
2012العصيلة الععدديعة لععام 

 مذبحة في حق العاملي في حقل العلم:2012

 مواطنا صحافيا في عداد القتلى47 صحافيا و88

السنة الكثر دموية للصحافيي
منذ صدور أول تقرير سنوي
  1995  لنظمة “مراسلون بل حدود” عام 

   بالرقام  2012  عام 
%)33 (+ صحافيا88مقتل 

 صحافيا879اعتقال / استجواب 
 صحافيا1993العتداء أو تهديد 

 صحافيا38اختطاف 
 صحافيا من بلدانهم73فرار 

 متعاوني مع وسائل العلم6مقتل 
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  معقارنعة معع%33 معتميزة بعدمعويعتها، معن خعلل ارتعفاع ععدد العصحافعيي العقتولعي بنسعبة 2012تعبي أن سعنة 
.2011سنة 

  قعتيل أيعضا، ثعم معنطقة24 قعتيل، معع آسعيا بـ26وتععتبر معنطقة الشعرق الوسعط وشعمال إفعريعقيا الكعثر تعضررا بـ
  وحعدهعا العقارة المعريعكية شهعدت انعخفاضعا -نسعبيا-  فعي ععدد العصحافعيي العذي. قعتيل21العساحعل الفعريعقي بـ

). قتيل15 (قُتلوا أثناء تأدية مهامهم
 . فععقد بععلغ فععي الععسنوات الخععيرة عععدد الععصحافععيي1995ولععم تععبلغ الععصيلة هععذه الععدرجععة الععروّعععة مععنذ عععام 

 . وقعد شهعد هعذا العرقعم ارتعفاععا تعاريعخيا2009 ععام 75، و2010 ععام 58،  و2011 ععام 67العقتولعي 
  ععامعل فعي معجال الععلم، أي بعصحافعي واحعد أقعل معن حعصيلة العسنة العاريعة. وكعان87 حعيث قُعتل 2007عام 

  لسعباب معرتعبطة بعنشاطعهم ضعحايعا تعغطية العنزاععات أو اععتداءات،2012 العذيعن قعتلوا سعنة 88العصحافعيون الـ
 أو اغعتيلوا معن طعرف مجعموععات معرتعبطة بعالعريعة العنظمة (العافعيا، تعارة الخعدرات، إلعخ)، أو ميليشعيات إسعلمعية

أو بأوامر من مسؤولي فاسدين.
 وصععرح كععريسععتوف دولععوار، المععي العععام لععنظمة "مععراسععلون بععل حععدود" أن "هععذا الرتععفاع الععتاريععخي لعععدد

  معردّه أسعاسعاً العنزاع العقائعم فعي سعوريعا، والعفوضعى النتشعرة فعي العصومعال، وكعذا2012العصحافعيي العقتلى ععام 
 الععنف العذي تعارسعه حعركعة طعالعبان فعي بعاكسعتان. إن الفعلت معن الععقاب العذي يسعتفيد معنه معرتعكبو أععمال

العنف يشجع استمرار النتهاكات التي تطال حقوق النسان، وبالخص حرية العلم".
  العذيعن قُعتلوا، ت88إن الععتداءات تعطال الععامعلي فعي حعقل الععلم بعصورة واسععة. بعالضعافعة إلعى العصحافعيي الـ

  سعنة5 معقابعل 2012 ععام 47اسعتهداف العواطعني العصحافعيي والعواطعني اللعكترونعيي بعقوة، حعيث قُعتِلَ معنهم 
 ، وقعد سعقط الععدد الكعبر معنهم فعي سعوريعا. إن هعؤلء العرجعال والعنساء يعتولعون معهام العراسعلي والعصوّريعن2011

 لعتوثعيق حعياتعهم العيومعية وأععمال العقمع. ولعول الععمل العذي يعؤدونعه لعتمكن العنظام العسوري معن فعرض تععتيم
إعلمي كامل على بعض الناطق ولستمر في البطش في سرية تامة.

 اععتمدت معنظمة "معراسعلون بعل حعدود" فعي إععداد هعذه الرقعام ععلى مععطيات دقعيقة، جعرى تعميعها ععلى معدار
 الععام بعفضل نعشاطعها العرتعكز ععلى معراقعبة انعتهاكعات حعريعة الععلم. وقعد أُدرِجَ ضعمن إحعصائعياتعها العصحافعيون
 والواطنون اللكترونيون الذين قضوا في إطار عملهم العلمي. أما الصحافيون والواطنون اللكترونيون الذين
 قُعتلوا فعي إطعار نعشاطعات سعياسعية ونعضالعية بعحتة، أي معن دون أن يعكون ذلعك ععلى ععلقعة بعالعسعى الععلمعي، فعإن

منظمة "مراسلون بل حدود" لم تأخذهم بعي العتبار.
 وهعناك حعالت أخعرى لعم تعتمكن العنظمة بععدُ معن جعمع الععناصعر السعاسعية لعلحكم ععليها، وهعي ل تعزال فعي طعور



التحقيق.

الفارق النسبي20112012
%33+6688صحافيون مقتولون
%16-1044879صحافيون معتقلون

%2+19591993صحافيون معتدى عليهم أو مهددون
%46-7138صحافيون مختطفون

%5-7773صحافيون فروا من بلدانهم
%840+547صحفيو إنترنت ومواطنون صحفيون مقتولون

%27-199144 ت استجوابهم/صحفيو إنترنت معتقلون 

  بالصحافيي     البلدان المسة الكثر فتكاً
  العذي يعذكعر العدول بعضرورة حعمايعة العراسعلي فعي1738رغمعم ممعصادقمعة مجمعلس الممعن الممعي عمعلى المعقرار رقمعم 

 العناطعق العطرة، إل أن أععمال الععنف العرتعكبة ضعد العصحافعيي تعظل واحعدة معن أكعبر التهعديعدات ضعد حعريعة
التعبير. وتأتي الغتيالت على رأس هذه العمال.

سوريا، مقبرة العلميي
 متعاوني في مجال العلم.4 مواطنا صحافيا، و44 صحافيا، و17، قُتِلَ ما ل يقل عن 2012في عام 

 فعي سعوريعا، تسعلّط العقمع العوحشعي العذي يعديعره بعشار السعد ععلى الععلمعيي، العشهود العزععجي ععلى النعتهاكعات
 العتي يعرتعكبها نعظام تعقطعت بعه السعبل. بعالعوازاة، وقعع صعحافعيون ضعحية جعماععات مسعلحة مععارضعة لعلنظام،
 صعارت تعتضايعق أكعثر فعأكعثر معن النعتقادات ول تعتردد فعي تعصنيف معحترفعي الععلم العذيعن يععارضعون أطعروحعاتعهم
 ضعمن خعانعة الععملء. إن اسعتقطاب الععمل الععلمعي، والعدععايعة ومعحاولت العتلععب، والععنف الشعديعد العذي
 يعتعرض لعه العصحافعيون والعواطعنون العصحافعيون، والعصعوبعات العفنية الععترضعة، كعل هعذا يعجعل معن نعشاط جعمع

ونشر العلومات في هذا البلد مهمة تتطلب إخلصا وتكريسا.



عام أسود للصومال
 في هذا البلد من القرن الفريقي.2012 صحافيا قُتلوا عام 18

  العتي كعانعت تععد2009 تعضاععف ععدد العصحافعيي العذيعن فعقدوا حعياتعهم معرتعي معقارنعة بعسنة 2012فعي ععام 
 إلعى وقعت قعريعب العسنة الكعثر معقتل لعلبلد. وقعد تعيز العنصف العثانعي معن شهعر أيعلول / سعبتمبر بعدمعويعته، حعيث

  سعاععة، أحعدهعما قُعطع رأسعه والعثانعي قُعتل رمعيا بعالعرصعاص.24قُعتل فعيه سعبعة صعحافعيي، بعينهم اثعنان فعي أقعل معن 
 تععصفيات تععتم بععطرق "تععقليديععة"، اغععتيالت مسععتهدفععة وتععفجيرات. يععقع الععصحافععيون ضععحايععا اليليشععيات

السلحة، حركة الشباب الجاهدين، ولكن أيضا الدارات الحلية التي تاول تكميم أفواه وسائل العلم.
 إن العصحافعيي العصومعالعيي يشعتغلون فعي ظعروف معروّععة، فعي الععاصعمة معقديعشو وفعي بعاقعي معناطعق العبلد. وقعد

  سعنة فعي هعذه العدولعة العفاشعلة، العتي تعذر فعيها الععنف وصعار20سعاهعم غعياب حعكومعة مسعتقرة معنذ أزيعد معن 
الفلت من العقاب هو القاعدة، في تغذية هذه الرقام الرعبة.

باكستان، صحافي يُقتَل في كلّ شهر
  صععحافععيي ومععتعاون مععع وسععائععل العععلم قُععتلوا: بععي العععنف الععساكععن فععي مععنطقة بععلوشسععتان والعععمليات10

النتقامية لركة طالبان يجد الراسلون أنفسهم في ميدان ملغّم.
  قعتلى فعي بعاكسعتان، وهعو معا يععني ععمليا سعقوط قعتيل فعي كعل شهعر10ولعلعام العثانعي ععلى العتوالعي، ت إحعصاء 

 ، ظعل العبلد العكان الشعد قعتل لعلصحافعة،2011 إلعى ععام 2009. معن ععام 2010معنذ شهعر شعباط / فعبرايعر 
 وبعلوشسعتان العكان الخعطر فعي الععالعم. وبسعبب معناطعقها العقبَلية، وحعدودهعا معع أفعغانسعتان، وتعوتعرهعا معع العهند،
 وتعاريعخها السعياسعي العفوضعوي، تععتبر بعاكسعتان واحعدة معن العناطعق الكعثر تععقيدا لعلتغطية. تهعديعدات إرهعابعية،
 ععنف بعوليسعي، العكم العامعح للسعلطات الحعلية، الخعطار العناجعمة ععن العنزاععات فعي العناطعق العقبلية، وغعيرهعا معن

الزالق القاتلة عادة في طريق الصحافيي.

في الكسيك، الصحافيون في خط مرمى نيران الرية النظمة
 صحافيي في عداد القتلى6

 إن العععنف، الععذي اتخععذ مععنحى تععصاعععديععا خععلل سععت سععنوات بععالععتزامععن مععع هجععمة الععكومععة التععاديععة عععلى



 الععصابعات، اشعتدّ ععلى العصحافعيي العذيعن تعرؤوا ععلى العوض فعي معواضعيع تعارة الخعدرات، والعفساد، وتعغلغل
 جعماععات العافعيا فعي أوسعاط السعلطات الحعلية والعفدرالعية، وانعتهاكعات حعقوق النعسان العنسوبعة إلعى السعلطات

نفسها.

البرازيل: الانب اللفي للديكور 
 صحافيي قُتلوا5

 فعي العبرازيعل، تعبدو العيد العتحكمة فعي تعارة الخعدرات ععلى العدود معع العباراغعواي معتورطعة بعشكل معباشعر فعي
 اثعنتي معن ععمليات العقتل العمس الحعددة ععلى صعلة معباشعرة بعالعهنة، حعيث سعبق لعلصحافعيي الععنيي أن شعجبوا
 هععيمنة العععصابععات عععلى الععقطاعععات السععياسععية والقععتصاديععة الحععلية. وكععان اثععنان آخععران مععن الععقتلى صععحافععيّي
 معدوّنَعيْ، وكعانعا ععلى الععموم مععرضعي للخعطر فعي كعل معرة يعكشف فعيها ععن تعورط سعلطة ععمومعية أو البعلغ ععن

حالت فساد.

أكبر خمسة سجون للصحافيي في العالم
عدد قياسي من الصحافيي السجوني، تركيا على رأس القائمة

  مععنهم عععلى القععل مععحبوسععون بسععبب193لععم يسععبق لععلسجون أن اسععتوعععبت هععذا العععدد مععن الععصحافععيي. 
 مواطنا إلكترونيا يعكفون على نشاطات إعلمية.130نشاطاتهم. يضاف إليهم 

     تركيا، أكبر سجن للصحافيي في العالم
 متعاوني يقبعون في السجن لسباب تتعلق بنشاطهم الهني.4 صحافيا على القل و42

 وصعل ععدد العصحافعيي العسجونعي حعدا غعير مسعبوق معنذ نعهايعة العكم الععسكري. ولعم تعخفّض الصعلحعات
 التشعريععية العحتشمة معن وتعيرة الععتقالت والعتفتيش والعحاكعمات السعلطة ععلى العحترفعي فعي وسعائعل الععلم،
 وغعالعبا معا يعكون ذلعك تعت ععنوان "معحاربعة الرهعاب". ويعبقى ععمل العقضاء، السعتند إلعى قعوانعي قعمعية، ذا طعابعع
 أمعني فعي ععمومعه، وقعليل الحعترام لعريعة الععلم والعق فعي العصول ععلى معحاكعمة ععادلعة. وهعذا العوضعع يعساهعم

في بث جو من الترهيب وسط مشهد إعلمي ل يزال لدّ الساعة قائما ومتعددا.



 وكععانععت مععنظمة "مععراسععلون بععل حععدود" أكععملت مععؤخععرا سععلسلة تععقيقات دامععت عععدة شععهور عععن الععصحافععيي
  صعحافعيا معسجونعا ت تعوقعيفهم72 ممعن أصمعل 42العسجونعي فعي تعركعيا. وقعد تعوصعلت العنظمة إلعى العتثبت أن 

لسباب لها علقة بنشاطهم في جمع ونشر العلومات. ول تزال حالت عديدة في طور التحقيق.

غياب أي تقدم في الصي
 مواطنا إلكترونيا في السجن.69 صحافيا و30

 تعظل العصي معنذ سعنوات معحافعظة ععلى مسعتوى مسعتقر معن ععدد العصحافعيي العسجونعي. وقعد حُعكِم ععلى غعالعبية
 العحبوسعي بعأحعكام قعاسعية، والعتهمة هعي "التخعريعب" أو "نشعر أسعرار العدولعة". وهعم معسجونعون فعي ظعروف صععبة.
 وتسعتمر السعلطات الحعلية، العتحسسة كعثيرا لعلدععايعة السعيئة العتي قعد تعلبها العتحقيقات العصحفية حعول العفساد
 أو العحابعاة، فعي اععتقال العصحفيي. معن جهعتها تعركعز الشعرطعة السعياسعية جعهودهعا ععلى العناضعلي معن أجعل حعريعة

التعبير والدوني الصغار الذين يبدعون في التحايل على الرقابة.

إريتريا، جحيم السجن
 صحافيا في السجن.28ليس أقل من 

 انعقطع العبلد، العذي يععد أكعبر سعجن فعي إفعريعقيا لعوسعائعل الععلم، ععن الععالعم بععد معوجعة الععتقالت، فعي أيعلول /
 ، العتي تعزامعنت معع حعظر العصحافعة العاصعة. ولعم يحعظ أي معن العصحافعيي العثمانعية والعشعريعن2001سمعبتمبر 

 الععتقلي حعالعيا بعالعق فعي العحاكعمة، لعم يعتمكن أيّ معنهم معن التعصال بعحام، وقعليل معنهم العذيعن يعتلقون زيعارة
 عععائععلتععهم. ظععروف اعععتقال مععروّعععة، مععن حععبس انععفرادي وزنععزانععات تععت الرض وتعععذيععب. وقععد تععوفععي سععبعة
 صعحافعيي ععلى القعل فعي الحعتجاز، وبعقي المعر سعرا، أو انتحعروا فعي جعو معن العلمعبالة والنسعيان. فعي إريعتريعا،
 العصنفة ضعمن أسعوء العديعكتاتعوريعات العشمولعية فعي الععالعم، وفعي ذيعل العترتعيب العاص بحعريعة الععلم، يعوت
 رجعال ونعساء الععلم ععلى نعار هعادئعة بعتهمة العساس بعالمعن العوطعني أو بعكل بعساطعة بسعبب نعظرتعهم النعتقاديعة إلعى

سياسة الكومة.

التعصب القاسي لمهورية الللي في إيران
 مواطنا إلكترونيا في السجن.17 صحافيا و26



 ، تعدهعورت حعالعة حعريعة العصحافعة بعشكل واسعع معع قعمع العركعة الحعتجاجعية العتي أععقبت إععادة2009فعي الععام 
 انععتخاب محععمود أحععمدي نععاد الععختلف عععليها لععنصب الععرئععيس. مععنذ ذلععك الععي لععم يععتوقععف الععنظام عععن زجّ
 العععامععلي فععي العععلم الععذيععن يُععقدّر أنععهم تععاوزوا الععط الحععمر وراء الععقضبان بععصورة مععنتظمة. ويععوجععد بعععض
 العساجعي فعي حعالعة صعحية تعبعث ععلى العقلق الشعديعد. كعما أن الععتقلي صعاروا ععرضعة لععقوبعة معزدوجعة: فحعريعتهم
 معنتزععة، وأقعاربعهم يعتعرضعون بعاسعتمرار للتهعديعدات، والعبلطجة والنعتقام إذا تعرؤوا ععلى العديعث لعلصحافعة. ول
 يعختلف العال ععن العذيعن أطعلق سعراحعهم، فعهم تعت طعائعلة التهعديعد ومحعرومعون فعي الععادة معن حعقهم فعي الععمل

بسبب الضغوط الفروضة على وسائل العلم التي تشغّلهم.

داخل السجون السورية
 مواطنا إلكترونيا ومواطنا صحافيا ل يزالون في السجن.18 صحافيا و21ما ل يقل عن 

 تتجعلى معظاهعر العقمع فعي سعوريعا فعي أععمال قعتل العصحافعيي ومعهنيي قعطاع الععلم، وإذا كعانعت حعالت الععتقال
 ، إل أنمعها ل تمعزال سمعاريمعة. ويمعبقى عمعدد المعصحافمعيي والمعواطمعني اللمعكترونمعيي2011قععد تععقلصت مععقارنععة بعععام 

 الععحبوسععي إلععى الععيوم عععالععيا جععدا، المععر الععذي أدى إلععى وضععع الععبلد ضععمن الععسجون الععمسة الكععبر فععي العععالععم
 لععلعامععلي فععي العععلم. الععتعذيععب بععات مععارسععة مععنهجة، والسععلطات تععلجأ إلععى كععل الععمارسععات مععن أجععل انععتزاع

معلومات من الساجي في محاولة لتفكيك شبكات العارضة.

  اعتقال واختطاف الصحافيي     انخفاض نسبي في حالت
 بعاسعتثناء آسعيا والمعريعكتي حعيث تعزداد النعتهاكعات، فعإن حعالت الععتقال والخعتطاف فعي تعناقعص نسعبي معقارنعة

.2011بعام 
 فعي الععام العاضعي غعالعبا معا كعان الععامعلون فعي الععلم ععرضعة لعلععتداءات فعي العطريعق الععمومعي أثعناء تعغطيتهم

للمظاهرات وللحركات التعبوية.
  مععتقل ععلى51وهعذا العطر العذي يعتربعص بعالعصحافعيي "فعي العشارع" أبععد معن أن يعزول، خعاصعة فعي سعوريعا (

 اععتقال واسعتنطاقعا و18)، وبعدرجعة أقعل فعي البحعريعن (2012 حعالعة اخعتطاف فعي 13 اععتداءً و30القعل، 
  حعالعة اععتداء). معن الععقد جعدا إجعراء إحعصاء دقعيق لعالت اععتقال الععامعلي فعي الععلم خعلل العداهعمات36

 والععتقالت العتي تسعتهدف العسكان العدنعيي. معن جعهة أخعرى يعبقى العصول ععلى الععلومعة وتعحيصها أمعرا



 7صععبا لعلغايعة فعي سعوريعا. لعذلعك فعإن الرقعام العقدمعة بعخصوص سعوريعا تعبقى بععيدة ععن العواقعع. فعي لعيبيا (
 2012 اعععتداء فععي 63 حعالعة اععتقال و33)، وفععي مععصر (2011 فععي 28 معقابعل 2012اعععتقالت فععي 

 )، وقععد تععقلصت العععتقالت والعععتداءات بععشكل2011 حععالععة اعععتداء فععي 104 اعععتقال و116معقابعل 
 مععلحوظ بعععد سععقوط معععمر الععقذافععي وحععسني مععبارك. بععالععقابععل ارتععفع بشععدة فععي تععونععس عععدد العععتداءات

  معرحعلة ثعوريعة قعصيرة نسعبيا وأقعل قعمعا، معقارنعة بعالعبلدان2011، بمعينما شهمعد عمعام 2012والتهعديعدات فعي 
 الخعرى فعي العنطقة، العتي شهعدت انعتفاضعات شععبية. فعي سعلطنة عُعمان اععتقلت السعلطات حعوالعي ثعلثعي معدوّنعا

في محاولة للحدّ من حركات التعبئة التي كانت تروّج للنتفاضات الخرى التي يشهدها العالم العربي.
  ضعد العدوّنعي والعصحافعيي العنشقي.2011ععلى مسعتوى العقارة المعريعكية، ازداد العقمع فعي كعوبعا حعدة معنذ 

 وتعتفظ العبيرو بسجعلّها العبائعس فعي الععتداء العسنويعة، حعيث يسجعل فعي كعل معرة حعوالعي معائعة حعالعة. أمعا العزيعادات
 العلحوظعة فعقد سُجعلت فعي كعل معن الرجعنتي، العبرازيعل والكسعيك. ويععود هعذا إلعى حعالت السعتقطاب العتزايعدة
 بعالنسعبة لعلدولعة الولعى، وإلعى سعياق انعتخابعي سعاده العتوتعر والععنف بعالنسعبة لعلثانعية، ثعم إلعى حعالعة معن الضعطرابعات
 السعياسعية أفعرزتعها انعتخابعات العفات معن تعوز / يعولعيو تعضاف إلعيها حعالعة ععنف شعامعل تعنذر بعقلق دائعم بعالنسعبة
 لعلثالعثة. وتعبقى كعولعومعبيا العدولعة العوحعيدة العتي تعناقعصت فعيها الععتداءات. إل أن العبلد يعبقى واحعدا معن العبلدان

التي ل يزال الصحافيون يتعرضون فيها للعنف في القارة، إلى جانب الهندوراس والكسيك.
 خعلفعا لعذلعك، ارتعفعت النعتهاكعات فعي آسعيا، خعاصعة فعي العهند وبعنغلدش وبعاكسعتان ونعيبال. معع انعقلب مسعتتر
 فعي العالعديعف وصعحافعة ملجعمة فعي سعيريعلنعكا، فعإن شعبه العقارة العهنديعة تععتبر العنطقة العتي تععرف أكعبر تعدهعور فعي

  بعآسعيا. وتعيز انععقاد معؤتعر العزب الشعيوععي العصيني بعتصاععد الععتقالت، والععتداءات وأععمال2012عمعام 
 الععرقععابععة. ويععحاول عععدد مععن وسععائععل العععلم التحععرر مععن رقععابععة جععهاز الععدعععايععة والسععلطات الحععلية، لععكن الععزب

الشيوعي لم يتخل عن هذا القطاع "الستراتيجي" وقد أعاد اختراع الرقابة.
  بعظهور الععتداءات فعي معالعي، وبعالخعص فعي العشمال، ولعكن أيعضا فعي2012فعي العقارة الفعريعقية تعيزت سعنة 

  اععتداءات/تهعديعدات، حعالعتا اخعتطاف والعرقعابعة ععلى وسعائعل إععلم8 اععتقال/اسعتجوابعا، 13الععاصعمة بعامعاكعو (
 ععلى القعل). وقعد شهعدت النعتهاكعات وحعالت العرقعابعة زيعادة معطردة فعي نعيجيريعا، وفعي جعمهوريعة العكونعغو
 العديعقراطعية، والعسودان، والعصومعال. فعي حعي سعاد هعدوء نسعبي فعي بعلدان معثل أوغعندا، معالوي أو أنعغول، العتي

 قمعا للمظاهرات والركات الحتجاجية.2011شهدت عام 
 ، وهعو مسعتوى يعبعث ععلى31ويحعدث فعي بعيلروسعيا سعيناريعو معشابعه، حعيث "هعبط" ععدد السعتنطاقعات إلعى 

  حعركعات احعتجاج غعير مسعبوقعة جعوبهعت بعقمع معفرط.2011العقلق لعكنه يعظل اععتياديعا، بععد أن شهعدت سعنة 



 وقعد ازدادت الععتداءات، العتي تعلقى تعشجيعا بسعبب الفعلت معن الععقاب، فعي أوكعرانعيا، حعيث بعلغت حعدا غعير
 طعبيعي فعي بعلد ل يعواجعه العشاكعل المعنية العاصعة. أمعا فعي تعركعيا فعقد تعضاععف ععدد الععتقالت والسعتنطاقعات،

وهو أثر جانبي لتصاعد التوتر بخصوص السألة الكردية.
  حعالعة73يفسعر الععنف التفشعي بعقاء حعالعة تعدفعق ععدد كعبير معن العصحافعيي العرغعمي ععلى العفرار معن بعلدانعهم (

 ). وقعد انعتزع الععامعلون فعي قعطاع الععلم العسوريعون معن زمعلئعهم2011 فعي 77، معقابعل 2012أحعصيت فعي 
 ، وهعذا بععد أن وقععوا ضعحايعا2012اليعرانعيي العرتعبة الولعى ععلى معنصة العصحافعيي العذيعن قعرروا الهجعرة ععام 

 العقمع العرهعيب العذي تعارسعه دمعشق. وفعي العصومعال اخعتار أكعثر معن عشعرة سعبيل العنفى فعي شهعر أيعلول / سعبتمبر
لوحده.
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