
سوريا
السلطات تهدد وسائل اإلعالم األجنبية مع استمرار حملة اعتقال الصحافيني واملدونني 

في  هددت وزارة اإلعالم اـلــسورية  واملدونني اـلــسوريني ـمــستمراً فـيــما   9ما زال اعـتــقال اـلــصحافيني 
 وسائل اإلعالم العربية واألجنبية ومراسليها الذين دخلوا سوريا بطريقة غير مشروعة.2012آذار/مارس 

في  صدر  آذار/مارس 9في ـبـيان  وسائل2012  ضد  إجراءات  هددت وزارة اإلعالم اـلـسورية باـتـخاذ   ، 
 اإلعالم العربية واألجنبية ومراسليها الذين دخلوا سوريا بطريقة غير مشروعة وضد كل من يتعاونون معهم.
فبركني هم وـم شطتهم  متبجحـني بجرائـم من خالل تغطـية أـن مع "اإلرهابيني"  بالتواطؤ  وزير اإلعالم  هم   فيتهـم

معلومات كاذبة.

هي ـمسؤولة ير ـمشروعة اـلصحافيني  قة ـغ تدخل بطرـي التي  وسائل اإلعالم  بأن  يد  الذي يـف موقفه  وزير   كرر 
عن أي عواقب قد حتدث. ومن شأن هذا التصريح أن يذكّر مبوقف السلطات السورية في  قانونياً وأخالقياً 
بول وأصيب  ما  أوشليك حتفـه ورميي  كولفني  ماري  باب ـعمرو، ـحيث القت  من   أـعقاب ـقصف ـمركز إعالمي 

كونروي وإديت بوفييه وعلق في الفخ كل م وليام دانيالز وخافيير إسبينوزا. 

  وسيلة إعالم عرـبية وأجنـبية ـمنذ أن365في ـحني أن اـلسلطات اـلسورية تـعلن ـبكل ـفخر ـمنح تراـخيص إلى 
رفض القنصلية اـلسورية2011بدأت االنتفاضة في آذار/مارس   ، أخذت مراسلون بال حدود تسجّل يومياً 

 في اخلارج إصدار تأشيرات دخول لوسائل اإلعالم أو لصحافيني مستقلني. وعالوة على ذلك، من الضروري
املوت. ـقال أو  ـعرض خلــطر االعـت من دون الـت واستقاللية،  من العــمل بحــرية  وسائل اإلعالم  أن تتمــكن 

إلى جانب هذه التهديدات الصريحة التي أدلى بها الوزير، ما زالت االعتقاالت مستمرة.

 آذار/مارس املاضي، اعتقل عثمان مطر، والد الصحافي غيث مطر.8في 
قوات األمن اـلسورية 7في  لت  آذار/مارس ـمساء، اعتـق في12  باب اـلشرقي  في اـل يار  في مـطعم نيـن شاباً    

غة  شماس الباـل يارا مـيشال  هم  من بيـن نة20دـمشق،  ية واـب في ـمجال املعلوماـت من الـعمر واملتـخصص  سنة    
اسم "ميالن" عروف ـب واملدون جـهاد جـمال، اـمل سبوك،  شاطه عـلى فاـي عروف بـن اشط احلـقوقي اـمل حامي والـن  اـمل

  سنة من العمر. وهي20 كانون األول/ديسمبر كما اعتقلت عتاب اللباد البالغة 29والذي أخلي سبيله في 
طالبة في الصحافة، وتتعاون مع عدة صحف ومواقع إلكترونية، مثل قاسيون وبلدنا.

من  أشخاص  ـسعة  ـسجوناً ـت ما زال ـم ذلك،  عن  ـضالً  من16ـف ـشر  ـسادس ـع ـمة اـل في مداـه ـلوا    اعتـق
وجوان تاني،  وهاني زـي رير،  عبير: ـحسني ـغ رية الـت ركز اـلسوري حلـرية اإلعالم وـح اط/فبراير اـملاضي للـم  شـب

فرسو، وبسام األحمد، ومنصور العمري، وعبد الرحمن حماده، وأيهم غزول، وشادي يزبك. 

. جتدد مراسلون بال حدود دعوتها إلى إطالق سراحهم 

  آذار/مارس12ـتشير ـمراسلون بال حدود إلى أن سوريا ترد ـعلى الـئحة "أعداء اإلنترنت" التي ـنشرت في 
2012 .   للــمواطن2012 وقد منت املراكز اإلعالمية التابعة للجان التنسيق املحلية جائزة العام 



 . بة  لد في املرـت  2011/2012 في التصنيف العاملي للعام) 179 (من أصل 176اإلـلكتروني ويرد هذا الـب
حلرية الصحافة.

 باإلضافة إلى ذلك، ال يزال عدة صحافيني ومواطنني إلكترونيني محتجزين. نورد في ما يلي الئحة غير شاملة
(بدعم من املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير):

 كانون الثاني/يناير؛14 سعيد ديركي، مهندس يعمل في التلفزيون الوطني، ألقي القبض عليه في- 

، في مدينة حمص؛2011 تشرين األول/أكتوبر 15 عالء شويتي، ناشط إلكتروني، ألقي القبض عليه في- 

شرين األول/أكـتوبر 1 مصعب مسعود، صحافي في الدنيا، اعتقل في-  شره مـقاالً عـلى2011 ـت عد ـن  ، ـب
"؛املذهبيةإيالف بعنوان "وزارة اإلعالم وقضية 

 ، في مطار دمشق، فيما كان في طريقه2011 كانون األول/ديسمبر 1 فراس فياض، مخرج، اعتقل في- 
إلى دبي؛

 13 بالل أحمد بالل، املخرج في قناة فلسطني واملعتقل في املحمدية في إحدى ضواحي دمشق في- 
 ؛2011أيلول/سبتمبر 

 في مدينة حماة؛2011 آب/أغسطس 23 عبد املجيد راشد الرحمون، اعتقل في- 

  لم يسمع أي شيء.2011 آب/أغسطس 19 طارق سيد بلشا، مصور ألقي القبض عليه في الالذقية في- 
عنه منذ ذلك احلني؛

  محمد نهاد كردية، مهندس ميكانيكي، ألقي القبض عليه في الالذقية بينما كان يجدر به أن يجري مقابلة-
؛2011 آب/أغسطس 18مع قناة اجلزيرة، في 

في  عبد الوليد خرسة- قل  راسل، اعـت في2011 آب/أـغسطس 17، ـم ظاهرات  ية اـمل قوم بتغـط كان ـي ما    بيـن
محافظة درعا؛

  علوان زعيتر، صحافي يتعاون مع عدة صحف لبنانية. ألقت أجهزة االستخبارات القبض عليه في مدينة-
في  آذار/مارس 16الـرقة    وإثر إدانته األصلية بالسجن ملدة خمس سنوات على خلفية اتهامه.2011 

إلى  سجن  مت تخفـيض عـقوبته باـل سورية،  في الـسجن13باالتـصال باملعـارضة اـل شهراً. ويقـضي عـقوبته    
بالرقة. 

ذلك، مـنذ  اشط10وعالوة عـلى  كاتب والـن قل اجلـثة الهـامدة لـل مت ـن بأنه  يد  إشاعة تـف سير  اط/فبراير، ـت شـب   
  في مدينة احلسكة (شمال شرق البالد)،2011 أيلول/سبتمبر 3حسني عيسو الذي ألقي القبض عليه في 

 لى املشرحة في املستشفى العسكري في دمشق. ومنذ ذلك احلني، نشهد حرباً إعالمية أو تضليالً إعالمياًإ
  شباط/فبراير، حضّت مراسلون بال حدود السلطات السورية على إجالء13إزاء مصير هذا املعارض. وفي 
 . ظروف حسني عيسو الصحية 



في 2007 مهيب النواتي، صحافي فلسطيني يقيم في النرويج منذ العام-  فائه  عن اخـت يغ  مت التبـل  5 وقد 
 ، بعد أيام من وصوله إلى دمشق. كان مهيب النواتي املعروف بانتمائه إلى حركة2011كانون الثاني/يناير 

فتح يعمل لدى موقع قناة العربية اإللكترونية.

 .2009 سنة من العمر ومعتقلة منذ نهاية شهر كانون األول/ديسمبر 19 تل امللوحي، طالبة ومدونة تبلغ- 
في  كانون اـلـثاني/ـيـناير 17مـثـلت  من اـلـدولة. اتـهـمت بالتـجـسس ـحلـساب2011  أمام املحـكـمة العـلـيا أل   

 الواليات املتحدة األمريكية. وقد نظّم مستخدمو اإلنترنت في أنحاء العالم كافة تعبئة للمطالبة باإلفراج عنها.


