
 سوريا

 قمع * متناه

 موجة اعتقا*ت قبيل ذكرى ا*نتفاضة الشعبية

سورية عـلى تنفـيذ مـوجة اعتـقا*ت سلطات اـل أقدمت اـل شعبية،  سنوية لLنتفـاضة اـل الذكرى اـل قبـيل 
جديدة. ويرد عدة مدوّنR وصحافيR بR من ألقي القبض عليهم.

مارس/15 في في2012  آذار شق،  في دـم ومدون،  حام  وهو ـم مان،  لى رودي عـث قي الـقبض ـع ، أـل
سه، يوم نـف في اـل نزاع.  داية اـل نذ ـب يف ـم ها للتوـق عرّض فـي التي يـت ثة  رة الثاـل hوهذه ا شارع الحـمرا. 
اعتقل اhدون والناشط جمال اjماس على الحدود اللبنانية السورية، لدى عودته من بيروت. وقبل يوم

" ". مزاج واحد، تم توقيف اhدون محمد أبو حجر في طرطوس، بسبب كتاباته على مدوّنته 

في الذي اعـتــقل  صLل  فبراير اـhــاضي/12 أما اـلــصحافي أـحــمد  شباط  )  h"p://scm.bz/?

page=show_det&category_id=103&id=1073&lang=ar(مارس./18 ، فأخلي سبيله في  آذار

حدود  Lتذكر مـــــراسلون ب)  http://fr.rsf.org/syrie-les-autorites-menacent-les-
medias-13-03-2012،  42096.htmlمن/7)  بأنه في jقوات ا قامت  مارس مــساء،   آذار

من بيـنـهم12 اـلـسورية باعـتـقال في دـمـشق،  باب اـلـشرقي  في  في مـطـعم نيـنـيار اـلـواقع  شابـاً   
غة ية الباـل نة ماـيكل20 اhتخصـصة في ـمجال اhعلوماـت  سنة من الـعمر يارا ماـيكل شماس، وهي اـب

شماس، اhحامي والناشط الحقوقي اhعروف بنشاطاته على فايسبوك، با~ضافة إلى اhدون جهاد
" في" سبيله  والذي أخـلي  ميLن  تم إـلـقاء/29 جـمال، اـhـعروف ـبـاسم  ديـسمبر. ـكـما  كانون اjول  

باد تاب الـل لى ـع (الـقبض ـع من)20  ديد  مع الـع لت  صحافة، عـم في اـل بة  هذه الطاـل بأن  مـاً  امـاً عـل  ـع
الصحف ومواقع ا~نترنت، مثل قاسيون وبلدنا.

أصل من  أشخاص  ـية  ما زال ثماـن ذلك،  في مداهــمة16 وعLوة عــلى  16  تعرّــضوا للتوقــيف 
درويش،/ مازن  هم،  من بيـن عبير، محتجـزين  سوري ل�عLم وحـرية الـت ركز اـل hكاتب اـ hفبراير ـ شباط



مدير اhركز كما حسR الغرير، وهاني الزيتاني، وجوان فرسو، وبسام اjحمد، ومنصور العمري،:
قل في خLل اhداـهمة فأخلي سبيله زبك الذي اعـت أما شادي ـي غزول.  هم  بد الرـحمن ـحمادة، وأـي وـع

مارس. لذا، تكرر مراسلون بL حدود دعوتها إلى إطLق سراحهم./12 في  آذار

ياة وـجريدة ميLت، وهو ـمراسل ـجرسك ـح أوزكوز  التركيR، آدم   Rعن اـلصحافي باء  ردنا أي أـن لم ـت
في لذين اختطـفا  يد/10 واhـصور حمـيد كـوسكون، اـل إدلب عـلى  في منطـقة  مارس اhـاضي   آذار

(الشبيحة وسلّما منذ ذلك الحR إلى اhخابرات السورية  h"p://fr.rsf.org/syrie-‐deux-‐journalistes-‐turcs-‐

et-‐leurs-‐15-‐03-‐2012,42121.html .(


