
 - 2012مقتل مواطن صحافي سادس على يد النظام منذ بداية العام سوريا 
07/05/2012–  مراسلون بال حدود 

 ،2012 أيار/مايو 4 في عبد الغني كعكةعلمت مراسلون بال حدود ببالغ األسى مبقتل املواطن الصحافي 
إثر استهدافه عمداً في مظاهرة في حي صالح الدين في مدينة حلب، شمال غرب سوريا.

مدى جتاهل نظام بشار  في هذا اإلطار، أعلنت املنظمة: "إننا ندين بأشد العبارات هذه اجلرمية التي تبنيّ 
 األسد ألحكام خطة وقف إطالق النار التي حلظها األمني العام السابق لألمم املتحدة كوفي أنان. فقد وسّع
مبا عالم  ية إعالم اـل بذلوها بـغ التي  ناً للجـهود  عوا حـياتهم ثـم الذين دـف صفوف أولئك  كة  ني كـع بد الـغ  اسم ـع

يجري في سوريا. نتقدّم بتعازينا احلارة من أسرته وأقربائه".

 أصيب املواطن الصحافي بعيار ناري في رقبته بينما كان يقوم بتصوير مظاهرة في مدينة حلب. ويبدو أن
 القوى األمنية السورية قد استهدفته بشكل مباشر بعد أن أمرته بوقف التصوير قبيل إصابته بلحظات قليلة.

وما إن نقل إلى أحد املستشفيات املؤقتة على صورة العجلة حتى توفي متأثراً بجروحه.

وبث تـسجيالته عـلى19اعـتاد عـبد الغـني كعـكة الـبالغ  من العـمر فـقط تـصوير مـظاهرات املعـارضة  سنة    
 اإلنترنت، ما تسبب بتوقيفه غير مرة. ووري الثرى في اليوم نفسه في مسقط رأسه تل نصيبني، في محافظة

حلب.

  ففي شهر نيسان/أبريل،.2012يبدو أنه املواطن الصحافي السادس الذي يالقي مصرعه منذ بداية العام 
عن   قل  ما ال ـي صحافنيتوفي  مواطنني  عة  ناني  باإلضافة إأرـب صور اللـب شعبان لى اـمل لي  احلدود ـع  عـلى 

اللبنانية.

.41 يرد على الئحة صيّادي حرية الصحافة الـالرئيس بشار األسدتذكّر مراسلون بال حدود بأن 

في  ذلك،  صحافي 28عالوة عـلى  املواطن اـل ريل، ظـهر  سان/أـب مان نـي مود عـث لي مـح الذي ـع في   قل     28  اعـت
 ،مقابلة أجريت بغرض الكشف عن "خفايا بابا عمرو"، على شاشة التلفزيون السوري في   2012  آذار/مارس 

أيدي املتـمردين وـحيث ـلقي كل من اـلصحافيني  في  تاً  بات مؤـق أوشليكوهو حي في ـحمص   ماري ورميي 
.   شباط/فبراير املاضي  22  في  حتفهما كولفني

إلى ممـارسات اجلمهـورية التي تـرقى  املروّع واالعتـرافات القـسرية  خراج  حدود اإل  تـستنكر مـراسلون بال 
ستخبارات عـلي محـمود عثـمان مت جمعـها، عـرضت أجـهزة اال التي  سالمية اإليرانـية. وفـقاً للمعلـومات   اإل

للتعذيب الشديد منذ اعتقاله.

http://www.youtube.com/watch?v=oVtdEd0Bh8I&feature=related
http://en.rsf.org/syria-lebanese-tv-cameraman-shot-dead-on-11-04-2012,42286.html
http://en.rsf.org/syria-four-citizen-journalists-killed-18-04-2012,42324.html
http://en.rsf.org/syria-concern-for-lives-of-two-citizen-03-04-2012,42234.html
http://en.rsf.org/syria-concern-for-lives-of-two-citizen-03-04-2012,42234.html
http://en.rsf.org/syria-trapped-journalists-killed-in-hell-22-02-2012,41920.html
http://en.rsf.org/syria-bashar-al-assad-president-syria-02-05-2012,42411.html

