا هو موجود يف 

 . ًسلبا عىل حرية التعبري

". حق مقدس"ًويتضمن كال الدستورين موادا تحمي حرية التعبري والصحافة، كما يصف كالهما الحرية بأنها 

لكل مواطن الحق يف أن يعرب عن " من الدستور القديم تنصان عىل أنه 38 من الدستور الجديدة واملادة 42فاملادة 

الحق يف " بيد أن الدستور الجديد أسقط اإلشارة إىل ".رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبري كافة

 ". املشاركة يف اإلرشاف والنقد البناء عىل نحو يصون رسوخ البنية الوطنية والقومية، ويعزز النظام االشرتاكي

من  من الدستور الجديد رسية املراسالت الربيدية واالتصاالت الهاتفية وكذلك اإلذاعية أو سواها 37وتكفل املادة 

 إن الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنرش، ووسائل اإلعالم واستقاللها، 43االتصاالت، بينما تقول املادة 

 . إضافة إىل ذلك، تمنح مواد أخرى يف الدستور الجديد املواطنني حق التجمع والتظاهر السلمي. ًطبقا للقانون
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ِّبيد أن القوانني النافذة حاليا تقوض مثل هذه ال تدابري الحمائية الدستورية، ومن ذلك عىل سبيل املثال بعض ً

وقد استخدمت السلطات السورية هذه األحكام 98".  وتعديالته1949قانون العقوبات السوري لعام "األحكام يف 

الستهداف الصحفيني واآلخرين ممن يمارسون حقهم يف حرية الرأي والتعبري وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها، 

 . ييد عملهم عىل نحو تعسفيولتق

قام يف سورية يف زمن الحرب أو عند توقع نشوبها "بالسجن أي شخص يتبني أنه " قانون العقوبات"ويعاقب 

وتنطبق 99). 285املادة " (بدعاوة ترمي إىل إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنرصية أو املذهبية

رش أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية العقوبة نفسها عىل أي شخص يتبني أنه قد ن

 100). 286املادة (األمة 

يذيع يف الخارج وهو عىل بينة من األمر " عىل عقوبة السجن ملا يقل عن ستة أشهر لكل شخص 287وتنص املادة 

من أقدم عىل " بالسجن كل 278ة وتعاقب املاد". ًأنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة

أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صالتها بدولة أجنبية أو 

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها " عىل أن 307وتنص املادة ". عرض السوريني ألعمال ثأرية تقع عليهم

ذهبية أو العنرصية أو الحض عىل النزاع بني الطوائف ومختلف عنارص األمة يعاقب أو ينتج عنها إثارة النعرات امل

 101..." عليه بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني

، أي عقب خمسة أشهر من اندالع االحتجاجات الشعبية، أصدر الرئيس بشار األسد 2011آب / أغسطس28ويف 

ً، الذي رشع قانونا جد102" 108املرسوم الترشيعي رقم " ًيدا لإلعالم ونص ظاهريا عىل حرية أعظم للصحفيني ّ ً

ً الذي أنشأ مجلسا وطنيا لإلعالم لإلرشاف عىل تطبيق أحكامه-وتضمن قانون اإلعالم الجديد. واملنافذ اإلعالمية ً- 

تي بعض اإلصالحات السطحية القليلة، بينما أبقى عىل أشكال الحظر املفروضة عىل املنافذ اإلخبارية واإلعالمية ال

تنرش معلومات بشأن عدد من املوضوعات، كما ينص عىل أحكام قانونية غامضة يمكن تأويلها عىل نحو فضفاض 

كما ألغى 103. 2001وألغى قانون اإلعالم الجديد قانون املطبوعات لعام . لفرض قيود تعسفية عىل حرية التعبري

، عقب بضعة 2011شباط / فرباير14 والصادر يف املتعلق باإلنرتنت،" 26املرسوم الترشيعي رقم "القانون الجديد 

ًأيام من رفع الحكومة حظرا كان مفروضا عىل موقع التواصل االجتماعي   104. دام أربع سنوات" فيسبوك"ً

 من قانون اإلعالم الجديد بحق وسائل اإلعالم يف العمل بحرية ودون قيود، وحق املواطنني 3 و2وتعرتف املادتان 

 كذلك بكفالة حرية التعبري كما يف 3وتعرتف املادة . إىل املعلومات املتعلقة بالشأن العامالسوريني يف الوصول 

. وغريه من االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها سورية" اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان"و" الدستور السوري"

القيم الوطنية والقومية للمجتمع " بيد أن املادة نفسها تنص عىل أنه ينبغي عىل عمل وسائل اإلعالم أن يقوم عىل

 وال يوضح القانون مم ".السوري واملسؤولية يف نرش املعرفة والتعبري عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية

 . تتكون هذه القيم الوطنية والقومية، أو ما املقصود بمصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية

احرتام حرية التعبري عىل أن تمارس هذه الحرية "نه يتعني عىل وسائل اإلعالم  من قانون اإلعالم إ4كما تقول املادة 

 . ، دون توضيح ما يعنيه الوعي واملسؤولية"بوعي ومسؤولية

 عىل املطبوعات والوسائل السمعية البرصية ووسائط االتصال عىل شبكة اإلنرتنت نرش 60 و12وتحظر املادتان 

اإلسالم [ الوطنية واألمن الوطني أو اإلساءة إىل الديانات السماوية أي محتوى من شأنه املساس بالوحدة"

كما يحظر قانون اإلعالم نرش أية ". واملعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو املذهبية] واملسيحية واليهودية
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سلحة والتي سمحا معلومات تتعلق بالجيش والقوات املسلحة باستثناء املواد الصادرة عن الجيش والقوات امل

 ". برموز الدولة"بنرشها، كما يحظر نرش أي محتوى يلحق الرضر 

ًوال تنطبق هذه املحتويات املحظورة املذكورة سابقا عىل مالكي املواقع اإللكرتونية فقط، وإنما أيضا عىل من  ً

 . م من قانون اإلعال60ينرشون بيانات أو تعليقات عىل املواقع، وفق ما تنص عليه املادة 

 وفق العقوبات التي تنص عليها 12 من قانون اإلعالم من ال يتقيدون باملمنوعات املدرجة يف املادة 79وتعاقب املادة 

، التي تنص عىل فرض "قانون العقوبات"ويتضمن هذا األحكام القانونية الواردة يف . قوانني أخرى سارية املفعول

التحريض عىل النعرات الطائفية أو "و" ني الشعور الوطنيبتوه"عقوبة السجن والغرامات عىل من يدانون 

 . ، والتي تظل تنطبق عىل الصحفيني وسواهم من العاملني يف مجال اإلعالم"نرش أنباء كاذبة"و" املذهبية

قانون " عىل معاقبة أي جريمة ال ينص عليها قانون اإلعالم بالعقوبات التي ينص عليها 99وتنص املادة 

يخضع الصحفيني وسواهم ممن يعملون يف املجال اإلعالمي، أو من يدلون بترصيحات لوسائل ، ما "العقوبات

اإلعالم، لألحكام الغامضة والفضفاضة الصياغة التي تشكل يف العادة األساس الذي تستند إليه التهم املوجهة إىل 

 ).أنظر ما سبق(الصحفيني 

م أو تفتيش مكاتبهم، بشبهة أنهم قد ارتكبوا جرائم، دون ويحظر قانون اإلعالم القبض عىل الصحفيني أو تفتيشه

ًإليفاد ممثل عنهما كي يكون حارضا يف وقت االعتقال " املجلس الوطني لإلعالم"أو " نقابة الصحفيني"إخطار 

 105. والتفتيش

جهات قبول التربعات أو اإلعانات أو أي مزايا خاصة من  "كما يحظر القانون عىل الصحفيني ووسائل اإلعالم

ُويخضع للمحاسبة رئيس التحرير والصحفيني واملتحدثني باسم الوسيلة ". أجنبية بطريقة مبارشة أو غري مبارشة

 14,000ما يعادل نحو (ًاإلعالمية عما يشكل انتهاكا للقانون ويفرض غرامات عليهم تصل إىل مليون لرية سورية 

 106). دوالر أمريكي

" اللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق حول سوريا"، انتقدت 2012باط ش/ فرباير22ويف تقريرها الصادر يف 

قانون " من 287 و285الجرائم الجنائية الغامضة الصياغة املوصوفة يف املادتني "القانون لعدم معالجته 

حقوق اإلنسان ، اللتني طاملا استخدمتا ملعاقبة وإسكات الصحفيني ذوي اآلراء االنتقادية، واملدافعني عن "العقوبات

، 336 و308 و307ويف واقع الحال، ما انفكت هاتان املادتان، إضافة إىل املواد 107". واملعارضني السياسيني
 . السورية ملقاضاة الصحفيني، بما يف ذلك من أشري إليهم يف هذا التقريرتستعمالن من قبل السلطات108

ِّوفضال عن القيود املفروضة عىل عمل الصحفيني، يقيد  وعىل . ًأيضا منح الرتاخيص لوسائل اإلعالم" نون اإلعالمقا"ً

 عىل أنه ينبغي عىل من يحق لهم التقدم بطلبات للحصول عىل الرتاخيص 41 و39سبيل املثال، تنص املادتان 

إلصدار املطبوعات الدورية، ومن يحق لهم أن يكونوا رؤساء تحرير للمطبوعات الدورية، أن يكونوا قد حملوا 

ِّولذا فإن القانون يميز ضد غري السوريني، بمن فيهم مئات اآلالف من . لسورية لخمس سنوات عىل األقلالجنسية ا

. األكراد ممن ال يحملون الجنسية والالجئون الفلسطينيون املقيمون يف سورية، ممن عاشوا فيها طيلة حياتهم

 إلصدار املطبوعات أو إشغال منصب رؤساء ًوتحدد املواد نفسها أيضا أنه يتعني عىل من يحق لهم التقدم بطلبات

التحرير أن يكونوا من حملة الدرجات الجامعية، ولذا فهي تميز ضد العديد من األفراد ممن لم يستطيعوا مواصلة 

 . دراستهم الجامعية، أو اختاروا ذلك
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انون تنظيم ق"، الذي أقر بموجبه "17املرسوم الترشيعي رقم "، أصدر الرئيس 2012شباط / فرباير8ويف 

، الذي ينص عىل طيف واسع من الجرائم التي تقيد "التواصل عىل شبكة االنرتنت ومكافحة الجريمة املعلوماتية

، يلزم هذه املرسوم الترشيعي املزودين "2011قانون اإلعالم لعام "وعىل غرار 109. حرية التعبري عىل شبكة اإلنرتنت

تصاالت، لفرتة زمنية تحددها الهيئة الحكومية املعنية املسؤولة عن بخدمات اإلنرتنت بتسجيل البيانات وحركة اال

كما يفوض الرشطة صالحية 110. األنشطة عىل الشبكة، لتمكني السلطات السورية من تحديد هوية املستخدمني

إىل ًأيا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة املسندة "تفتيش الحواسيب والربمجيات املتصلة بأجهزة املشتبه بهم 

 . ومن شأن ذلك أن يمنح السلطات صالحية دخول املرافق ومصادرة املعدات الرقمية للمشتبه بهم111 ". املشتبه فيه

، ما برحت 2011نيسان /وبعبارة مخترصة، فإن القوانني السورية، وعىل الرغم من رفع حالة الطوارئ يف أبريل

اك الحق يف حرية الرأي والتعبري والتجمع وتكوين ًتفرض قيودا مشددة عىل الصحافة، ويمكن أن تستخدم النته

الجمعيات واالنضمام إليها فيما يخص الصحفيني األفراد، بما يف ذلك القبض عىل أي شخص يحاول ممارسة مثل 

 . ًهذه الحقوق بصورة سلمية عىل نحو ال تراه السلطات مقبوال، ومحاكمته عىل ذلك

 القانون اإلنساني الدولي
اإلنساني الدويل القواعد واملبادئ التي تسعى بصورة رئيسية إىل حماية من ال يشاركون يف األعمال يتضمن القانون 

العاجزين عن (ًالعدائية، وال سيما املدنيني، ولكن املقاتلني أيضا يف بعض الحاالت، بمن فيهم الجرحى واألرسى 

يب التي ينبغي التقيد بها يف العمليات ويحدد معايري السلوك اإلنساني كما يحدد الطرائق واألسال). القتال

وفيما . وغرضه املركزي هو الحد، إىل أقىص درجة ممكنة، من املعاناة اإلنسانية يف أوقات النزاع املسلح. العسكرية

، ولذا فإن جميع أطراف النزاع ملزمة بالتقيد بالقواعد 2012يتعلق بسورية، هناك نزاع مسلح غري دويل منذ أوائل 

 . ق عىل مثل هذا النزاع يف القانون اإلنساني الدويلالتي تنطب

الربوتوكول اإلضايف "، ويف 1949آب / أغسطس12وسورية دولة طرف يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف 

 املشرتكة لجميع اتفاقيات 3وتنطبق املادة ). الربوتوكول األول" (املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية

وتشكل العديد من القواعد املحددة التي تتضمنها هذه . ألربع عىل جميع األطراف يف النزاع املسلح غري الدويلجنيف ا

ًاملعاهدات وسواها من معاهدات القانون اإلنساني الدويل جزءا من القانون الدويل اإلنساني العريف، الذي ينطبق عىل 

طراف هذا النزاع، بما يف ذلك قوات الحكومة السورية املسلحة النزاعات املسلحة الدولية، وهو بذلك ملزم لجميع أ

 . وقد ترقى انتهاكات هذه القواعد إىل مرتبة جرائم الحرب112. واألمنية، وكذلك الجماعات املسلحة غري التابعة للدولة

سلح طاملا وبمقتىض القانون اإلنساني الدويل، يتعني احرتام وحماية الصحفيني املوجودين يف مناطق النزاع امل

 113. العدائيةامتنعوا عن املشاركة املبارشة يف األعمال 

يميز أطراف النزاع يف جميع األوقات بني املدنيني "وتقيض إحدى القواعد األساسية للقانون اإلنساني الدويل بأن 

وتتطلب قاعدة 114". ّتوجه الهجمات إىل املقاتلني فحسب، وال يجوز أن توجه إىل املدنيني"، وكذلك أن "واملقاتلني

وهاتان القاعدتان جزء من مبدأ ". األهداف العسكرية"و" األعيان املدنية"مماثلة من األطراف التمييز بني 

 . األسايس" التمييز"

ًوألغراض التمييز، يعترب كل شخص ليس منتسبا للقوات املسلحة لطرف من أطراف النزاع مدنيا، ويتألف السكان  ً

   املواطن"و" مدنيني"تستخدم منظمة العفو الدولية عبارات (115. غري املقاتلنياملدنيون من جميع األشخاص 

. لإلشارة إىل األفراد الذين ال يشاركون مبارشة يف األعمال العدائية" الصحفيني"و" املهنيني اإلعالميني"و" األعالمي
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رتات التي يشاركون فيها ومثلهم مثل املدنيني والصحفيني اآلخرين، فهم محميون ضد الهجمات، إال طوال الف

ويخلص هذا التقرير إىل أن السلطات السورية وجماعات املعارضة املسلحة 116. بصورة مبارشة يف األعمال العدائية

 .غري التابعة للدولة لم تقوما بالتمييز القانوني الالزم بني الصحفيني واملقاتلني، وعىل نحو متكرر

التي ) ملباني واملنشآت واألماكن وسواها من املمتلكات املادية أو البيئاتأي ا(واألعيان املدنية هي جميع األعيان 

ًتقرص عىل األعيان التي تسهم إسهاما فعاال يف العمل العسكري، "واألهداف العسكرية ". ًأهدافا عسكرية"ليست  ً

ًسواء بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها، والتي يحقق تدمريها تماما أو جزئيا،  أو االستيالء عليها، أو ً

وهذا يعني أن األماكن ذات الصلة باإلعالم، مثل 117". تعطيلها يف األحوال السائدة يف حينه ميزة عسكرية مؤكدة

محطات التلفزيون واإلذاعة، ومكاتب الصحف ووكاالت األنباء، وما إىل ذلك، أعيان مدنية محمية ضد الهجمات، ما 

ًلم تصبح أهدافا عسكريا، ولفرت ة كونها كذلك فحسب، بسبب انطباق جميع املعايري الخاصة باألهداف العسكرية ً

وحتى عندما ينخرط الصحفيون أو األهداف اإلعالمية يف بث الدعاية 118. املشار إليها أعاله عليها لفرتة مؤقتة

ًلصالح السلطات أو املعارضة، فإن هذا ال يشكل إسهاما فعاال يف العمل العسكري، وال يمكن  أن يربر، بمقتىض ً

 . القانون اإلنساني الدويل، استهدافها بهجوم عسكري

إن توجيه الهجمات بشكل متعمد ضد املدنيني الذين ال يشاركون مشاركة مبارشة يف األعمال العدائية، أو ضد 

يشكل ) وصيف حالة النزاعات غري الدولية األهداف الطبية والدينية والثقافية، عىل وجه الخص(األعيان املدنية 

أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي "ويشمل مبدأ التمييز كذلك قاعدة خاصة بحظر 119. جريمة حرب

 120". تستهدف بصورة رئيسة بث الذعر بني السكان املدنيني

والهجمات العشوائية هي تلك 121". حظر الهجمات العشوائية"والنتيجة التي ترتتب مبارشة عىل قاعدة التمييز هي 

ًلتي من طبيعتها أن تصيب أهدافا عسكرية ومدنيني أو أعيانا مدنية دون تمييز، إما بسبب عدم توجيه الهجوم إىل ا ً

هدف عسكري محدد، أو بسبب استخدامه طريقة أو وسيلة قتال ال يمكن تحديد آثارها عىل النحو الذي يقتضيه 

 122. القانون الدويل اإلنساني

الذي قد يتوقع منه "ً أيضا الهجمات غري املتناسبة، والهجوم غري املتناسب هو ذاك ويحظر القانون اإلنساني الدويل

ًأن يسبب بصورة عارضة خسائر يف أرواح املدنيني أو إصابات بينهم، أو أرضارا باألعيان املدنية، أو مجموعة من 

". رية ملموسة ومبارشةًهذه الخسائر واألرضار، ويكون مفرطا يف تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسك
أي (ويشكل شن هجوم عشوائي عن عمد، وبما يؤدي إىل وفيات أو إصابات بني املدنيني، أو هجوم غري متناسب 123

ًمع معرفة أن الهجوم سوف يكون مفرطا فيما يتسبب عنه من خسائر عارضة مفرطة يف أرواح املدنيني، أو 

 124. ة حربجريم) إصابات بينهم، أو أرضار باألعيان املدنية

ًويقدم القانون اإلنساني الدويل الذي ينطبق يف النزاعات املسلحة غري الدولية أيضا ضمانات للمدنيني وكذلك 

ولهذه . للمحاربني أو املقاتلني الذين يؤرسون، سواء أولئك الذين يجرحون أو الذي يصبحون عاجزين عن القتال

. ًماعات املسلحة، غري امللزمة قانونا بمعاهدات حقوق اإلنسانالقواعد أهمية خاصة لحماية من يقعون يف قبضة الج

القواعد " القانون الدويل اإلنساني العريف" و1949 التفاقيات جنيف لسنة 3وفيما بينهما، تتضمن املادة املشرتكة 

لقانون اإلنساني حظر القتل العمد؛ اقتضاء املعاملة اإلنسانية؛ حظر التمييز يف تطبيق التدابري الحمائية ل: التالية

وبخاصة املعاملة (الدويل؛ حظر التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية واالعتداءات عىل الكرامة الشخصية 

وال يجوز إدانة أحد أو الحكم . ؛ وكذلك عمليات اإلخفاء القرسي وأخذ الرهائن واالعتقال التعسفي)املهينة أو املذلة
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. وتحظر كذلك العقوبات الجماعية.  توفر له جميع الضمانات القضائية األساسيةعليه إال بناء عىل محاكمة عادلة
ًواستنادا إىل القاعدة الخاصة بذلك، فإن العديد من أعمال العنف أو جميعها التي تنتهك هذه القواعد تشكل 125

 126. ًأيضا جرائم حرب

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان
بما يف ذلك املتعلق بالحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية ينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان، 

. ًواالجتماعية، يف وقت السلم كما إبان النزاع املسلح، وهو ملزم قانونا لجميع الدول ولقواتها املسلحة، وملمثليها

 االنتصاف، بما يف ذلك وينشئ القانون الدويل لحقوق اإلنسان الحق لضحايا االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان يف

 . يف العدالة ومعرفة الحقيقة وجرب الرضر

العهد الدويل الخاص "وسورية دولة طرف يف بعض املعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية "؛ و)العهد الدويل" (بالحقوق املدنية والسياسية

االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو "؛ و"ثقافيةوال

االتفاقية الدولية "؛ و"اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة"؛ و)اتفاقية مناهضة التعذيب" (املهينة

الربوتوكول االختياري امللحق بها "و" اتفاقية حقوق الطفل"؛ و"للقضاء عىل جميع أشكال التفرقة العنرصية

 ". املتعلق بإرشاك األطفال يف الرصاع املسلح

التابعة لألمم املتحدة، عىل انطباق القانون " لجنة حقوق اإلنسان"، وكذلك "محكمة العدل الدولية"وقد أكدت 

العهد الدويل "وتسمح بعض املعاهدات، مثل . الدويل لحقوق اإلنسان يف وقت النزاع املسلح، كما يف وقت السلم

أي تجيز تكييف جوانب (األحكام املحددة ) وليس جميع(بعض " بتعطيل"، "الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ًيف حاالت النزاع املسلح وسواها من حاالت الطوارئ، ولكن تحديدا ) من بعض الحقوق من حيث التطبيق أو تقييدها

ًولم تعلن سورية رسميا 127. ها رضورات وضع خاص ما ودون أن يرافق ذلك أي تمييزللفرتة التي تقتضي

 . ًتجميدها ألي من التزاماتها بمقتىض العهد الدويل املذكور آنفا، أو أي معاهدات أخرى لحقوق اإلنسان

 من 19ادة ِّوتبني معطيات هذا التقرير أن السلطات السورية قد انتهكت عىل نحو منهجي الحق الذي كرسته امل

يف التماس مختلف رضوب املعلومات واألفكار "، ويف حرية الشخص "اعتناق آراء دون مضايقة"العهد الدويل يف 

وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة 

 ".أخرى يختارها

امات سورية بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان املتعلقة بالحق يف الحياة، ًوتتصل بهذا التقرير أيضا التز

. وبحظر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، وبالحظر املفروض عىل اإلخفاء القرسي، وعىل االعتقال التعسفي
 . وهذه الحقوق ال يمكن تعليقها تحت أي ظرف من الظروف128

واإلخفاء القرسي، إىل جرائم بمقتىض القانون الدويل، ويطلب من الدول أن وترقى بعض االنتهاكات، كالتعذيب 

والدول ملزمة كذلك بتقديم األشخاص املسؤولني عن هذه . تجعل منها جرائم جنائية بموجب ترشيعها الوطني

 . الةالجرائم وسواها من االنتهاكات الخطرية، بما فيها عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، إىل ساحة العد

ًوفضال عن كونها دولة طرفا يف العهد الدويل، فقد انضمت سورية يف   إىل اتفاقية مناهضة 2004آب / أغسطس19ً

وبناء عليه، فإن السلطات السورية ملزمة بحظر التعذيب؛ وبالتحقيق حيثما توافر أساس معقول . التعذيب
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 وقعت؛ وبتقديم األشخاص املسؤولني عنها إىل لالشتباه بأن أعمال تعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة قد

 . ساحة العدالة؛ وتقديم الجرب الوايف للضحايا

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 1بيد أن القانون السوري ال ينص عىل الحظر املطلق للتعذيب وفق ما تقتضيه املادة 

من ) 2(53إذ تنص املادة . لةرغم وجود بعض األحكام للحماية من التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعام

ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من : "الدستور السوري الجديد عىل ما ييل

من "عىل أنه يمكن أن يحكم بالسجن ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات عىل " قانون العقوبات"كما ينص ". يفعل ذلك

ًسام شخصا رضوبا من الشدة ال يج يزها القانون رغبة منه يف الحصول عىل إقرار عن جريمة أو عىل معلومات ً

 . وال يرقى هذا التعريف لجريمة التعذيب إىل مستوى تعريف الجريمة يف القانون الدويل إىل حد كبري". بشأنها

ر يف أي من وال علم ملنظمة العفو الدولية بأي تحقيق رسيع وواف ومستقل ومحايد أجرته السلطات السورية للنظ

وال علم لديها كذلك بمقاضاة أي أفراد لدورهم . 2011آذار /حاالت التعذيب التي جرى اإلبالغ عنها منذ مارس

ولدى منظمة العفو الدولية معلومات عن حالتني فقط من . املزعوم أو إصدارهم األوامر بشأن التعذيب أو ممارسته

، وأعلنت السلطات عن فتح 2011آذار /منذ منتصف مارس حاالت وفاة عديدة يف الحجز جرى التبليغ عنهما

 129. تحقيق فيهما، ويف كلتا الحالتني، بدا أن التحقيق عانى من قصور شديد

ُوقد منح . ًوفضال عن ذلك، فإن القانون السوري يمنح الحصانة من املقاضاة، يف واقع الحال، ألفراد قوات األمن

الحصانة من املقاضاة عما يرتكبون من , 1950، منذ " سالح الجومخابرات"و" املخابرات العسكرية"منتسبو 

القيادة العامة "جرائم يف مجرى ممارستهم لواجباتهم، باستثناء الحاالت التي تصدر فيها أوامر توقيف عن 

 ارتكبت التي الجرائم ضد األمن قوات منتسبي إىل الحصانة ُمنحت ،1969  ويف 130". للجيش والقوات املسلحة

  وكذلك ،2008 ويف 131 .بشأنها توقيف مذكرات مديرها فيها يصدر التي الحاالت باستثناء واجبهم ممارستهم أثناء

 للحاالت بالنسبة نفسه االستثناء مع الجمارك، وموظفي والرشطة األمن قوات منتسبي  إىل مماثلة حصانة منحت

 من فإن أخرى، وبعبارة. 132بشأنها  توقيف مذكرات" املسلحة والقوات للجيش العامة القيادة" فيها تصدر التي

ً إذنا العسكريني، قادتهم طريق عن أو ألنفسهم، يعطي حينما الإ األمن قوات منتسبي ضد دعاوى رفع املمكن غري

  . بذلكً خاصا

ًوء املعاملة عموما خالل فرتة االعتقال السابقة للمحاكمة، وخصوصا أثناء ويتفىش التعذيب وغريه من رضوب س ً

ًوكدولة طرف يف العهد الدويل، فإن سورية ملزمة أيضا بحظر القبض . االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي

أمام واالعتقال التعسفيني، وبأن تتيح ألي شخص يحرم من حريته فرصة فعالة كي يطعن يف قانونية اعتقاله 

ويتعني أن . ويتعني عليها كذلك ضمان إبالغ من يقبض عليهم عىل وجه الرسعة بأية تهم ضدهم133. محكمة

) 1(104وتحدد املادتان . يعرض من يوجه إليهم االتهام عىل سلطة قضائية خالل فرتة معقولة من الوقت

قىص لجلب املشتبه به أمام  ساعة كحد أ24فرتة " قانون أصول املحاكمات الجزائية السوري"من ) 2(104و

 من 105ًوطبقا للمادة . ًعنها فورا/ تخويله أو تخويلها حق اإلفراج عنهسلطة قضائية؛ ومن شأن مخالفة ذلك

 ساعة دون أن يستجوب 24القانون نفسه، إذا أوقف املدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل يف النظارة أكثر من 

ًيفه عمال تعسفيا ولوحق املوظف املسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية أو يساق إىل النائب العام، اعترب توق ً

، والتي يعاقب عليها بالسجن من سنة واحدة إىل ثالث "قانون العقوبات" من 358املنصوص عليها يف املادة 

 أي وقت ُمن القانون، يكفل للمدعى عليهم الحق يف االتصال بمحامييهم يف) 2(72ًوباملثل، وطبقا للمادة . سنوات

بيد أن جميع هذه األحكام املتعلقة بالضمانات يجري التعدي عليها . ودون رقيب، إال يف القضايا املتعلقة بالتجسس
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 . بصورة روتينية يف سورية

 القانون الجنائي الدولي
م يمكن أن يعترب األفراد، سواء أكانوا موظفني مدنيني أم عسكريني، مسؤولني مسؤولية جنائية لدى ارتكابه

وهذا يعني أنه يمكن اعتبار حتى . انتهاكات معينة للقانون اإلنساني الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان

ًالفاعلني غري الحكوميني وأفراد الجماعات املسلحة مسؤولني جنائيا عن جرائم القانون الدويل التي يأمرون 

 . بارتكابها أو يرتكبونها بأنفسهم

 التفاقيات جنيف والربوتوكول األول امللحق بها، وكذلك االنتهاكات الخطرية األخرى وتشكل الخروقات الجسيمة

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية "وقد ورد تعريف هذه الجرائم يف . للقانون اإلنساني الدويل، جرائم حرب

األساس، القانون الدويل ، يف "نظام روما األسايس" من 8وتعكس قائمة الجرائم املدرجة يف املادة ". الدولية

ًاإلنساني العريف يف وقت تبني النظام، رغم أنها ليست مكتملة ولم تتضمن عددا مهما من جرائم الحرب ً . 

ً، فإن أفعاال بعينها ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية، إذا ما وجهت ضد السكان "لنظام روما األسايس"ًوطبقا 

وتشمل هذه، بني جملة أفعال، . ق أو منهجي، ويف سياق سياسة منظمة للدولةاملدنيني كجزء من هجوم واسع النطا

القتل العمد، والتصفية الجسدية، واالسرتقاق، واإلبعاد أو الرتحيل القرسي للسكان، والسجن أو غريه من أشكال 

التعذيب واالغتصاب ًالحرمان الشديد من الحرية البدنية، بما يشكل انتهاكا للقواعد األساسية للقانون الدويل، و

وعىل جميع الحكومات واجب يف أن تحقق فيما يرتكب من جرائم . وغريه من الجرائم الجنسية، واإلخفاء القرسي

 135. ، بما يف ذلك عن طريق ممارسة واليتها القضائية العاملية عىل مثل هذه الجرائم134ضد اإلنسانية 

بإيداع معلوماتها "  املستقلة لتقيص الحقائق حول سوريااللجنة الدولية"إن منظمة العفو الدولية ترحب بقرار 

إجراء تحقيقات ذات مصداقية يف "للمساعدة عىل " مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون حقوق اإلنسان"لدى 

. وتضم مثل هذه السلطات أجهزة الرشطة واملدعني العامني الوطنيني". املستقبل من جانب سلطات ذات مصداقية

 هذه املعلومات ال ينبغي أن تقدم إىل بعد كفالة عدالة املحاكمات، بما يف ذلك عدم صدور أية أحكام بيد أن مثل

 .  باإلعدام عنها
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 توصيات. 5
يف ضوء ذاك الطيف من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان التي ارتكبت من قبل قوات الحكومة وقوات املعارضة، 

 واملواطنني الصحفيني، وضد سواهم من العاملني والناشطني يف مجال اإلعالم، عىل السواء، ضد الصحفيني املحرتفني

 :تقدم منظمة العفو الدولية التوصيات التالية

 إلى الحكومة السورية 
ًوقف عمليات القبض واالعتقال تعسفا ملن يعربون عن معارضتهم للحكومة سلميا عن طريق ممارسة حقهم   ً

 . بمن فيهم الصحفيون والناشطون اإلعالميون-ن الجمعيات واالنضمام إليهايف حرية التعبري والتجمع وتكوي

ًاإلفراج، فورا ودون قيد أو رشط، عن أي شخص محتجز لسبب وحيد هو ممارسته حقه يف حرية الرأي  

 . والتعبري والتجمع واالنضمام إىل الجمعيات، بمن فيهم الصحفيون والناشطون اإلعالميون

نهجي للتعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة للمعتقلني، ووقف املمارسات التي وضع حد لالستخدام امل 

 .ِّتسهل التعذيب، بما يف ذلك االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والرسي

 .أو القرسية/أو االستجوابات املتلفزة و/وضع حد الستخدام االعرتافات و 

إبالغ األرس بمكان وجود أقاربهم املعتقلني وتوضيح وضع حد إلخضاع األفراد لعمليات اإلخفاء القرسي؛ و 

 . مصري املختفني، بما يف ذلك من توفوا، والكشف عن ظروف وفاتهم وعن أماكن دفنهم

لجنة تقيص الحقائق املستقلة "فتح األبواب أمام الصحفيني واملراقبني املستقلني لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك  

بالد دون عراقيل، حتى يتمكنوا من تغطية األوضاع يف سورية دون أن يعرضوا لدخول ال" التابعة لألمم املتحدة

 . أنفسهم أو اآلخرين ملخاطر إضافية

 إلى جماعات المعارضة المسلحة 
االعرتاف أمام املأل بالتزامها القانوني بالتقيد التام بأحكام القانون اإلنساني الدويل، وإعالن التزامها باحرتام  

، واملكرسة يف املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان "اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان"عرتف بها يف حقوق اإلنسان امل

 . والقانون الدويل العريف

اإلدانة العلنية، من قبل أعىل املستويات القيادية، لجميع االنتهاكات والخروقات للقانون اإلنساني الدويل، وال  

ومن يؤرسون من منتسبي قوات األمن، مثل عمليات القتل ) م الصحفيونبمن فيه(سيما االنتهاكات ضد املدنيني 

دون محاكمة وغريها من أشكال القتل غري املرشوعة، والعقوبات التي ترقى إىل مرتبة التعذيب وغريه من صنوف 

جميع سوء املعاملة؛ وإصدار هذه القيادات تعليمات ألعضاء منظماتها تحظر عىل نحو صارم مثل هذه األعمال يف 

 . الظروف

 . إبالغ األرس عن مصري أقاربها املفقودين، بمن فيهم من توفوا، والكشف عن ظروف وفاتهم وأماكن دفنهم 
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بمن فيهم الصحفيون والعاملون يف اإلعالم واملواطنون (ًاإلفراج فورا ودون قيد أو رشط عن أي مدنيني  

حرية التعبري، أو عىل أساس دينهم أو عرقهم؛ من املحتجزين لسبب وحيد هو ممارستهم حقهم يف ) الصحفيون

 . والتوقف عن معاملة األفراد األرسى كرهائن

 . إخراج أي عضو يشتبه بتورطه يف انتهاكات للقانون اإلنساني الدويل من صفوفها 

 إلى المجتمع الدولي 
ية لألشخاص يف البالد يف ظل ما يسود يف سورية من أوضاع متفاقمة، ينبغي أن يقع عبء حماية الحقوق اإلنسان

 :وينبغي عىل املجتمع الدويل، عىل وجه الخصوص، القيام بما ييل. عىل عاتق املجتمع الدويل

قبول تقاسم املسؤولية عن التحقيق يف الجرائم املرتكبة بمقتىض القانون الدويل من جانب جميع أطراف  

سعي إىل ممارسة واليتها القضائية العاملية عىل وينبغي عىل الدول، بصورة خاصة، ال. النزاع، ومقاضاة مرتكبيها

 . هذه الجرائم أمام محاكمها الوطنية، يف محاكمات عادلة ال تنتهي إىل فرض عقوبة اإلعدام

كجزء من تقاسم املسؤولية، مبارشة تحقيق دويل مشرتك وتشكيل فرق للمقاضاة، بغرض التحقيق يف جرائم  

راف النزاع يف سورية، وتحسني مستوى فاعلية التحقيق، وفرص القبض عىل القانون الدويل التي ارتكبها جميع أط

 . املشتبه بهم وتنسيق عمليات املقاضاة

يف غياب الحظر الدويل عىل تصدير األسلحة إىل سورية، الوقف الفوري لعمليات نقل األسلحة والذخائر  

 . إىل الحكومة السوريةواملعدات العسكرية واألمنية والرشطية، وخدمات التدريب والخربات، 

يتعني عىل أية دولة تدرس أمر تزويد جماعات املعارضة املسلحة باألسلحة القيام قبل ذلك بإجراء تقييم  

صارم للمخاطر املرتتبة عىل حقوق اإلنسان، واعتماد إجراءات شديدة للمراقبة قادرة عىل تفحص جميع مقرتحات 

ىل وقف أي من عمليات النقل هذه عىل وجه الرسعة، إذا تبني أنها نقل األسلحة إليها بعناية قبل إقرارها، وع

 .تستخدم النتهاك أو خرق القانون اإلنساني الدويل

 إلى مجلس األمن الدولي 
للتحقيق يف جرائم القانون الدويل، بما يف " املحكمة الجنائية الدولية"إحالة الوضع يف سورية إىل مدعي عام  

 .   وجرائم ضد اإلنسانيةذلك ما ارتكب من جرائم حرب

فرض حظر فوري عىل تصدير األسلحة إىل سورية بغرض وقف تدفق جميع األسلحة والذخائر العسكرية  

 . واألمنية والرشطية عىل القوات الحكومية؛ وإقرار آلية فعالة ملراقبة التقيد بهذا الحظر

 وأي أشخاص يمكن أن يكونوا قد أصدروا تنفيذ إجراءات لتجميد أرصدة الرئيس بشار األسد وأعوانه املقربني 

 . األوامر يف جرائم بمقتىض القانون الدويل أو ارتكبوها
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 الهوامش
 

                                                      

1
، شهدت سورية مقتل "لجنة حماية الصحفيني ومراسلني بال حدود"ًطبقا ملنظمات دولية معنية بحرية الصحافة، من قبيل   

  .   أثناء أدائهم لعملهم أكثر من أي بلد آخر2011صحفيني يف الفرتة منذ 
2
طنون الصحفيون أشخاص ليسوا مهنيني إعالميني وإنما يقومون بجمع األدلة ويجمعون املعلومات وينقلونها عن املوا  

  .طريق مواقع االتصال االجتماعي واملنافذ اإلعالمية األجنبية واملحلية
3
ًوفقا للجنة حماية  (44 ما بني 2011تتباين األرقام املتعلقة بأعداد الصحفيني واملواطنني الصحفيني الذين قتلوا منذ   

وقد يعود هذا التباين إىل حقيقة أن بعض أنشطة املواطنني ). مركز الدوحة للحرية اإلعالمية (100وما يربو عىل ) الصحفيني

الصحفيني يمكن أن تجعل منهم ناشطني، ولذا فقد وصف بعض من استهدفوا بأنهم مواطنون صحفيون من قبل منظمة ما، 

  .ات أخرى ناشطني، ومن هناك فلم يجر إحصاؤهم من بني من قتلوا من الصحفيني واملواطنني الصحفينيبينما اعتربتهم منظم
4
 أن أبحاثه تشري إىل أن ما يربو عىل 2013كانون الثاني / يناير2يف " مكتب املفوضة السامية لحقوق اإلنسان"أورد   

، وأن ما تبع ذلك من قتىل زاد من 2012ترشين الثاني / نوفمرب30 و2011آذار / مارس15ً شخصا قد قتلوا ما بني 59,648

  .2013ووردت تقارير عن مزيد من أعمال القتل يف الربع األول من . 60,000العدد اإلجمايل ليتجاوز 
5
أن إجمايل عدد األشخاص املعنية " مفوضية األمم املتحدة العليا لالجئني"، ذكرت مصادر 2013نيسان / أبريل18حتى   

وقالت املسؤولة اإلقليمية للمفوضية العليا لشؤون اإلعالم، . ً شخصا1,349,356بلدان املجاورة ومرص قد وصل إىل بهم يف ال

  ".يبلغ أربعة ماليني] ًاألشخاص املهجرين داخليا[يمكن القول إن عدد "، إنه 2013نيسان / أبريل4ريم السالم، يف 
6
، التي أنشأها "ستقلة لتقيص الحقائق بشأن الجمهورية العربية السوريةللجنة الدولية امل"ًرفضت الحكومة أيضا السماح   

، وكذلك لبعثة تقص للحقائق ألفها املجلس للتحقيق يف 2011آب /التابع لألمم املتحدة يف أغسطس" مجلس حقوق اإلنسان"

، 2012 الدولية لعام أنظر التقرير السنوي ملنظمة العفو. مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية، بدخول البالد

  ].عربي [303الصفحة
7
خالد يعقوب عويس، وهو " رويرتز"عىل سبيل املثال، سحبت وزارة اإلعالم السورية االعتماد الصحفي املمنوح ملراسل   

ً وأمرت بطرده من البالد فورا بجريرة ما اتهمته به الوزارة 2011آذار /، يف مارس2006مواطن أردني مقيم يف دمشق منذ 

، زيارة 2011آذار / مارس26ز، سوريا تسحب اعتماد مراسل رويرت، "رويرتز"أنظر ". أخبار غري مهنية وكاذبة"ن نرش م

  20110326AM0P72idUSLDE-tersreu-syria/26/03/2011/article/com.reuters.www://httpللموقع 
8
، زيارة 2013نيسان / أبريل2، كيف يعمل املراسلون األجانب يف سورية: أسئلة وأجوبةًأنظر، مثال، أخبار القناة الرابعة،   

  syria-operate-journalists-foreign-qa/view-thomsons-alex/com.4channel.blogs://tpht/4592: للموقع
9
  مقتل صحفيني يف سورية،-)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة   

-press/expression-of-freedom/information-and-communication/en/new/org.unesco.www://http

/syria/countries/journalists-of-killing-condemns-unesco/freedom  

 
  syria/mideast/killed/org.cpj.www://http/ ،"لجنة حماية الصحفيني" 10
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htm.391574-pr/01/01/2012/361/eng/sy.sana://http5 آخر زيارة من جانب منظمة العفو الدولية يف ؛ 

  .2013آذار /مارس
95

  .1965 لعام 6لترشيعي رقم بموجب املرسوم ا" قانون حماية الثورة"أعلن   

 
يمكن االطالع عىل ترجمة باإلنجليزية للدستور الجديد من املوقع،  96

-F/106031/91436/ELECTRONIC/docs/natlex/dyn/org.ilo.www://http

pdf.2constitution/9314342462013نيسان / أبريل17 آخر زيارة من جانب منظمة العفو الدولية يف ؛.  
97

  .1973آذار / مارس13يف " الدستور الدائم للدولة"نرش   
98

وقد جرى تعديله يف عدة مناسبات كان . 1949حزيران / يونيو22 يف 148أصدر هذا من خالل املرسوم الترشيعي رقم   

  .2012كانون الثاني /، ويناير2011آب /أغسطسكانون الثاني و/آخرها يف يناير
99

  .285املادة   
100

عندئذ عىل عقوبة ) 2(286إذا اعتقد الشخص أن املعلومات الكاذبة أو املبالغ فيها صحيحة، تنص املادة . 286املادة   

  .مخففة بالسجن ثالثة أشهر
101

ها كل شخص ينتمي إىل جمعية أنشئت للغاية املشار إليها يف يتعرض للعقوبات نفس. 1 : من قانون العقوبات308املادة   

 . املادة السابقة

 . وال ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مائة لرية إذا كان الشخص املذكور يتوىل وظيفة عملية يف الجمعية. 2

ًكل ذلك فضال عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أمالكها عمال باملادتني . 3   .69 و109ً

 
102  htm.366490/29/08/2011/361/eng/com.syria-sana.www://http  
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103
ّ، وقيد إىل حد كبري الكتابة حول موضوعات 50من خالل املرسوم الترشيعي " قانون املطبوعات السورية"، أقر 2001يف   

وواجه الصحفيون الذين حوكموا بموجب القانون السجن من سنة ". غري دقيقة"معلومات حكومة أنها حساسة ونرش ترى ال

وقىض هذا القانون كذلك بأنه يتعني عىل الصحفيني التقدم بطلبات للحصول عىل إجازة . واحدة إىل ثالث سنوات وغرامة كبرية

ّوأخريا، خولت املادة .  قانوني يف البالدعمل من رئيس الوزراء حتى يمارسوا املهنة عىل نحو " قانون املطبوعات"من ) 2(28ً

. وزير اإلعالم سلطة إلغاء البطاقة الصحفية للصحفي إذا ما رفض أو رفضت الكشف عن هوية املصدر الرسمي للمعلومات

 ".األمن الوطني ووحدة املجتمع"ُ نرش مواد وأخبار يرى أنها تقوض 29وحظرت املادة 

 وسع نطاق 2005فة إىل القيود القانونية الواضحة املفروضة عىل املطبوعات، أضيف تعديل لقانون املطبوعات يف وإضا

صالحيات القانون لينطبق عىل املطبوعات اإللكرتونية، حيث اقتىض من محرري وسائل االتصال اإللكرتونية أن يكونوا قد بلغوا 

 مواطنني سوريني ومقيمني يف هذه األثناء يف سورية، وأن ال يكونوا موظفني سن الخامسة والعرشين، كحد أدنى، وأن يكونوا

  .لدى حكومة أجنبية

 
104 -facebook-syria-us/23/11/2007/article/com.reuters.www://http

37285020071123USOWEid ؛ و -facebook-syria/08/feb/2011/world/uk.co.guardian.www://http

people-unbanned  
105

  ".قانون اإلعالم" من 101ًوفقا للمادة   
106

  .2013نيسان /العملة يف أبريلبحسب سعر رصف   

 
107 -A/19Session/RegularSession/HRCouncil/HRBodies/Documents/org.ohchr.www://http

pdf.en_69-19-HRC  
108

 لسنة 110، وفق التعديل الذي أدخل عليه بموجب املرسوم الترشيعي رقم "قانون العقوبات" من 336دة تنص املا  

ًكل حشد أو موكب عىل الطرق العامة أو يف مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه ": ، عىل ما ييل2011

 ". بالحبس من شهر إىل سنة، وبغرامة بقيمة خمسني ألف لرية سورية

90201=isn_p&en=lang_p?details.browse_natlex/natlex/dyn/org.ilo.www://http  

 
109 htm.399498/09/02/2012/2/ara/sy.sana://http  
110

  . من قانون اإلعالم61ًوفقا للمادة   

 
 ".قانون التواصل عىل الشبكة ومكافحة الجريمة املعلوماتية"من ) ج(26املادة  111

52=p?/me.hacktivist.syria://https  
112

 M Henckaerts and L-القواعد، : 1املجلد : يب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريفدراسة اللجنة الدولية للصل  

Doswald-Beck, eds,  ،2005) دراسة الصليب األحمر  .(  
113

ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، 34دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   

  .79ملادة ا
114

ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، 1دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   

  ).2(12 والربوتوكول الثاني، املادة 48املادة 
115

ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، 5عدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القا  

  .50املادة 
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116
ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول الثاني، 6دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   

  ).3(51؛ والربوتوكول األول، املادة )3(13املادة 
117

ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول 9 و8 حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدتان دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر  

  .52األول، املادة 
118

  .10دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   
119

 -595 593 و591، الصفحات 156عريف، القاعدة راسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني الد  

؛ )2(و) 1)(ب)(2(8، املواد "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية"ًأنظر أيضا ). النسخة اإلنجليزية (598

ي ًأنظر أيضا املناقشة يف دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنسان). 12(و) 4)(2)(1)(ه)(2(8و

  ).النسخة اإلنجليزية (27العريف، الصفحة 
120

ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، 2راسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة د  

  ).2(12والربوتوكول الثاني، املادة ) 2(51املادة 
121

ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، 11لقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول ا  

  ).4(51املادة 
122

ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، 12دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   

  ).أ)(4(51املادة 
123

ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، 14 األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب  

  .57و) ب)(5(51املادتني 
124

  .601 -599، الصفحات 156دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   
125

  .105 -87مر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القواعد دراسة اللجنة الدولية للصليب األح  
126

 603 -590، الصفحات 156راسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة د  

  ).النسخة اإلنجليزية(
127

، 2004تموز / يوليو9ألرايض الفلسطينية املحتلة، محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لبناء الجدار الفاصل عىل ا  

  .11، الفقرة 31؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 104الفقرة 
128

  .9 و7 و6 و2، املواد "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"  
129

الوفيات يف الحجز يف : االعتقال املميتية، أنظر حالتي حمزة عيل الخطيب وصخر حالق يف تقرير منظمة العفو الدول  

  .2011تموز /، يوليو)MDE 24/035/2011 (خضم االحتجاجات الشعبية يف سوريا
130

  .53، املادة 1950شباط / فرباير27 املؤرخ يف 61املرسوم الترشيعي رقم   
131

  .16ادة ، امل1969كانون الثاني / يناير25 املؤرخ يف 14املرسوم الترشيعي رقم   
132

  .1، املادة 2008أيلول / سبتمرب30 املؤرخ يف 69املرسوم الترشيعي رقم   
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133
  ".العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" من 1املادة   

134
 بجرائم حرب مبادئ األمم املتحدة للتعاون الدويل بشأن تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص املذنبني: "ًأنظر، مثال  

، التي تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب )1973مبادئ األمم املتحدة للتعاون الدويل لسنة " (وجرائم ضد اإلنسانية

تكون جرائم الحرب والجرائم ضد : "1، الفقرة 1973كانون األول / ديسمرب3، واملؤرخة يف (XXVIII) 3074القرار 

الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون األشخاص الذين تقوم دالئل عىل أنهم قد ارتكبوا الجرائم ًاإلنسانية، أيا كان املكان 

من : "، الديباجة"نظام روما األسايس: "ًأنظر أيضا". املذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبني

  ".ملسئولني عن ارتكاب جرائم دوليةواجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية الجنائية عىل أولئك ا
135

، الجرائم ضد 5واجب الدول يف سن وتنفيذ الترشيعات، الفصل : الوالية القضائية العاملية: أنظر منظمة العفو الدولية  

، 2011آب / أغسطس2001/008/53IOR  ،31: األساس القانوني للوالية القضائية العاملية، رقم الوثيقة: اإلنسانية

en/2001/002/53IOR/info/library/en/org.amnesty.www://http. 

  



أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
منظمة العفو الدولية تناضل 

في سبيل العدالة والحرية 
والكرامة للجميع، وتسعى 

لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

 أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

 أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية (ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني والدوالر 
األمريكي واليورو)

المبلغ

  Mastercard       Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
(انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم). 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

w
w

w
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قتل حامل الرسالة 
استهداف الصحفيين من قبل جميع األطراف في 

سورية

ــذ ذاك إلى نزاع  لها م ــي 2011، وتحوِّ ــذ اندالع االحتجاجات ف ــورية، من أصبحت س
ــلح داخلي مرير، أكثر بلدان العالم خطورة بالنســبة للصحفيين. ففي المعارك  مس
ــتهدفت السلطات الســورية وجماعات المعارضة  الضارية من أجل الســلطة، اس
ــن والمواطنين  ــدة، الصحفيين المحترفي ــواء، وبصــورة متعم ــلحة، على الس المس
ــوا يخاطرون بأرواحهــم لإلبالغ عن تطورات النزاع وكشــف  ــن، الذين كان الصحفيي
ــن األغلبية  ــب حياتهم، ولك ــلين أجان ــدة مراس ــاكات. ففقد ع ــن االنته ــاب ع النق
العظمــى من الصحفيين المهنيين والمواطنين الصحفيين الذين قتلوا وأصيبوا كانوا 

من السوريين. 

ــة، الذي يتضمن معطيات توصلت إليها  ــق هذا التقرير لمنظمة العفو الدولي ويوثِّ
ــاكات حقوق  ــي ومن مصــادر أخرى، انته ــق البحث الميدان ــن طري ــة ع المنظم
ــي تغطية النزاع.  ــواهم ممن انخرطوا ف اإلنســان التي ارتكبت ضد الصحفيين وس
وتشــمل هذه عمليات قتل دون محاكمة واختفاء قســري وتعذيب وأخذ للرهائن 
ــذه قد يرقى إلى  ــص التقرير إلى أن بعض ه ــازل والممتلكات. ويخل ــر للمن وتدمي

مرتبة جرائم حرب. 

ولوال جهود هؤالء الصحفيين وشجاعتهم، لظل ما يعرف عن النزاع وما تسبب به 
من معاناة في سورية، على مدار السنتين المنصرمتين، أقل بكثير مما نعرفه اآلن. 

وال بد اليوم من القيام بعمل عاجل من أجل ضمان سالمتهم.  




