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سوریا: أوقفوا االعتقاالت جّراء نشر التعلیقات على
اإلنترنت

حبس ناشطین على اإلنترنت دون اتصال بالعالم الخارجي وربما كانا "مختفیین"

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تطلق فوراً سراح الُكتّاب والنشطاء الذين تحتجزهم فقط لتعبيرهم عن آرائهم أو
لنشر معلومات على اإلنترنت. وكانت السلطات السورية قد احتجزت رجلني بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو/حزيران جرّاء إبداء
آراء على اإلنترنت تنتقد الحكومة السورية. وقد رفضت السلطات الكشف عن أماكن احتجاز الرجلني لذويهم. وفي 23 سبتمبر/أيلول

حكمت محكمة أمن الدولة العليا بالسجن على رجل ثالث لنشره تعليقات على اإلنترنت أزعجت السلطات.

وقالت سارة ليا ويتسن املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن إعتقال السلطات السورية
ألشخاص فقط ألنهم ينتقدون الدولة تكشف الكثير عن تجاهل السلطات التام لحقوق اإلنسان األساسية"، وتابعت قائلة: "واألسوأ أن

للمخابرات السورية عادة سيئة تتمثل في عدم إطالع عائالت املحتجزين بأماكنهم؛ مما يعني اختفائهم لفترات من الزمن".

وفي 7 يونيو/حزيران احتجز فرع املنطقة التابع للمخابرات العسكرية كريم عربجي، 29 عاماً، بزعم إشرافه على موقع
www.akhawia.net،وهو منتدى على اإلنترنت ذو شعبية لدى الشباب السوري يغطي املوضوعات االجتماعية والسياسية. وقال

أشخاص على اطالع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن فرع املنطقة ربما كان قد نقله إلى فرع فلسطني في دمشق، لكن السلطات
لم تعلن رسمياً عن أية توضيحات بشأن مكان عربجي. وفي 30 يونيو/حزيران 2007 اعتقلت املخابرات العسكرية في مدينة طرطوس

الساحلية طارق بياسي ألنه "دخل على اإلنترنت وانتقد األجهزة األمنية"، طبقاً ملا ذكره شخص ملم بالقضية. وما زال بياسي قيد
االحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ومكان احتجازه غير معروف. وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي

زين العابدين مجعان بالسجن ملدة عامني بتهمة "القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الدولة... تفسد عالقاتها بدولة أجنبية" ألنه
نشر تعليقات على اإلنترنت هاجم فيها السعودية.
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وقد أدانت الجمعية العامة لألمم املتحدة "االختفاء القسري" باعتباره "انتهاك خطير وفاضح" لحقوق اإلنسان، وعرّفت االنتهاك على أنه
"توقيف أشخاص ثم احتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم من قبل مسؤولني من مختلف فروع أو مستويات

الحكومة... يتبع هذا رفض الكشف عن مصير أو أماكن األشخاص املعنيني أو رفض االعتراف بحرمانهم من حرياتهم؛ مما يُخِرج هؤالء
األشخاص من نطاق حماية القانون" وجاء في إعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن حماية كل األشخاص من االختفاء القسري

أن االختفاء القسري ينتهك الحق في عدم التعرض للتعذيب ويشكل تهديداً خطيراً للحق في الحياة.

وكثيراً ما طلبت أجهزة األمن السورية من أصحاب مقاهي اإلنترنت التجسس على الزبائن الذين يدخلون مواقع "حساسة". وفي 13
ديسمبر/كانون األول 2006 اعتقل األمن السياسي عهد الهندي، 23 عاماً، وأحد أقاربه، في مقهى إنترنت بدمشق، ألن الهندي كان
يرسل تعليقات ومعلومات إلى مواقع للمعارضة خارج سوريا. وقام صاحب مقهى اإلنترنت بتصوير الهندي وهو يرسل التعليقات. وتم

اإلفراج عن الهندي وقريبه في 15 يناير/كانون الثاني 2007.

وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو األمر الذي يستند
إليه الكثير من الُكتّاب السوريني للهروب من مراقبة الدولة. وفي 25 يوليو/تموز 2007 أصدر وزير االتصاالت والتكنولوجيا عمرو سالم،
قراراً يطالب كل أصحاب املواقع بنشر "إسم ناشر املقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب املوقع ومن ثم عدم

النفاذ الى املوقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع املخالفة عدم النفاذ الى املوقع نهائياً". وفي أول تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة
االتصاالت والتقانة الولوج إلى موقع www.damaspost.com وهو موقع إخباري سوري يحظى بالشعبية، وتم التقييد ملدة 24 ساعة

بعدما قام ُمعلق باسم "جمال" بانتقاد رئيس اتحاد الصحفيني وصحيفة البعث بمحاباة األقارب واملعارف في التعيينات.

وبموجب القانون الدولي فإن الحق في الخصوصية وحرية التعبير يقتضيان توفير الحق التابع في التواصل واالتصال دون اإللزام
بذكر األسماء. والسماح لألشخاص بالتكلم دون ذكر األسماء، بهدف الحماية من اإلنتقام أو املقاطعة من املجتمع، يشجع كافة أنواع

التعبير التي تعتبر ضرورية لحماية الحقوق وحماية املجتمع الديمقراطي، من توزيع املنشورات السياسية، إلى تقديم معلومات مجهولة
املصدر للصحفيني، إلى "فضح" فساد املسؤولني أو الشركات. وفيما يعتبر الحق في ضمان أن يبقى الشخص مجهواًل حقاً غير مطلق،

فإن القيود التي فرضها القرار السوري تزيله تماماً باسم القمع املزعوم للتعبير "اإلجرامي".

وتحجب الحكومة السورية مواقع إنترنت من فئات كثيرة. وتفرض السلطات نظم فلترة بالغة القوة على مواقع تنتقد سياسات الحكومة أو
تدعم مجموعات املعارضة السورية. واملواقع الخاضعة للحجب تتضمن أيضاً الصحف العربية خارج سوريا التي تعرض مواداً منشورة

تنتقد الحكومة السورية، مثل صحيفة القدس العربي - ومقرها لندن (www.al-quds.co.uk) والشرق األوسط

(www.asharqalawsat.com) واملستقبل (www.almustaqbal.com.lb)، وصحيفة السياسة الكويتية

(www.alseyassah.com) وكذلك مواقع تديرها املعارضة السورية أو األحزاب السياسية الكردية واملواقع اإلسالمية. وتقول مبادرة

(أوبن نت) OpenNet، وهي شراكة من أربعة جامعات كبرى في الواليات املتحدة وكندا واململكة املتحدة ترصد رقابة الحكومات
لإلنترنت، إن فلترة املواقع السياسية في سوريا "سائدة". ويغطي حجب الحكومة السورية للمواقع أيضاً موقع مدّونات غوغل

.www.youtube.com وكذلك www.blogspot.com

وشهدت األعوام الستة األخيرة ازدهاراً موسعاً لإلنترنت في سوريا، إذ أصبح مليون نسمة من بني تعداد البالد البالغ 18 مليوناً اآلن
يدخلون على اإلنترنت، مقارنة بعدد 30000 في عام 2000. وتتوقع املجموعة االستشارية العربية، وهي شركة استشارية مقرها عّمان،

أن يتعدى عدد مستخدمي اإلنترنت في سوريا 1.7 مليوناً بحلول عام 2009.
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ودعت هيومن رايتس ووتش سوريا إلى الكف عن حجب املواقع التي تحمل مواداً منشورة يحميها الحق في حرية التعبير وحق االطالع
على املعلومات، وأن تُطلق سراح كل املحتجزين بسبب ممارسة هذه الحقوق على اإلنترنت وعبر منابر أخرى.

خلفيةخلفية
في دراسة موسعة أُجريت عام 2005 عن الرقابةالرقابة علىعلى اإلنترنتاإلنترنت فيفي الشرقالشرق األوسطاألوسط وشمالوشمال أفريقياأفريقيا وجدت هيومن رايتس ووتش

أن "الحكومة السورية تعتمد على جملة من القوانني القمعية واإلجراءات غير القانونية التي تقمع حق السوريني في االطالع على
املعلومات ونشرها بحرية على اإلنترنت" ومن بني املحتجزين فيما مضى لنشرهم معلومات على اإلنترنت:

عبد الرحمن الشاغوري: في 23 فبراير/شباط 2003 اعتقلت عناصر املخابرات السورية عبد الرحن الشاغوري جراء إرساله
مقاالت بالبريد اإللكتروني منسوخة من موقع أخبار الشرق، http://www.thisissyria.net. وقالت الحكومة إنها تعتبر أن

محتوى املوقع "يسيئ لسمعة وأمن األمة" و"ممتلئ باألفكار واآلراء املعارضة للنظام في سوريا". وقام سجانو الشاغوري
بضربه وتعذيبه وحبسه بمعزل عن العالم الخارجي في فرع فلسطني من املخابرات العسكرية في دمشق، قبل نقله إلى سجن

صيدنايا العسكري على أطراف املدينة. وفي 20 يونيو/حزيران 2004 أدانته محكمة أمن الدولة العليا بموجب قانون املطبوعات،
ووجدت أنه مسؤول عن "نشر أكاذيب" والترويج ملقاالت "تضر بصورة وأمن سوريا" وحكمت عليه املحكمة بثالثة أعوام في

السجن ثم خففت الحكم إلى عامني ونصف العام. وتم إطالق سراحه في 31 أغسطس/آب 2005.

يحيى األوس واألخوين قطيش: في سبتمبر/أيلول زُعم أن عامال بناء ُقتال أثناء حفر نفق في دمشق. وعلى مدى األسابيع القليلة
الالحقة تم اعتقال هيثم قطيش وشقيقه مهند، وأيضاً يحيى األوس؛ إلرسال رسائل بريد إلكتروني لصحيفة مقرها الخليج عن

الحادث. وكان قد سبق لهم إرسال مقاالت تنتقد السياسات االقتصادية والسياسية والحقوقية للحكومة السورية وكذلك عن
الفساد الحكومي. واحتجزتهم املخابرات العسكرية السورية في سجن صيدنايا قرابة العامني قبل أن تدين محكمة أمن الدولة

العليا الثالثة، في 25 يوليو/تموز 2004، بـ "تلقي معلومات سرية لصالح دولة أجنبية تهدد أمن سوريا" واستخدام اإلنترنت في
نشر "أخبار كاذبة خارج سوريا" سنداً لقانون املطبوعات. وأدانت املحكمة األخوين قطيش بـ"تشجيع نقل معلومات سرية". كما

أدانت املحكمة هيثم قطيش بـ"كتابة مقاالت تهدد أمن سوريا وتضر بعالقاتها مع دول أجنبية". وحكمت املحكمة على هيثم
قطيش وشقيقه مهند بأربعة وثالثة أعوام في السجن على التوالي. وتم إطالق سراحهما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. أما

األوس فقد قضي عامني في السجن قبل إطالق سراحه.

مسعود حامد: في 25 يونيو/حزيران 2003، فرّقت الشرطة بعنف مظاهرة من األطفال السوريني األكراد أمام مكتب دمشق
لليونيسيف. ونشر مسعود حامد - وهو طالب صحافة كردي سوري - صوراً فوتوغرافية للحدث على اإلنترنت، بما في ذلك على
موقع كردي مقره أملانيا هو www.amude.com. وبعد شهر في 24 يوليو/تموز 2003، اعتقل مسؤولون في املخابراتحامد

وهو في اختبار داخل الجامعة. وقال شهود ملراسلني بال حدود إن أسلوب اعتقاله، حيث ُقيدت يداه أمام حجرة مليئة بالطلبة،
كان مقصوداً به تهديد صحفيي املستقبل وتخويفهم. واحتجزته السلطات في الحبس االنفرادي في سجن عدرا ملدة عام قبل أن
تسمح بزيارات شهرية له من محاميه وأسرته. وقيل إن املحققون عذبوه مرات عديدة وضربوه بسوط مشغوٌل بالُعقد على أخمص
قدميه. وفي 10 أكتوبر/تشرين األول 2004 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على حامد بثالثة أعوام في السجن بعد أن أدانته

بـ"العضوية في منظمة سرية" و"محاولة ضم جزء من األراضي السورية إلى دولة أخرى"... وهي اتهامات تُثار عادة ضد
املحتجزين من السوريني األكراد. وأُطلق سراح حامد من سجن عدرا في 24 يوليو/تموز 2006.

• حبيب صالح: في 29 مايو/أيار 2005 اعتقل مسؤولوا املخابرات العسكرية حبيب صالح في طرطوس، الواقعة على مسافة
حواليّ مائة ميل (130 كيلومتراً) شماليّ دمشق، جّراء نشره مجموعة من الخطابات املفتوحة على موقعني يخاطب فيها الوفود

الحاضرة مؤتمر حزب البعث لعام 2005 وذكر فيها تجاربه في السجن. وفي الشهور التالية على إطالق سراحه كتب أيضاً
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بيان صحفي | أغسطس 5, 2016 

على الوالیات المتحدة نقل 70 ألف سوري محاصرین عند حدود األردن

بيان صحفي | أغسطس 5, 2016 

ین انتقدا السلطة القضائیة في ُعمان اعتقال صحفّیَ

أغسطس 4, 2016

نساء السعودیة یغّیرن "قواعد اللعبة"
مع افتتاح األوملبياد، على الحكومة إزالة

موانع ممارسة الرياضة

یولیو 19, 2016

"یكبرون بال تعلیم"
حواجز تعليم األطفال السوريني الالجئني في

لبنان

مقاالت انتقادية نشرت في صحيفة النهار اللبنانية واملوقع املحظور www.elaph.com. وُحكم عليه بالسجن ثالثة أعوام في

15 أغسطس/أب 2006 من ِقبل محكمة الجنايات بطرطوس بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية األمة" وتم إطالق
سراحه في 12 سبتمبر/أيلول 2007.
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