
سوريا 

استهداف صحافي! 

قلق شديد إزاء اختفاء فريق عمل قناة موالية للنظام 

من قـناة ا)خبـارية ا$والـية صحافي%  ثة  بالغ قلقـها إزاء مـصير ث* عن  حدود   تـعرب مـراسلون ب* 
اشتباكات ـب% الجـيش إثر  ارحة  فائهم الـب نذ اخـت هم ـم خبر عـن رشح أي  لم ـي الذين  وسائقهم  ظام   للـن

وقوى ا$عارضة في ضواحي دمشق. 

أغسطس 10في   ، كانت ا$راسلة يارا الصالح وا$صور عبدا� طبرة ومساعده حاتم أبو2012/ آب
وقد تل.  في اـل فذها  ية تـن في عمـل سوري  من الجـيش اـل رقة  بون ـف ماد يواـك وسائقهم حـسام ـع  يحـيى 
ما عودة ـك في طـريق اـل كان  الذي  ها  ريق عمـل صال بـف قدانها ا(ـت عن ـف ساء  في اـ$ ارية  نت ا)خـب  أعـل
س*مته. بحـسب ا$ـرصد الـسوري لحـقوق ا)نـسان، يـبدو أن بالحرص عـلى   بالعـسكري% ا$كلّفـ% 

إحدى فصائل ا$عارضة التي ما زالت هويتها مجهولة حتى تاريخه قد قامت بأسر الصحافي%. 

إذا كان صحيحـاً أن مجموعة من ا$عارضة قد أسرت "في هذا ا)طار، أعلنت مراسلون ب* حدود  : 
 الصحافي%، فيجدر بهذه ا$جموعة أن تؤمن س*متهم. إننا ندعو أعضاءها إلى التعريف عن أنفسهم
وضعهم عن  إلى معلـومات  زالوا عـلى قـيد الحـياة با)ضافة  ما  أدلة تثـبت أن الـصحافي%   وتـقديم 
 الصحي، وإط*ق سراحهم على الفور. ( بدّ من التذكير بأن ك*ً من العامل% في القطاع ا)ع*مي

تابع ل'مم ا$ـتحدة. وـيتوجب ـعلى كل ا$ـتحارب%1738مـحمي بالقرار    اـلصادر عن مـجلس ا&من اـل
   . "التوقف عن استهداف ا$حترف% ا)ع*مي% وا$واطن% الصحافي%

ً ضد ا$ؤسسات ا)ع*مية الرسمية وا$والية من شأن ا(عتداءات ا$رتكبة مؤخرا "وأضافت ا$نظمة  : 
قادة الجـيش لذا، نـطالب  موظفي ا)خبـارية ا&ربـعة.  س*مة   للنـظام أن تنـمي مـخاوف جـدية إزاء 
 اـلسوري اـلحر وا$جلس الوطني اـلسوري تـحمّل ـمسؤولياتهم في هذا اـلصدد وبذل قصارهم )خ*ء

 . "سبيل الصحافي% في أسرع وقت

في خـدمة أداة للدعـاية مـوضوعة  وروبي  التي اعتبـرها ا(تـحاد ا& واقع أن مـقر قـناة ا)خبـارية   "اـل
تل ث*ثة عن مـق أسفر  شق  في دـم يو  يوـن أواخر حـزيران في  استهدف باعـتداء  قد  يس ا&سد  /الرـئ " 
 موظف%. وفي ا&سابيع ا&خيرة، في موازاة هجوم الجيش وا$يليشيات ا$والية للنظام ضد ا$حترف%
 ا)ع*مي% وا$واطن% الصحافي%، تم شنّ اعتداءات أخرى ضد وسائل ا)ع*م الرسمية في دمشق
سوري لحـقوق قـاً للمـرصد اـل تزداد. وـف ظام  وال% للـن صحافي% ا$ طاف اـل يات اخـت وأخذت عمـل  وحـلب 
سوري رسمي اـل زيون اـل لى التلـف رامج ـع قدم الـب مت ـتصفية ـم اعة الـنصرة ا)س*مية، ـت  ا)ـنسان وجـم

يوليو من منزله في دمشق. 19محمد سعيد الذي اختطف في  / تموز


