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حصيلة قاتمة 

 2011 مواطنااً صحافيااً ومحترفااً إعلميااً منذ آذار/مارس 33مقتل 

 - مراسلون بل حدود07/06/2012

  في باريس وشاركت مراسلون بل2012 حزيران/يونيو 6بمناسبة اجتماع أصدقاء سوريا الذي انعقد في 

 30حدود فيه بصفتها مراقب، تعّد النظمة الحصيلة القاتمة للوضع السائد في سوريا حيث لقى ما ل يقل عن 

 . وقد اتسمت السابيع2011مواطنااً صحافيااً ومحترفااً إعلميااً مصرعهم منذ اندلع النتفاضة في آذار/مارس 

 الاضية بدموية خاصة: فقد زعم أن أكثر من عشرة مواطني صحافيي قتلوا في سوريا منذ نهاية شهر

  فيمحمد سامي الكيالأيار/مايو. وعلوة على ذلك، علمت النظمة بقلق بالغ باعتقال الصحافي الستقل 

.2012 حزيران/يونيو 27طرطوس (الواقعة إلى جنوب الساحل السوري) في 

 في هذا الطار، أعلنت مراسلون بل حدود: "تدين النظمة بأشد العبارات القمع العنيف وتسارع دوامة العنف في

 بلد بات ضحية الحرب الهلية. في سياق مماثل، يعتبر العلم الحر والستقل ضرورة مطلقة ولكنه أصبح للسف

 أكثر ندرة. وقد شهد شهر حزيران/يونيو وفاة عدد غير مسبوق من الواطني الصحافيي الذين ضحوا بحياتهم

 لينقلوا صور النتفاضة والقمع والن العمليات العسكرية التي تنفّذها الجماعات السلحة الناضلة ضد النظام

بشار السد الذي ل يرحم".

 "وتأمل النظمة في أن تشدد على صعوبة التأكد من أي خبر صادر من سوريا. فقد نجح النظام في فرض تعتيم

 إعلمي حقيقي عن طريق عرقلة وصول الصحافيي الجانب - الذي يواجهون مخاطر جسدية كثيرة في البلد -

 وحبس الحترفي العلميي الحليي الذين يرفضون الشاركة في الدعاية الحكومية. أما الناشطون الحريصون

 على توثيق انتهاكات النظام، فتطاردهم الجهزة المنية بل هوادة علمااً بأن هذه الجهزة ل تتردد عن اغتيالهم أو

تعذيبهم حتى الوت في بعض الحيان".

على درب الحرب

  كيلومتراً جنوب إدلب).40 في جرجناز (الواقعة على بعد وائل عمر برد، قتل 2012 حزيران/يونيو 26في 

  سنة من العمر من الملكة العربية السعودية في نشر أخبار عن الشبكات31سرعان ما تورّط هذا الشاب البالغ 

 الجتماعية حول النتفاضة. بعد ذلك، عاد إلى وطنه سوريا، وبكاميرا بسيطة، أخذ يصّور الظاهرات والفظائع

 التي يرتكبها النظام. بحسب مركز الدوحة لحرية العلم، كان يقوم بتصوير اشتباك بي الجيش النظامي والجيش



 السوري الحر عندما أصابت رصاصة قلبه. وشرح بعض الناشطي أنه عشية وفاته، كان متواجداً في بلدته الم

  كيلومترات شمال شرق إدلب) حيث دفن شقيقه طبيب الطوارئ الذي اغتالته10تفتناز (التي تقع على بعد 

أجهزة الستخبارات.

  برصاص قناص في مدينة حمص، بينماحمزة محمود عثمان حزيران/يونيو، قتل الواطن الصحافي 21في 

 كان يصور قصف الجيش السوري حيي جوبر والسلطانية. وكان يبث أفلم الفيديو التي يصّورها عن الحداث

 في مدينته على النترنت بانتظام ل سيما أنها تشهد معارك عنيفة منذ عدة أشهر. وهو شقيق علي عثمان اللقب

 .تدميره في شباط/فبراير الاضيبـ"الجد"، وهو مواطن صحافي كان يدير الركز الصحافي في بابا عمرو قبل 

.2012 آذار/مارس 28 في القبض عليهوقد ألقت أجهزة الخابرات 

  حزيران/يونيو13 الذي أصيب في بسيم بركات درويش حزيران/يونيو، توفي الواطن الصحافي 15في 

 20 في انفجار بينما كان يقوم بتغطية قصف طائرتي عسكريتي لدينة الرست (التي تقع على بعد 2012

 كيلومتراً إلى شمال مدينة حمص. ودفنت جثته في اليوم نفسه. وكان أحد مؤسسي الركز الصحافي في الرست

وعمد إلى تغطية عدة مظاهرات في النطقة والعمليات التي ينفذها الجيش السوري.

  الذي بدأ حملة ضد النظام منذ آذار/مارسأيهم يوسف الحريري، أصيب 2012 حزيران/يونيو 13في 

 ، بجروح قاتلة إثر انفجار قذيفة في درعا. ورداً على أسئلة مركز الدوحة لحرية العلم، أشار ناشط2011

  سنة من35محلي إلى أنه كان يصور قصف الجيش السوري لحي السد عندما أصيب. إن هذا الشاب البالغ 

 العمر متزوج ولديه خمسة أطفال وسبق أن سجنته أجهزة الخابرات وعذبته مرتي. ولم يقتصر نشاطه على جمع

 العلومات ونشرها، ولكنه امتد إلى تنظيم الظاهرات وإيصال الساعدات إلى أسر الضحايا وتهريب العارضي

عبر دولة الردن الحدودية.

  سنة من العمر22 البالغ عبد الحميد ادريس مطر، قضى الجيش على حياة 2012 أيار/مايو 31في 

 25والذي أصيب بجروح قاتلة بنيران دبابة بينما كان يقوم بتصوير الهجوم على مدينة القصير (الواقعة على بعد 

 كيلومتراً جنوب حمص). كان طالبااً في الهندسة الاازراعية الغذائية في جامعة البعث في حمص. وكان يغطي

الظاهرات وعمليات القوات السلحة الوالية لنظام بشار السد ويبثها باستمرار على يوتيوب.

 16 قتل الشهر الاضي في خالد البكر وأحمد حمادةتذكر مراسلون بل حدود بأن الواطني الصحافيي 

 حزيران/يونيو في القصير على التوالي. 10حزيران/يونيو في حمص و

http://fr.rsf.org/syrie-journalistes-pris-au-piege-dans-l-22-02-2012,41919.html
http://fr.rsf.org/syrie-arrestation-du-citoyen-journaliste-02-04-2012,42229.html


  كيلومتراً شمال حلب) وفاة20بالضافة إلى ذلك، أعلنت لجنة التنسيق في مدينة تل رفعت (الواقعة على بعد 

 ، جراء انفجار قذيفة فيما كان يصور قصف2012 تموز/يوليو 2 الذي يبدو أنه قتل في محمد حمدو حلق

  كيلومتراً شمال حلب). من جانبه، ذكر مركز الدوحة لحرية العلم أن الواطن30مدينة عزاز (الواقعة على بعد 

 28لقى حتفه في تفجير وقع في مدينة دوما (ضاحية دمشق الغربية) في سامر خليل السطلة الصحافي 

  الذي يزعم أنه قتل فيغياث خالد الحمورية. أعلنت رابطة الصحافيي السوريي وفاة 2012حزيران/يونيو 

  في دوما، بينما كان يصور عملية للجيش السوري الحر. إل أن مراسلون بل حدود لم2012 حزيران/يونيو 25

 تنجح بعد في تأكيد خبر مقتل هؤلء الشخاص أو صفتهم كمواطني صحافيي بصااورة مستقلة نظراً إلى صعوبة

الحصول على العلومات من سوريا.

  مواطنااً سوريااً وصحافيااً محترفاا33ً تموز/يوليو، تأكدت مراسلون بل حدود من وفاة 6في الجموع وبتاريخ 

.2011بسبب نشاطهم الصحافي منذ بداية النتفاضة في آذار/مارس 

وفاة في السجن 

تشجب النظمة وفاة الواطني الصحافيي حسن محمد الزهري ورامي اسماعيل إقبال رهن الحتجاز.

  في اللذقية، وهي مدينة2012 نيسان/أبريل 13 في  حسن محمد الزهريبعد أن ألقي القبض على

 ،2012 حزيران/يونيو 11ساحلية تقع شمال البلد، نقل إلى أحد سجون أجهزة الخابرات في دمشق. وفي 

  - على ما يبدو تحت وطأة التعذيب. وكان هذا الشاب البالغ2012 أيار/مايو 17تم إبلغ أسرته بوفاته في 

 سنة من العمر أحد مؤسسي لجنة التنسيق في مدينة اللذقية حيث كان يصور الحتجاجات والقمع.24

 ، في السجن أيضااً عن عمر يناهز2011 كانون الول/ديسمبر 21 الحتجز منذ رامي اسماعيل إقبالتوفي 

  عامااً. لكن مكان وفاته ل يزال غير مؤكد وتاريخها غير معروف. وكان هذا الواطن الصحافي منذ اندلع28

 20النتفاضة، يصور الحداث وينقل الخبار إلى وسائل العلم الجنبية. ألقي القبض عليه للمرة الولى في 

  بعد أن أعطى مقابلة لهيئة الذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي. وبعد إطلق سراحه،2011آذار/مارس 

 اضطر للختباء. فعمدت القوى المنية إلى مداهمة منزله العائلي غير مرة مقدمة على توقيف والده وأشقائه. وفي

  كانون الول/ديسمبر، في خلل عملية للجيش واسعة النطاق في داعل (مسقط رأسه، قرب درعا)، تعّرض21

 لطلق نار وقبض عليه مع عدد كبير من الناشطي. بقي مصيره مجهولً حتى مؤخراً عندما أخلي سبيل أحد

رفاقه في الزنزانة فكشف أن رامي توفي متأثراً بجراحه في السجن.

اعتقال آخر



  كيلومتراً غرب حمص)، اعتقلت القوى60 في طرطوس (الواقعة على بعد 2012 حزيران/يونيو 27في 

  بشكل تعسفي في غرفته بالفندق. وكان قد وصل في اليوم السابق إلىمحمد سامي الكيالالمنية السورية 

 الدينة الساحلية للقاء أحد معارفه الذي استهدف بمحاولة اغتيال من اليليشيات القربة من النظام الحاكم. إن هذا

  سنة من العمر، قد نشر عدة مقالت في26الحامل لشهادة التاريخ من جامعة دمشق والتحدر من حماه والبالغ 

 في دمشق.2011مختلف الصحف والدوريات في النطقة. وسجن في تموز/يوليو 

 بعد تلقي معلومات تفيد بأنه نقل إلى أحد سجون دمشق التابعة لجهزة الخابرات، تعرب مراسلون بل حدود عن

 قلقها إزاء مصير هذا الصحافي. وتدل كل الؤشرات على أنه تعّرض للتعذيب في العتقل. وتدعو النظمة إلى

الفراج الفوري وغير الشروط عنه.


