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ما ُيشبه اإلعالن الرسمي للحرب على اإلعالم, في محاوالت مستمرة من قبل السلطات المعنية لتهشيم السلطة  1122شهدت الساحة اإلعالمية في سوريا من منتصف شهر آذار 

لجمهورية  حيث قالت د. بثينة شعبان كقّوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع،  هذا اإلعالن بدء مع  أّول تصريح صحفي  بعيد األحداث  للمستشارة السياسّية واإلعالمية  في رئاسة ا الرابعة

هو الوحيد الذي ينقل الحقيقة, وليس أي شخص آخر(، دخلت العبارة  . أّنه )وبما أّن األحداث تجري في سوريا, فإّن التلفزيون السوري12/11/1122في مؤتمرها الصحفي بتاريخ 

ماكن محددة.  إضافة إلى حزمة متنوعة حيز التنفيذ بمنع وسائل اإلعالم من دخول سوريا والعمل على أراضيها ,إال بعض الوسائل االعالمية المقربة من الحكومة السورية، وضمن أ

. وقد أفضى عمل 1122حتى شهر تشرين األول 1122لسوري لإلعالم وحرية التعبير" على رصدها خالل الفترة الزمنية الممتدة من شهر شباط من االنتهاكات التي َعِمَل "المركز ا

 المركز المتعلق برصد حاالت االنتهاك الواقعة بحق اإلعالميين في سوريا إلى النتائج التالية:

(114) 

( من اإلعالميين والمدّونين والمثقفين الذين تعّرضوا للمضايقات على إثر نشاطهم في تغطية األحداث الجارية في 99( حالة وقعت بحق )222بلغ العدد اإلجمالي لحاالت االنتهاك  )

( 6(. إضافة إلى )76) الختفاء القسريوا (11( حالة منها جرت في مدينة دمشق. وقد تنّوعت هذه االنتهاكات وتداخلت, إالّ أّن أبرزها تمّثل باالعتقال التعّسفي )82سورية، علماً أن )

في بيان له ، وحالة حاالت تعرض أصحابها لنوع مختلف من المضايقات ، كحالة الصحفي إياد خليل الذي تعرض للضرب واإلهانة على مرأى عناصر األمن حسب ما ذكر 

، باإلضافة إلى مجموعة من الصحفيين الذين أجبروا على تقديم استقاالتهم من عملهم في الصحفي همام حداد الذي أجبر على تقديم استقالته من عمله في جريدة "بلدنا" الخاصة

إنهاء تكليف عمها كرئيسة تحرير لصحيفة "تشرين" الحكومية عقب إجراءها  8/12/1122لتبقى حالة اإلعالمية "سميرة السالمة" هي األبرز, حيث تّم في  صحيفة الوطن الخاصة.

 وزير بقرار وذلك حكومية يومية صحيفة تحرير رئيس منصب تتسلّم سيدة أّول كانت" المسالمة" درعا ابنة أنّ  علماً "الجزيرة" الفضائية حول أحداث درعا.   حديث تلفزيوني مع قناة

 . 28/21/1118 بتاريخ الصادر" بالل محسن" السابق اإلعالم

 . األمن من كانوا لو حتى النار بإطالق يقومون الذين محاسبة ويجب النار، إطالق بعدم المتعلقة للتعليمات رقاً خ هناك أنّ " المسالمة" ذكرت عملها إنهاء إلى أدى الذي حديثها في

 ( تكرر االعتقال21)

 ون لالعتقال ثالث مرات. ( آخر1( من اإلعالميين واإلعالميات تكرر اعتقالهم مرة ثانية منهم "عامر مطر" الذي تعّرض للتعذيب أثناء اعتقاله األول، ، بينما تعرض ) 9)  

 (اعالمية ومدونة 21)

 ( منهن أحلن للقضاء بتهم أبرزها التظاهر غير المرخص وإثارة الشغب )المواد5( اعالمية ومدونة سورية تّم توقيفهّن على خلفّية نشاطهن في تغطية األحداث السورية، )21)

 ر الصحفية لينا ابراهيم مجهوالً. السوري( ، فيما ال يزال مصي العقوبات قانون من 116-115 رقم
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 (مدون ومدونة 21)

 ( منهم أحيلوا للقضاء، بينما ال يزال مصير كل من المدون حسين غرير والمدون جهاد جمال مجهوالً.2( مدون ومدونة تم توقيفهم على إثر نشاطهم )25)

 ( مصورين7)

 ( منهم أحيلوا للقضاء من بينهم "مظفر سليمان" رئيس قسم1( مصورين, )7هم في تغطية األحداث فقد بلغ عددهم )أّما بالنسبة إلى المصّورين الذين تم توقيفهم على خلفّية نشاط

 السورية, فيما ال يزال مصير المصور "طارق سعيد بلشة" مجهوالً. " الوطن" بجريدة التصوير

 ( مثقفين ونشطاء6)

تعّرضوا للتوقيف واالعتقال على خلفية تصريحاتهم إلى وسائل اإلعالم العربية والدولية حول مشاهداتهم وآراءهم  ( حاالت لمثقفين ونشطاء حقوقيين6هذا باإلضافة إلى رصد )

 واليزال معتقالً إلى اآلن.  21/5/1122أمني بتاريخ  حاجز على اعتقاله بما يجري في سوريا من بينهم الكاتب والناشط الحقوقي محمد نجاتي طيارة الذي تم
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 ( اعتقال تعسفي12)

 الجنايات محكمة حيث حكمت ( قيد المحاكمة.7( منهم ، فيما اليزال )11(، أطلق سراح )12يذكر أّن عدد الذين تّم اعتقالهم اعتقاالً تعسفياً ومن ثم تم  تحويلهم للقضاء قد بلغ )

سوريا، وهو اآلن معتقل في السجن  في المسلح العصيان إثارة بجرم, شهراً  عشر ثةالثال إلى إنزالها تم سنوات خمس بالسجن" الصحفي "علوان زعيتر على بحلب العسكرية

 المركزي لمحافظة الرقة.

 (مصير مجهول21) 

 يوماً. 61( منهم مضى على اختفائهم أكثر من 6( من الصحفيين والمدونين ما زال مصيرهم مجهوالً، )22) 

 يأجنب ( اعالمي21) 

ي دمشق مستوى تعاطي الحكومة السورية مع اإلعالم األجنبي هو تعاطيها مع وكالة األنباء "رويترز" التي قامت بسحب أوراق اعتماد مدير مكتبها ف أكثر ما ُيثير االنتباه في -*

 كبير أبلغ اإلعالم بوزارة كبيراً  سؤوالً م) إن: "رويترز" أعلنتوقد يم تغطية "غير مهنية وكاذبة" لألحداث في سوريا, دبحجة تق 15/11/1122األردني "خالد يعقوب عويس" بتاريخ 

(. هذا باإلضافة إلى توقيف الفور على المغادرة منه طالباً  مهنية وغير كاذبة أخبار إنها المسؤول قال ما بسبب البالد من مطرود وبأنه اعتماده أوراق بسحب عويس رويترز مراسلي

ة التلفزيونية "آيات بسمة" والمصّور التلفزيوني "عّزت بلطجي" وكالهما لبناني الجنسية, والمصّور السوري "خالد " في سوريا, هم كل من المعدّ رويترزأربع مّمن يعملون مع "

 الحريري", ومراسل الوكالة األردني "سليمان الخالدي". 

األراضي السورية أثارت اهتماماً واسعاً خاصة حالتي الصحفي من جهة أخرى فإن حاالت االنتهاك الواقعة بحق مراسلي وكاالت األنباء واإلعالميون األجانب العاملون على  

, ثّم تحّدث بعد عودته إلى فرنسا عن 1/15/1122وحتى  9/12/1122والذي اعتقل من  "Radio France Culture"الجزائري "خالد سيد مهند" الذي كان يعمل في دمشق لصالح 

التعذيب والذي وصل حد تهديده بقطع عضوه الذكري. كذلك أثارت حالة مراسلة قناة "الجزيرة اإلنكليزي" الصحفية "دوروثي الترهيب الذي تعّرض له أثناء اعتقاله كشكل من أشكال 

لعديد من , وبعد ا19/12/1122اإليرانية( فور وصولها إلى مطار دمشق بتاريخ  -األمريكية -بارفاز" اهتمام المراقبين, حيث اختفت الصحفية التي تحمل الجنسّيات )الكندية

حكومة إيران,  ظهرت "دوروثي"  المناشدات من أجل معّرفة مصيرها التي ردت عليها السلطات السورية بإنكار معرفة مصيرها, بأقاويل عن أّن السلطات السورية سلّمتها إلى

, جميعها انتهت ة( حال 21ايقات على األراضي السورية بلغ )ّرضوا لمضقادمة من مطار طهران. ويذكر أّن مجموع اإلعالميين والمراسلين األجانب الذين تع 28/15/1122بتاريخ 

 بمغادرتهم األراضي السورية. 
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ة ارية في سورية, وبخاصة قناتعّرضت العديد من الفضائيات اإلخبارية العربية إلى هجمات قاسية من قبل موالين للنظام السوري, نتيجة تغطيتها اإلخبارية لألحداث الج -*

. ويذكر أن مدير مكتبها عبد الحميد  19/2/1122"الجزيرة" التي تعّرض مكتبها في دمشق إلى هجوم من قبل بعض الغاضبين, مّما اضّطر المكتب إلى إعالن وقف أعماله بتاريخ 

 .اإلعالم وزارة مراجعة منه طلب وكذلك, مختلفة أمنّية لجهات ةمرّ  من أكثر استدعاءه تمّ  قد وكان. ذكر ما وفق لها تعّرض التي الضغوط نتيجة استقالته توفيق كان قد أعلن

يض ضّد القناة فكان من أبرزها من جهة ثانية كانت  شركتي المحمول السوريتين قد أوقفتا خدمات "أخبار الجزيرة النصّية" في وقت سابق من شهر نيسان, أّما حمالت التحر

 وال إبراهيم" منها نتيجة الضغوط الشديدة التي تعّرضوا لها والتي وصلت حد التهديد بإحراق منزلهم, كما أوضحت اإلعالمية روال إبراهيمتبّرء عائلة اإلعالمية العاملة في القناة "ر

يرة" في بياٍن لها صدر بتاريخ . في حين وصل األمر مؤخراً إلى حد تهديد سالمة العديد من طاقم العاملين فيها وسالمة أسرهم, وهو ما نّددت به قناة "الجز19/5/1122بتاريخ 

 , أوضحت فيه كذلك استعدادها للبدء بإجراءات المالحقة القضائية لمن يقف خلف حمالت التهديد هذه.21/7/1122

ة من جهة ثانية, خاصة التي تعاطت لفوقد اقتضى التنويه بحملة التشويه والتحريض التي شّنها اإلعالم الرسمي واإلعالم الُمقّرب منه ضّد النشطاء من جهة, ووسائل إعالم مخت

" في إشارة إلى تغطية الفضائيات مع الموضوع السوري من زاوية مختلفة لرواية الحكومة السورية, حيث يعمد اإلعالم الرسمي إلى اعتماد صيغة "تكذيب ما تبثه قنوات الفتنة

منع فيه هذه الفضائيات من ممارسة عملها بحرية داخل األراضي السورية, هذا باإلضافة إلى محاولة التهّجم اإلخبارية العربية مثل فضائيتي "الجزيرة" و"العربية", في الوقت الذي تُ 

سواهم, وذلك بمختلف الطرق من نشر على مصادر هذه الفضائيات واتهام كل المتعاونين في تأمين هذه المصادر بالتخوين الوطني, وتحديداً "شهود العيان", مصّوري "الفيديو" و
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ات اإلعالم الرسمي واإلعالم الُمقّرب يانات تتهم نشطاء حقوقيين بالعمالة إلى الخارج على صفحات وكالة األنباء الرسمية "سانا" وموقع إخبارية سورية أخرى, إلى استضافة شاشب

 من غير الناطقين برواية النظام السوري لألحداث.منه مثل قناة "الدنيا" لمن يتهجم ويطالب بإنزال الممارسات العنيفة بحق النشطاء واإلعالميين وسواهم 

على تغطية أحداث  مله من حملة تشهير على قناة "الدنيا" نتيجة عمله واحول ما تعّرض يناإلعالمي بعض وقد وصل إلى "المركز السوري لإلعالم وحرة التعبير" شكوى من

 يعملون في وسائل إعالم رسمية سورية أو شبه رسمية. إعالميين زمالءتهديد من  تدرعا. األمر الذي ترافق كذلك باتصاال

ين نتيجة عملهم مع جهاز في المقابل رصد "المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير" بعض الحاالت التي تعّرض فيها إعالميون سوريون للمضايقات من قبل أفراد مجهول

ير موقع شام برس "علي جمالو" ومدير تحرير جريدة الثورة "مصطفى المقداد"  اللذين تعرض منزلهما لالحتراق اإلعالم الحكومي أو أجهزة إعالمية ُمقّربة منه. كما حصل مع مد

 وكذلك ما تعّرض له طاقم عمل التلفزيون السوري في محافظة الالذقية من مضايقات.

مجال العمل اإلعالمي تمارس بحق اإلعالميين والمدّونين العاملين في سوريا، من  إلى اليوم ال تزال ممارسات االعتقال التعّسفي والترهيب ومختلف أشكال التضيّيق على -* 

التعبير التي ووُيدين كافة أشكال قمع حرية الرأي  هنا ُيعرب المركز السوري لإلعالم وحّرية التعبير عن بالغ قلقه إزاء استمرار االنتهاكات الواقعة  بحق اإلعالميين في سوريا ، كما

  إعالميين ومثقفين سوريين وعاملين في مجال اإلعالم.طالت وتطال 

ن يمأضمان وت عم في سورياللعمل مام جميع وسائل االعالم أفتح الباب كذلك هم فوراً.سراح ن وإطالقين والمثقفيالصحافي منبمعرفة مصير المعتقلين وعليه يطالب المركز 

 تلك الحقوق. خطوات عاجلة وفعالة لضمان  معنيةن تتخذ السلطات الأو حرية وسالمة الصحفيين والعاملين في المجال االعالمي 

على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة منه  18اعتقال الصحفيين ُيعد انتهاكا صارخا للدستور السوري الذي نصت المادة خاصة وأن 

 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ.  12/2/1122بتاريخ  262ين المرسوم األخرى. ويتنافى مع مضاموكافة وسائل التعبير 

لعام  2718 رقم األمن مجلس قرارويتعارض أيضاً و منه. 29المادة  وُيعد انتهاكاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة, خاصة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كما و

، وهو القرار الموافق لمجموعة اتفاقيات ومعاهدات دولّية أخرى المسلح النزاع مناطق في وحمايتهم احترامهم يجب مدنيين أشخاصاً  حفيينالص اعتبار ضرورة إلى الداعي ,1116

لحرب, والبروتوكولين بشأن معاملة أسرى ا 2929 أغسطس/آب 21 المؤرخة جنيف اتفاقيات إلىأكّدت على ضرورة حماية الصحفيين في حال النزاع الُمسلّح, حيث أشار القرار 

من البروتوكول اإلضافي األّول الُمتعلّق بحماية الصحفيين العاملين في بعثات مهنية محفوفة بالمخاطر في  79, وبخاّصة المادة 2977حزيران/ يونيه  8اإلضافيين المؤرخين في 

 مناطق النزاع الُمسلّح. 
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 جدول األسماء و االنتهاكات

 الوضع القانون الخلفية تاريخ االعتقال المهنة المكان االعتق االسم الرقم 
تاريخ إطالق 

 السراح
 مالحظات

 15/3/2011 صحفي وناشط دمشق صبر درويش 1
مشاركة في مظاهرة 

 الحميدية

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
24/3/2011 

 -تعّرض للتعذيب بالكهرباء -أفرج عنه من قبل األمن

 الكرباج. -الكرسي األلماني

 دمشق درويشمازن  2
رئيس المركز السوري 

 لإلعالم وحرية التعبير 
16/3/2011 

اعتصام االهالي أمام 

 الداخلية

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
16/3/2011 

تعرض للضرب باستخدام الهراوت أمام الداخلية 

 وأفرج عنه من قبل األمن

 16/3/2011 صحفي وناشط دمشق كمال شيخو 3
اعتصام االهالي أمام 

 ليةالداخ
 10/5/2011 احيل للقضاء

تعرض للضرب باستخدام الهراوت أمام الداخلية وتم 

إخالء سبيله على أن يحاكم طليقا ثم أدرج ضمن العفو 

 82/7/8122الرئاسي. تّم مؤخراً تأجيل محاكمته إلى 

 16/3/2011 كاتب صحفي دمشق طيب تيزيني 4
اعتصام االهالي أمام 

 الداخلية

لم يتم تحويله إلى 

 لقضاءا
 أفرج عنه من قبل  األمن 16/3/2011

 16/3/2011 صحفي ومدون دمشق نبيل شربجي 5
اعتصام االهالي أمام 

 الداخلية
 27/3/2011 احيل للقضاء

تعرض للضرب باستخدام الهراوت أمام الداخلية وتم 

إخالء سبيله على أن يحاكم طليقا ثم أدرج ضمن العفو 

 الرئاسي

 16/3/2011 ة صحفيةكاتب دمشق ناهد بدوية 6
اعتصام االهالي أمام 

 الداخلية
 30/3/2011 احيلت للقضاء

تعرضت للضرب باستخدام الهراوت أمام الداخلية وتم 

إخالء سبيلها على أن يحاكم طليقا ثم أدرج ضمن 

 العفو الرئاسي

7 
نارت عبد 

 الكريم
 16/3/2011 صحفي وناشط دمشق

اعتصام االهالي أمام 

 الداخلية
 30/3/2011 قضاءاحيل لل

تعرض للضرب باستخدام الهراوت أمام الداخلية وتم 

إخالء سبيله على أن يحاكم طليقا ثم أدرج ضمن العفو 

 الرئاسي

 بانياس محمد ديبو 8
شاعر وقاص وصحفي 

 سوري
19/3/2011 

المشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 من قبل األمناختطف من منزله ليال وأفرج عنه  14/4/2011

 دمشق مازن درويش 9
رئيس المركز السوري 

 لإلعالم وحرية التعبير 
22/3/2011 

التصريحات اإلعالمية 

 لوسائل اإلعالم العربية

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أفرج عنه من قبل األمن العسكري 24/3/2011

 19/2/2011 مدون سوري طرطوس أحمد حديفة 10

نشاطه على الفيس بوك 

م الثورات العربية ودع

 على مدونته

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أفرج عنه من قبل األمن العسكري 24/2/2011

 24/3/2011 صحفي  دمشق أكرم أبو صافي 11

صحفي في مؤسسة 

ARAB 

Broadcasting 

Services 

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أردني الجنسيّة 6/4/2011
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12 
صبحي نعيم 

 العسل
 24/3/2011 صحفي  دمشق

صحفي في مؤسسة 

ARAB 

Broadcasting 

Services 

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أردني الجنسيّة 6/4/2011

 دمشق ضحى حسن 13
صحفيّة ومصّورة 

 فوتوغرافية
25/3/2011 

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويلها 

 إلى القضاء
25/3/2011 

"دوكس بوكس"  من منظمي مهرجان سينما الواقع

 فلسطينية الجنسيّة. –أفرج عنها من قبل األمن 

 دمشق زاهر عمرين 14
من القسم اإلعالمي لـ روافد 

 األمانة السورية للتنمية
25/3/2011 

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أفرج عنه من قبل األمن 25/3/2011

 مظاهرة الجامع األموي 25/3/2011 مدون سوري دمشق مناف زيتون 15
لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 اليوجد  26/3/2012

 25/3/2011 صحفي وكاتب حمص فراس النجار 16

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

 6/4/2011 أحيل للقضاء
إخالء سبيل على أن يحاكم طليقا ثم أدرج ضمن العفو 

 الرئاسي

 26/3/2011 معدة تلفزيونية من رويترز دمشق آيات بسمة 17
التحقيق حول طبيعة 

 عمله في سوريا

لم يتم تحويلها 

 إلى القضاء
 اعتقلت اثناء السفر إلى لبنان -لبناني الجنسية  28/3/2011

 26/3/2011 مصورتلفزيوني من رويتر دمشق عزت بللطجي 18
التحقيق حول طبيعة 

 عمله في سوريا

 لم يتم تحويله إلى

 القضاء
 اعتقل اثناء السفر إلى لبنان -لبناني الجنسية  28/3/2012

 دمشق ضحى حسن 19
صحفيّة ومصّورة 

 فوتوغرافية
27/3/2011 

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويلها 

 إلى القضاء
 أفرج عنها من قبل األمن الجوي 1/4/2011

 دمشق زاهر عمرين 20
مي لـ روافد من القسم اإلعال

 األمانة السورية للتنمية
27/3/2011 

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أفرج عنه من قبل األمن الجوي 13/4/2011

 دمشق خالد الحريري 21
مصور سوري يعمل مع 

 "رويترز"
28/3/2011 

التغطية اإلعالمية 

 للمظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 لقضاءا
 أفرج عنه من قبل األمن 3/4/2011

 29/3/2011 مراسل "رويترز" دمشق سليمان الخالدي 22
التغطية اإلعالمية 

 للمظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 اردني الجنسية 2/4/2011

 دمشق ريما الحكيم 23
كاتبة ومحررة موقع 

 "رسالتي"
30/3/2011 

التغطية اإلعالمية 

 للمظاهرات

حويلها لم يتم ت

 إلى القضاء
 أفرج عنها من قبل األمن 30/3/2011

 الالذقية إياد خليل 24
صحفي وعضو اتحاد 

 الصحفيين السوريين
 تعرض العتداء بالضرب 1/5/2011

تعرض العتداء 

 بالضرب

تعرض 

العتداء 

 بالضرب

تعّرض له عناصر من فرع أمن الدولة باالعتداء 

 ه.والضرب واإلهانة حسب ما نشر في بيان ل
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 30/3/2011 صحفي دمشق عامر مطر 25

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أفرج عنه من قبل األمن بعد أن تعرض لتعذيب شديد 14/4/2011

 1/4/2011 رسام كريكتير دمشق جوان زرير 26
المشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
  يوجد ال 4/4/2011

 6/4/2011 صحفي مراسل العربية نت دمشق محمد زيد مستو 27
التغطية اإلعالمية 

 للمظاهرات

احيل للقضاء 

بتهمة النيل من 

 هيبة الدولة

 سوري نرويجي متزوج من امريكية 30/5/2011

 8/4/2011 صحفية وفنانة تشكيلية دمشق شاميرام منديل 28

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 اهراتالمظ

لم يتم تحويلها 

 إلى القضاء
14/4/2011 

كانت قد اختطفت من  -أفرج عنها من قبل األمن

 الشارع

 دمشق خالد سيد مهند 29
 Radioصحفي يعمل مع 

France Culture 
9/4/2011 

التغطية اإلعالمية 

 للمظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
3/5/2011 

ة عن تحدث بعد مغادرته سوري -جزائري الجنسية

 التعذيب الذي تعرض له

 دمشق ملك الشنواني 30
ناشطة في مجال حقوق 

 المرأة وعلى الفيسبوك
11/4/2011 

تصوير المظاهرات 

 والمشاركة فيها

لم يتم تحويلها 

 إلى القضاء
14/4/2011 

اعتقلت من مقر عملها وصودرت اجهزة الكمبيوتر 

 من منزلها

 دمشق فايز سارة 31
كاتب وصحفي، عضو 

 ن دمشقاعال
11/4/2011 

التصريحات اإلعالمية 

 لوسائل اإلعالم العربية
 10/5/2011 أحيل للقضاء

إخالء سبيل على أن يحاكم طليقا ثم أدرج ضمن العفو 

 الرئاسي

 15/4/2011 صحفي دمشق دلير يوسف 32

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 وهو كردي -أة من بيته اختفى فج 3/5/2011

 29/4/2011 مراسلة الجزيرة -صحفية امريكية ايرانية دوروثي بارفاز 33
وضع ملتبس في هذه 

 القضية

لم يتم تحويلها 

 إلى القضاء
18/5/2011 

 -جرى تسليمها إلى إيران ومن هنا أطلق سراحها

 اإليرانية. -الكندية -تحمل الجنسيات األمريكية

 30/4/2011 خرج سينمائيم دمشق فراس فياض 34

تّمت إحالته إلى قاضي 

التحقيق بتهمة محاولة 

النيل من هيبة الدولة ثّم 

قرر القاضي محاكمته 

بتهمة الحض على 

التظاهر, وقد أخلي 

سبيله  بكفالة على أن 

تستمر محاكمته, ثّم 

 شمله العفو الرئاسي. 

حّول إلى محكمة 

 -صلح الجزاء

 دوما

 نت وهو من إدلبمن مقهى انتر 11/5/2011

 3/5/2011 مصور القامشلي أكرم درويش 35
تصوير مظاهرة 

 القامشلي

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أفرج عنه من قبل األمن 7/5/2011

36 

جهاد جمال 

المعروف 

 ب"ميالن"

 5/5/2011 صحفي ومدون حلب

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 اعتقل بمقهى "ميالنو" بحلب 4/6/2011
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 دمشق ملك الشنواني 37

ناشطة في مجال حقوق 

 –المرأة وعلى الفيسبوك 

تكتب مع شبكة "اال دينيين 

 العرب"

9/5/2011 
المشاركة في مظاهرة 

 عرنوس
 15/5/2011 احيلت للقضاء

إخالء سبيل على أن تحاكم طليقا ثم أدرجت ضمن 

 العفو الرئاسي

 11/5/2011 صحفي شقدم عمر بريك 38

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 اعتقل عقب استدعاءه من قبل األجهزة األمنية 16/5/2011

39 
عبد الحميد 

 توفيق
 دمشق

مدير مكتب قناة "الجزيرة" 

 القطرية في دمشق.
 تقديم استقالة تقديم استقالة تقديم استقالة 7/5/2011

أعلن استقالته نتيجة الضغوط التي تعّرض لها وفق ما 

ذكر. وكان قد تّم استدعاءه أكثر من مّرة لجهات أمنيّة 

 مختلفة, وكذلك طلب منه مراجعة وزارة اإلعالم. 

 دمشق غسان سعود 40

صحفي يكتب في صحيفة 

'األخبار' اليومية اللبنانية 

وفي صحيفة 'القبس' 

لبناني  –الكويتية اليومية 

 الجنسيّة.

6/5/2011 
التغطية اإلعالمية 

 للمظاهرات في سوريا

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
6/5/2011 

اعتقل أثناء تواجده قرب الجامع  -لبناني الجنسية 

األموي وكانت معاملة عناصر األمن قاسية جداً معه 

على الطريق من الجامع األموي إلى فرع التحقيق 

ه عشرات المرات بعد العسكري. إذ قام العناصر بركل

أن وضعوا له كيس أسود في رأسه وقاموا بإهانته ولم 

 ينظروا حتى إلى البطاقة الصحفية التي يحملها.

 7/5/2011 صحفية دمشق غدي فرنسيس 41
التغطية اإلعالمية 

 للمظاهرات في سوريا

لم يتم تحويلها 

 إلى القضاء

تّم توقيفها 

 لبضعة أيام

السفير" اللبنانية مراسلة صحيفة " -لبنانية 

 )السابقة(.

 14/5/2011 صحفي حلب رأفت الرفاعي 42
التغطية اإلعالمية 

 للمظاهرات في سوريا

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 يعمل في موقع "شو األخبار" 2/6/2011

 14/5/2011 صحفي حلب موسى الخطيب 43
التغطية اإلعالمية 

 للمظاهرات في سوريا

لم يتم تحويله إلى 

 اءالقض
 يعمل في موقع "شو األخبار" 20/5/2011

 دمشق لينا سنجاب 44
 B.B.Cتعمل في مكتب قناة 

 دمشق –عربي 

استدعاء 

 متكرر
 استدعاء متكرر استدعاء متكرر

استدعاء 

 متكرر

علماً أنّه  -)تّم التحفّظ على المعلومات بناًء على طلبها

 قد تّم استدعاءها مرتين(.

 3/7/2011 وناشطصحفي  دمشق عمر األسعد 45
المشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 اختطف من الشارع 16/7/2011

 9/5/2011 كاتب وصحفي دمشق عمار ديوب 46
المشاركة في مظاهرة 

 عرنوس
 15/5/2011 احيل الى القضاء

إخالء سبيل على أن يحاكم طليقا ثم أدرج ضمن العفو 

 الرئاسي

 31/5/2011 صحفي امشليالق عبد المجيد تمر 47

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

 ال يزال مختفياً  
ال يزال  

 مختفياً 

ما زال مختفيا منذ تاريخ اعتقاله من قبل األمن 

 السياسي.

 1/7/2011 مدون دمشق أنس المعراوي 48
المشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله الى 

 القضاء
28/8/2011 

وقع عربي متخصص في نظام هو مؤسس أول م

 . -تشغيل "اندرويد"

49 
محمد مبارك 

 إبراهيم
 22/3/2011 كاتب ومدون دمشق

المشاركة في 

 المظاهرات

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أطلق سراحه من قبل األمن السياسي 25/3/2011
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 13/7/2011 صحفي دمشق إياد شربجي 50
المشاركة في 

 المظاهرات
 16/7/2011 أحيل للقضاء

تعرض للضرب في المظاهرة وداخل الفرع األمني 

أحيل إلى محكمة  -وأطلق سراحه من قبل القاضي

يُحاكم بتهمتي التظاهر غير الُمرّخص  -صلح الجزاء

من قانون  333-333وإثارة الشغب مواد رقم 

 العقوبات السوري.

 17/7/2011 كاتب وصحفي ريف دمشق علي العبدهللا 51

 تّمت مداهمة المنزل

بحثاً عن ابنه, واعتقل 

 عوضاً عنه. 

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
20/7/2011 

تم مداهمة منزله واعتقاله كما يعاني من وضع صحي 

ُمتردي إثر خضوعه لجراحة قلبية قبل ثالثة أسابيع, 

 وما زال معتقال

52 
محمد نجاتي 

 طيارة
 12/5/2011 كاتب وناشط حقوقي حمص

التصريحات اإلعالمية 

 ل اإلعالم العربيةلوسائ

تم تحويله إلى 

 القضاء
 ال يزال معتقالً 

تم اعتقاله على حاجز أمني, أمام القضاء وافق قاضي 

اإلحالة على إطالق سراحه بكفالة, إالّ أّن إحدى 

دوريّات األمن اعتقلته من باب السجن, وأودعته في 

فرع األمن الجوي ثّم وجهت إليه تهم: التظاهر غير 

 من قانون العقوبات السوري.  333دة الما -المرّخص

53 
محمود عاصم 

 المحمد
 31/5/2011 صحفي القامشلي

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

 ال يزال مختفياً  
ال يزال  

 مختفياً 

ما زال مختفيا منذ تاريخ اعتقاله من قبل األمن 

 السياسي.

 14/09/2011 صحفي وناشط حماة نزار عادلة 54
م إحالته إلى لم تت

 القضاء

لم تتم إحالته إلى 

 القضاء
 ال يوجد 18/09/2011

 8/9/2011 مدّون حلب محمد إياد بطل 55
لم تتم إحالته إلى 

 القضاء

لم تتم إحالته إلى 

 القضاء
 ال يوجد  8/10/2011

56 
رامي سليمان 

 إقبال
 20/3/2011 مواطن درعا

بسبب اتصال مع قناة 

البي بي سي للحديث 

 وضاع هناكعن اال

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 مداهمة منزله في مدينة داعل 24/3/2011

 22/3/2011 كاتب وناشر الالذقية لؤي حسين 57
التصريحات اإلعالمية 

 لوسائل اإلعالم العربية

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 أفرج عنه من قبل األمن 24/3/2011

58 
محمد عوض 

 العمار
 26/4/2011 يباحث وناشط العنف درعا

المشاركة في 

 المظاهرات
 2/6/2011 احيل للقضاء

إخالء سبيل على أن يحاكم طليقا ثم أدرج ضمن العفو 

 الرئاسي

 1/5/2011 محامي وناشط الرقة عبد هللا خليل 59
التصريحات اإلعالمية 

 لوسائل اإلعالم العربية
 إخالء سبيل على أن يحاكم طليقا 30/5/2011 احيل للقضاء

 13/7/2011 صحفي ومخرج سينمائي دمشق ضال حسنن 60
المشاركة في مظاهرة 

 الميدان
 16/7/2011 أحيل للقضاء

تم ضربه في المظاهرة وأطلق سراحه من قبل 

يُحاكم  -أحيل إلى محكمة صلح الجزاء -القاضي

بتهمتي التظاهر غير الُمرّخص وإثارة الشغب مواد 

 من قانون العقوبات السوري. 333-333رقم 
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 دمشق مظفر سلمان 61
رئيس قسم التصوير بجريدة 

 "الوطن" السورية
13/7/2011 

المشاركة في مظاهرة 

 الميدان
 16/7/2011 أحيل للقضاء

تم ضربه في المظاهرة وأطلق سراحه من قبل 

يُحاكم  -أحيل إلى محكمة صلح الجزاء -القاضي

بتهمتي التظاهر غير الُمرّخص وإثارة الشغب مواد 

 من قانون العقوبات السوري. 333-333رقم 

 13/7/2011 مدونة دمشق دانا بقدونس 62
المشاركة في مظاهرة 

 الميدان
 16/7/2011 أحيلت  للقضاء

أحيل إلى محكمة صلح  -أطلق سراحها من قبل القاضي

يُحاكم بتهمتي التظاهر غير الُمرّخص وإثارة  -الجزاء

من قانون العقوبات  333-333الشغب مواد رقم 

 وري.الس

 13/7/2011 مصورة دمشق غيفارا نمر 63
المشاركة في مظاهرة 

 الميدان
 16/7/2011 أحيلت  للقضاء

أحيل إلى محكمة صلح  -أطلق سراحها من قبل القاضي

يُحاكم بتهمتي التظاهر غير الُمرّخص وإثارة  -الجزاء

من قانون العقوبات  333-333الشغب مواد رقم 

 السوري.

 2/5/2011 تب وباحثكا دمشق عمر كوش 64
المشاركة في مؤتمر 

 "اسطنبول" بتركيا

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
6/8/2011 

اعتقل األمن الجوي في مطار دمشق الدولي قادما من 

 تركيا

 12/6/2011 كاتب وصحفي الالذقية جهاد نصرة 65
المقاالت النقدية للنظام 

 السوري

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
 نه من قبل الفرع األمني الذي اعتقلهأفرج ع 12/6/2011

 20/5/2011 صحفي وناشط دمشق كمال شيخو 66
المشاركة في مظاهرة 

 ركن الدين

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
22/5/2011 

تعرض لضرب شديد في المظاهرة وأفرج عنه من قبل 

 األمن.

 20/7/2011 مصور ومصمم غرافيك دمشق خلدون البطل 67
ة المشاركة في مظاهر

 القيمرية

تم تحويله إلى 

 القضاء
30/7/2011 

يُحاكم بتهمتي  -أحيل إلى محكمة صلح الجزاء 

-333التظاهر غير الُمرّخص وإثارة الشغب مواد رقم 

 من قانون العقوبات السوري. 333

 22/7/2011 صحفي وناشط دمشق كمال شيخو 68
المشاركة في مظاهرة 

 الميدان

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
23/7/2011 

ظهراَ في  28,11تّم اعتقاله في الساعة  -فرع فلسطين

 حي الميدان وخرج في مثل هذا الوقت ثاني يوم.

69 
محمد جمال 

 الطحان
 20/7/2011 صحفي حلب

ال يوجد معلومات 

 اضافية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 

يحمل شهادة دكتوراه في الفلسفة ,وعضو اتحاد 

اتحاد الصحفيين. ,ومحرر في عضو  -الكتاب العرب

تّم فصله مؤخراً من  -صحيفة تشرين )مكتب حلب(

عمله بسبب عدم االلتزام بالعمل.  اعتقل إثر مداهمة 

 منزله. 

 لم توجه لها أيّة تهم 4/8/2011 صحفية في صحيفة "بلدنا" دمشق إباء منذر  70
لم تتم إحالتها إلى 

 القضاء
8/8/2011 

 -في منطقة "جرمانا"اختطفت نهاراً من مقهى 

 األمن السياسي -دمشق

 دمشق عاصم حمشو 71

مدّون وناشط في تغطية 

أخبار المظاهرات وتوثيق 

 االعتقاالت

4/8/2011 

إنشاء جمعية بقصد  -2

تغيير كيان الدولة 

االجتماعي  -االقتصادي 

 313، المادة 

إضعاف الشعور  -8

القومي أو إيقاظ النعرات 

تّم تحويله إلى 

 القضاء
 قيد المحاكمة

 -اختطف نهاراً من مقهى في منطقة "جرمانا"

 األمن السياسي -دمشق
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 العنصرية أو المذهبية،

 823المادة 

نقل أنباء كاذبة من  -3

شأنها أن توهن نفسية 

 823األمة، المادة

اجتماعات خاصة  -4

وتظاهر وشغب 

وتحريض على التظاهر 

والشغب ،المادة 

، 333،المادة 333

 823المادة 

 دمشق رودي عثمان 72

مدّون وناشط في تغطية 

أخبار المظاهرات وتوثيق 

 االعتقاالت 

4/8/2011 

إنشاء جمعية بقصد  -2

تغيير كيان الدولة 

االجتماعي  -االقتصادي 

 313، المادة 

إضعاف الشعور  -8

القومي أو إيقاظ النعرات 

العنصرية أو المذهبية، 

 823المادة 

نقل أنباء كاذبة من  -3

ها أن توهن نفسية شأن

 823األمة، المادة

اجتماعات خاصة  -4

وتظاهر وشغب 

وتحريض على التظاهر 

والشغب ،المادة 

، 333،المادة 333

 823المادة 

تّم تحويله إلى 

 القضاء
 قيد المحاكمة

 -اختطف نهاراً من مقهى في منطقة "جرمانا"

 األمن السياسي -دمشق

 4/8/2011 صحفي وناشط دمشق عمر األسعد  73

إنشاء جمعية بقصد  -2

تغيير كيان الدولة 

االجتماعي  -االقتصادي 

 313، المادة 

إضعاف الشعور  -8

القومي أو إيقاظ النعرات 

العنصرية أو المذهبية، 

 823المادة 

نقل أنباء كاذبة من  -3

تّم تحويله إلى 

 القضاء
 قيد المحاكمة

 -اختطف مساًء من مقهى في منطقة "الشعالن"

 األمن السياسي -دمشق
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شأنها أن توهن نفسية 

 823األمة، المادة

اجتماعات خاصة  -4

وتظاهر وشغب 

 وتحريض على التظاهر

والشغب ،المادة 

، 333،المادة 333

 823المادة 

 4/8/2011 صحفية  دمشق هنادي زحلوط 74

إنشاء جمعية بقصد  -2

تغيير كيان الدولة 

االجتماعي  -االقتصادي 

 313، المادة 

الشعور  إضعاف -8

القومي أو إيقاظ النعرات 

العنصرية أو المذهبية، 

 823المادة 

نقل أنباء كاذبة من  -3

شأنها أن توهن نفسية 

 823األمة، المادة

اجتماعات خاصة  -4

وتظاهر وشغب 

وتحريض على التظاهر 

والشغب ،المادة 

، 333،المادة 333

 823المادة 

تّم تحويله إلى 

 القضاء
 قيد المحاكمة

 -نهاراً من مقهى في منطقة "جرمانا"اختطفت 

 األمن السياسي -دمشق

 دمشق فادي زيدان 75

مدّون وناشط في تغطية 

أخبار المظاهرات وتوثيق 

 االعتقاالت

4/8/2011 
المشاركة في مظاهرة 

 "الشعالن"

لم تتم إحالته إلى 

 القضاء
6/8/2011 

تّم اعتقاله إثر مسير حمل عنوان "سلميون كزهر 

تعّرض  -منطقة "الشعالن" -دمشق  البنفسج" في

 للضرب أثناء اعتقاله

76 
جهاد جمال 

 )ميالن(
 4/8/2011 صحفي ومدون دمشق

المشاركة في مظاهرة 

 "الشعالن"

لم تتم إحالته إلى 

 القضاء
 ال يوجد  2/10/2011

 دمشق  مريم حداد 77

صحفية في مجلة 

مصممة أزياء  -"مقاربات"

 لألعمال الدرامية 

 لم توجه لها أيّة تهم 11/8/2011
لم يتم تحويلها 

 إلى القضاء
23/8/2011 

 3الساعة  -اختطفت من مقهى "الهافانا" في دمشق

 ظهراً. 

 26/7/2011 كاتب الحسكة حسين عيسو 78
المشاركة في مظاهرة 

 في الحسكة

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
26/7/2011 

أفرج عنه بعد ساعات من اعتقاله من قبل األمن 

 اسيالسي
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 11/8/2011 صحفي السويداء سامي الحلبي 79
المشاركة في مظاهرة 

 السويداء

لم يتم تحويله إلى 

 القضاء
17/8/2011 

تم اعتقاله من قبل األجهزة األمنية مع مجموعة من 

 النشطاء بعد أن تعرضوا للضرب

80 
طارق سعيد 

 بلشة
 19/8/2011 مصّور الالذقية 

تصوير األحداث في 

 قيةالرمل والالذ
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 

سنوات / سنة(, ساهم في  3متزوج وأب لبنتين)

تصوير المظاهرات واقتحامات عناصر األمن السوري 

لمدينة الالذقية. كما ظهر أكثر من مرة على أكثر من 

 قناة كشاهد عيان من الالذقية باسم "أبو محمد"

81 
محمد سامي 

 الكيال
 20/8/2011 صحفي دمشق

التغطية اإلعالمية 

والمشاركة في 

 المظاهرات

أحيل إلى القضاء 

بتهمة التظاهر 

 غير المرخص

 ال يوجد 29/8/2011

 22/8/2011 كاتبة وصحفية السويداء مانيا العنداري 82
المشاركة في مظاهرة 

 السويداء

لم تتم إحالتها إلى 

 القضاء
 أة والطفلكاتبة في مجلة الثرى المختصة بقضايا المر 22/8/2011

83 
عبد المجيد 

 راشد الرحمون
 23/8/2011 صحفي حماه

المشاركة في 

 المظاهرات االحتجاجية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 
 اليوجد 

84 
عامر عبد 

 السالم
 لم توجه له أيّة تهم 30/8/2011 صحفي دمشق

لم تتم إحالته إلى 

 القضاء
19/9/2011 

شارع "الحلبوني" في  تّم توقيفه من -األمن السياسي

 دمشق. 

 4/9/2011 صحفي وناشط دمشق عامر مطر 85

على خلفية نشاطه 

اإلعالمي في تغطية 

 المظاهرات

تّم تحويله إلى 

 القضاء
 قيد المحاكمة

تّمت مداهمة المنزل  –األمن العسكري  -اعتقاله الثاني

 في الثانية ليالً. 

 الرقة علوان زعيتر  86

كاتب وصحفي مستقل, 

حرر سايق في جريدة م

 "البناء" اللبنانية 

16/3/2011 

تّم اتهامه بالتواصل مع 

شخصيات معارضة. 

حكمت محكمة الجنايات 

العسكرية بحلب على 

المعتقل "علوان" 

بالسجن خمس سنوات 

تم إنزالها إلى الثالثة 

عشر شهراً, بجرم إثارة 

العصيان المسلح في 

 سوريا.

تّم تحويله إلى 

 القضاء

ي معتقل ف

السجن 

المركزي 

 لمحافظة الرقة

م وتاريخ 8122-3-21عاد إلى سوريا من ليبيا بتاريخ 

-3-23م وتم اعتقاله بـــ 8122-3-23االستدعاء 

من قبل المخابرات الجوية, تقدم عدة مرات  8122

بطلب إخالء سبيل دون أن يلقى جواب يذكر, صودرت 

 صفحته على الفيس بوك منذ تاريخ االعتقال

 ريف دمشق ل أحمد باللبال 87

دمشق  -خريج كلية اإلعالم

/ مخرج في قناة 8122

 "فلسطين اليوم"

13/9/2011 
ال يوجد معلومات 

 اضافية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 

اعتقل من شعبة التجنيد أثناء مراجعته لهم من أجل 

جواز سفره, إذ راجعوا القوائم لديهم ووجدوا اسمه 

صلوا باألمن الجوي, وقد تعّرض مع المطلوبين فات

للضرب أثناء وجوده في شعبة التجنيد. متزّوج ولديه 

 ولدين. 

 دمشق ملك الشنواني 88

ناشطة في مجال حقوق 

 –المرأة وعلى الفيسبوك 

تكتب مع شبكة "اال دينيين 

22/9/2011 

إنشاء جمعية بقصد  -2

تغيير كيان الدولة 

االجتماعي  -االقتصادي 

تّم تحويلها إلى 

 القضاء
 المحاكمة قيد

هذا هو االعتقال  -اعتقلت من الشارع في دمشق

 الثالث لها. 
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 313ادة ، الم العرب"

إضعاف الشعور  -8

القومي أو إيقاظ النعرات 

العنصرية أو المذهبية، 

 823المادة 

نقل أنباء كاذبة من  -3

شأنها أن توهن نفسية 

 823األمة، المادة

اجتماعات خاصة  -4

وتظاهر وشغب 

وتحريض على التظاهر 

والشغب ،المادة 

، 333،المادة 333

 823المادة 

 دمشق ياسر خياط 89
مدير منتدى جامعة  -مدّون

 دمشق
 لم توجه له أيّة تهم 11/5/2011

لم تتم إحالته إلى 

 القضاء
2/6/2011 

الساعة  -اعتقل من مقر عمله في "عين ترما"

 الرابعة عصراً. 

 دمشق مصعب مسعود 90
ي في وكالة األنباء صحف

 السورية "سانا"
1/10/2011 

ال يوجد معلومات 

 اضافية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 

كتب باسم مستعار مع موقع "إيالف"  -حالة اختفاء

اإللكتروني مقاالً بعنوان: )القرارات الطائفيّة لوزير 

 اإلعالم(.

 دير الزور زهير المشعان 91

عضو مجلس اللجنة 

ية لوحدة الشيوعيين الوطن

 ومراسل جريدة "قاسيون"

10/8/2011 

كتابة مواد عن أحداث 

دير الزور في جريدة 

 "قاسيون"

لم تتم إحالته إلى 

 القضاء
 ال يوجد 7/10/2011

92 
عادل وليد 

 خرسة
 17/08/2011 مراسل صحفي حماة

ال يوجد معلومات 

 اضافية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 
 ال يوجد 

 18/05/2011 صحفية وفنانة تشكيلية دمشق شاميرام منديل 93
ال يوجد معلومات 

 اضافية

تّم إحالتها إلى 

 القضاء
 ال يوجد 31/05/2011

 دمشق رودي عثمان 94

مدّون وناشط في تغطية 

أخبار المظاهرات وتوثيق 

 االعتقاالت

27/05/2011 
لم تتم إحالته إلى 

 القضاء

لم تتم إحالته إلى 

 القضاء
 ال يوجد 29/05/2011

95 
 دمشق شون ماكاليستر

مخرج سينمائي يعمل  

 bbc  14/10/2011لصالح  

لم تتم إحالته إلى 

 القضاء

لم تتم إحالته إلى 

 اختطف من الشارع -الجنسية بريطاني  19/10/2011 القضاء

96 
 16/10/2011 كاتب وناشط  دمشق إحسان طالب

ال يوجد معلومات 

 اضافية
 ياً ال يزال مختف 

ال يزال  

 مختفياً 
اعتقل في منطقة المزة بعد نصب كمين له باالتصال به 

 من هاتف صديق له تم اعتقاله بنفس اليوم

 3/9/2011 كاتب الحسكة حسين عيسو 97
ال يوجد معلومات 

 اضافية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 

قامت دوريّة من مخابرات القوى الجويّة باعتقاله من 

 منزله  
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98 
 24/3/2011 صحفي في جريدة الثورة  دمشق معن عاقل

التصريحات اإلعالمية 

 لوسائل اإلعالم العربية

لم تتم احالته 

 للقضاء
24/3/2011 

 اليوجد 

99 
 13/4/2011 مدون دمشق وسيم حسن

 لم تتم احالته للقضاء
لم تتم احالته 

 للقضاء
15/4/2011 

 يعمل كمبرمج للمواقع االلكترونية

100 
 24/10/2011 مدون دمشق سين غريرح

ال يوجد معلومات 

 اضافية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 
 حالة اختفاء

101 
جهاد جمال 

 )ميالن(
 14/10/2011 مدون دمشق

ال يوجد معلومات 

 اضافية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 
 حالة اختفاء

102 
وائل يوسف 

 أباظة
 25/10/2011 صحفي دمشق

يوجد معلومات  ال

 اضافية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 

تقدمت أسرته ببالغ رسمي للشرطة  -حالة اختفاء 

 حول اختفائه

103 
 25/10/2011 صحفية دمشق لينا ابراهيم

ال يوجد معلومات 

 اضافية
 ال يزال مختفياً  

ال يزال  

 مختفياً 

تقدمت أسرتها ببالغ رسمي لشرطة  -حالة اختفاء 

 ا حول اختفائهاحرست

104 
 دمشق رفاء المصري

مدونة وصحفية في القسم 

 24/10/2011 االعالمي لجامعة القلمون

ال يوجد معلومات 

 اضافية

لم تتم احالته 

 للقضاء
 ال معلومات 29/10/2011

105 
 صحفي في صحيفة بلدنا دمشق همام حداد

أجبر على 

 تقديم استقالته

أجبر على تقديم 

 استقالته

تقديم  أجبر على

 استقالته

أجبر على 

 تقديم استقالته
 ال معلومات

106 
 30/8/2011 مراسل سانا درعا فؤاد عبد العزيز

ال يوجد معلومات 

 اضافية

لم تتم احالته 

 2/9/2011 للقضاء
 ال معلومات

107 
 30/8/2011 مراسل الوطن درعا محمد العويد

ال يوجد معلومات 

 اضافية

لم تتم احالته 

 2/9/2011 للقضاء
 ال معلومات

108 
 2/4/2011 كاتب دمشق مصطفى سعيد

 نشاطه على الفيس بوك 
لم تتم احالته 

 2/4/2011 للقضاء
 تعرض للضرب واالهانة -تم مداهمة منزله واعتقاله 
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 دمشق باسل المانع

محامي ومشرف على موقع 

 4/7/2011 شام تايمز

المشاركة في 

المظاهرات ونشاطه 

 على االنترنيت 

 ل للقضاءأحي

1/11/2011 

ثم  21/9/8122أحيل إلى القضاء العسكري بتاريخ 

-أصدر القاضي قراره بمنع محاكمته لعدم توفر الدليل 

والتخلي عن الدعوى لقاضي التحقيق المدني بدمشق 

 -ليحاكم بتهمة نشر أنباء كاذبة واالشتراك بالتظاهر

 3111قرر قاضي االحالة الثالث اخالء سبيله بكفالة 

 سل.

110 
خالد يعقوب 

 دمشق عويس

مدير مكتب "رويترز" في 

 25/3/2011 دمشق

 تغطيته ألحداث درعا
لم تتم احالته 

 للقضاء

25/3/2011 

سحبت السلطات السورية أوراق اعتماده وطردته من 

سوريا بسبب ما قال مسؤول في وزارة اإلعالم 

السورية أنه تغطية خالد عويس الكاذبة وغير المهنية 

 ث. لألحدا

سميرة  111

 دمشق المسالمة

رئيسة تحرير صحيفة 

 8/4/2011 "تشرين" الحكومية

حديثها مع فضائية 

"الجزيرة" حول أحداث 

 درعا

لم تتم احالته 

 للقضاء
8/4/2011 

أنهت السلطات السورية عملها في رئاسة تحرير 

 صحيفة "تشرين" الحكومية. 
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 دمشق جورج بغدادي

مراسل وكالة "دويتشه 

 1/4/2011 لله" في

اعتقل أثناء عمله في 

 تغطية األحداث

لم تتم احالته 

 للقضاء
3/4/2011 

نفى أن يكون قد تّم اعتقاله بشكل قصدي وإنّما تّم 

توقيفه مع مجموعة نشطاء وأطلق سراحه بعد 

 التعّرف على هويته كمراسل لوكالة أنباء.
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 دمشق خليل هملو

يعمل مع "يونايتيد برس 

رئيس  -نال"إنترناشيو

تحرير موقع "أخبار 

يعمل مع صحيفة  -اليوم"

 24/5/2011 "تشرين" الحكومية. 

اعتقل أثناء عمله في 

 تغطية األحداث

لم تتم احالته 

 للقضاء

26/5/2011 

نفى أن يكون قد تّم اعتقاله بشكل قصدي, وإنّما مع مع 

مجموعة نشطاء وأطلق سراحه بعد التعّرف على 

 هويته كإعالمي. 
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 دمشق خليل هملو

يعمل مع "يونايتيد برس 

رئيس  -إنترناشيونال"

تحرير موقع "أخبار 

يعمل مع صحيفة  -اليوم"

 10/3/2011 "تشرين" الحكومية. 

اعتقل أثناء عمله في 

 تغطية األحداث

لم تتم احالته 

 للقضاء

12/3/2011 

 ال معلومات


