
سوريا 

ب# عمليات ا%غتيال وا%ختطاف وا$فراج، الصحافيون في قلب الحرب 

ندرك أن حتى  واحد  أسبوع  في  ثة قتـلة  يكـفي أن نعـلم بـسقوط ث( حدود  "أعلـنت مـراسلون ب(  : 
واطن% الـصحافي%، تمـامـاً كـما معـاناة ضد ا$ـحترف% ا'ع(ميـ% وا$  حـصيلة ا)عـتداءات ا$رتكـبة 
ية، ) يُـرحم اصمة اللبناـن إلى الـع شق  ضواحي دـم من  قة.  بوتيرة مقـل في ا)زدياد  ستمر  دني%، ـت  ا$
شعرنا بـبعض ما  ية. إذا  وتداعياته ا'قليـم سوري  نزاع اـل هات اـل من جـب هة  لى أي جـب  اـلصحافيون ـع
 ا)رتياح لدى تلقي خبر ا'فراج عن ستة محترف% إع(مي% تعرّضوا ل(ختطاف هذا ا&سبوع، بيد
 أنه ) يسعنا إ) أن نعرب عن أشد قلقنا على مَن ) نزال نجهل مصيرهم. فمن غير ا$قبول أن تعم*م
سورية واجدة عـلى ا&راضي اـل شيات ا$ـت سلّحة وا$يلـي قوات اـ$ ً اـل اشد مـجددا لة. ونـن  ممـارسات مماـث

 . "احترام القانون الدولي وعدم استهداف وسائل ا'ع(م

أـغـسطس 16في  وظف% ا&رـبـعة، 2012/ آب من ا$ ثة  عن ث( في اـلـتل  في ـقـناةأفرج    اـلـعامل% 
  ا$والية للنظام والذين اختطفوا قبل ستة أيام بينما كانوا يغطون ا$واجهات في ضواحيا'خبارية

ظام من الـن عدة ـمسؤول%  استقبل  وقد  سوري.  ية ـعسكرية للجـيش اـل إثر عمـل  ، أدناه ظر  أـن )دـمشق  ) 
من  طبرة وزميليـها يارا الـصالحالـسوري ك(ً  الدين وعـبدا^  من حـسام عـماد  ـنّت كتيـبة   تب

. الجيش السوري الحر اختطافهم

ريق عـمل  من ـف رابع  اريةأما العـضو اـل صور ا'خـب وهو مـساعد اـ$ أبو يحـيى،  قد )قىحاتم   ، ـف
في  أساة.10ـمصرعه  هذه اـ$ اذفان ـمسؤولية  وأخذ الـطرفان يتـق ظروف غاـمضة.  في  أـغسطس   / آب
 ، أقدم ا$تمرّدون على تصفيته بعد إلقاء القبض عليه، وهي رواية استعادتهاا'خباريةبحسب قناة 

في كانوا  ندما  مل ـع ريق الـع أفراد ـف مع ـتصاريح  عارض  ها تـت ها ولكـن لدى ا'فراج عـن  يارا اـلصالح 
 قبضة الجيش السوري الحر الذي زعم أن حاتم أبو يحيى قتل إثر إصابته من جراء قذيفة أطلقها

الجيش النظامي. 

ناة 16في  من ـق سوري%  موظف%  سبيل ث(ثة  خاطفون  أـغسطس، أخـلى اـل سارية/ آب فوهمالـي   اختـط
. فقد أقدم عشرات ا&فراد ا$سلّح% أعلنوا )حقـاً أنهم ينتمون لبنان )في اليوم السابق في بيروت  ) 

لى اخـتطاف  ية ـع قداد اللبناـن  .عانود الخـطيب ومحـمد خـزعل وأحـمد الحـفارإلى ـعشيرة آل اـ$
ـضـاً  ـقداد أـي ـهددينوكان آل اـ$ ـرهائن ـم ـيـاً ـك ـنـاً ترـك ـرين ومواـط سوريـاً آـخ ـشرين  ـجزوا ـع  قد احـت

 بتصفيتهم إذا ما أصاب أي مكروه أحد أفراد العشيرة وهو حسن ا$قداد الذي أسرته في سوريا
من رهائن  سبيل ـبعض اـل شيرة أخـلت  كن الـع حزب ا�. وـل من  ـنّاص  بأنه ق مه  ارضة تتـه اعة مـع  جـم

بينهم الصحافيون معتبرة أنه ) ع(قة لهم با$عارضة السورية. 

فزةأحـمد صطوفما زالت ـمراسلون ب( حدود تـجهل ـمصير  ناة التـل وهو اـ$راسل في ـحمص لـق  ، 
  وقناة ا'خبارية ا$والية للنظام. وقد أعلنت أسرة الصحافيالعالما'يرانية التي تبث باللغة العربية 

أـغسطس 14في  ما 2012/ آب أيام فـي عدة  نذ  ـم أنه اخـتفى   " شهود" وجود  إلى  عالم  ناة اـل  أشارت ـق
 رأوا أحمد صطوف وهو يتعرّض ل(ختطاف على يد معارض% لي(ً بينما كان يعود إلى منزله الواقع
حتى هذه  عن عمـلـية ا)خـتـطاف  لم تـعـلن ـمـسؤوليتها   وسط ـحـمص. إ) أن أي جـمـاعة مـعـارضة 
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  في شارع ا&هرام في حمص وسرقة جزء مناـلعالمالساعة. وفي تطور منفصل، تم تخريب مقر 
ا$عدات ا$تواجدة فيه.

أغسطس 11في   ، أقدم مجهولون على قتل رئيس دائرة ا&خبار الداخلية في وكالة ا&نباء2012/ آب
سانا  رسمية  ـنّعـلي عـباساـل وقد تب  . ضواحي دمـشق في جـديدة عـرطوز  زله  في مـن  (  ت جمـاعة(

في  هذا ا)غـتـيال  س(مية  أـغـسطس  17  الـنـصرة ا' التي ق  / آب وهي الجـمـاعة نـفـسها   ـتـلت ـمـقدم، 
يوليو في منزله في دمشق.  البرامج السياسية محمد السعيد / الذي اختطف في منتصف تموز

واطن الـصحافي  قى ا$ وجوهبراء يـوسف البـوشيفي الـيوم الـتالي، ) أبرز  من  الذي يعـتبر    
أصيب أنه  زعم  تل. فـي ظام اـلسوري منطـقة اـل قوات الـن ناء ـقصف  في أـث سورية ـمصرعه  ارضة اـل  ا$ـع
 بشظايا قذيفة أودت بحياته فيما كان يغطي ا)شتباكات العنيفة ب% الجيش السوري الحر والجيش

ناة  عاون مع ـق يةالـنظامي. وكان هذا الـناشط ا$ـتحدر من ـحماه وا$ـت ية أخرىالعرـب نوات دوـل   وعدة ـق
مايوضالعـاً في بث أخبار عن التظاهرات وقمعها   ./منذ انشقاقه عن الجيش السوري في أواخر أيار
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