
 - سيف عقوبة اإلعدام مسلط على الناشطة الشابة يارا شماسسوريا 
- 27/04/2012 مراسلون بال حدود 

 في ـحني أن مراقبي األمم املتحدة يحاولون، ـبصعوبة، إجناز مهمتهم، تأمل مراسلون بال حدود في أن تلفت االنتباه إلى عدة
لى أخـبار نا ـع شجاعة إلطالـع كون اـل من ميـل سيما بحـبس  ها، ال  في ارتكاـب شار األسد  ظام ـب ستمر ـن اكات حلـرية اإلعالم ـي  انتـه

الوضع السائد في سوريا.

الذين نترنت  صحافيني ومـستخدمي اإل واملواطنني اـل ني  كل اإلعالمـي عن  فوري  فراج اـل إلى اإل "تدعو املنظـمة  هذا اإلطار،   في 
الرأي. وقد حان سجناء  التي تـلحظ اإلفراج عن كل  التزمت اـلسلطات اـلسورية تنـفيذ ـخطة كوفي أنان   ـيسجنهم الـنظام. وقد 

الوقت أن تفي بالتزاماتها".

صير  ها إزاء ـم بالغ قلـق عن  عرب  حدود إال أن ـت راسلون بال  سعر ـم شماسال ـي شيل  قوى21 (يارا مـي ها اـل التي اعتقلـت اماً)    ـع
  في مقهى في مدينة دمشق القدمية. وقد مت نقلها إلى سجن2012 آذار/مارس 7 ناشطاً آخرين في 11األمنية السورية مع 

 ، وتوجيه تسعة اتهامات ضدها، قد توجه بسبب أحدها عقوبة اإلعدام مبوجب2012 نيسان/أبريل 22في مدينة حمص في 
 من قانون العقوبات.298املادة 

  من قانون العقوبات السوري تنص على أنه "يعاقب باألشغال الشاقة مؤبداً على االعتداء الذي يستهدف298الواقع أن املادة 
وإما خر  ضد البـعض اآل سوريني أو بحملـهم عـلى التـسلح بعـضهم  سليح اـل ية أو االقتـتال الـطائفي بـت احلرب األهـل إثارة   إما 

باحلض على التقتيل والنهب في محلة أو محالت، ويقضى باإلعدام إذا مت االعتداء".

في مـجال حـقوق اإلنـسان شماس، املـحامي والنـاشط  هي ابـنة ميـشال  في مـجال املعلوماتـية  شماس املتخصـصة  يارا   إن 
 واملعروف بنشاطاته على فايسبوك. وقد أشار مدير املركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية أنور البني إلى أن "ما جرى

مع زميلنا وابنته واضح انه للضغط على املحامي شماس".

املواطن اـلصحافي وضع  بالغ إزاء  لق  شعر بـق حدود ـت زالت ـمراسلون بال  مانما  والذي ـعلي مـحمود عـث في ـحمص  اشط    الـن
اومة اـلسورية، ال سيما أنه اعـتقل في  قاً لـناشط أـخلي28يـعتبر من رموز املـق آذار/مارس في مدـينة ـحلب (شمال البالد). وـف   

سبيله مؤخراً، ال يزال علي محمود عثمان على قيد احلياة وهو محتجز في دمشق لدى أجهزة املخابرات ويعاني التعذيب.

  آذار/مارس في دـمشق. وكانت هذه28 التي اعتقلت في نورا اجليزاويإن املنظمة قلقة للغاية أيضاً بشأن مصير الناشطة 
العضو في الهيئة العامة للثورة السورية وشبكة فالش نيوز اإلخبارية، تتعاون مع صحيفة الثورة السورية حريات.



 حميد وهو مراسل جيرسيك حياة وجريدة ميالت واملصور  آدم أوزكوزجتهل مراسلون بال حدود مصير الصحافيني التركيني
 آذار/مارس املاضي في منطقة قبل أن يسلموهما إلى املخابرات السورية.10، وقد اختطفهما الشبيحة في كوشكون

 ، علم سبعة أعضاء من املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير وشخص كان يزور املركز في وقت2012 نيسان/أبريل 22في 
في  هم،  قاء الـقبض علـي اط/فبراير 16إـل شـب شورات محـظورة2012  مة "حـمل مـن سكرية بتـه مة ـع أمام محـك ثولهم  ضرورة ـم  ، ـب

في سجن عدرا في دـمشق همبقصد توزيعها"، وهي جرمية يعاقب عليها باـلسجن ملدة ستة أشهر.   وهؤالء املحتجزون حالياً 
سيدة  بدراـل سيدةيارا  غزاوي، واـل سيدة  رزان  يل، واـل يادة اخلـل سيدةـم تاني، واـل ناء زـي لوط، و ـث نادي زـح سادة ـه سام، واـل  ـب
. أيهم غزول وجوان فرسو واألحمد

 
 ،عبد الرحمن حمادةو، مازن درويش شباط/فبراير، فهم رئيس ومؤسس املركز 16أما أعضاء املركز اآلخرون املوقوفون في 

محتجزون سرياً.، وهم هاني زيتاني، ومنصور العمري، وحسني الغريرو

في عداد املفقودين  ومواطنني إلكترونيني آخرين محتجزين أو في  صحافيني   نورد في ما يلي الئحة غير شاملة بأسماء 
سوريا:

اسكندر عـيسى  الصحافية-  في ماري  جوزف نخـلة  طبيب  مع زوجـها اـل وفة  ريل 14املوـق سان/أـب في2012 نـي في جرمـانة    
ضواحي دمشق. تتهم األجهزة األمنية زوجها معاجلة اإلرهابيني في منزلهم؛

 في دشمق؛2012 نيسان/أبريل 8 املوقوف في عاصم حمشو الصحافي املستقل- 

 في ضواحي دمشق. كان يعمل لدى جريدة قاسيون. 2012 آذار/مارس 26املوقوف في وسيم زكريا الدهان  الصحافي- 

–2012 آذار/مارس 15 املوقوف في جمال العمر املدوّن-    عند احلدود اللبنانية السورية. يزعم أنه محتجز حالياً في سجن 
عدرا في دشمق؛ 

 في دشمق؛2012 آذار/مارس 7املوقوف مع يارا ميشال شماس في جهاد جمال  املدوّن- 

 لنشره رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس؛2012 شباط/فبراير 13ملوقوف في السويداء في ضياء العبدالله ا املدوّن- 

  كانون الثاني/يناير وقد بث صورا14ً في التلفزيون الوطني الذي ألقي القبض عليه في ، العامل سعيد فهد ديركيملهندس ا-
تظهر عدد املشاركني األقل في التجمعات املؤيدة للنظام من العدد الذي تعلنه وسائل اإلعالم الرسمية؛

  في ضواحي دمشق إثر إصابته بطلقة نارية. كان2012 كانون الثاني/يناير 8 املوقوف في محمد عمر اخلطيب الصحافي- 
يعمل في قسم االقتصاد واملحليات في جريدة الوطن؛ 



 ، بعد أيام من وصوله2012 كانون الثاني/يناير 5ي اعتبر في عداد املفقودين منذ الذمهيب النواتي  الصحافي الفلسطيني- 
إلى دمشق؛

 بعد أن قامت األجهزة األمنية باستدعائه؛2011 كانون األول/ديسمبر 5املوقوف في  محمد نزار البابا  الناشط اإللكتروني-

  في دير الزور. كان يتعاون مع وكالة سانا الرسمية قبل2011 تشرين الثاني/نوفمبر 18 املوقوف في عالء خضر الصحافي- 
صرفه لتنديده علناً مبمارسات النظام ضد املدنيني؛ 

  في ضواحي جسر الشغور. لقد أنشأ بشكل خاص مدوّنة2011 تشرين الثاني/نوفمبر 18 املدوّن قيس أباظلي املوقوف في- 
"سوريون ضد الفساد"؛

، في مدينة حمص؛2011 تشرين األول/أكتوبر 15لذي ألقي القبض عليه في عالء شويتي ا الناشط اإللكتروني- 

 في القامشلي؛2011 أيلول/سبتمبر 22 املوقوف في  شبال ابراهيم الصحافي والكاتب-

  كان يعمل في قناة.2011 أيلول/سبتمبر 13املعتقل في املحمدية في إحدى ضواحي دمشق في بالل أحمد بالل  املخرج- 
فلسطني اليوم؛

 في احلسكة. ما زالت أسرته جتهل مصيره؛2011 أيلول/سبتمبر 3 املوقوف في حسني عيسو الصحافي والكاتب- 

بروردة املدوّن والكاتب-  في ميرآل  وقوف  قاً للمنـظمة2011 آب/أـغسطس 26 اـمل سلمية. وـف في خالل ـتظاهرة  في احلـسكة    
عن ابات  في ـتظاهرات وـنشره كـت شاركته  ياً ـمل اشط حاـل هذا الـن حاكم  امة، ـي عن ـحقوق األإسنان واحلـريات الـع لدفاع  ردية ـل  الـك

الثورة السورية؛

مون الصحافي-  راشد الرـح يد  بد املـج في ـع قل  الذي اعـت في جـريدة2011 آب/أغـسطس 23  كان يعـمل  نة حـماة.  في مدـي   
الفداء؛

؛2011 آب/أغسطس 19 الذي ألقي القبض عليه في الالذقية في  طارق سعيد بلشة املواطن الصحافي-

  بينما كان يجدر به أن يجري2011 آب/أغسطس 17ألقي القبض عليه في الالذقية في الذي  محمد نهاد كردية  املهندس-
مقابلة مع قناة اجلزيرة؛

 في درعا بينما كان يقوم بتغطية املظاهرات؛2011 آب/أغسطس 17 الذي اعتقل في عادل وليد خرسة املراسل- 



  في الرقة. وإثر إدانته األصلية بالسجن ملدة خمس سنوات، مت2011 آذار/مارس 16 املوقوف في علوان زعيترلصحافي  ا-
 شهراً؛13تخفيض عقوبته بالسجن إلى 

ط املدوّنة- لوحي  كانون األول/ديـسمبر ل اـمل شبـاط/فبراير 14 في. 2009 املعتقـلة مـنذ  ملدة2012  سجن   ، حـكم عليـها باـل
خمسة أعوام لدى املحكمة العليا ألمن الدولة في دمشق بتهمة التجسس حلساب دولة أجنبية.


