
سوريا مقتل أربعة مواطن" صحافي" بالرغم من وقف إط#ق النار - 

 مراسلون ب( حدود -18/04/2012

هم صحافي%  مواطن%  حدود بمقـتل أربـعة  في  أحـمد عـبداR فخـرية:تبلّـغت مـراسلون ب(   14 
ريل  أـب في اـلضمير، و2012/نـيسان أبو محـمد  يوم نـفسه،سمير شلب اـلشام  في اـل في ـحمص    

الدوريو الدين حـسن  في ع#ء  أبـريل 17  في محافـظة حـماه، و2012/ نيـسان  خـالد محـمود 
  في إدلب في اليوم نفسه. إ) أنه ما زال يصعب تأكيد ا$علومات التي حصلنا عليها بشأنقبيشو

ظروف مقتل هؤ)ء الناشط% ا'ع(مي% ا&ربعة وهويتهم. 

سوريا تحـصد في  زالت أعـمال العـنف ا$رتكـبة  ما  حدود  راسلون ب(  نت ـم هذا ا'طار، أعـل "في  : 
يـاً. ومن ـب% هؤ)ء، ـيستمر اـلصحافيون وا$واـطنون اـلصحافيون في دفع الـثمن  أرواح الـعشرات يوـم
عتزم وضع حد لقـمعه ية، ) ـي زامات الدوـل هاكه كل التـعهدات وا)لـت أما الـنظام فيـظهر أنه، بانـت يـاً.   غاـل
 العنيف. وقد أصبح الحصول على ا$علومات بالغ الصعوبة من سوريا إلى حد أنه ) يسعنا أن نؤكد

  . "بدقة ا)خبار التي حصلنا عليه بشأن مقتل أربعة مواطن% صحافي%

نأمل في أن يسمح حضور ا$راقب% الدولي% بإخراج النظام من عزلته ا'ع(مية "وأضافت ا$نظمة  : 
هذا إلى  هؤ)ء ا$ـراقب%  في ممـارسة القـمع بـالدم ونلـفت انتـباه  ستمرار   التي يـلوذ بـها بغـية ا)

 . "ا$وضوع

قى  صباح أـحـمد ـعـبداR فـخـرية) في  كانت تـقـله  التي  استهداف اـلـسيارة  إثر   13 ـمـصرعه 
نة اـلضمير أـبريل ـبوابل من اـلرصاص بيـنما كان ـيتوجه لتصوير دخول الـجيش اـلسوري مدـي  /نـيسان

35ً كلم شمال شرق دمشق. وكان هذا الشاب البالغ 40التي تقع على بعد    سنة من العمر عضوا
في لجنة التنسيق ا$حلية ويصوّر ا&حداث في سوريا منذ عام. 

  عند انفجار قذيفة سقطت على مبنى كان يصوّر منه أصيب سمير شلب الشامفي اليوم نفسه،
 قصف الـجيش اـلسوري لحـي% من أـحياء ـحمص. وفـيما لم يتـمكن اـلسكان من إسعافه، سرعان ما

ً بجروحه عن عمر يناهز  بـاً با$راسل أبو ليلى ويغطي ا&حداث التي26توفي متأثرا   سنة. وكان ملقّ
تهز سوريا منذ أكثر من عام لحساب شبكة ا&نباء السورية. 

أصيب14في  ريل،  أـب الدوري/ نـيسان الدين  عة ع#ء  من قـل بالقرب  فتيش  ند نـقطة ـت   باـلرصاص ـع
عد  لى ـب عة ـع ته40اـ$ضيق الواـق سلّمت جـث يف،  عرّض للتوـق عد أن ـت ماه. ـب غرب ـح شمال  بـاً  لم تقرـي   ـك

بالغ17التي كانت آثار الـتعذيب واضحة علـيها، إلى أسرته في  أبريل. كان هذا الناشط اـل  / نيسان
زوجـاً وأبـا44ً ثــورة، مـت له ـمنذ أكثر من عام ل(لـتحاق بـحركة اـل والذي تـخلى عن عـم   سنة من الـعمر 

لولدين اثن%.



أبريل، اعتقل 17في    وتمت تصفيته في مدينة إدلب. ويزعم أن دبابةخالد محمود قبيشو/ نيسان
ثة أطـفال تزوج وا&ب لث( اشط ا$ هذا الـن كان  ذلك.  عد  رأسه ـب قد دهـست  سوري  عة للجـيش اـل  تاـب

. قناته على يوتيوببانتظار الرابع، ينشر تسجي(ته للتظاهرات ا$نظمة في إدلب باستمرار عبر 

يف  خبر، بتوـق يد اـل من تأـك كن  من دون أن تتـم حدود،  راسلون ب(  مت ـم آخر، عـل صعيد  لى   محـمدـع
من خشية ا&سوأ16 في الحريري أبريل في درعا. في حال كان الخبر صحيحـاً، ف( بدّ   / نيسان

يات ناة الـجزيرة لـيصف عمـل  ـعلى ـحياة هذا ا$واطن اـلصحافي الذي كان ـيطل ـبشكل خاص عبر ـق
الجيش السوري في مدينته.

http://www.youtube.com/user/khaledkabbisho

