
سوريا 

صحافيون محاصرون 

املأزق حل  إلى  وروسيا اـلسعي  لى اـلصني  شعب ـحمص: ـع مع  فخ  في اـل قاع اـلصحافيني  مة بإـي  دـمشق متـه
السوري

 تدين مراسلون بال حدود رفض السلطات السورية السماح بإجالء الصحافيني الفرنسيني إديت بوفييه ووليام
 داـنيالز، والبرـيطاني بول كونروي، ورفات ماري كولفني ورميي أوشليك. ـبتذرّعها ـبادعاءات ـكاذبة، تـثبت عن
في كونروي املـصابني  وبول  بوفييه  إديت  عن قلقـها العمـيق عـلى مـصير  عرب املنظـمة  لذا، ـت صارخ.   خـبث 

في  مرو  ابا ـع في ـب وسائل اإلعالم  قر  في خالل ـقصف ـم لى22ساقهما  سلطات ـع وحتث اـل اط/فبراير،  شـب   
احترام وقف إطالق النار والسماح بإجالء الصحافيني ووصول املساعدات إلى مجمل السكان.

 تناشد مراسلون بال حدود على وجه التحديد الصني وروسيا اللتني استخدمتا حق النقض ضد مشروع قرار
في  سوريا  يدين  الذي  من  شبـاط/فبراير 4مجـلس األ  ، حتـمّل مـسؤوليتهما والـضغط عـلى حكـومة2012 

دمشق لوقف العنف ضد السكان بغية تنظيم عملية إجالء اإلعالميني العالقني في جحيم حمص.

 تتحمل الصني وروسيا مسؤولية كبيرة في تدهور الوضع اإلنساني وتفاقم العنف في سوريا، ـمبنع ما كان
وسكان ـحمص الذين يواـجهون ـحصاراً ـمنذ عدة أسابيع نزاع.  ية لـتسوية اـل  ـميكن أن يؤدي إلى ـمبادرة دوـل
 وقصفاً مستمراً، بدأ يعاني نقصاً حاداً في الغذاء واملاء واألدوية. ومن املرتقب أن يتغيّب البلدان عن مؤمتر

في  قد  الذي يـع سوريا"  شـباط/فبراير 24"أصدقاء  قدمي ـمساعدات2012  ية لـت تونس إلعداد ـخطة دوـل في    
ية  إـنسانية لـلشعب اـلسوري. وقد اـنضمت منظمة ـمراسلون بال حدود إلى دعوة إلى "إرساء استراتيجية دوـل

لوضع حد النتهاكات حقوق االنسان في سوريا" (الوصلة).

  املركز اإلعالمي2012 شباط/فبراير 22إذا كانت تقارير متطابقة تشير إلى أن اجليش استهدف عمداً في 
ابا ـعمرو واـلصحافيني األجانب في  شـباط/فبراير، ـفقد رـفعت ـجلنة التحـقيق اـملستقلة التاـبعة لألمم23في ـب   

 املتحدة في سوريا، برئاسة باولو بينهيرو، تقريراً عن انتهاكات حقوق اإلنسان في البالد مسلّطة الضوء على
 مسؤوليات في أعلى مستويات الدولة السورية واـجليش، في إطار الئحة أبقيت سرية وأحيلت إلى املفوضية
عن اـلوضع روسيا واـلصني أن تغفال الـنظر  عد ـيجدر ـب لم ـي عة لألمم املـتحدة. ـف  اـلسامية حلـقوق اإلـنسان التاـب



 السائد وتشال املجتمع الدولي. وينبغي أن يكون االجتماع اخلاص الذي سيعقده في األسبوع املقبل مجلس
حقوق اإلنسان في جنيف مناسبة التخاذ موقف موحد ضد نظام بشار األسد.

في  يوب  بث عـلى يوـت يديو  شريط ـف اط/فبراير 23في  شـب التي2012  ستقلة  سية اـمل صحافية الفرـن أدلت اـل  ، 
الذي يالز  يام داـن ساقها، واـملصور وـل في  بوفييه اـملصابة بـكسر  إديت  رها  غارو وغـي لو فـي صحيفة  في  مل   تـع

. أصيب  وقد  الوطن لتـلـقي العالج  إلى  عودة الـصحافية  إلى  وضعهما واـحلـاجة  عن   يتمـتع ـبـصحة ـجـيدة 
. أوشليك  رميي  هم املـصور الفرنـسي  أما زميال ساقه  في  مرات  كونروي ثالث  بول   الـصحافي البريـطاني 

والصحافية الفرنسية ماري كولفني فقد القيا مصرعهما في الهجوم.

سوريا بـسبب نـشاطهم املهـني.  في  صحافي الفرنـسي جـيلفي املجـموع، قـتل تـسعة إعالميـني   فـقد قـتل اـل
  كانون الثاني/يناير في مدينة حمص مع أنه دخل البالد بطريقة مشروعة. وفي11 في 2جاكييه من فرنسا 

 ، توفي الصحافي السوري شكري أحمد راتب أبو البرغل متأثراً بجراح أصيب2012 كانون الثاني/يناير 2
  كانون األول/ديسمبر، قتل املواطن29 كانون األول/ديسمبر. وفي 30بها إثر تلقيه رصاصة في رأسه في 

 الصحافي باسل السيد في مدينة حمص، بينما كان يصور تقريراً عن حمام دم في حي بابا عمرو. وبعد أن
  سنة. أما املخرج24استهدفت القوى األمنية في رأسه، توفي في أثناء نقله إلى املستشفى عن عمر يناهز 

  تشرين الثاني/نوفمبر املاضي إثر اعتقاله في اليوم السابق في مدينة20واملصور فرزات جبران فاغتيل في 
  فيما كان املسؤول عن2011 متوز/يوليو 22حمص. وقتل سليمان صالح أبازيد بعيار ناري في الرأس في 

صفحة "أحرار حوران" على فايسبوك. 

 ، قتل رامي السيد من شبكة2012 شباط/فبراير 21القى مواطنان صحافيان سوريان حتفهما أيضاً: في 
 شام اإلخبارية في أثناء قصف، وعمر السوري الذي كان يتعاون منذ شهرين مع وكالة الصحافة الفرنسية

لة  - 3وصرع في لـي الذي يدعى4  وكان هذا اـلصحافي  نة ـحمص.  شـباط/فبراير اـملاضي ـعند ـقصف مدـي   
 سنة من العمر وقد خرج ملساعدة اجلرحى عندما أصيب بقذيفة. 24مظهر طيارة يبلغ 

من عن ـحرية اإلعالم  يدافعون  صحافيني وـناشطني  قي الـقبض ـعلى  بأنه أـل حدود  راسلون بال  تذكّر ـم  كذلك، 
  شباط/فبراير. أطلق سراح النساء بعد ثالثة أيام فيما ال يزال16املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير في 

تسعة رجال، من بينهم مدير املركز، مازن درويش، محتجزين.


