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اغشتيال صشحافشي مشن الشتلفزيشون الشكومشي فشي دمششق

 ، عشن مشقتل الشصوّر حشيدر2012الول   ديشسمبر / كشانشون22أعشلن الشتلفزيشون الشسوري الشرسشمي، يشوم 
 الشصمودي، رمشيا بشالشرصشاص أمشام مشنزلشه فشي دمششق مشساء الشمعة الشاضشي. واتشهم الشتلفزيشون "الشتمرديشن"

بالوقوف وراء العملية.

 "إن أعشمال الشعنف الشتي تشطال العشلمشيي تشكاد تشصبح ششائشعة، فهشي تسشتهدف الشصحافشيي والشواطشني
 الشصحافشيي عشلى الشسواء، الشتابشعي مشنهم لشلحكومشة أو الشحسوبشي عشلى الشعارضشة. إن مشنظمة "مشراسشلون بشل
 حشدود" تشديشن بششدة هشذا الغشتيال الخشير، الشذي جشاء لشيزيشد مشن ثشقل الشضريشبة الشتي يشدفشعها مشحترفشو
 العشلم خشلل تشغطية الشنزاع فشي سشوريشا. إن الشنظمة، الشتي لشم تشتوصشل لشد الن إلشى تشديشد مشرتشكبي هشذه
 العشمال أو الشسؤولشي عشنها، تشدعشو مشختلف الطشراف الشتورطشة فشي الشنزاع إلشى احشترام عشمل الشصحافشيي

ونزاهتهم".

 )، فشإن الشصحافشي يشكون تشعرض لعشتداء مشن قشبل مجشموعشةسشانشاووفشقا لشوكشالشة النشباء الشسوريشة الشرسشمية (
 أششخاص مسشلحي كشانشوا يشنتظرونشه أمشام مشنزلشه ثشم أطشلقوا الشنار عشليه. وقشد أصشيب بشعدة طشلقات. وكشان

  فشي دمششق، وسشبق أن1967حشيدر الشصمودي يشقيم فشي حشي كشفر سشوسشة غشرب دمششق. وقشد وُلشد عشام 
.1998عمل في صحيفة "الثورة" قبل أن يلتحق بالتلفزيون الرسمي عام 

 وبهشذا الغشتيال، يشرتشفع عشدد الشصحافشيي الشحترفشي الشذيشن قُشتلوا فشي سشوريشا فشي إطشار مشارسشة عشملهم فشي عشام
 ،2012. وقشد وَصشفت الشصيلة الشعدديشة الشسنويشة لشنظمة "مشراسشلون بشل حشدود" لشعام 18، إلشى 2012

سوريا بأنها "مقبرة للعاملي في حقل العلم".

  لصشابشة بشالشغة، حشيث اسشتقرتسلاملي وائلل، مشن جشهة أخشرى، تشعرّض الشواطشن الشصحافشي، الشعروف بشاسشم
 24شششظية قششذيششفة صششاروخششية فششي رأسششه خششلل قششصف نششفذه طششيران الششيش الششنظامششي الششسوري، يششوم 

 . وكششان الششواطششن الششصحافششي يششصوّر أنششقاض حششي "بسششتان الششقصر" فششي2012ديششسمبر / كششانششون الول 
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 حشلب، الشذي تشعرض لشقصف مشتكرر، وهشو يششتغل مشع عشدة جشهات إعشلمشية محشلية وجشمعيات تشطوعشية
وإغاثية من بينها مؤسسة "صدق". 

  ديششسمبر /6قُوشتل بوشالوشرصوشاص، يوشوم  محددمد قددويدددر وأخششيرا، ذكششرت "رابششطة الششصحفيي الششسوريششي" أن

 ، عششندمششا كششان يششغطي اشششتباكششا مسششلحا عششنيفا بششي الششيش الششسوري الششر والششيش2012كشانشون الول 
 الشنظامشي فشي مشديشنة عشربشي (جشنوب غشربشي دمششق). ويشعدّ هشذا الشواطشن الشصحافشي واحشدا مشن الشناضشلي
 العشلمشيي الوائشل فشي عشربشي، وكشان يشعكف عشلى تشوثشيق صشفحة شهشداء الشديشنة عشلى فشايسشبوك وتشويشتر.
 وبهششذا يششرتششفع عششدد الششواطششني الششصحافششيي الششقتولششي فششي سششوريششا، خششلل انششهماكششهم فششي جششمع ونشششر

 لوحده.2012 في عام 45العلومات، إلى 
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