
سوريا

الفراج عن صحافي لبناني تعرّض للختطاف من قبل لواء من اليش السوري الر

  تشيريين الول/أكيتوبير -31فيي لييل  فيداء عييتانيي تيعرب ميراسيلون بيل حيدود عين بياليغ سيرورهيا بيالفيراج عين اليصحافيي اليلبنانيي
 لييواء عيياصييفة الييشمال الييذي يييشكل مجييموعيية ميين اليييش الييسوري اليير إلييى. فييقد عييمد 2012 تشيريين اليثانيي/نيوفيمبر 1

 في مدينة أعزاز (شمال حلب). 2012 تشرين الول/أكتوبر 25 الصحافي في اختطاف

في اتصال مع مراسلون بل حدود، أكدّ فداء عيتاني:
  تشيريين الول/أكيتوبير الياضيي.25عيلى ميعبر بياب السيلميي اليدودي اليذي ييقع بيي ميديينة أعيزاز وتيركييا فيي "ت اخييتطافييي 

 اقيتادونيي أولً ميعصوب اليعيني إليى ميكان ميجهول. ثيم وضيعونيي فيي زنيزانية، حييث بيقيت كيل فيترة اعيتقاليي. حييث ليم أكين قييد
القامة البرية". 

 "بياليرغيم مين العيتقال، وسيوء نيوعيية اليياه واليغذاء، كينت أعياميل بيطرييقة عياديية. فيي خيلل اسيتجوابيي، طيرح الياطيفون عيليّ
 اليعدييد مين السيئلة حيول عيلقيتي بينظام بيشار السيد وحيزب ا. وأوضيحت أنيني ليطاليا حيافيظت عيلى عيلقيات جييدة ميع الييش

السوري الر. بعد ستة أيام من الحتجاز، ت الفراج عني بالقرب من الدود التركية". 

: أل بي سيلراجعة شهادته على الـ
http:/  /www.youtube.com/watch?v=Awb7GvXHfp8&feature=player_embedded  #  

  ليلجيش اليسوري الير ، تيذكّير ميراسيلون بيل حيدود بيوجيوب ضيمان حيماييةعيلى الينحو الينصوص عيليه فيي ميدونية قيواعيد السيلوك
 وسيلمية اليدنييي، وبياليتاليي اليصحافييي، سيواء كيانيوا سيورييي أو أجيانيب. ييفترض بيقيادة الييش اليسوري الير أن تيديين بشيدة

 تييتوعيلناً عيمليات خيطف اليحترفيي العيلمييي مين قيبل اليماعيات اليتابيعة ليها. وييجب حيظر اليبيانيات اليتي ييتم تيصوييرهيا 
الضغط.

ل يزال أربعة صحافيي قيد الحتجاز:

 ، عيمد ليواء مين الييش اليسوري الير إليى اخيتطاف اليصحافيية الوكيرانيية2012 تشيريين الول/أكيتوبير 9في •
 ليتي تيتعاون ميع عيدة ميؤسيسات إعيلميية روسيية ول سييما كيمترجيمة فيوريية. وقيد تيكنت أنيخارأنيخار كيوشينيفا ا

  تشيريين الول/أكيتوبير،13 و12 تشيريين الول/أكيتوبير عيبر اليهاتيف. وفيي 9كيوشينيفا مين تيأكييد اخيتطافيها فيي 

http://www.youtube.com/watch?v=OcJnlcGtNnw
http://www.youtube.com/watch?v=OcJnlcGtNnw
http://fr.rsf.org/syrie-un-journaliste-freelance-enleve-en-27-10-2012,43600.html
http://www.youtube.com/watch?v=Awb7GvXHfp8&feature=player_embedded


  تشيريين اليثانيي/نيوفيمبر الياضيي، عيرض8اتيصلت بياليقناة اليروسيية أن تيي فيي اليتي تيعمل فييها كيمترجيمة فيوريية. وفيي 
شريط فيديو للصحافية طالبت فيه السلطات الوكرانية والروسية والسورية بالوافقة على طلبات خاطفيها.

 20 اليييذي ييييعمل فيييي قيييناة اليييرة الميييرييييكية ليييلخيييتطاف فيييي حيييلب فيييي  جييينيد أونيييالتيييعرّض اليييصور•
  فيي فييدييو نشيرتيه قيناة الخيباريية اليسوريية اليؤييدة2012 آب/أغسيطس 26. وقيد ظهير فيي 2012آب/أغسيطس 

  تشيريين الول/أكيتوبير، نشيرت الينظمة النيسانيية27ليلحكومية وآثيار النيهاك بياديية عيليه واليكدميات تيت عيينيه. وفيي 
  حيصلت عيليها مين أحيد ميوفيدييها فيي2012 تشيريين الول/أكيتوبير 24 صيورة ليلصحافيي بيتارييخ IHHاليتركيية 

خلل زيارته مركز اعتقال.
 20 لييلخييتطاف فييي حييلب، فييي  بييشار فييهمي الييقدوميييالييرةتييعرّض الييصحافييي الردنييي الييعامييل فييي قييناة •

 ، ميع زمييله جينيد أونيال. ونيقل اليراسيل الردنيي إليى السيتشفى فيي اليعاصيمة اليسوريية حييث2012آب/أغسيطس 
 تيلقى اليعلج إثير تيعرضيه لصيابية فيي اليكتف. إنيه الن فيي أييادي السيلطات اليسوريية. وتيناقيض هيذه اليعلوميات اليبيان

 أيلول/سبتمبر الاضي عن وزير العلم السوري.4الصادر في 
 الييزيييرة النييكليزييية وبييوسييت واشيييينطنالييييذي يييييتعاون مييييع  أوسيييت تييياييييس تييعرّض الييصحافييي المييريييكي•

 26 بيينما كيان ييغطي الحيداث فيي رييف دميشق. وفيي 2012 آب/أغسيطس 13 ليلحيتجاز مينذ وميككلتشيي
 ، نشير فييدييو يظهيره فيي قيبضة اليهادييي عيلى النيترنيت. وهيو اليدلييل اليوحييد عيلى بيقائيه عيلى2012أييلول/سيبتمبر 

 قييد اليياة اليتوفير مينذ اخيتفائيه وليكنه ل يشيير إليى ميكان احيتجازه الياليي أو إليى هيويية خياطيفيه وطيبيعة ميطاليبهم. فيي
 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد والداه مؤتراً صحافياً في بيروت للمطالبة بالفراج عنه.12

 مواطناً صحافياً محتجزين في سجون النظام السوري.   19 صحافياً و23من ناحية أخرى، ل يزال 


