
 ك الباب: احلكم ابلسجن على دسورية
 

سبوع على حممد بديع دك الباب، العضو يف "املنظمة الوطنية حلقوق للحكم هذا األ شديد أسفهاتعرب منظمة العفو الدولية عن 
د فيه لكتابته مقاالً ينتق أُدخل السجن منظمة العفو الدولية سجني رأيتعتربه اإلنسان" غري املرخص هبا، ابلسجن ستة أشهر. و 

 إىل اإلفراج عنه فوراً وبال قيد أو شرط.  ، وتدعوغياب حرية التعبري يف سورية
 

"بنشر معلومات   عاماً، مذنب 92الباب، البالغ من العمر  دكيونيو/حزيران، وجدت احملكمة العسكرية أن حممد بديع  92ففي 
كاذبة أو مبالغ فيها ... من شأهنا تقويض هيبة الدولة"، وذلك إثر حماكمته أمام حمكمة دمشق العسكرية. وقد ظل رهن 

مايو/أاير، حيث  29وبدأت حماكمته يف . 9002مارس/آذار  9اعتقاله يف جاز يف سجن عدرا، القريب من دمشق، منذ االحت
يونيو/حزيران، جرى أتجيل حماكمته نظراً لعدم إحضاره من قبل الشرطة العسكرية  2ُعقدت بعد ذلك عدة جلسات استماع. ويف 

 من السجن إىل قاعة احملكمة. 
 

رهن االعتقال  ،عاماً  00يعمل مستشاراً جتارايً ويبلغ من العمر هو كرمي عرجبي، و وما زال سجني رأي حمتمل آخر يف سورية 
على معنوايت البالد". وتعتقد سلباً كاذبة أو مبالغ فيها من شأهنا التأثري   نباءحمكمة أمن الدولة العليا بتهمة "بث أ موُُياكم أما

ت، وكذلك مبا ينشره على هذا املوقع. وجرى منظمة العفو أن اهتامه يتصل إبشرافه على منتدى "أخوية" الشبايب على اإلنرتن
. ومُثل أمام حمكمة أمن الدولة العليا آخر مرة 9002أبريل/نيسان  90، بينما بدأت حماكمته يف 9007 /حزيرانيونيو 7اعتقاله يف 

 .9002يوليو/متوز  90حىت  حيث مت أتجيل اجللسةيونيو/حزيران،  2يف 
 

الباب  دكعرجبي و  سورية:يرجى العودة إىل البيان الصحفي ملنظمة العفو الدولية املعنون  وملزيد من املعلومات بشأن القضيتني،
 ، على املوقع اإلكرتوين: 9002يونيو/حزيران  6، الصادر يف يواجهان حماكمتني جائرتني

-and-%E2%80%98arabji-releases/syria-media/press-http://www.amnesty.org/en/for
20080606-trials-unfair-facing-dekalbab 

 
 يةـخلف

صدرت يف اآلونة األخرية مجلة أحكام ابلسجن ضد عدد من األشخاص اآلخرين يف سورية ملمارستهم السلمية حلقهم يف حرية 
ا التأثري سلباً على ، ُوجد كمال اللبواين مذنباً "ببث أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأهن9002أبريل/نيسان  90التعبري. ففي 

مدة السجن  إىل ُأضيفت سنواتكم عليه ابلسجن ثالث معه وحُ آخر  معنوايت البالد" استناداً إىل مالحظات أبداها أمام معتقل
عاماً احملكوم هبا سابقاً لدعواته السلمية إىل اإلصالح يف سورية. ويف اليوم التايل، ُحكم على حمامي حقوق اإلنسان أنور البين  29

ابلسجن مخس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة تلحق األذى ابألمة"، استناداً إىل بيان أدىل به بشأن حالة وفاة وقعت يف 
 احلجز. 

 
، ُحكم على سبعة شبان ابلسجن من مخس إىل سبع سنوات ملشاركتهم يف تشكيل جمموعة نقاش شبابية 9007ويف يونيو/حزيران 

، أُدين ميشيل كيلو وحممود عيسى "إبضعاف املشاعر القومية" وحكم 9007ة. ويف مايو/أاير ونشر مقاالت مؤيدة للدميقراطي
 اللبنانية.  -سنوات لتوقيعهما مناشدة تدعو إىل تطبيع العالقات السورية  0 عليهما ابلسجن
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