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شهادتني مرعبتني 
 احتجاز صحافي برازيلي ملدة ستة أيام مع أنه دخل البالد بشكل شرعي

12/06/2012–  مراسلون بال حدود 

في  سوري باعتـقاله تعـسفياً  قام اجلـيش اـل صحافي برازيـلي  أيـار/مايو 19أمـضى  في2012  أيام  ستة    
ها. عالم. في اـتصال مع ـمراسلون بال حدود، روى التـجربة اـملريرة التي مرّ ـب  اـلسجن في انـقطاع تام عن اـل
يران لوا بـن كي يقـت خاً  له وزمالئه ـف ثوار ـنصبوا  من اـل اصر  طاني أن عـن صحافي برـي لن  آخر، أـع صعيد  لى   ـع

اجليش السوري.  

  سنة من العمر والعامل في مجلة إيستوي البرازيلية واحلاصل42 البالغ كلستر كافلكنتيكان الصحافي 
 على تأشيرة دخول رسمية يعتزم التوجه إلى سوريا إلجراء حتقيق حول ظروف معيشة سكان حمص التي

 19دمّرتها االشتباكات بني الثوار والقوى احلكومية في شباط/فبراير املاضي. وعندما وصل إلى دمشق في 
أيار/مايو، استقل الباص نحو املدينة املنشودة. 

 حوالى الساعة الثالثة من بعد الظهر، بلغ كلستر كافلكنتي محطة احلافالت حيث استقل سيارة أجرة ليتوجه
نة   ولكن اجليش السوري سرعان ما أوقف املركبة. وبالرغم من حمله تأشيرة لدخوله البالد.إلى وسط املدـي

بصفته صحافياً، إال أن اجلنود قرروا اقتياده إلى مركز الشرطة. 

موجز يد مـعصميه، خـضع الستجواب  عد تقـي   وعلى غرار اجلنود الذين ألقوا القبض عليه، أراد عناصر.وـب
 الشرطة معرفة ما يقوم به في حمص. فأجابهم: "أنا هنا ألؤدي واجبي املهني وقد أجازت احلكومة السورية

حضوري". وعندما طلب إجراء اتصال، رفض عناصر الشرطة منحه هذه الفرصة.

قائالً من جيـبه  سيجارة  وأخرج  أمامه  ورقة بيـضاء  شرطي  وضع    "إن لم توقّع هذه الورقة،:في حلـظة، 
أشعل الـشرطي الـسيجارة وأطفـأها عـلى وجـهه كافلكنتي االمتـثال،  رفض كلـستر   سأحرق عيـنك". حينـما 

بالقرب من عينه. فما كان من الصحافي إال أن وقّع.   

حوالى ـعشرين معتقالً مع  زانة  في زـن سجن ـحيث احـتجز  إلى  كافلكنتي  قل كـلستر  تالي، ـن يوم اـل  في ـفجر اـل
واصل معـهم له بالـت سمح  ما  زية،  أحدهم يتكـلّم اإلنكلـي كان    ومن هؤالء املعتقلني، مَن حارب ضد.آخـرين 



سوء" هذا اـل وضع ـب كن اـل "لم ـي شرطة،  مع مـركز اـل سيطة. وباملقـارنة  جرائم ـب كب  ومَن ارـت سوري   اجلـيش اـل
". وقد بقي في  بحسب ما يذكر الصحافي باستثناء الغموض التام الذي كان غارقاً فيه: "لم أكن أعرف شيئاً

هذا اجلهل التام على مدى ستة أيام.   

  أيار/مايو، ومن دون أي شرح، أخرج من زنزانته واقتيد إلى دمشق. ومع أنه أخلي سبيله، إال أنه25في 
 ظلّ عالقاً ملدة يومني في العاصمة نظراً إلى انتهاء صالحية تأشيرة الدخول. وما إن متت تسوية وضعه حتى
ندما شعر باحلـرية إال ـع ولم ـي ية.  سفارة البرازيـل عة لـل سيارة تاـب في  نان  باجتاه لـب سوريا  غادرة  من ـم  متـكن 

اجتاز احلدود. ومن بيروت، توجه إلى ساو باولو. 

فراج عـنه من اإل بالرغم  به  حلّ  ما  كافلكنتي يجـهل  ستر    "ما زلت أفكر في ما حدث لي. حتى:ما زال كـل
تاريخه، لم يقل لي أحد أي خطأ اقترفت". 

  "يحاول نظام دمشق منذ أشهر تهديد الصحافيني الذين دخلوا:في هذا اإلطار، أعلنت مراسلون بال حدود
  أيار/مايو املاضي، لم يتردد عن إصدار قائمة بأسمائهم. إال أن شهادة31البالد بشكل غير شرعي. وفي 

 هذا الصحافي البرازيلي لتثبت أن العاملني املحترفني في القطاع اإلعالمي ليسوا مبنأى عن تعسف القوى
األمنية التابعة للنظام، وإن كانوا مزوّدين بتأشيرات دخول رسمية. فال بدّ من وضع حد لهذه املمارسات". 

 "يجدر باجليش السوري كما باجليش السوري احلر أن يضمنا أمن املراسلنيوشددت املنظمة على القول إنه 
صحافي  شهادة اـل ها إزاء  عن قلـق سوريني واألجانب" معـربةً  صحافيني، اـل واملواطنني اـل صحافيني  كسواـل  أـل

في طومسون التي ـنشرت  ية  عة البريطاـن ناة الراـب في الـق يو 8 الـعامل  "2012 ـحزيران/يوـن نوان   فخ ـلكي بـع
".       محرمة  منطقة  أُقتَل في  

 في هذه املقالة، وصف الصحافي كيف نصب له الثوار املعارضون لنظام بشار األسد فخاً عند املخرج من
ها يران فـي قون الـن ظامي يطـل كان جـنود اجلـيش الـن إلى منطـقة  تادوه وزمالءه  صير واـق   وختم الصحافي.الـق

: "يبدو جلياً لي إن الثوار تعمّدوا وضعنا في هذا املكان ليقوم اجليش السوري بقتلنا، ال سيما  املقالة مشيراً
أن مقتل الصحافيني مسيء إلى نظام دمشق". 

 /يناير املاضي، تلقت مراسلون بال حدود شهادة عدة صحافيني أجانب هددهم ثوار اجليشفي كانون الثاني
السوري احلر متهمني إياهم بتسريب معلومات عن مواقعهم إلى اجليش النظامي.  
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