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السبت 2 أاير 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: امللخص التنفيذي.

اثنياً: مقدمة التقرير.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

مقتل 6 إعالميني، حالة خطف واحدة، وإصابة 5 آخرين، حصيلة شهر نيسان 2015

  أواًل: امللخص التنفيذي:

تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل: 
أواًل: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 إعالميني، يتوزعون كما يلي:

مراكز 	  يف  التعذيب  بسبب  قتلوا   3 بينهم  إعالميني،   4 قتلت  احلكومية:  القوات 
االحتجاز.

اجلماعات املتشددة:	 
تنظيم داعش: قتل إعالميان.  

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف: سجلنا حالة خطف واحدة. 
القوات احلكومية: أفرجت عن إعالمي واحد.	 
اجلماعات املتشددة:	 

 جبهة النصرة: سجلنا حالة خطف واحدة.
قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي: أفرجت عن إعالمي واحد.	 

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 5 إصاابت يتوزعون كالتايل: 
 القوات احلكومية: سجلنا 3 حاالت.	 
اجلماعات املتشددة: 	 

- تنظيم داعش: سجلنا حالة واحدة.
- جبهة النصرة: سجلنا حالة ضرب وتعذيب.

رابعًا: االعتداء على املمتلكات:
القوات احلكومية: سجلنا حاليت اعتداء. 	 
اجلماعات املتشددة: 	 

- جبهة النصرة: سجلنا 3 حاالت اعتداء. 
فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حاليت اعتداء.	 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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  اثنيًا: مقدمة التقرير:

ال يبدو أن مقتل 469 إعالمياً واعتقال وخطف 1028 آخرين خالل الصراع املسلح الدائر يف سوراي واستمرار اجلرائم واالنتهاكات 
املستمرة واملمنهجة حبق حرية العمل اإلعالمي، كانت كافية إلاثرة اهتمام بعض منظمات اجملتمع املدين، اليت تعىن حبماية الصحفيني 
وحرية الصحافة، كما يؤسفنا أن نلمس هذا التجاهل لدى هؤالء حول األخطار املستمرة واحملدقة ابإلعالميني الفاعلني يف سوراي، لقد 
نوهنا مراراً يف تقاريران أن مهنة اإلعالم استحالت إىل مهنة حمفوفة ابملخاطر والتحدايت، نظراً حلجم ونوع اجلرائم واالنتهاكات املستمرة 

واملمنهجة حبق اإلعالميني السوريني والعرب واألجانب على حد سواء.

لقد استغربنا جتاهل ما حيدث من فظائع حبق اإلعالميني يف سوراي يف تقرير جلنة محاية الصحفيني السنوي الذي صدر يف هناية الشهر 
املاضي، وحتدث حول الدول العشرة األسوأ للصحفيني واألكثر رقابة على الصحافة وحرية اإلعالم، وقد محل عنوان أسوأ 10 دول 
للصحفيني يف Here are the 10 worst countries for journalists in 2015« 2015«، وكان من امللفت 
للنظر واملستغرب غياب اسم سوراي من ضمن تلك الدول العشر، وبنظرة سريعة إىل االنتهاكات اليت وضعتها اللجنة، ميكن بسهولة ألي 
مراقب أن يتبني أن السلطات السورية مارست مجيع تلك االنتهاكات وبفوارق شاسعة عن كثري من الدول املذكورة، من تغييب لعشرات 
الصحفيني وعمليات تعذيب مازالت مستمرة، وحجب ملئات املواقع )من ضمنها موقع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان(، وحظر وسائل 
اإلعالم كافة وانتقاء ما يناسب سياسة الدولة منها، واحتكار العمل اإلعالمي من قبل السلطات احلاكمة وجرائدها فقط، وغري ذلك 

كثري مما ال يتسع اجملال لذكره وأصبح شهرياً ألبسط صحفي موضوعي يف العامل.

يف املقابل ُتشيد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابجلهود املبذولة من قبل بعض املنظمات اليت تعىن حبماية حرية العمل الصحفي وتسليط 
الضوء على ما يُرتكب من جرائم ضد الصحفيني، وخنص ابلشكر هنا منظمة مراسلون بال حدود اليت وجهت نداء بتاريخ 16/ نيسان/ 
2015 إىل جملس األمن الدويل إلحالة الوضع يف سوراي والعراق إىل احملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرائم احلرب املرتكبة ضد الصحفيني 

يف كال البلدين.

لقد رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابهتمام ابلغ تلك اجلرائم واالنتهاكات منذ بدء االحتجاجات الشعبية يف آذار/ 2011، 
وأصدرت العديد من التقارير الشهرية والدراسات اليت تتضمن إحصائيات وتفاصيل تلك اجلرائم، وانعكاس ذلك على تداعيات تلك 
االنتهاكات على الواقع اإلعالمي السوري، وأبرز املشكالت والصعوابت والعوائق اليت يعاين منها، ونوهنا مراراً إىل أن اجلرائم املرتكبة 
حبق اإلعالميني يف تصاعد مستمر من قبل مجيع األطراف املسلحة املشاركة يف احلرب، وذلك كله حيدث وسط إفالت اتم من العقاب 

وحماسبة مرتكيب االنتهاكات.

تقول هدى العلي الباحثة يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»اإلعالميون يف سوراي اليوم يتحدون آلة القمع واملخاطر اجلسيمة دون أية محاية أو جهود جدية للحد من تلك اجلرائم 
واالنتهاكات حبقهم، وهم يواجهون تلك التحدايت مبفردهم ويدفعون يومياً مثناً ابهظاً مقابل شجاعتهم وإصرارهم على 

نقل الكلمة والصورة«.

أمام تلك املعطيات املقلقة اليت من شأهنا أن تقوِّض األسس الصحيحة اليت يفرتض أن تكوِّن القاعدة املتينة النطالق العمل اإلعالمي 
املهين احلر، واخلطر الناتج عن طمس احلقيقة وجمرايت األحداث، وتكميم األفواه، وحجب الصورة والكلمة، تؤكد الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما مُيكن إنقاذه من العمل اإلعالمي يف سوراي، وجتدد إدانتها جلميع االنتهاكات حبق 
حرية العمل اإلعالمي ونقل احلقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احرتام حرية العمل اإلعالمي، والعمل على ضمان سالمة 
العاملني فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع حماسبة املتورطني يف االنتهاكات حبق الصحفيني والناشطني اإلعالميني، وعلى اجملتمع الدويل 

متمثاًل مبجلس األمن حتمل مسؤولياته يف محاية اإلعالميني يف سوراي.
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  منهجية التقرير:

حبسب منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن املواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً يف نقل ونشر األخبار، وهو ليس ابلضرورة 
شخصاً حيادايً، كما يفرتض أن يكون عليه حال الصحفي.

عندما حيمل املواطن الصحفي السالح ويشارك بصورة مباشرة يف العمليات القتالية اهلجومية، تسقط عنه صفة املواطن الصحفي، وتعود 
له صفة املواطن الصحفي إذا اعتزل العمل العسكري متاماً.

يعتمد هذا التقرير بشكل رئيس على أرشيف وحتقيقات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، من املمكن االطالع بشكل موسع على 
الصور  وحتليل  احملليني،  النشطاء  من  الواردة  واملعلومات  الضحااي،  وأقرابء  أهايل  رواايت  إىل  إضافة  الضحااي،  توثيق  يف  منهجيتنا 

والفيديوهات اليت وردتنا وحنتفظ هبا يف سجالتنا املمتدة منذ عام 2011 وحىت اآلن.

كل ذلك وسط الصعوابت والتحدايت األمنية واللوجستية يف الوصول إىل كافة املناطق اليت حتصل فيها االنتهاكات، ولذلك فإننا ُنشري 
دائماً إىل أن مجيع هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت.

  اثلثاً: تفاصيل التقرير: 

أ: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية: 
القتل خارج نطاق القانون:       

يوم اجلمعة 3/ نيسان/ 2015، سجلنا مقتل قتيبة بكو شيخاين »مدير املكتب اإلعالمي حلزب 
األنصار« بسبب التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز بدمشق، بعد أن تعرف ذووه على صورته من 

خالل الصور املسربة اليت ُنشرت مؤخراً.
يُلقب قتيبة بـ »أبو شريكو« وهو من أبناء حي القابون بدمشق، وعضو جملس قيادة حزب األنصار، 
وعضو اللجنة السياسية واإلعالمية ابحلزب، مت اعتقاله ظهراً من مكتبته يف حي الشعالن بدمشق 

بتاريخ 31/ كانون األول/ 2012. 

يوم الثالاثء 7/ نيسان/ 2015، وثقنا مقتل اإلعالمي أمحد إبراهيم نقرش بسبب التعذيب يف سجن صيداناي بريف دمشق، حيث 
أخربان ذووه أهنم ذهبوا إىل القضاء العسكري لتقدمي طلب زايرة، حينها أخربوهم أن يراجعوا مشفى تشرين العسكري بدمشق، وهناك 
مت إبالغهم بوفاة إبراهيم ودفنه منذ حنو 4 أشهر بتاريخ 9/ كانون الثاين/ 2015، وقد أكد أقرابؤه للشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
أن والدته كانت قد زارته منذ حنو سبعة أشهر يف سجن صيداناي وكان حينها بصحة جيدة، كما أنه كان سليماً وبصحة جيدة حني 

اعتقاله أيضاً.
عمل نقرش إعالمياً يف تنسيقية الضمري بريف دمشق، كان من أوائل الناشطني السلميني منذ بدء االحتجاجات الشعبية يف آذار/ 
2011، مت اعتقاله من قبل القوات احلكومية إثر كمني مسلح أثناء دعوته أبناء مدينة الضمري إىل اإلضراب العام بتاريخ 23/ كانون 

األول/ 2011، أي منذ أكثر من ثالث سنوات. وقد كان أحد األعضاء العاملني ميدانياً ضمن التنسيقية.
يوم اخلميس 16/ نيسان/ 2015، وثقنا مقتل إعالمي )نتحفظ عن نشر االسم( بسبب التعذيب يف أحد األفرع األمنية بدمشق، بعد 
أن أبلغ رجال األمن ذويه بوفاته، أخربان ذووه أنه مت اعتقاله من قبل القوات احلكومية إثر مدامهة منزله يف مدينة محاة منذ حنو ثالث 

سنوات ونصف وقد كان سليماً وبصحة جيدة حينها.

قتيبة بكو شيخاين

http://www.sn4hr.org
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يوم السبت 18/ نيسان/ 2015، وثقنا مقتل إعالمي )نتحفظ عن نشر االسم( يف سجن صيداناي بريف دمشق ، ذلك بقرار من 
احملكمة امليدانية بدمشق، علماً أنه كان معتقاًل من قبل القوات احلكومية منذ اتريخ 3/ حزيران/ 2012.

اإلصاابت:     
يوم األربعاء 24/ نيسان/ 2015، أصيب مراسل قناة أورينت نيوز عمار دندش 
يف مدينة جسر الشغور بريف إدلب، جراء استهداف سيارة البث اخلاصة ابلقناة 
الدائرة بني  االشتباكات  تغطيته  أثناء  احلريب احلكومي، ذلك  الطريان  بصاروخ من 
فصائل املعارضة املسلحة »جيش الفتح« والقوات احلكومية يف حميط مدينة جسر 

الشغور. مت إسعاف املراسل عمار دندش إىل أحد املشايف امليدانية القريبة.
هذه هي اإلصابة الثانية اليت يتعرض هلا عمار، حيث أصيب يف شهر متوز من العام 
2013، أثناء تغطيته معركة »جسر الشغور طريق العبور« يف ريف إدلب، بعدما 

استهدفت طائرة حربية حكومية سيارة القناة أيضاً.

الرباء  »أبو  علوش  حممود  اإلعالمي  أصيب   ،2015 نيسان/   /27 اإلثنني  يوم 
البليوين« مراسل قناة السوري احلر، نتيجة انفجار لغم أرضي كان قد زرع من قبل 
القوات احلكومية يف حميط معسكر القرميد بريف إدلب، ذلك أثناء تغطيته األحداث 

يف املنطقة. 

اإلفراج:
يوم اإلثنني 26/ نيسان/ 2015، أفرج عن الصحفي شيار خليل، بعد أن وقع القاضي الرابع يف حمكمة اإلرهاب على إخالء سبيله 
مقابل كفالة مالية قدرها 10 آالف لرية سورية، وأفرج عنه يف اليوم نفسه من سجن عدرا املركزي بدمشق، بعد اعتقال دام قرابة العام 

يف سجون القوات احلكومية بدمشق.
شيار، من مواليد عام 1985 من مدينة عفرين يف حمافظة حلب كان يدرس يف السنة الثالثة بكلية اإلعالم يف جامعة دمشق، وكان 
يتعاون مع العديد من املواقع اإلخبارية. ويف عام 2011، بدأ العمل صحفياً مستقاًل لصاحل شبكة سكاي نيوز عربية، وشارك – مع 

بعض زمالئه – يف إنشاء احتاد الصحفيني الكرد السوريني.
مت اعتقال شيار وبعض أصدقائه بشكل تعسفي يف 23/ نيسان/ 2013 على يد عناصر املخابرات اجلوية يف مقهى ساروجا بدمشق، 
مث اقتادوه للتحقيق يف فرع “فلسطني”، نقل بعد ذلك إىل السجن املركزي يف عدرا. وحوكم شيار يوم 16/ متوز 2013 أمام حمكمة 

مكافحة اإلرهاب بدمشق.
قام اإلعالم الرمسي إبجبار شيار ورفاقه على الظهور يف برانمج تلفزيوين “العني الساهرة” من أجل اإلدالء بتصرحيات حول ممارسة 

التحريض واإلرهاب الفكري والتضليل اإلعالمي، كان ذلك مطلع/ آذار/ 2014.
فيديو يصور تلك املقابلة.

االعتداء على املمتلكات: 
يوم األحد 5/ نيسان/ 2015، استهدفت القوات احلكومية عند منتصف النهار مكتب وكالة قاسيون لألنباء يف حي التضامن بدمشق 
بصاروخ من مدفعية القوات احلكومية؛ ما أدى إىل تدمري املكتب ابلكامل، وإصابة أحد إعالميي الوكالة جبراح متوسطة، حبسب مارصده 

اإلعالمي عمار دندش

اإلعالمي حممود علوش
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فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. 
صورة تظهر إصابة أحد إعالميي وكالة قاسيون

صور آلاثر الدمار اليت طالت مكتب وكالة قاسيون لألنباء يف حي التضامن بدمشق 
مقطع مصور يظهر آاثر الدمار اليت طالت مكتب وكالة قاسيون لألنباء يف حي التضامن بدمشق 

يوم اإلثنني 27/ نيسان/ 2015، مت استهداف املركز اإلعالمي يف مدينة داراي بريف دمشق بقنبلة برميلية من قبل الطريان املروحي 
احلكومي؛ ما تسبب ببعض األضرار املادية فيه.

ب: االنتهاكات من قبل قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي:   
اإلفراج:  

يوم اإلثنني 30/ آذار/ 2015، أفرجت قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي عن اإلعالمي الزكني بركات »عضو شبكة عفرين 
اإلخبارية«، بعد أن كان خمتطفاً منذ اتريخ 4/ كانون األول/ 2014، من قبل قوة تطلق على نفسها »فرقة مدامهة اإلرهابيني«، وهي 

قوات أمنية جديدة اتبعة للحزب.

ت: االنتهاكات من قبل اجلماعات املتشددة: 
1: تنظيم داعش:

القتل خارج نطاق القانون:   
يوم األربعاء 1/ نيسان/ 2015، قتل اإلعالمي مجال خليفة، نتيجة إصابته بقصف تنظيم 

داعش قذائف اهلاون على خميم الريموك بدمشق، ذلك أثناء تغطيته املعارك يف املخيم.

يوم اخلميس 16/ نيسان/ 2015، قضى اإلعالمي مهام جنار »أبو يزن احلليب« مراسل 
شبكة شام اإلخبارية، متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا بتاريخ 7/ نيسان/ 2015، إثر تفجري 
سيارة مفخخة لتنظيم داعش يف أحد املقرات العسكرية التابعة للمعارضة املسلحة يف مدينة 

مارع بريف حلب، حيث مت نقله حينها إىل إحدى املشايف الرتكية وتويف فيها.

اإلصاابت: 
يوم الثالاثء 7/ نيسان/ 2015، أصيب اإلعالمي »أبو الرباء احلليب« مراسل وكالة سورية نيوز، إثر تفجري سيارة مفخخة لتنظيم داعش 

يف أحد املقرات العسكرية التابعة للمعارضة املسلحة يف مدينة مارع بريف حلب، مت نقله إىل أحد مشايف تركيا الستكمال عالجه.

ب: تنظيم جبهة النصرة:
اخلطف:

يوم الثالاثء يف 7/ نيسان/ 2015، مت اختطاف اإلعالمي حممد عون »راين راين«، قرب دوار املنطقة الصناعية يف حي الكالسة مبدينة 
حلب من قبل عناصر اتبعة جلبهة النصرة، وقد مت ضربه بشكل مربح أثناء عملية اخلطف، مث أفرج عنه يف اليوم التايل من احتجازه. 

حتدث فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع راين، وأخربان أنه تلقى العديد من التهديدات قبل خطفه من قبل شعبة أمن املعلومات 
واملكتب األمين التابع لتنظيم جبهة النصرة، بعد إطالقه محلة »ارفع علم ثورتك« بتاريخ 13/ آذار/ 2015 يف أحياء مدينة حلب 

اخلارجة عن سيطرة القوات احلكومية.

اإلعالمي مجال خليفة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2dWc5amphR2Ywd1E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/folderview?id=0B7WKjopxRcX2fm9URmN2X0FwelpaRTBXX3FzdTJfSmw5aVMwdlpaUDQ0S0h6X21HcXJvb2M&usp=sharing#
https://www.youtube.com/watch?v=JHm17wKPp0k
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2SUZlZ2s2RlVtRFE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMueHBZYTk0YTY3T2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2dlpJalRQWmZhQms/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2X0JiRkZOM0NEUW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2cDFRVkh1cHR1TWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2cDFRVkh1cHR1TWM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2UHdIc2loSFBfbjg/view
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يف يوم الثالاثء أثناء عودة راين من القضاء الشرعي حلي بستان القصر، مت 
اعرتاض سيارته بسيارة نوع جيب كان يقودها شخص ملثم ومعه شخصان 
آخران غري ملثمني، وألقوا القبض عليه، قام اخلاطفون الثالثة بضربه على رأسه 
وعلى خمتلف أحناء جسده بشكل مربح، فاجتمع عدد من األهايل حوله، 
لكن اخلاطفني أخربوا الناس أنه قام »بشتم الذات اإلهلية« فرتاجع الناس عن 
مساعدته، قام اخلاطفون بعدها برش مادة حارقة على عيين الناشط راين ملنعه 

من الرؤية وإجباره على االستسالم هلم.

يقول راين: »بعد وضعي يف السيارة مسعت من اجلهاز الالسلكي يف سيارهتم، 
أن الشرطة العسكرية التابعة لفصائل املعارضة  املسلحة تقوم ابلبحث عن اخلاطفني؛ لذلك بقوا حنو نصف ساعة وهم يتجولون ضمن أحياء 
مدينة حلب حماولني االختباء، بعد ذلك وصلت السيارة إىل حاجز عسكري اتبع لتنظيم جبهة النصرة ومسح هلم احلاجز ابلعبور إىل خارج 
املدينة، وبعد حنو 15 دقيقة، وصلت السيارة إىل مكان جمهول، مث أنزلوين ووضعوين يف سيارة أخرى من نوع »فان«، وبعد نصف ساعة 
وصلت إىل مقر عسكري اتبع لتنظيم جبهة النصرة يستخدم كمركز لالحتجاز - أجهل مكانه يف ريف حلب- حيث مت احتجازي يف طابق 
أرضي يقع ضمن املقر. يف هذه األثناء صادروا هاتفي اجلوال وكمبيوتري احملمول، وقد قاموا بفتح مجيع حساابيت الشخصية على الفيس 
بوك والسكايب والواتس اب والفايرب ومراقبتها واالطالع على حمتواها، وعند املساء استدعيت للتحقيق وقاموا بتغطية عيناي واقتادوين 

إىل غرفة اثنية«.
»حقق معي من قبل رجل جمهول مل أستطع رؤيته، وأثناء التحقيق سألين عن سبب رفضي لرفع علم تنظيم القاعدة وسبب مناهضيت هلا، 

خالل التحقيق وجه يل التهديدات ابلتعذيب وإبخفائي قسراًي«.
يف اليوم التايل 8/ نيسان/ 2015 أفرج تنظيم جبهة النصرة عن راين بعد تدخل فصيل »جتمع فاستقم كما أمرت« التابع للجبهة 
الشامية إحدى فصائل املعارضة املسلحة. هذه هي املرة الثانية اليت يتعرض فيها للخطف والتعذيب من قبل جبهة النصرة، سجلنا حادثة 

خطفه يف وقت سابق من منتصف العام املاضي 2014.
حممد عون »راين« يبلغ من العمر 38 عاماً، عضو مؤسس يف جتمع »أان سوري« ومن أوائل الناشطني السلميني، وسبق أن اعتقل 
من قبل القوات احلكومية بتهمة التظاهر يف األايم األوىل النطالق االحتجاجات الشعبية، وتعرض سابقاً إلصابة جراء قصف الطريان 

احلكومي على حي بستان القصر. 
صورة تظهر آاثر الضرب والتعذيب على جسد الناشط راين:

مقطع مصور للناشط راين راين بعد اإلفراج عنه وحلظة وصوله إىل املشفى يف حلب.

االعتداء على املمتلكات:
يوم السبت 4/ نيسان/ 2015، صادرت عناصر من جبهة النصرة، معدات البث وحمتوايت مكتب راديو »ألوان« يف مدينة سراقب 

يف ريف حمافظة إدلب، حبسب بيان بثه الراديو عرب موقعه على الفيس بوك حيث جاء فيه:
»يعتذر فريق راديو ألوان من السادة املستمعني عن توقف البث على موجات FM يف إدلب وريفها، بسبب قيام عناصر من جبهة النصرة 
مبصادرة معدات البث وحمتوايت املكتب يف سراقب ونقلها إىل جهة جمهولة، بدون إذن من أي حمكمة، وبدون إبداء األسباب. ويؤكد فريق 
راديو ألوان أنه سيبقى مستمراً معكم عرب موقعه على شبكة اإلنرتنت، وعرب بثه على موجات FM يف مناطق أخرى من سوراي، ويعدكم 

ابلعمل على معاودة البث على موجات FM يف إدلب وريفها يف أقرب فرصة ممكنة«.
رابط بيان راديو ألوان على فيس بوك

الناشط املدين راين راين

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2TDdMb3J0YWVfdzQ/view?usp=sharing  
https://www.youtube.com/watch?v=Y_5V7mOGC1k
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2TTZSeXB1UmswZ00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2bVNmM1o5TUN5cFU/view
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يوم اخلميس 3/ نيسان/ 2015، منعت عدة فصائل مسلحة تسيطر على إدارة معرب ابب اهلوى احلدودي مع تركيا توزيع العدد 73 
من صحيفة متدن، وقامت حبرق النسخ. تبني لنا الحقاً أن السبب هو حتقيق صحفي منشور يف الصفحة السابعة من “متدن” يتناول 
هتجري املسيحني يف حمافظة دير الزور، ووجهت إنذاراً شفهياً بوقف توزيع الصحيفة هنائياً يف حال تكررت مثل هذه التحقيقات، حيث 

اعتربت إدارة املعرب أن هذا التحقيق«يشوه صورة اإلسالم وينقاض تعاليم الشريعة اإلسالمية«.
كما منعت إدارة املعرب قبل حنو أسبوع من هذه احلادثة توزيع صحيفة عنب بلدي على خلفية مقال رأي ينتقد كاتبه شخصية الشرعي 

يف جبهة النصرة السعودي )عبد هللا احمليسين(.
القسم السوري من إدارة املعرب خيضع حملكمة شرعية مكّونة من )جبهة النصرة وحركة أحرار الشام(، وغريها من الفصائل املسلحة يف 

ريف إدلب.

ج: فصائل املعارضة املسلحة: 
االعتداء على املمتلكات:

يوم اخلميس 23/ نيسان/ 2015، منعت عدة فصائل مسلحة تسيطر على إدارة معرب ابب اهلوى احلدودي مع تركيا توزيع العدد 73 
من صحيفة متدن، وقامت حبرق النسخ، تبني لنا الحقا أن السبب هو  حتقيق صحفي منشور يف الصفحة السابعة من “متدن” يتناول 
هتجري املسيحني يف حمافظة دير الزور ، ووجهت إنذار شفهي بوقف توزيع الصحيفة هنائياً يف حال تكررت مثل هذه التحقيقات، حيث 

اعتربت إدارة املعرب أن هذا التحقيق »يشوه صورة اإلسالم وينقاض تعاليم الشريعة اإلسالمية«.
كما منعت إدارة املعرب قبل حنو أسبوع من هذه احلادثة توزيع صحيفة عنب بلدي على خلفية مقال رأي ينتقد كاتبه شخصية الشرعي 

يف جبهة النصرة السعودي )عبد هللا احمليسين(.
القسم السوري من إدارة املعرب خيضع حملكمة شرعية مكّونة من )جبهة النصرة وحركة أحرار الشام(، وغريها من الفصائل املسلحة  يف 

ريف إدلب.

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من كافة اجملاالت، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم معنا ملا 

متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.

http://www.sn4hr.org

