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سوریا

الشوارعإلىالعربي،العالمفيالشعبیةمن االنتفاضاتبدفعنزل السوریون، ،2011آذار/مارسفي
سابیع،األرمعلىو . العنفعلى هذه التحّركات بسداألبشارنظامردّ وقد. الدیمقراطيبالتغییرللمطالبة

توّرطت،ها اإللكترونيجیشضلبفو . المعارضینتراقبو االتصاالتعلىالرقابةتشدد السلطاتأخذت
الوحیدین شهودون الذین یعتبرون الالسورینترنتاإلمستخدموثابرإعالمي فعلیة فیما یتضلیلحربفي

. بحیاتهممجازفینإعالم الرأي العامعلىة وشجاعة لبكل بطو ،تضرراً األكثرالمناطقفيالحاضرین 
.دولةللأعداءین واألجانب،لسوریا،ینصحافیالمع،وأصبح هؤالء الشهود المزعجون

لمزید من المعلومات، (اإلنترنتشبكةعلىته المشددة رقاببمعروفاً البلد كانالسوریة،الثورةبدایةقبل
ت رافقتاالحتجاجات،وفي مواجهة). 2011عامللاإلنترنت أعداءتقریرفي سوریافصلقراءةالرجاء 

.ال یرحم على الشبكةقمعبالشوارعفيالعنیفالقمعحملة

التعتیم اإلعالميمواجهةفي اإللكترونیینللمواطنیناألساسيالدور

ردمنالغاضبون نترنتاإلومستخدمونو نالمدوّ أخذ األجانب،ینصحافیلاطرداالنتفاضة ومنذبدایةمنذ
ون رتجلفإذا بهم ی. خلونیتدنو العادینالمواطنو راح،ومع اشتداد المجازر. المعلوماتیؤمنونالنظامفعل

منلعمل أي محترف إعالمي ولكن اً مشابهمنجزین عمًال توثیقیًا فعلیاً وناشطین،ینصحافیأنفسهم 
بلدانكما فيوالمصریةالتونسیةالثورتینخاللالتوّجه الملحوظ في هذاوقد بلغ . بوضوحملتزممنظور
.اإلعالميالعملبینشطانعمل الاختلط،وبهذا. سوریافيذروتهأخرى،

یتمف: المعلوماتتدفقیتنافسون على تسهیل وناشطین،وصحافیینمواطنینمن األفراد،هؤالءأخذ 
على الملفاتنسخیتمكما الفیدیو،كامیرابواسطةوبثها مباشرة أوالهواتفعلىالفیدیوتسجیالتتصویر
سكایب ویستخدم. نترنتاإلشبكةعلىاألمربهاینتهيأنقبلتمرر من ید إلى أخرى USBمفاتیح

والتركیةاللبنانیةخوادمللالحدودمنبالقربیعیشونالذینالسوریونوغالبًا ما یلجأ . تمامًا كما مامبل
.السلطاتمراقبةمنلتهربابغیةوالهاتف،اإلنترنتشبكاتإلىللنفاذ
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تسهیلبغیة كافةالبالدأنحاءفيلمساهمینامنشبكةمحلیةالتنسیقاللجانلیةعالماإلمراكزالأنشأت

وال یوتیوب،موقععلىتسجیالتهانشرهذه المراكز وتتولى. الرقابةفیهتزایدتسیاقفيالمعلوماتنشر
التي یرتفع الطلب علیها جنبیةاألعالماإلوسائلیات إلى محتو الوتساهم في نقل. LCCSyriaسیما قناة
...الخ،وأهواز،اإلخباریةشامشبكةمثلاتالشبكمنغیرهاتمامًا كما

التيالبلدانفيوالسیاسیینالصحافیینمنالمعلوماتنقلفيأساسیاً دوراً أیضاً السوريالشتاتیؤدي 
. هذهالدوليالتضامنةإلى قناكافةالعالمأنحاءفياإلنسانحقوقعننو مدافعانضموقد. فیهایقیمون

.سوریافيةرتكبالمالجرائمتوثیقإلى تسعىتراكرسوریامثلةتشاركیمبادراتوأخذت 

أنشأتوقد. البالدمنالفیدیوحظي السوریون بمساعدة قراصنة ناشطین ساهموا في إخراج تسجیالت
تحویلمن المجموعةهذهتمكنتف. 2011سبتمبرأیلول/5–4لیلة#OpSyriaعملیةتیلیكومیكس 

تركیب كیفیة: الرقابةلتجاوزنصائحالمقترحةً خاصةصفحةلىإالبالدفينتاإلنتر علىالمرورحركة
الذین األفراد، أخذ عددثمومن . وغیرها من اإلجراءات،httpsاالتصال اآلمناستخدامأوتوربرمجیات

لون یتصأفرادفیسدون النصائح إلى . المحميالفوريالتراسلنظامعلىیتصلون بقناة تیلیكومیكس یزداد
.تسجیالتهم وصورهم وشهاداتهم على الشبكةتعمیمبهذه القناة ویساعدونهم على 

المحرجینالشهودمن المعلوماتصدرووم،السكانضدعشوائيعنف

أسفرت حملة القمع، وفقًا ،2012مارسآذار/4ففي.الحصیلة مرعبةكانت،2011مارسآذار/منذ
بینهمقتیًال من10207عنالدولیة،العفومنظمةنقًال عن تواالتصاالاالستراتیجیةالبحوثلمركز
.شخص212000منأكثرعلىالقبضألقيو . مفقود00065و،طفالً 710

بسبب2012فبرایرشباط/شهرأواخرفيسوریافيإعالمیین مصرعهمسبعةعنیقلالماالقى
كانون األول/دیسمبر، 29في و . هم األخبارنشر لحیاتهم ثمنًا أیضاً مواطنون إلكترونیوندفعو . أنشطتهم

حيفيدمالحمامعن آخرفیلماً یصوركانبینماحمص،مدینةفيالسیدباسلصحافيالالمواطنقتل
یمكن . بقمعهااألمنقواتقیام و األحداثتصویرالشعبیة باالنتفاضةمنذ اندالعبدأوكان قد. عمرواباب

اغتیال المصور والمخرج فرزات تمتشرین الثاني/نوفمبر الماضي، 20ي فو . صّورهفیدیوآخر مشاهدة
،"حورانأحرار"یسبوكافصفحةعنالمسؤولاغتیل ،أخیراً و . جربان بعد إلقاء القبض علیه في حمص
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الكاتب مصیروال یزال.2011یولیوتموز/فيهرأسفيأصیب به ناريبعیار،سلیمان صالح أبازید

.األسوأمنخشىیُ فیما معروفغیرسو الذي لم تصدر أي أنباء عنهوالناشط حسین عی

تعّرض عدة صحافیین ومدّونین سوریین لالختطاف أو التوقیف والتعذیب في السجن. فقد تمت مداهمة 
أدانتها مجموعة من أربعة خبراء 2012شباط/فبرایر16في التعبیروحریةلإلعالمالسوريلمركزفعلیة ل

،المركزمدیردرویشمازنشخصًا من بینهم 16متحدة. وفي المجموع، ألقي القبض على من األمم ال
غریر، وهاني حسینوهنادي زحلوط، و غزاويرزانباإلضافة إلى موظفین فیه وزائرین هم: یارا بدر، و 

منصور ، و السبالتيمهازیتاني، وسناء زیتاني، وریتا دیوب، وجوان فرسو، وبسام األحمد، ومیادة خلیل، و 
مع فبرایر،شباط/18فيتالمعتقالعنوأفرجحامد، وعبد الرحمن حماده، وأیهم غزول، وشادي یزبك. 

وما زال . التحقیقألغراضالجویةللقواتتابعةاالستخبارات الجهزةاإلشارة إلى وجوب مثولهن یومیًا أمام أ
.االحتجازرهنرجالتسعة

خیرالأبوأحمد باسمالمعروفسنة من العمر أحمد حدیفة28البالغالشابالسوريالمدوناعتقل
في االحتجاجاتلصالح فیسبوكعلىنشاطاتهبسبب"دمشقفي2011مارسآذار/24مجددًا في

. درعا"

الناشطان اإللكترونیان عالء شویتي وقیس أباطیلي، والناشط الكردي : أیضاً ملحوظةالعتقاالتومن اال
في والمدّون ومؤسس أول موقع عربي متخصص في نظام أندروید أنس المعرواي ، والصحاشبال ابراهیم

الناشط على كناسغازيمحمدصحافيوالالمدونو دمشق،ضواحيفيیولیوتموز/1فياعتقلالذي 
في دمشق. وأخلي سبیل 2012ومدیر مدّونة "كلمة إنسان" والموقوف في كانون الثاني/ینایر یسبوكف

فیما كانت بعثة مراقبي 2011ال المعروف بمیالن في أواخر كانون األول/دیسمبر المدّون جهاد جم
. أما المدّون 2011ول/أكتوبر علمًا بأنه اعتقل في تشرین األجامعة الدول العربیة متواجدة في سوریا

تشرین الثاني/نوفمبر في منزله في دمشق. 21عثمان محمد عیسى فتعّرض للتوقیف في 

المخرج والناشط اإللكتروني فراس فیاض الذي تم توقیفه في عناإلفراجتم، 2012في شباط/فبرایر 
راجع الالئحة غیر (في مطار دمشق بینما كان یتوجه إلى دبي. 2011األول من كانون األول/دیسمبر 
).2012ینایركانون الثاني/14الشاملة للمدّونین المعتقلین في 
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شهر كانون نهایةمنذسنة من العمر،19ة تبلغومدونةطالبوهي لوحي،المطلسجنتموقد

اتهمت . الدولةألمنالعلیاالمحكمةأمام 2011كانون الثاني/ینایر 17. مثلت في 2009دیسمبراألول/
من قرببالدوماسجنوأبقیت في الحبس االنفرادي في بالتجسس لحساب الوالیات المتحدة األمریكیة

. اعنهباإلفراجللمطالبة حملةكافة العالمأنحاءفينترنتاإلومستخدمنّظم وقد. دمشق

أن أدلوا بعدللتعذیبوتعرضوااعتقلواالذینالسوریینمنالعشراتحاالتبحدودبالمراسلونعلمت
معلتعاونهمآخرینعلىالقبضألقيو . بلدهمفيالقمعحولجنبیةأعالمإوسائلبشهاداتهم أمام 

معونتواصلیأویساعدونضد كل منحقیقیةمطاردةحملة السوریةاألمنیةاألجهزةوشنت. ینحافیص
معاتصاالتهمفيالشدیدالحذرتوخيإلىینصحافیوالأسر التحریرالمنظمةودعت. األجانبالمراسلین
.السوریین

البالدفياالتصاالتاضطراب 

هذا الحجب رفعتمثمومن . ةمؤقتبصفة اإلنترنتبحجبامالنظقام،2011یونیوبدایة حزیران/في
هذاخذأو . الكبرىاألسبوعیةالمظاهرةیومباعتبار أنه جمعة،یومكلاإلنترنتشبكةإلىالنفاذ طيءوتب

التظاهراتخاللفيصّورةالمالفیدیوأشرطةوٕارسالتحمیللمنعالمقاومة،مناطقفيیتكرراإلجراء
ضدالقمععملیاتذروةفيحمصمدینةفيالجوالوالهاتفاإلنترنتانقطاعبالتقاریروأفادت. وقمعها

.عمروبابا 

هواتفتوزیعخاللمنالمشاكل التي أخذت تعترضها الحكومیةغیروالمنظماتعالماإلوسائلواجهت 
ولكن هذا . ةالشبكفيمتكرر انقطاعبمستهدفةأوإلیها،الوصولیصعبسكان مدنبعضعلى فضائیة

مماثلة إلى تكنولوجیاإدخالصعببات یالحدود،علىالرقابةتعزیزفمع. اإلجراء لم یخُل من المخاطر
. البطاریاتومشاكلالهواتف،هذهالتي تقّدمهاالجغرافيالموقعتحدیدإمكانیاتإلىباإلضافة،البالد

.المعلوماتبثلمنعظممنتبشكلئيالكهرباالتیار قطعإلى نظاموعادة ما یعمد ال

اإلنترنتعلىببث تسجیالت فیدیو مصورة بالهواتف الجوالة یسمحيالذوزر السویديیبامبموقعإن 
رئیسوأكد. 2012فبرایرشبا/16منذسوریافيمحجوب القمع،صورنشرتلالمعارضةهوتستخدم

اً تهدید"یعتبرهاألسدنظامأنو " وزریبامبیحبونالالطغاة"نأضیفاً مالتالي،الیومفيخبرالهذاموقعال
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. العالمأبرز قنوات التلفزة فيموقعالعلىالواردةحمصفيلقصفاصوراستعادت،ومؤخراً ". اً خطیر 
.البحرینفيكذلكزالوما،2011ینایركانون الثاني/فيمصرفيوزر للحجبیتعّرض بامبوقد

ودعایةمراقبة

قد االجتماعیةالتواصل شبكاتعلىوني المكّلف بمطاردة المخالفین اإللكترونیین یبدو أن الجیش اإللكتر 
ة عمالدامواقعالو صفحاتعلى إغراق الفیحرص أعضاؤه. یونیو/حزیرانواخرأمنذضاعف نشاطه

هاشتاغیوّفرهاالتيالمعلوماتعلىللتشویشتویترحساباتإنشاءتمو . للمظاهرات برسائل مؤیدة لألسد
Syria# صورأوریاضیةنتائجالكلمات المفاتیح فیها إلىتشیرالتيتویتالرسائلمئاتإرسالعبر

إلى دعواتنشرمن خالل الشعبیة،االنتفاضةسمعةتشویهإلىالجیش اإللكترونيیسعىكذلك،. بالدلل
واإلیحاء بأن هؤالء هم المسؤولون عنها.المعارضین،صفحاتعلىعنفارتكاب أعمال 

أوجهعنلتعویضوفقًا لوكالة الصحافة الفرنسیة، أفاد أعضاء الجیش اإللكتروني بأنهم یسعون إلى ا
فيالقاطنینالسوریینموجهة ضد ًا إعالمیة فعلیةحربالنظامفیشن. الرسمیةاإلعالموسائلفيالقصور

.هاخارجو البالد

البیانات تصیدتقنیةباستخدامالشخصیةتهمبیاناجمععلىالسلطاتلتحسین مراقبة المعارضین، تحرص 
) EFF(اإللكترونیةالحدودمؤسسةحذرت،2011مایوأیار/5يفو والتدخل فیها. هاعتراضوا

وزارةوضعتهاوهمیةأمنیة شهاداتلقد سمحت في هذا الصدد:فیسبوكعلى شبكة ینالسوریالمستخدمین
محادثاتوسجلت،فیسبوكعلى وناشطینإلكترونیین ینمواطنعدةلالبیانات الشخصیةبجمع االتصاالت

االجتماعیةالشبكةمنHTTPSاالتصال بالنسخة اآلمنة فيغبونار فیما أخذ المتصفحون ال،خاصة
هذه الرسالة على محمل الجد واأخذیلمٕاذاو االتصال غیر آمن.أنمن رهمیشاهدون بروز رسالة تحذ

. الشخصیةبیاناتهمتسرقو للمراقبة محادثاتهمتخضعبهم،شبكة الخاصإلى الطباعة رمز النفاذونقرر فی
التصالاأوالخارجفيمقرهاخوادم یقعاللجوء إلىعلىالسوریینالحدود اإللكترونیة مؤسسةتحثقد و 

نترنتاإلخدمةلدةمزو الالشركات السوریةبعضأنالمنظمةذكرتالحین،ذلكومنذ. تورشبكةعبر
.الفرضیةالخاصةالشبكاتاستخداممتوفرًا هو خیارزالماآخراً خیار إال أن . تورإلىاذ تحجب النف
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كما مننترنتاإلعلىمراقبةالمجالفياإلیرانیةالخبرةقد استفادت منالسوریةالسلطاتیزعم أن
حججة بأن ا متنفسهعندافعوهي شركة تاألمریكیةبلوكوتشركةالترشیح التي زودتها بها معدات
تبّین فإن هذه القضیة ،مریكیةأعقوباتترزح تحت وطأةسوریاكانت تستهدف العراق. وبما أنمعداتها

.مضىوقتأيمنأكثرعلى اإلنترنتالمفروضةوالمراقبةالرقابةمعداتتصدیرمدى أهمیة متابعة 

قانونیةمهزلة

تنظیمبهدفعالملإلالوطنيالمجلسسداألبشارالرئیس، أنشأ 2011كانون األول/دیسمبر 3في 
السلطات لعبةعلىالضوءیسلطالهیئةهذهإنشاءإال أن . نترنتواإلالمسموعةو المرئیةاإلعالموسائل

.في المجال اإلعالميیعملونوالفصامیة تجاه كل من ةمروعال

بشأناً تشریعیاً ممرسو 2011أغسطسآب/28فيالسوريالرئیسأصدربالتحدید،السیاقهذافي
اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنفيالواردةاألساسیةالحریاتاحتراملىإیدعو فیهاإلعالمقانون

أيِّ إهانة أو اعتداء على اإلعالمي أثناء أو "أنعلىتنصالتي11المادةأحكامأما . الدولیةواالتفاقیات
.فال تقنع أحداً "، ف رسمي، بحسب القوانین النافذةبسبب قیامه بأعماله، فإنه یعدُّ اعتداء على موظ

النظامارتكابعلىتشكل أدلة كافیة حمص،فيعمرواباباألخیرة التي وصلتنا منالفیدیوإن تسجیالت 
العادیینالمواطنینكما بوالمدونین،ینصحافیتحدق بالالمخاطرما زالت الیوم،. نسانیةاإلضدجرائم

الخوفبطریقة أو بأخرى، فیما یبقى المعلومات تدفقت كبیرة لیسمحوا باستمرار الذین یقومون بتضحیا
.سطوتها في الخفاءالقتلتفرض آلة أنهو الخوف من ،السوریینالمعارضینیسیطر على


