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"أصدقاء سوريا "

  ازدياد ا%عتداءات ضد ا"ؤسسات ا$ع&مية الرسمية السورية والعامل#:اـ"ـوضوع
فيها 

حضرة السادة ا$وقّرين، 

تحية طيبة وبعد، 

في أن تحيطـكم عن حـرية ا(ع+م تـأمل  ية ا$ـضطلعة بـالدفاع  حدود الدوـل  إن منظـمة مـراسلون ب+ 
ضد اـلـصحافي% اـلـسوري%، ـبـمَن فـيـهم ازدياد أـعـمال الـعـنف ا$رتـكـبة   عـلـمـاً بقلـقـها اـلـشديد إزاء 

. ا$حترفون ا(ع+ميون العاملون في ا$ؤسسات ا(ع+مية الرسمية أو ا$والية للنظام في سوريا

لى من حـديد ـع ضة  فرض قـب اعة ا'سد ـب يام جـم قدَيْن ـق نذ ـع ستنكر ـم نا ـت كم أن منظمـت  * يخـفى علـي
مارس. ا(ع+م في هذا البلد  ، ندين بشدة ا*عتداءات ا$تعددة2011/ ومنذ بداية ا*نتفاضة في آذار

 التي ترتكبها قوات نظام بشار ا'سد وميليشياته ضد الصحافي% وا$حترف% ا(ع+مي% وا$واطن%
 ا(لكتروني%، ا$حلي% فيهم و ا'جانب، الذين يسعون إلى تغطية مظاهرات ا$عارضة وقمعها. ونحن
هم ا(ع+مي يؤدوا واجـب أجل أن  من  ضالون  مَن يـن إلى  نوي وا$ادي  الدعم ا$ـع قديم  لى ـت  ـنحرص ـع
مع إلى تـنبيه ا$جـت اسبة  في غـير مـن وقد عـمدنا  ظام.  الذي ينـفّذه الـن  ويكـسروا الحـصار ا(ع+مي 
التي ابة  بة ضد ـحقوق ا(ـنسان في سوريا و* سيما درجة الرـق إلى هول ا*نتـهاكات ا$رتـك  الدولي 

تمارسها السلطات.  

 لكن منظمتنا تسجّل لسوء الحظ منذ عدة أسابيع ازدياداً ملحوظـاً في عدد ا*نتهاكات لحرية ا(ع+م
ها اـلقوات التي ـتحارب الـنظام   فإذا بالعامل% في ا$ؤسسات ا(ع+مية ا$ؤيدة للحكومة.التي ترتكـب

يات اختـطاف واغتـيا*ت موجـهة لـقد أعلـنت جمـاعة النـصرة فأكثر بعمـل أكثر  سورية يُـستهدفون   :اـل
في  في تـصفية مـقدم البـرامج السيـاسية محـمد الـسعيد  ضلوعها  عن  س+مية  أغـسطس3ا(  / آب



يوليو. وفي 2012 أغسطس، أقدمت5/ بعد أن عمدت إلى اختطافه من منزله في منتصف تموز  / آب
بة هارون اـلرشيد من الـجيش اـلسوري اـلحر ـعلى اخـتطاف ـمصور التلـفزيون اـلرسمي اـلسوري  كتـي

وفي  في دمـشق.  حر10ط+ل جنبكـلي  سوري اـل من الجـيش اـل أخرى  قامت فـرقة  أغـسطس،   / آب
 بأسر فريق عمل قناة ا(خبارية الخاصة ا$ؤيدة للحكومة. وبحسب ا$علومات ا$توفرة لدينا في الوقت
أمام رافات قـسرية  اعـت بـ أجبر زم+ؤه عـلى التـقدّم  هذا الفـريق فيـما  أفراد  أحد  توفي  حالي،  "اـل " 
زله باء في مـن الة سانا ل)ـن تالي، ـقتل اـلصحافي ـعلي ـعباس الـعامل في وـك يوم اـل  اـلكاميرات. وفي اـل
عدة مؤسـسات إع+مـية استهدفت مـقرات  يونـيو،  أواخر حـزيران في جـديدة عـرطوز. ومـنذ  واقع   /اـل

رسمية أو مؤيدة للحكومة بانفجارات.  

 .كذلك، أبلغنا عدة مراسل% أجانب بأنهم تلقوا تهديدات بالقتل وجهتها إليهم جماعات من ا$عارضة
سف يذكّر ل) ـما  ـضهم، ـب ـطاف بـع إلى اخـت ـصغيرة  ـوعات الجهــادية اـل ـعض ا$جـم ـقد عــمدت ـب  ـف

با$مارسات التي يلوذ بها نظام بشار ا'سد ضد صحافيي ا$عارضة. 

سورية ارضة اـل نوّع أطـياف ا$ـع ندرك ـت نا ـل   إ* أننا نطلب منكم، بصفتكم ا$مثل% ا'على سلطةً.إـن
فإن قات ال+زمة (ج+ء م+ـبساتها.  وإجراء التحقـي نـاً  تداءات عـل هذه ا*ـع إدانة  ها ا'سـاسية،   $كوّناـت
احترام كم  يه، ليحـتّـمان علـي الذي تتطلّـعون إـل حوّل  وموقعكم كـمسهّل% للـت حالي كـمحارب%   وضعكم اـل
بأن ا*تفاـقـيات قوى ا$ـعـارضة، ا$دـنـية والـعـسكرية، عـلـمـاً  الدولي وـفـرضه ـعـلى مخـتـلف   اـلـقانون 

قرار  سيما اـل ية، و*  قوان% الدوـل فرض1738واـل حدة، ـت تابع ل)مم ا$ـت عن مجـلس ا'من اـل صادر    اـل
ندين ـبـأشد هذا اـلـسياق،  وفي  واجب حـمـاية اـ$ـحترف% ا(ع+مـيـ%.  طراف ا$تـنـازعة  كل ا'  ـعـلى 
ضد رسائل الدعـاية ا$حرّـضة عـلى الكراهـية والعـنف   العـبارات قـيام ا$ؤسـسات ا(ع+مـية بنـشر 
كتروني%، بأي حال من  ا$دني%. ف+ ـيجوز أن يُـستهدَف اـلصحافيون، ـمحترف% كانوا أم مواطن% إـل

ا'حوال. وإنما ينبغي احترام س+متهم وكرامتهم بغية حماية حرية ا(ع+م بحد ذاتها. 

 يتوجّب على الجيش السوري الحر وعناصر ا$عارضة ا&خرين أن يعمدوا إلى ا(فراج الفوري وغير
ريق أفراد ـف هم  ومن بيـن هم،  الذين يحتجزوـن ية  عاوني ا$ؤسـسات ا(ع+ـم عن اـلصحافي% وـم  اـ$شروط 

أسورون ـمنذ الـعاشر من آب ارية اـ$ ناة ا(خـب فورـعمل ـق لّوا ـعلى اـل هم من أن يتـخ  /أـغسطس. و* بدّ ـل
رافات لى ا(د*ء باعـت صحافي% محتـجزين ـمجبرين ـع عدة  ها  عرّض ـل التي يـت نة  ارسات ا$هـي  عن ا$ـم

رة يبدو أنها منتزعة تحت التهديد.    مصوّ



 إن هذه ا'عمال * تتنافى مع احترام حقوق ا(نسان ومسؤولياتكم إزاء ا$جتمع الدولي فحسب، بل
جاه سورية ـت صــورة ا$عـارضة اـل إلى  سيء  بأن ـت لة  ها كفـي تائج عكـسية بحـيث أـن إلى ـن تؤدي  ها   إـن

. الشعب كما تجاه الداعم% الدولي% لها

. شاكرين لكم اهتمامكم برسالتنا، نتقدّم منكم، يا حضرة السادة ا$وقّرين، بفائق ا*حترام والتقدير

كريستوف ديلوار 
مدير عام مراسلون ب+ حدود   


