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 منحى مقلق

 ل إلى عملة رائجةتتحو  ممارسة : اختطاف الصحافيين

موازاة مع اختطاف ثالثة صحافيين أجانب، في غضون اثنتي عشرة ساعة بمحافظة 
انشغالها من تكرر اختطاف اإلعالميين، أجانب " مراسلون بال حدود"حلب، تبدي منظمة 

أو في /أن أربعة صحافيين أجانب ال يزالون مفقودين و وتذكُِّر المنظمة .كانوا أم سوريين
األفراد الذين يحتجزونهم إلطالق " مراسلون بال حدود"كما تناشد . قبضة مختطفيهم

نبِّه إلى أنه وفقا للقانون الدولي يتعّين على مختلف أطراف النزاعات أن ال سراحهم، وت
 63سورية أن تطلق سراح كما تدعو المنظمة من السلطات ال. تستهدف اإلعالميين

 .صحافيا ومواطنا إلكترونيا سوريا معتقلين حاليا

الثاني الجاري، اختطفت عصابات إجرامية  كانون/ في الثاني والعشرين من شهر يناير 
 مجريالالمراسل المكسيكي تيموريس غريكو و كال من الصحافي شمال سوريا مسلحة 

مترجم -رفقة سائقبينما كانوا متوجهين  لوباكي،اإلسباني أندوني المصوِّر نت زالنكو و يبال
حيث اندلعت معارك في اليوم إلى منطقة دار عزة في ريف حلب وحارس شخصي 

في ، المنشورة نت زالنكويبالاقرأ شهادة . وقد تم تحريرهم بعد اثنتي عشرة ساعة. السابق
 .(ذي دايلي بيست)صحيفة 

أن أربعة صحافيين أجانب ال يزالون إلى اليوم في عداد " مراسلون بال حدود"ذكِّر وتُ 
 .أو محتجزين لدى خاطفيهم/المفقودين و

 يوما   071أمريكي، مفقود منذ  صحافي – أوستن تايس 

http://www.thedailybeast.com/articles/2013/01/29/my-harrowing-kidnapping-ordeal-in-syria.html
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120920_al-hurra_1_mois_ar.odt_-_neooffice_writer.pdf


. يشتغل أوستن تايس متعاونا مع الواشنطن بوست، الجزيرة اإلنجليزية وماك كالتشي
في . مشقعندما كان يغطي األحداث في ريف د 2102آب / أغسطس  06اختفى يوم 

في اإلنترنت  فيديو، ظهر على شريط 2102أيلول / السادس والعشرين من شهر سبتمبر 
لوحيد على وجوده حيا منذ اختفائه، لكن دون الدليل ا كان ذلكو . وهو في قبضة جهاديين
 .وده حاليا، وال إلى الهوية الحقيقية لخاطفيه أو طبيعة مطالبهمأية إشارة إلى مكان وج

 يوما   006صحافية أوكرانية، اخُتطفت قبل  – كوشنيفا آنخار 

لقد تم . تتعاون كوشنيفا آنخار مع عدد من وسائل اإلعالم الروسية، خاصة كمترجمة
لسوري من طرف فصيل تابع للجيش ا 2102تشرين األول / أكتوبر  9اختطافها يوم 

. ، في اتصال هاتفيتشرين األول/ أكتوبر  9يوم  وقد أكدت تعرضها لالختطاف. الحر
تشرين الثاني الماضي، تم بث شريط فيديو ظهرت فيه / في الثامن من شهر نوفمبر 

. الصحافية وهي تدعو السلطات األوكرانية والروسية والسورية إلى تلبية طلبات خاطفيها
ثاٍن صّوره  شريط فيديوتشرين الثاني، تم نشر / شهر نوفمبر في التاسع والعشرين من 

في هذا الفيديو تؤكد الصحافية أنها كانت تعمل مترجمة لحساب االستخبارات . خاطفوها
ها تحت اإلكراه من المحتمل أن تكون هذه االعترافات قد صدرت عن. الروسية والسورية

(_neooffice_writer.pdf-http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121204_syrie_ar.odt_.) 

كانون األول، ُنشر على شبكة اإلنترنت بيان يكون صدر عن / في بداية شهر ديسمبر 
صحافية، يطلبون فيه من الحكومتين األوكرانية والروسية تلبية مطالبهم قبل يوم خاطفي ال

ال فسيتم إعدام 2102كانون األول / ديسمبر  06 منذ ذلك الحين لم . كوشنيفا آنخار، وا 
 (..rsf.org/IMG/pdf/121213_syria_ar.pdfhttp://fr)نتوصل إلى أي خبر يخص الصحافية 

 يوما   036أردني، مفقود منذ  ، صحافيبشار فهمي القدومي 

http://www.youtube.com/watch?v=dNdA0q9j040&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=pwDCtc0tOac
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121204_syrie_ar.odt_-_neooffice_writer.pdf
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121213_syria_ar.pdf


أغسطس  21في حلب يوم اختفى بشار فهمي القدومي، الذي يشتغل لحساب قناة الحرة، 
في قد صّرح بعد تحريره أن بشار قد أصيب  نيت أونالو جوكان زميله . 2102آب / 

 تابع للجيش السوري الحربرصاص قناص البطن 

(_neooffice_writer.pdf-http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121204_syrie_ar.odt_). 

 يوما   36أمريكي، مفقود منذ صحافي  – جيمس فولي 

الذي  ،(df/130103_cp_james_foley_ar.pdfhttp://fr.rsf.org/IMG/p) جيمس فولياخُتِطف 
كان يتعاون مع عدد من وسائل اإلعالم ومنها وكالة الصحافة الفرنسية، موقع غلوبل 

قرب  2102تشرين الثاني / فمبر نو  22يوم أمريكية، بوست اإلخباري وقنوات تلفزيونية 
من طرف أربعة رجال مسلحين برشاشات كالشنيكوف، ( في محافظة إدلب)بلدة تفتناز 

أي خبر عنه ولم تتبن أية جهة ائلته ولم تتلق ع. أطلقوا في ما بعد سائقه ومترجمه
قررت يوم الصمت،  الصحافي التي كانت قررت التزامعائلة  .مسؤولية اختطافه إلى اليوم

حملة من أجل إطالق تعميم الخبر من خالل إطالق  2106كانون الثاني / يناير  2
ن يكون جيم آمنا نريد أ: "وقد أطلق والد الصحافي نداء إلى مختطفيه، جاء فيه. سراحه

. ، أو على األقل أن نتمكن من التحدث إليه وأن نعرف إن كان بخيربيتالوأن يعود إلى 
 ".رجاء ، اتصلوا بنا حتى نتمكن من العمل سوّيا من أجل تحريره

رهن  على األقلا مواطنا إلكترونيا سوري   06صحافيا و 06حاليا هناك  على صعيد آخر،
 .االعتقال

فقد : على تسجيل حاالت وفاة جديدة في صفوف اإلعالميين" مراسلون بال حدود"وتأسف 
. نيالثا كانون/ ُقِتل صحافي وثالثة مواطنين إلكترونيين منذ منتصف شهر يناير 

، الصحافي الرياضي محمد عبد الرحمن، اغتيل رميا بالرصاص داخل منزله في دمشق

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121204_syrie_ar.odt_-_neooffice_writer.pdf
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/130103_cp_james_foley_ar.pdf
http://www.freejamesfoley.org/
http://www.freejamesfoley.org/
http://www.freejamesfoley.org/
http://www.freejamesfoley.org/


http://www.syria-)، مع أربعة أفراد من عائلته 2106كانون الثاني / يناير  22يوم 

news.com/readnews.php?sy_seq=156193) . المعلومات التي حصلت عليها تشير و
، وهما مناضالن إعالميان، قد ُقتال يوم حسين القادريو أمجد السّيوفأن إلى المنظمة، 

بقذيفة صاروخية أصابتهما بينما كانا منهمكين في  كانون الثاني الجاري/ يناير  06
بلدة سقبا بريف إرسال معلومات ومقاطع فيديو عبر األقمار الصناعية في إحدى مزارع 

كانون الثاني / يناير  02يوم  تعّرض للتصفيةكان قد  أحمد أسد الشهاب .دمشق الشرقي
فقد قطع  .عندما اقتحمت قوات نظام بشار األسد قريته، في محافظة حمص، 2106

ُقتل هو اآلخر رميا بالرصاص  بسام فواز الزعبي. رجال رأسه وعلقوا جسده على شجرة
نهمكا في تغطية المواجهات بين الجيش عندما كان م ،كانون الثاني/ يناير  06يوم 

 (.جنوب سوريا)، قرب درعا النظامي والثوار في طفس

 22صحافيا و 22، ُقتل ما ال يقل عن 2100آذار / منذ بداية االنتفاضة في مارس 
 .مواطنا إلكترونيا بسبب عملهم في جمع المعلومات ونشرها

 

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=156193
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=156193
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=156193

