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 أسبوع أسود
 

 اعتداءات بالملة ضد وسائل العلم الرسمية
 

، استهدف هجوم بالتفجرات مقر التلفزيون الرسمي السوري الحاط بإجراءات2012أغسطس /آب 6يوم الثني الواقع فيه   
وقد استهدف هذا الهجوم مكاتب الدارة العامة في الطابق. أمنية مشددة في ساحة المويي في قلب العاصمة السورية دمشق  

وما زلنا نهل عدد الرحى والوظائف التي يشغلونها في القناة التي، بالرغم من التفجير، تستمر في بث. الثالث من البنى  
وقع الهجوم بعد مرور يومي على هجوم التمردين على مبنى التلفزيون الرسمي في حلب وبعد مرور شهر على وقوع. برامجها  

 .انفجار دمّر مقر قناة الخبارية الوالية للنظام
 

إننا لندين العتداءات التي استهدفت مقري التلفزيون الرسمي السوري في دمشق: "في هذا الطار، أعلنت مراسلون بل حدود  
ونذكّر بأنه ل يجوز بأي حال من الحوال أن تستهدف. وحلب تاماً كما عمليات الغتيال والختطاف التي تطال الصحافيي  

 ."الطراف التنازعة وسائل العلم والصحافيي، مواطني كانوا أو محترفي
 

وندين بأشد العبارات بث. نناشد أبرز عناصر العارضة، الدنيي كما العسكريي، التنديد بهذه العتداءات: "وأضافت النظمة  
فل يجوز لوسائل العلم أن تنقل أي دعاية، مهما كانت. وسائل العلم رسائل ترّض على الكراهية والعنف ضد الدنيي ". 

 
  الذي اختطف محمد سعيدبحسب الرصد السوري لقوق النسان، تت تصفية مقدم البرامج على التلفزيون السوري الرسمي

أغسطس، أعلنت جماعة النصرة السلمية مسؤوليتها عن عملية/آب 3ففي . يوليو الاضي/توز 19من منزله في دمشق في   
الواقع أن. وأنه قد قتله بعد استجوابه) من الشبيحة(الختطاف والتصفية مشيرة إلى أن القدّم كان من الناشطي الؤيدين للنظام   

  حيث يظهر علم تنظيم القاعدة وصورةهذه الماعة في التصفية قد نشر على موقع إلكترونيالنص الذي يورد خبر ضلوع 
     .للصحافي قيد العتقال

 
ل نلك: "فقد أدلى بتصريح لوكالة الصحافة الفرنسية جاء فيه. إل أن مدير التلفزيون السوري الرسمي معن صالح لم يؤكد البر  

أما اليش السوري الر فنفى أي علقة له باختطاف الصحافي كما ضلوعه في مقتله". أي أدلة مادية عن صحة مقتله . 
 

5 في طلل جنبكليبالضافة إلى هذا الدث، أقدمت كتيبة هارون الرشيد على اختطاف مصور التلفزيون الرسمي السوري   

ففي فيديو صوره الاطفون، ل يبدو الصحافي في حالته الطبيعية، يردد كلماً يليه عليه شخص ل يظهر على. أغسطس/آب  
  فأصيب في ظهرهكري شيبانيأما مراسل القناة .   )  صلة فيديو  (   الشاشة حول العتداءات التي يرتكبها اليش التابع للنظام

أغسطس/آب 4برصاصة بينما كان يغطي الشتباكات في حي التضامن في دمشق في  . 
 

وذكرت بعض. 2012أغسطس / منذ الول من آب أحمد ثابت محسن الخباري عن اختفاء مراسلهسيريانيوزأعلن موقع   
 .الصادر القرّبة من هذا الراسل توقيفه مع صديق له عند حاجز للجيش في منطقة قرى السد بالقرب من دمشق

http://fr.rsf.org/syrie-attaque-d-une-chaine-privee-pro-27-06-2012,42885.html
http://syria-politic.com/ar/Default.aspx?subject=908#.UBzPeKPpXdg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JD-wX2_0Szo


 
ساعة على دخوله البلد إثر تلقيه 42 لن يتم إجلؤه من الراضي السورية بعد شادي شللفي سوريا  24 فرانساضطر مراسل   

 تهديدات خطيرة نقلت على شبكات التواصل الجتماعي وتدعو إلى منعه عن العمل مع التمردين باعتباره عميلً شيعياً موالياً
والتحريض على قتله لدى النيابة العامة في باريس" التهديد بالقتل"وقد أودع الراسل شكوى بـ. للنظام السوري .    


