
 سوريا

 اعتقا,ت وتعذيب

 الخطر يحدق باKواطن الصحافي علي محمود عثمان والناشطة نــورا الجيزاوي بعد اعتقالهما

تشعر مراسلون بU حدود بالصدمة إزاء اعتقال السلطات السورية اKواطن الصحافي علي محمود
. وتعرب عن قلقها على حياتهما.2012 مارسآذار/ 28 عثمان والناشطة نــورا الجيزاوي في

" يتعرّض اKواطنون الصحافيون اKتهمون بجريمة واحدة تكمن في: في هذا اeطار، أعلنت اKنظمة 
الدموي من الـجـنون  ـامة  في دوّـ التي يرتكـبـها الـنـظام اـKـتورّط  شهدوا ـعـلى أـعـمال الـعـنف  أـنـهم 
وصوّروها، للمطاردة والتوقيف والتعذيب وحتى ا,غتيال. يتحدى رموز اKقاومة هؤ,ء اKخاطر للقضاء
على التعتيم اeعUمي اKفروض على رعب أعمال القمع في سوريا. وإننا لنحمّل السلطات السورية

". مسؤولية ما قد يحدث لهم

" سماح: عدم اـل وقت مـضى عـلى  من أي  أكثر تـصميمـاً  هو  سوري  ظام اـل إن الـن وأضافت اKنظـمة 
zواطنKوا zمـيUمـاً ل}ع ـبصدور أي معـلومات عن الـقمع اـKمارس في البUد. وقد باتت سوريا جحـي

". zالصحافي

 سنة من34 أقدمت أجهزة ا,ستخبارات السورية في حلب على اعتقال علي محمود عثمان البالغ
مارس اKاضي، وهو من اKواطنz الصحافيz ا�كثر نشاطـاً في منطقة حمص./28 العمر في  آذار

ً تصاريح وبعد يومz، تم نقله إلى دمشق. ويخشى ا�سوأ، كما عبر عنه اKصور بول كونروي مرددا
ــــية ــــاسم الدبلومـــــاسية البريطاـن ــــناطق ـب عن اـل (صادرة   h"p://www.youtube.com/watch?

v=m_CmytkYEws( ). وصلة إلى فيديو كونروي  (

" الجد أحد قادة مركز بابا عمرو اeعUمي. وقد ـتحوّل من بائع ـخضر" يـعتبر علي عـثمان اKـلقب بـ
ظاهرات والتفجـيرات Kصوّر اـ إلى مـقاوم إعUمي ـي بل ا�حداث  (ـق  h"p://www.youtube.com/watch?

v=jipWA3nCmsA( وصUت الفيديو بغية توثيق الثــورة وقمعها. وقد نجح في تقديم( ) في مدينة حمص 



لز يم دانـي بوفييه ووـل إديث  سيان  كان اـلصحافيان الفرـن ندما  ساعدة ـع Kاـ)  h"p://fr.rsf.org/syrie-‐deux-‐

journalistes-‐francais-‐01-‐03-‐2012,41970.html(كونروي، واـلــصحافي بول  ، واـلــصحافي البرـيــطاني 
في مي  Uعeـركز اKفي جـحـيم ـبـابا ـعـمرو ـبـعد تفـجـير اـ عالقون  اسبينوزا  خافيير  22 الفرـنـسي 

فبراير/ ( وأدى دوراً أساسيـاً في ترحيلهم2012 شباط  .h"p://fr.rsf.org/syrie-‐les-‐deux-‐journalistes-‐

francais-‐02-‐03-‐2012,41981.htmlركزKحدود بأن الهجوم على ا Uإلى لبنان. وتذكر مراسلون ب (
مي سي رـي كولفz، واKـصور الفرـن ماري  صحافية ا�مريكـية  سبب بمقـتل اـل في حـمص ـت اeعUمي 

(أوشليك  http://fr.rsf.org/syrie-journalistes-pris-au-piege-dans-l-22-02-
2012,41919.html.(

مارس/28 في  سنة24 ، قامت القوى ا�منية باختطاف الناشطة نــورا الجيزاوي البالغة2012  آذار
من العمر في دمشق. تتعاون هذه الناشطة العضو في الهيئة العامة للثــورة السورية وشبكة فUش

(نيوز  http://www.youtube.com/user/fnnsyria(.مع صحيفة الثــورة السورية حريات ،

طات ل�حداث. من اـلصور واللـق ديد  لى الـع كاميرات تـحتوي ـع ست  كانت تـحمل  ها،  يوم اختفاـئ في 

عداد اKفـقودين. في  من النـشطاء،  رجال، جميعـهم  سبع نـساء وخمـسة  أصبح   ،zذلك الحـ ومـنذ 
ونخشى أن تطول الUئحة...

في بأنه  حدود   Uمارس/26 تذكّر ـمـــراسلون ب (2012  آذار  http://fr.rsf.org/syrie-
assassinat-de-deux-journalistes-29-03-2012،  42214.html(ــصحافيان قى اـل , ،

عد ـمصرعهما سيته ـب حدد جـن لم ـت الذي  ريري  سيم تـي سية وـن طاني الجـن يدي البرـي يد بـل ستقUن وـل Kاـ
بنيران جنود سوريz عند الحدود السورية التركية.

مارس/25 وفي (2012  آذار  http://fr.rsf.org/syrie-un-journaliste-citoyen-kurde-
de-28-03-2012،  42197.html(ـهاوي ـثة اـKـصور اـل ـلى ـج عثر ـع الذي ،  ـنا  جوان مـحـمد قـط

( آثار( سوريا فيـما تحـمل  شرق  شمال الحـسكة الواقـعة  في مديـنة الدربـاسية  من منـزله  اختـطف 
عاون مع لـجنة التـنسيق الـكردية الـتعذيب. في ـحركة اـلشباب اـلكردي ويـت وكان هذا اـKصور ـناشطـاً 

وكان يغطي بشكل منتظم التظاهرات التي تقام في هذه اKنطقة). لجنة تنسيق الدرباسية اـلحرة(



وسائل اeعUم لف  إلى مخـت صــوره  رسل  ردية وـي ية الـك . وحتى تاريخه، ما زالت اKنظمةذات ا�غلـب
 تجهل اKسؤولz عن عملية ا,غتيال الهادفة هذه.

قاء اـKخابرات الـقبض ـعلى اـلصحافي وسيم زـكريا الدهان في عـلمت ـمراسلون بU حدود أـيضـاً بإـل
مارس/26 ، في دمشق. وكان هذا الصحافي يعمل في جريدة قاسيون. ولم يسمع أهله2012  آذار

وأقاربه أي خبر عنه.

نذ سجون ـم بد ا� ـم ضياء الـع دوّن  Kشاعر وا فبراير/13 إن اـل شباط سبوك2012   لى فاـي شره ـع ، لـن
" التي"  ، سوري، أعـلن مواطن  بـصفتي  سد، بعـنوان  إلى الرئـيس بـشار ا� رسالة مفتـوحة موجـهة 

يحضه فيها على وقف حمام الدم.

دونz والنـاشطz جـمال Kعن ا ذلك، , معلـومات جـديدة للمنظـمة  أبو العـمصوعUوة عـلى   ومحـمد 
مارس اKاضي. ز, تزال الشكوك نفسها قائمة/15 و14 حجر، اللذين ألقي القبض عليهما في  آذار

" ، وطالبة الصحافة عتاب" ميUن إزاء مصير يارا مايكل شماس، واKدوّن جهاد جمال اKعروف باسم 
باد (الـل لدنا. وقد تعرّـضوا)20  ية ـمثل ـقاسيون وـب امـاً التي عـملت في عدة صحف وـمواقع إلكتروـن  ـع

مارس/7 جميعهم للتوقيف في  في العاصمة.2012  آذار

مارس اKاضي./15 أطلق سراح رودي عثمان الذي اعتقل في  آذار

فبراير في اKداهمة ا�خيرة التي استهدفت/16  ممن اعتقلوا في16 , يزال ثمانية من أصل  شباط
ركز باeضافة Kمدير اـ درويش،  مازن  هم  من بيـن  ،zعبير، ـمسجون رية الـت ركز اـلسوري ل}عUم وـح Kاـ

جوان فـرسو، بـسام ا�حـمد، منـصور العـمري، عـبد الرحـمن: هاني الزيـتاني،  إلى حـسz غـرير، 
 تجدد مراسلون بU حدود دعوتها إلىحمادة، وأيهم غزول.وفقـاً للتقارير بدأوا إضرابا عن الطعام.

).h"p://fr.rsf.org/syrie-‐les-‐autorites-‐syriennes-‐doivent-‐15-‐03-‐2012,42120.html (إطUق سراحهم.

أوزكوز ـمـراسل جـيـرشيك ـحـياة وـجـريدة مUت التركيz، آدم   zـنا نـجـهل ـمـصير اـلـصحافي ما زـل
مارس في منطقة إدلب وسلّموهما/10 واKصور حميد كوشكون، اللذين اختطفهما الشبيحة في  آذار

إلى اKخابرات السورية.



باeضافة إلى ذلك، , يزال عدد من الصحافيz ومستخدمي اeنترنت محتجزين. نــورد في ما يلي
:( بدعم من اKركز السوري ل}عUم وحرية التعبير( ,ئحة غير شاملة بأسمائهم 

كانون14-  سعيد ديركي، مهندس يعمل في التلفزيون الوطني، ألقي القبض عليه في  
يناير؛/ الثاني

أكتوبر/15-  عUء شويتي، ناشط إلكتروني، ألقي القبض عليه في ، في مدينة2011  تشرين ا�ول
حمص؛

أكتوبر/1-  مصعب مسعود، صحافي في الدنيا، اعتقل في ، بعد نشره مقا,2011ً  تشرين ا�ول
وزارة اeعUم وقضية" ؛"اKذهبية على إيUف بعنوان 

ديسمبر/1-  فراس فياض، مخرج، اعتقل في ، في مطار دمشق، فيما كان في2011  كانون ا�ول
طريقه إلى دبي؛

- بUل أحمد بUل، اKخرج في قناة فلسطz واKعتقل في اKحمدية في إحدى ضواحي دمشق في
سبتمبر/13 ؛2011  أيلول

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

أـغسطس/19-  طارق سيد بلشا، مصور ألقي القبض عليه في الUذقية في . لم يسمع2011  آب
أي شيء عنه منذ ذلك الحz؛

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



أغسطس/17 ، مراسل، اعتقل في- عبد الوليد خرسة  بينما كان يقوم بتغطية اKظاهرات2011  آب
في محافظة درعا؛

- علوان زعيتر، صحافي يتعاون مع عدة صحف لبنانية. ألقت أجهزة ا,ستخبارات القبض عليه في
مارس/16 مدينة الرقة في . وإثر إدانته ا�صلية بالسجن Kدة خمس سنوات على خلفية2011  آذار

 شهراً. ويقضي عقوبته13 اتهامه با,تصال باKعارضة السورية، تم تخفيض عقوبته بالسجن إلى
 في السجن بالرقة.

فبراير، تسير إشاعة تفيد بأنه تم نقل الجثة الهامدة للكاتب والناشط حسz عيسو/10-  منذ  شباط
يه في سبتمبر/3 الذي أـلقي الـقبض عـل لول )2011  أـي )، شمال شرق البUد نة الـحسكة  لىإ  في مدـي

ًUضلي ية أو ـت شهد حـربـاً إعUـم ذلك الحـz، ـن نذ  في دـمشق. وـم سكري  شفى الـع في اKسـت شرحة  Kاـ
وفي هذا اKـعارض.  سلطات/13 إعUمـيـاً إزاء مـصير  حدود اـل  Uفبراير، حـضّت مـراسلون ب شباط  

  السورية على إجUء ظروف حسz عيسو الصحية الذي , تزال عائلته تجهل مصيره.

، تم التبليغ عن اختفائه في2007-  مهيب النواتي، صحافي فلسطيني يقيم في النرويج منذ العام
يناير/5 ، بعد أيام من وصوله إلى دمشق. كان مهيب النواتي اKعروف بانتمائه2011  كانون الثاني

إلى حركة فتح يعمل لدى موقع قناة العربية اeلكترونية.

ديسمبر/19-  تل اKلوحي، طالبة ومدونة تبلغ  سنة من العمر ومعتقلة منذ نهاية شهر كانون ا�ول

يناير/17.  مثلت في2009  أمام اKحكمة العليا �من الدولة. اتهمت بالتجسس2011  كانون الثاني

لحساب الو,يات اKتحدة ا�مريكية. وقد نظّم مستخدمو اeنترنت في أنحاء العالم كافة تعبئة

 للمطالبة باeفراج عنها.


