
سوريا 

اغتياالت مستهدفة
ازدياد عدد املواطنني الصحافيني ضحايا االغتياالت واالعتقاالت يومياً

12/07/2012–  مراسلون بال حدود 

 علمت مراسلون بال حدود ببالغ األسى باغتيال مواطنني صحافيني سوريني، كما أنها تأكدت من وفاة ثالثة
منهم، خسر أحدهم على األقل حياته بينما كان ميارس نشاطاً صحافياً.

  ضحية اغتيال مستهدف من القوى األمنية في املليحة (ضواحيصهيب ديب، وقع 2012 متوز/يوليو 4في 
تورطني في كان من أكثر الـناشطني اـمل نه  وية، لـك درسة الثاـن يزال في اـمل كان ال  هذا اـلشاب   دـمشق). مع أن 

املدينة، ال سيما في نشر األخبار املتعلقة باالنتفاضة والقمع.

  سنة في20 مصرعه برصاص قناص عن عمر يناهز عمر الغنطاوي حزيران/يونيو املاضي، القى 21في 
.  حمص فيما كان يصور قصف حيي جوبر والسلطانية فقد غادر هذا الفني في مجال الهواتف اجلوّالة قبل 

التي وثق االنتـهاكات  يديو التي ـت صاحب مئات اـلصور وأفالم الـف وهو  ثورة.  ته لتغـطية اـل  بدء االنتـفاضة وظيـف
ارتكبها نظام بشار األسد.

طاويكان  ووالدعـمر الغـن سد، الرـئـيس اـلـسابق ـلـسوريا  حافظ األ صور  إحدى    مـعـروفاً أـيـضاً بتمزـيـقه 
 الديكتاتور احلالي، في حي بابا عمرو، ما كلّـفه استهداف ـبرصاص ـقناص أصابه في صدره. وبعد ـمضيه

ثالثة أشهر في السرير، استأنف عمله ما إن أصبح بحالة صحية جيدة.

  حزيران/يونيو25 بالرصاص في غياث خالد احلموريةوقد متكنت مراسلون بال حدود من التأكد من مقتل 
 في دوما (ضواحي دمشق) بينما كان يصور عملية بقيادة اجليش السوري احلر.2012

املواطنني اـلصحافيني  تل  يد مـق مت تأـك لدةمـحمد ـحمدو حالقكذلك،  ناء ـقصف ـب في أـث الذي القى ـمصرعه    
  الذي القى حتفه في تفجير في دوماسامر خليل السطلة، و2012 متوز/يوليو 2إعزاز (شمال حلب) في 

 بيد أن املنظمة لم تنجح حتى اآلن في إجالء الظروف الدقيقة لوفاتهما..2012 حزيران/يونيو 28في 

إفراج

 ، وهو صحافي يعمل في صحيفةعبد الرحمن مطرتعرب مراسلون بال حدود عن بالغ ارتياحها لإلفراج عن 
في  ية  يو 9احلـياة العرـب متوز/يوـل   وفقاً لبعض املعارضني مت إلقاء القبض عليه قبل شهر بسبب.2012 

دولة" بة اـل من هـي يل  قومي" و"الـن شعور اـل و"إضعاف اـل باء كـاذبة"،  شر أـن بـ"ـن هم  أنه اـت وذكر  ها.   مـقاالت كتـب
و"املشاركة في مظاهرات غير مرخص لها".

 ال يجوز لعملية اإلفراج هذه أن تطغى على مصير العشرات من اإلعالميني املحترفني واملواطنني اإللكترونيني
املدوّن  هؤالء،  ومن ـبـني  في اـلـسجون اـلـسورية.  ريرالذين يقـبـعون حاـلـياً  في حـسني ـغ الذي اعـتـقل   18 



عبيرشـباط/فبراير  ركز اـلسوري لإلعالم وـحرية الـت مع في اـمل أنه، 15  بدو  رونت آـخرين، وـي  بـحسب منـظمة ـف
، قد باشر بإضراب عن الطعام احتجاجاً على إبقائه قيد االحتجاز مبعزل عن العالم اخلارجي.الين ديفندرز

 تكرر مراسلون بال حدود دعوتها إلى اإلفراج الفوري وغير املشروط عن كل املحترفني اإلعالميني واملواطنني
 الصحافيني املسجونني في سوريا، مشيرة إلى أن السلطات السورية قد تعهدت بإطالق سراح كل السجناء

السياسيني في إطار خطة كوفي عنان.
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