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الجمعة ٢ كانون الثاني ٢٠١٥

حمتوايت التقرير:
أواًل: امللخص التنفيذي.
اثنياً: مقدمة التقرير.   
اثلثاً: تفاصيل التقرير. 

رابعاً: شكر وتقدير.

مقتل ٥ إعالميني، و١3 آخرين ما بني خطف واعتقال، وإصابة ٥ حصيلة شهر كانون األول
بلغ عدد القتلى اإلمجايل من اإلعالميني ما اليقل عن 384 إعالمياً، وذلك حىت هناية شهر كانون األول لعام ٢٠١4

أواًل: امللخص التنفيذي:
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل: 

أواًل: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 إعالميني، مجيعهم قتلوا 
على يد القوات احلكومية.

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف: سجلنا 13 حالة خطف واعتقال، يتوزعون كما يلي:
القوات احلكومية: سجلنا حالة اعتقال واحدة وأفرج عنها الحقاً.

القوات الكردية: خطفت 3 إعالميني، ومت اإلفراج عن أحدهم الحقاً. 
اجلماعات املتشددة: 

تنظيم داعش: خطف صحفيني اثنني.  
جبهة النصرة: سجلنا 6 حاالت خطف، يف حني أفرجت عن إعالمي واحد. 

تنظيم جند األقصى: خطف إعالمي، وأفرج عنه الحقاً.  

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا إصابة 5 إعالميني
القوات احلكومية: تسببت إبصابة 4 إعالميني. 
جبهة النصرة: تسببت إبصابة إعالمي واحد.  

رابعًا: االعتداء على املمتلكات:
  سجلنا حالة اعتداء على يد جبهة النصرة. 

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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مع هناية عام 2014، وبعد حنو 4 سنوات على انطالق الثورة السورية، جند أن الواقع اإلعالمي السوري اليوم، حتول إىل بيئة 
خطرة غري صاحلة للعمل الصحفي املهين، واملستقل عن أي تبعية عسكرية أو سياسية موجهة، بل ميكننا القول، أن انقوس 
اخلطر قد دق منذ مدة طويلة، نتيجة تراكم اجلرائم واالنتهاكات حبق اإلعالميني، وفراغ الساحة اإلعالمية، وتفوق قوة السالح 
على قوة القلم والكلمة، وهذا ابلتايل أدى إىل عدم االلتزام مببادئ وأخالقيات مهنة الصحافة، وتراجع املصداقية والدقة واحليادية 
يف نقل األحداث، وتشويه احلقائق وطمسها، وصعوبة رصد احلدث، وتراجع العمل الصحفي املستقل ليطغى عليه مشهد 

اإلعالم املقاتل العسكري.
بل ويالحظ أن من بقي من اإلعالميني يف سوراي، ابتوا شبه عاجزين عن حتدي ومواجهة آلة القمع واملخاطر اجلسيمة اليت 
تواجهم يف عملهم، 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.
ورغم تراجع عدد جرائم القتل نسبياً حبق اإلعالميني خالل الشهور املاضية، ال سيما من قبل تنظيم داعش وغريه من األطراف 
املسلحة األخرى، إال أننا نعده مؤشراً واضحاً على أن حجم العنف املرتكب حبق العمل اإلعالمي آتى مثاره متاماً، بل هو 
دليل على جناح سياسة العنف والرتهيب يف إفراغ الساحة اإلعالمية من الفاعلني فيها أيضاً، إذ مل يعد يف تلك املناطق أي أثر 
ملموس لعمل حر ومستقل، وهذه هي النتيجة اليت لطاملا توقعتها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وأكدان على ذكرها يف 

تقاريران السابقة.

لقد انضم قسم كبري من اإلعالميني الذين قرروا البقاء يف مناطقهم إىل فصائل وجمموعات مسلحة، هي يف معظمها تشهد 
حالة من االنقسام واالقتتال الداخلي فيما بينها، ومع سطوة السالح والنفوذ؛ تقل فرصة احلصول على املعلومات الدقيقة، 
وابلتايل استخدام وسائل اإلعالم كأحد وسائل احلرب املشروعة يف الربوابغندا اإلعالمية، وتوجيه املعلومة والكلمة حسب 

ما تقتضي مصلحة كل طرف.

كل ماسبق زاد من الصعوابت والعوائق اليت تواجه مهام العمل احلقوقي واإلعالمي، ابلتزامن مع تدين وتراجع املصداقية اليت 
وصلت إىل حالة مرضية خطرية، جتلت يف الفوضى اإلعالمية واملعلومات املتضاربة واملضللة، فعسكرة وتسييس اإلعالم، 
وحالة النزيف املستمرة ملعظم الكفاءات اإلعالمية الفاعلة على األرض، كانت أحد أسباب هذا التدهور الكبري الذي 

وصل إليه الواقع اإلعالمي.

تقول هدى العلي الباحثة اإلعالمية يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: »إن عدم وجود محاية وجهود حثيثة وجادة حلماية 
حرية العمل اإلعالمي، وإجياد البيئة املناسبة للعمل اآلمن، وسط األوضاع األمنية اخلطرية واجلرائم واالنتهاكات املستمرة 
اليت ترتكب حبق اإلعالميني، وعدم وجود مؤسسات إعالمية احرتافية ذات متويل مستقل، - ميكن هلا أن توفر التدريب 
والتأهيل احلقوقي واملهين مث التوظيف لديها من أجل االستقاللية املادية-، ُيشكل أبرز التحدايت واملعوقات اليت يواجهها 
العمل اإلعالمي يف سوراي اليوم، اليت أدت إىل منعه من االرتقاء إىل مستوى مواكبة التطورات السريعة واملعقدة لألحداث 

على كافة الصعد، كما أدت إىل تدين أدائه املهين ليقوم بدوره الوظيفي واحليوي يف رصد األحداث ونشرها«.

وأمام تلك املعطيات املقلقة اليت من شأهنا أن تقوِّض األسس الصحيحة اليت يُفرتض 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 متمثالً مبجلس األمن حتمل مسؤولياته يف محاية اإلعالميني يف سوراي.

اثنيًا: مقدمة التقرير:
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اثلثاً: تفاصيل التقرير: 
أ: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية: 

القتل خارج نطاق القانون:
1 -  يوم اإلثنني يف 8/ كانون األول/ 2014، استهدفت القوات احلكومية بقذيفة صاروخية موجهة سيارة فريق قناة أورينت 
الرمحن اخلليل، وذلك على أطراف  الدوس، واملصور سامل عبد  العامسي، ويوسف حممود  املراسلني رامي عادل  املؤلف من: 
مدينة الشيخ مسكني مبحافظة درعا، ما أدى إىل مقتلهم مجيعاً، وصحيح أن السيارة اليت كانت تقلهم مل تكن حتمل شعار 
»الصحافة«، لكنها كانت حتمل جهاز استقبال القمر الصناعي الذي كان من املمكن رؤيته بوضوح، عدا عن كوهنا هدفاً 

مدنياً.

 29 درعا،  بريف  الشام  بصرى  مدينة  مواليد  من  الدوس،  حممود  يوسف 
عاماً، وهو خريج كلية اآلداب قسم اللغة اإلنكليزية 2011، أحد أعضاء 
رابطة الصحفيني السوريني، وأحد املؤسسني للمكتب اإلعالمي يف درعا، وله 
العديد من النشاطات اإلعالمية املتميزة، فقد بدأ عمله الصحفي مع انطالق 
الثورة السورية انشطاً إعالمياً ينقل ويصور األحداث امليدانية يف درعا، إىل أن 
أصبح مراساًل ميدانياً لقناة أورينت يف درعا، وأعّد العديد من التقارير امليدانية 

واإلنسانية من ريفي درعا والقنيطرة. 

أبناء مدينة داعل بريف درعا، 26 عاماً، درس  العامسي، من  رامي عادل 
البث  املعلوماتية يف جامعة دمشق، كان من أوائل من قام بعملية  اهلندسة 
املباشر عرب هاتفه اجلوال، وهو عضو مؤسس للمكتب اإلعالمي يف مدينة 
داعل، وعمل مراساًل صحفياً يف قناة أورينت نيوز، كما كتب يف عدد من 

الصحف اليت ظهرت يف أثناء الثورة. 

املصور سامل اخلليل، من مواليد مدينة بصرى الشام بريف درعا، 27 عاماً، 
املعارك  من  بعدسته كثرياً  صور   ،2009 احلاسوب  هندسة  معهد  خريج 
زميله  مع  أورينت  لقناة  يعمل مصوراً  وأصبح  درعا،  حمافظة  واألحداث يف 
مقاتاًل سابقاً يف صفوف  فيما سبق  أن سامل كان  ويُذكر  الدوس،  يوسف 
املعارضة املسلحة بعد أن انشق عن اجليش احلكومي يف وقت مبكر، لكنه 

اعتزل القتال وانتقل للعمل الصحفي كمصور.

يوسف حممود الدوس

 رامي عادل العامسي

املصور سامل اخلليل
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2 - مساء األربعاء يف 10/ كانون األول/ 2014، قتل مراسل اجلزيرة نت 
مهران بشري الديري، أثناء توجهه لتغطية املعارك الدائرة بني كتائب املعارضة 
املسلحة وقوات النظام يف مدينة الشيخ مسكني بريف درعا، حيث اصطدمت 
سيارته اليت أطفأ أنوارها جتنباً الستهدافها من قبل القوات احلكومية، بسيارة 
أخرى اتبعة للمعارضة املسلحة، وذلك تقريباً يف املكان ذاته الذي استهدفت 
فيه القوات احلكومية قبل ثالثة أايم إعالميني يعملون مع شبكة »أورينت«.
خريج كلية  مسكني،  الشيخ  مدينة  مواليد  من  عاماً،   31 الديري،  مهران 
اإلعالم جبامعة دمشق، خترج منها عام 2008، وعمل سابقاً صحفياً يف 
وكالة األنباء السورية الرمسية »ساان«، قبل أن ينشق عن الوكالة يف وقت مبكر 

من اندالع الثورة، كتب يف صحف عدة، عربية وعاملية.  

3 - يوم األحد يف 21/ كانون األول/ 2014، قتل اإلعالمي حممود عاصم املساملة، من أبناء بصرى الشام مبحافظة درعا، 
نتيجة القصف ابلطريان احلكومي على مدينة الشيخ مسكني بريف درعا، وذلك أثناء تغطيته األحداث فيها.

اإلصاابت: 
1- يوم األحد يف 30/ تشرين الثاين/ 2014، ُأصيب اإلعالمي ايسني أبو رائد »مدير املكتب اإلعالمي يف مدينة عندان«، 

جراء استهداف الطريان احلكومي مدينة عندان يف ريف حلب بصاروخ فراغي، ما تسبب إبصابة ايسني جبراح متوسطة.

القوات  بنريان  يقني«  السرور »مراسل مؤسسة  مؤيد  اإلعالمي  أصيب  األول/ 2014،  اخلميس يف 11/ كانون  يوم   -2
احلكومية يف مدينة الشيخ مسكني بريف درعا، وذلك أثناء تغطية األحداث فيها. 

قيس  اإلعالمي  أصيب  األول/ 2014،  اإلثنني يف 15/ كانون  يوم   -3
تبعد  اليت  املالح،  منطقة  احلكومية يف  للقوات  اتبع  قناص  برصاص  احلليب 
حنو 7 كم مشال مدخل مدينة حلب الشمايل، وذلك أثناء تغطيته األحداث 

فيها، وقد ُأجريت له بعدها 5 عمليات جراحية نتيجة إصابته البالغة.

احلليب  عمرو  ُأصيب   ،2014 األول/  27/ كانون  يف  اجلمعة  يوم   -  4
»مراسل قناة اجلزيرة الفضائية يف حلب«، نتيجة استهداف القوات احلكومية 
منزله يف مدينة حلب بقصف صاروخي من نوع صاروخ »فيل«، ما تسبب 
إبصابته بشظية يف يده وتدمري أجزاء من املنزل الذي يقطنه مع الفريق املرافق 

له.

مهران الديري

عمرو احلليب
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االعتقال واخلطف:  
1- يوم الثالاثء يف 16/ كانون األول/ 2014، تعرضت الفنانة التشكيلية عتاب احلّمود لالعتقال من قبل عناصر أمن الدولة 
على احلدود السورية اللبنانية، ذلك أثناء توجهها إىل لبنان، ومت نقلها إىل فرع أمن الدولة يف العاصمة دمشق، وقد أُفرج عنها 

الحقاً يوم اإلثنني يف 29/ كانون األول/ 2014.
يُذكر أن عتاب، من بلدة القراي يف حمافظة السويداء، وكانت جزءاً من فريق الدعم النفسي الذي تشرف عليه األمم املتحدة، 

حيث شاركت يف العديد من ورشات الرسم يف معسكر الطالئع يف السويداء، الذي أصبح خميماً للنازحني السوريني.  

3- يوم اخلميس يف 18/ كانون األول/ 2014، أفرج عن الصحفي عمر الشعار مع الكاتب جديع نوفل، بعد أن قرر قاضي 
اإلحالة يف دمشق إخالء سبيلهما يف اليوم السابق.

ويُذكر أن عمر، كان قد مت اعتقاله مع اثنني من الصحفيني، ومها جديع نوفل، والطبيبة ماراي شعبو مساء يوم اجلمعة يف 31/ 
تشرين األول/ 2014، عند نقطة احلدود السورية يف جديدة ايبوس، عندما كانوا متجهني إىل دمشق بعد حضور ورشة عمل 

حول حقوق اإلنسان يف بريوت، مث مّت تسليمهم لألمن السياسي يف ريف دمشق.

4  - يوم األحد يف 28/ كانون األول/ 2014، أطلق سراح الفنان التشكيلي حازم واكد من سجن عدرا بريف دمشق، بعد 
أن اعتقل من قبل رجال األمن التابعة للقوات احلكومية، من مكان إقامته يف دمشق يف بداية هذا العام بتاريخ 10/ كانون 

الثاين/ 2014. 

ب: االنتهاكات من قبل القوات الكردية:  
اخلطف: 

هيئة حترير شبكة »واليت نت«  الرمحن، عضو  عبد  علي  األول/ 2014، خطف  األربعاء يف 3/ كانون  يوم  1 - مساء 
ومراسلها يف مدينة عفرين، من أمام ابب منزله مع زميله اإلعالمي حممود كوريش، من قبل قوة تطلق على نفسها »فرقة مدامهة 
اإلرهابيني« وهي قوات أمنية جديدة، تعمل بشكل سري عن طريق أشخاص ملثمني، ويُعتقد أهنا اتبعة لقوات حزب االحتاد 

الدميقراطي pyd، حبسب مزاعم من مصادر موثوقة.
أطلق سراح علي عبد الرمحن بعد ثالثة أايم، يوم السبت املوافق 6/ تشرين األول/ 2014، وقد روى بعدها بعض التفاصيل 
عن اختطافه على موقع »واليت نت«، حيث ذكر إنه مت اقتياده مع حممود إىل جهة جمهولة وهم مكبلي األيدي ومغمضي 
األعني، وإنه مت التحقيق معه على خلفية نشره تقريراً عن خطف مقاتل من البشمركة أثناء وجوده يف عفرين لزايرة أهله، كما 
أكد عبد الرمحن أنه مل يتعرض ألية إهانة لفظية أو عنف جسدي، وكان مغمض العني أثناء التحقيق دون أن يشاهد احملقق. 

عن مكان احتجازه، ذكر إنه كان يف زنزانة منفردة. 

2 - مساء يوم األربعاء يف 3/ كانون األول/ 2014، خطف اإلعالمي حممود كوريش »عضو تنسيقية أزادي عفرين« مع 
زميله علي عبد الرمحن من أمام منزل األخري، وذلك من قبل قوة تطلق على نفسها »فرقة مدامهة اإلرهابيني«، وهي قوات أمنية 
جديدة، تعمل بشكل سري عن طريق أشخاص ملثمني، ويُعتقد أهنا اتبعة لقوات حزب االحتاد الدميقراطي pyd حبسب 
مزاعم من مصادر موثوقة، وما يزال مصري حممود جمهواًل حىت اآلن، ال سيما مع إنكار قوات األسايش التابعة حلزب االحتاد 

الدميقراطي الكردي، وجود الشبان لديها. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMudkFOeE9XY0dMdWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTjBoYmxVZzlDZkU/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMubkoxR2NUeUxoa00/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuMDZXZGdWUHlhdVU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMualpFVkJRWUlHRVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMub0tZcTNacENON28/view
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3 - يوم اخلميس يف 4/ كانون األول/ 2014، خطف اإلعالمي الزكني بركات، »عضو يف شبكة عفرين اإلخبارية« من قبل 
قوة تطلق على نفسها، »فرقة مدامهة اإلرهابيني« وهي قوات أمنية جديدة، تعمل بشكل سري عن طريق أشخاص ملثمني، 
ويُعتقد أهنا اتبعة لقوات حزب االحتاد الدميقراطي pyd، حبسب مزاعم من مصادر موثوقة، ومايزال مصري حممود جمهواًل حىت 

اآلن، ال سيما مع إنكار قوات األسايش التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي pyd، وجود الشبان لديها.

ج: االنتهاكات من قبل اجلماعات املتشددة: 
تنظيم داعش:

  اخلطف: 
يوم اإلثنني يف 15/ كانون األول/ 2014، اختفى الطاقم الصحفي 
محو،  فرهاد  الصحفي  الكردية:  ابللغة  الناطقة  روداو  لقناة 
انقطعت  أن  بعد  القامشلي،  ريف  يف  عقيل  مسعود  واملصور: 

أخبارمها أثناء عودهتم من تل كوجر.
لتنظيم  مؤقت  قبل حاجز  من  اختطافهم  مت  أنه  بعدها  علمنا  وقد 
مصادر  من  مزاعم  وردت  فيما  الدويل،  اليعرُبية  طريق  على  داعش 
إىل  بعدها  نقلهما  الصحفيني مت  أن  القناة  لعائلتهم وإلدارة  موثوقة 
تل محيس يف ريف القامشلي، اليت تقع حتت سيطرة التنظيم، مث مت 
التحقيق  الشدادي يف ريف احلسكة الستكمال  نقلهما إىل مدينة 

معهما.

جبهة النصرة: 
اخلطف: 

1 – يف 29/ تشرين الثاين/ 2014، أفرجت جبهة النصرة عن اإلعالمي جودت ملص، بعد أن كان معتقاًل لديها منذ حنو 
شهر، حيث خطف ملص يف معرة النعمان بريف إدلب يوم الثالاثء يف 28/ تشرين األول/ 2014، وقد أخرب الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان، أنه تعرض للتعذيب النفسي واجلسدي من قبل عناصر جبهة النصرة بسبب عمله مع فصيل مناهض لوجود 

النصرة يف معرة النعمان، وبسبب أرائه املعارضة أيضاً.

2 - يوم السبت يف 27/ كانون األول/ 2014، اعتقلت جبهة النصرة ثالثة من كادر فريق راديو روزنة، وهم إعالمي واحد، 
واثنان من التقنيني، مت التحفظ على األمساء بناء على طلب األهل، وذلك أثناء حماولة الكادر تركيب جهاز بث إذاعي على 

قمة النيب أيوب، وهي أعلى قمة يف املنطقة وتتبع لقرية جوزف بريف إدلب، كما حطمت النصرة املعدات وأجهزة البث.   

3 - يوم األحد يف 28/ كانون األول/ 2014، اعتقلت جبهة النصرة اإلعالمي أمحد اجلدعان »مراسل شبكة بصمة سوراي«، 
وشقيقه املصور محود اجلدعان، وذلك أثناء محلة دهم واعتقاالت شنتها جبهة النصرة على قرية جوزف بريف إدلب، ويُذكر 

أن الشقيقني من مدينة كفر نبل بريف إدلب.  

الصحفي فرهاد محو، واملصور: مسعود عقيل 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMueHBZYTk0YTY3T2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOVk9GV2lDZzhGVHc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuSnJLa296Z0dYSHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMHBPcThtRElORFU/view?usp=sharing 
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4 - يوم األحد يف 28/ كانون األول/ 2014، اعتقلت جبهة النصرة املصور املستقل محود اجلدعان مع شقيقه اإلعالمي 
أمحد اجلدعان، وذلك أثناء محلة دهم واعتقاالت شنتها جبهة النصرة على قرية جوزف بريف إدلب، ويُذكر أن الشقيقني من 

مدينة كفر نبل بريف إدلب.  

نبل  املكتب اإلعالمي يف كفر  الفارس، »رئيس  5 - يوم اإلثنني يف 29/ كانون األول/ 2014، خطف اإلعالمي رائد 
ورئيس منظمة احتاد املكاتب الثورية العاملة يف إدلب«، مع زميله املصور محود اجلنيد من قبل جبهة النصرة، حدث ذلك بعد 
العصر، بينما كاان يف طريق عودهتما من مدينة سراقب إىل كفر نبل، ُأخربان يف اليوم التايل من مصادران املوثوقة أن رائد ومحود 
مت حتويلهما إىل سجن حارم بريف إدلب بتهمة التحريض على التظاهر ضد النصرة، وقد مت اإلفراج عنهما يوم األربعاء يف 

31/ كانون األول/ 2014.
يُذكر أن الفارس تعرض حملاولة اغتيال يف كانون الثاين/ 2014، حيث مت إطالق النار عليه من قبل تنظيم داعش، وأصيب 

بطلقة ابلبطن حينها.

6 - يوم اإلثنني يف 29/ كانون األول/ 2014، خطف املصور محود اجلنيد مع اإلعالمي رائد الفارس، من قبل جبهة النصرة، 
حدث ذلك بعد العصر بينما كاان يف طريق عودهتما من مدينة سراقب إىل كفر نبل، أخربان يف اليوم التايل من مصادران املوثوقة 
أن رائد ومحود مت حتويلهما إىل سجن حارم بريف إدلب بتهمة التحريض على التظاهر ضد النصرة، وقد مت اإلفراج عنهما يوم 

األربعاء يف 31/ كانون األول/ 2014.
ويُذكر أن اجلنيد مت خطفه سابقاً من املكتب اإلعالمي بكفر نبل من قبل تنظيم داعش، يف شهر كانون األول/ 2013، إال 

أن بعض مقاتلي املعارضة املسلحة استطاعوا حتريره حينها بعد حنو أسبوعني من اعتقاله.

انتهاكات أخرى: 
يوم السبت يف 19/ كانون األول/ 2014، بدأت دار القضاء بريف إدلب إبرسال طلبات امتثال لإلعالميني، الذين انتقدوا 

أعمال النصرة خالل أحداث معركتها األخرية يف ريف إدلب ضد جبهة ثوار سوراي وحركة حزم.
وقد مت تبليغ 21 إعالمياً وانشطاً مدنياً من سكان قرى جبل الزاوية يف ريف إدلب اجلنويب، بشكل مباشر يف أماكن إقامتهم، 

ومت هتديدهم ابالعتقال يف حال مل يقوموا مبراجعة دار القضاء.
يف اليوم التايل قام املبَلغون مبوجب املذكرة مبراجعة دار القضاء 
التابعة لتنظيم جبهة النصرة  يف قرييت البارة، ودير سنيل، ومت 

توقيفهم حنو 22 ساعة، وبعدها مت اإلفراج عنهم.
وهذه وثيقة قضائية صادرة عن حمكمة دير سنبل يف ريف 
حمافظة إدلب، حتمل استدعاًء من قبل جبهة النصرة ألحد 

وثيقة قضائية صادرة عن حمكمة دير سنبلالناشطني، ويُدعى حممد أديب احلمود.  

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQzJDZm9mX21aZ0E/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuQzJxcGJJRm05N1U/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuZzN1b2plTUQ3Zmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuc3lGQTZaMmZPa1E/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOYmlVb0p5M1BYNlU/view
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تنظيم جند األقصى: 
اخلطف: 

يوم اخلميس يف 4/ كانون األول/ 2014، خطف اإلعالمي ليث العبد هللا من قبل تنظيم جند األقصى، من أمام منزله يف 
سراقب بريف إدلب، وقد أفرج عنه الحقاً يوم اإلثنني يف 22/ كانون األول/ 2014.

يُذكر أن ليث قد تعرض للخطف والتعذيب، من قبل مجاعة ملثمة مل حتدد هويتها يف مدينته سراقب سابقاً بتاريخ 20/ آب/ 
2014، وأطلقوا سراحه يف اليوم نفسه بعد سرقة كل أجهزته وأوراقه الثبوتية.

رابعاً: شكر وتقدير

كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من اجملاالت كافة، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم 
معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuN292dzMtLWRKSkU/view

