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اخلميس 2 متوز 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: امللخص التنفيذي.

اثنياً: مقدمة التقرير.
اثلثاً: منهجية التقرير.
رابعاً: تفاصيل التقرير.

شكر وتقدير 

مقتل 9 إعالميني، 5 حاالت خطف، إصابة 13 آخرين
حصيلة شهر حزيران 2015

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

أواًل: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 9 إعالميني، يتوزعون 
كما يلي:

القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
 قتلت 5 إعالميني، بينهم إعالمي واحد قتل بسبب التعذيب يف مراكز االحتجاز.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

قتل 4 إعالميني  

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف: سجلنا 5 حاالت خطف. 
القوات احلكومية: سجلنا حالة واحدة.

فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا 3 حاالت.
مجاعات مسلحة مل حندد هويتها: سجلنا حالة واحدة.

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 13 إصابة يتوزعون كالتايل: 
 القوات احلكومية: سجلنا 11 حالة.

فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالتني. 

رابعًا: االعتداء على املمتلكات: سجلنا 3 حاالت.
القوات احلكومية: سجلنا حالة واحدة.

قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - 
وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(: سجلنا حالة واحدة.

فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة واحدة.

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:  
ماتزال الساحة اإلعالمية السورية تفقد شهرايً عشرات اإلعالميني ما بني قتيل ومصاب ومعتقل وخمتف قسرايً ومطارد، وهي 
بذلك تفقد أهم مكوانهتا وأهم الفاعلني امليدانيني يف حقل اإلعالم، كل ذلك حيدث وسط إفالت اتم من العقاب وحماسبة 

مرتكيب االنتهاكات.

إن هذا النزيف املستمر بفقدان اإلعالميني منذ أكثر من 4 سنوات، مل يستطع أن حيرك جهوداً دولية جادة حىت اآلن لتسليط 
الضوء على حجم الكارثة واملأساة احلقيقة اليت يعانيها اإلعالميون يف سوراي، وال حىت بذل حماوالت أتمني املناخ املناسب 
واآلمن لعملهم ومحاية حقوقهم، ال سيما فيما يتعلق ابلتأمني الصحي واالجتماعي ملن أصيب منهم جبراح بليغة أو تسببت 

إصابتهم إبعاقات دائمة.

ورغم تزايد حجم االنتهاكات املرتكبة حبق اإلعالميني واستمرارها، وتوسع رقعة النزاع املسلح على األراضي السورية وتعدد 
األطراف املسلحة املشاركة فيه، إال أنه مازال هناك من ميلك اجلرأة والشجاعة ليخاطر بروحه وينقل الكلمة والصورة بدءاً من 
أكثر املناطق سخونة وخطراً، وصواًل إىل جبهات القتال، وقد ساهم هؤالء بشكل فعال يف تسجيل األحداث واملعلومات 

واجلرائم.

لقد سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ارتفاعاً ملحوظاً، خالل شهري أاير وحزيران/ 2015، يف أعداد الضحااي من 
القتلى واملصابني، معظمهم قتلوا أثناء توثيق وتصوير حاالت قصف للقوات احلكومية أو يف املناطق الساخنة أثناء تغطيتهم 
املعارك اجلارية بني األطراف املسلحة، والتزال القوات احلكومية تتصدر املرتبة األوىل يف حجم تلك اجلرائم حبق اإلعالميني 
امليدانيني، وأييت بعدها يف املرتبة الثانية تنظيم داعش فيما خيص جرائم القتل، أما ابقي فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة 
النصرة متيزت حبجم اجلرائم اليت تتعلق ابخلطف واحلجز والتعرض لإلعالمني ابلضرب، أما قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية فقد 

صنفناها ضمن أقل األطراف تعرضاً لإلعالميني ابألذى.

العمل  املتينة النطالق  القاعدة  أن تكوِّن  اليت يفرتض  الصحيحة  تقوِّض األسس  أن  املقلقة من شأهنا  املعطيات  تلك  كل 
اإلعالمي املهين احلر، ومن شأهنا أن متثل خطراً على 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 
املتورطني يف  فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع حماسبة  العاملني  العمل اإلعالمي، والعمل على ضمان سالمة  احرتام حرية 
األمن حتمل مسؤولياته يف محاية  متمثاًل مبجلس  الدويل  اجملتمع  اإلعالميني، وعلى  والناشطني  الصحفيني  االنتهاكات حبق 

اإلعالميني يف سوراي.
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  اثلثاً: 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.

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

يعتمد هذا التقرير بشكل رئيس على أرشيف وحتقيقات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، إضافة إىل رواايت أهايل وأقرابء 
الضحااي، واملعلومات الواردة من النشطاء احملليني، وحتليل الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحنتفظ هبا يف سجالتنا املمتدة منذ 

عام 2011 وحىت اآلن.

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

 رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

القتل خارج نطاق القانون:        
القاسم »أبو  2015، قضى اإلعالمي عبد هللا خالد  9/ حزيران/  الثالاثء  يوم 
أطلقه  بشظااي صاروخ  إصابته  إثر  درعا،  بريف  الصنمني  مدينة  أبناء  من  بكر« 
تغطيته  أثناء  وذلك  درعا،  بريف  احلراك  مدينة  على  احلكومي  احلريب  الطريان 

اإلعالمية لألحداث هناك.

يوم اخلميس 25/ حزيران/ 2015، قضى اإلعالمي عمر جهاد املساملة، بعد 
للقوات احلكومية يف حي درعا احملطة مبدينة درعا،  إصابته برصاصة قناص اتبع 

ذلك أثناء تغطيته أحداث معركة عاصفة اجلنوب يف املدينة.
عمر من مواليد حمافظة درعا عمره 23 عاماً، وهو عضو مؤسسة نبأ اإلعالمية، 

ومراسل مؤسسة يقني اإلعالمية أيضاً. 
 

يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015، قضى مصور قناة اجلزيرة يف درعا حممد أمحد 
األصفر، إثر إصابته برصاصة قناص اتبع للقوات احلكومية يف حي املنشية مبدينة 

درعا، ذلك أثناء تغطيته األحداث يف املدينة.
حممد األصفر، من مواليد درعا عام 1996، عمل مع فريق درعا كمصور منذ 

انطالقة مكتب اجلزيرة يف درعا.

عبد هللا خالد القاسم

عبد هللا خالد القاسم
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)أ- ن( -مت  إعالمي وانشط سياسي  مقتل  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  وثقت   ،2015 27/ حزيران/  السبت  يوم 
التحفظ على امسه-، بسبب التعذيب يف الفرع 215 بدمشق، حيث علمنا من أهله أنه قد مت إبالغهم رمسياً بوفاته من قبل 

رجال األمن.
يبلغ من العمر 46 عاماً، اعتقلته القوات احلكومية بتاريخ 24/ آذار/ 2012 من مكان إقامته يف مدينة محاة، وكان بصحة 

جيدة حينها، عمل يف االعالم، لديه مقابالت عديدة عرب وسائل اإلعالم العربية.

يوم األحد 28/ حزيران/ 2015، قضى اإلعالمي حممد نور احلريري، إثر إصابته بقذيفة مدفعية اتبعة للقوات احلكومية 
سقطت ابلقرب منه يف بلدة بصر احلرير بريف درعا. 

اإلصاابت:     
يوم األربعاء 3/حزيران/2015، أصيب اإلعالمي حممد قيسون »مدير شبكة تلبيسة مباشر«  بشظااي قنبلة برميلية ألقاها 

الطريان املروحي احلكومي على مدينة تلبيسة بريف محص، وكان حينها حممد يقوم بتصوير القصف على بلدته. 
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل حممد قيسون وأخربان عن إصابته: 

بينما كنت أقوم بتوثيق وتصوير القصف بعد سقوط قنبلة برميلية ألقاها الطريان املروحي احلكومي على منازل املدنيني يف مدينيت 
تلبيسة، سقطت قنبلة برميلية اثنية ابلقرب مين، على بعد 4 أمتار تقريباً، أصبت إثر ذلك ببعض اجلروح والرضوض اخلفيفة 

إضافة إىل اختالجات نفسية نتيجة الرهبة مما حدث.
 

علي  اإلعالمية  يقني  مؤسسة  مراسال  أصيب   ،2015 7/ حزيران/  األحد  يوم 
الفريدي وعبود احلوراين، نتيجة سقوط صاروخ ألقاه الطريان احلريب قرهبما يف مدينة 

احلراك بريف درعا، ذلك أثناء تغطيتهما اإلعالمية لألحداث يف املنطقة.

»مراسل  السالمات  أمحد  اإلعالمي  أصيب   ،2015 حزيران/   /9 الثالاثء  يوم 
الطريان  قبل  أطلق من  إصابته بشظااي صاروخ  إثر  اإلعالمية«،  القيصر  مؤسسة 

احلريب يف حميط قرية احلراك بريف درعا، ذلك أثناء تغطيته األحداث يف املنطقة.

يوم الثالاثء 9/ حزيران/ 2015، أصيب مراسل مؤسسة يقني اإلعالمية خالد 
الساري »أبو عمر«، برصاصة قناص اتبع للقوات احلكومية، أثناء تغطيته اإلعالمية 
ملعارك السيطرة على اللواء 52  قرب مدينة احلراك بريف درعا، وقد أجري له على 

إثرها عميلة جراحية إلخراج الرصاصة من عموده الفقري قرب الرقبة.

يوم اجلمعة 12/ حزيران/ 2015، أصيب اإلعالمي حممد احلوراين »مراسل قناة اآلن«، بشظااي صاروخ أطلقه الطريان احلريب 
احلكومي ابلقرب من مطار الثعلة بريف مدينة السويداء، وذلك أثناء تغطيته املعارك واألحداث يف املنطقة.  

 
يوم األربعاء 17/ حزيران/ 2015، أصيب اإلعالمي ابسل الرفاعي »مراسل مؤسسة يقني  اإلعالمية« بشظااي صاروخ ألقاه 

الطريان احلريب احلكومي على بلدة أم ولد بريف درعا، ذلك أثناء تغطيته لألحداث فيها.

علي الفريدي
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القوات  2015، أصيب اإلعالمي حسام طه »مراسل مركز غزالة اإلعالمي« بقصف مدفعية  26/ حزيران/  اجلمعة  يوم 
احلكومية، أثناء التغطية اإلعالمية لعملية قطع طريق اإلمداد عن مدينة درعا ضمن سياق »معركة عاصفة اجلنوب« للسيطرة 

على املدينة.

يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015، أصيب اإلعالمي عمار الزايد »مراسل اهليئة السورية لإلعالم واجلسر الفضائية« بشظااي 
قذيفة مدفعية مصدرها القوات احلكومية يف مدينة درعا، أثناء تغطيته األحداث فيها.

التغطية  أثناء  اجلوية  جبهة  على  بدرعا  املخيم  يف  أصيب  أنه  وأخربان  عمار،  إىل  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  حتدثت 
اإلعالمية؛ نتيجة استهداف القوات احلكومية لتلك املنطقة مبدفع 57 ومدفع 23، والذي يستخدم للطريان عادة لكن تلك 

القوات تستخدمه لقصف املدنيني واملنازل يف درعا.

يوم السبت 27/ حزيران/ 2015، أصيب اإلعالمي »أبو عبدو«، أثناء تغطيته قصف الطريان احلريب احلكومي على بلدته 
الدار الكبرية بريف محص الشمايل. 

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أبو عبدو، وأخربان بعض التفاصيل عن إصابته:
»مت قصف بلدة الدار الكبرية بصواريخ موجهة من قبل الطريان احلريب احلكومي، وطبعاً كنا يف قلب  احلدث لتغطية جرائم 
القوات احلكومية، بعد الغارة األوىل مباشرة بدأ األهايل إبسعاف اجلرحى وبعد 3 دقائق متاماً مت استهداف املكان نفسه بصاروخ 
اثٍن، كنت حينها أقوم بتصوير ضحااي القصف وسقط الصاروخ قريباً مين مبسافة ال تتجاوز املرتين، وعلى إثر الضغط اهلائل 
لالنفجار كسرت قدمي وارمتيت يف اجلو عالياً وسقطت بعدها على مسافة 20 مرتاً تقريباً من مكان انفجار الصاروخ، ومت 
نقلي بعدها للمشفى امليداين يف البلدة، لقد أصبت بكسر كامل ابلعظم، مل يستطع األطباء تثبيت الكسر لوجود جرح فوق 

الكسر جراء شظية«.
 

االعتقال: 
يوم األربعاء 17/ حزيران/ 2015، تعرض مراسل قناة العامل اإلخبارية »ربيع كله 
وندي«، للضرب والشتم واالحتجاز لساعات عدة من قبل عناصر اتبعة لقوى 
األمن الداخلي التابعة للسلطات السورية، ذلك أثناء حماولته تغطية األحداث يف 
حي اخلالدية مبدينة حلب، وهو خيضع لسيطرة القوات احلكومية، رغم حيازته على 
تصريح رمسي ابلتصوير حبسب تصرحياته على صفحته الشخصية يف الفيس بوك، 

وفيما يلي نص تصرحيه عن تفاصيل ما حدث معه من اعتداء:
»عندما تتوجه قوى األمن الداخلي ابجتاه صحفي حيمل مهمة رمسية وتدير ظهرها 
خلط التماس لتقبض على ذلك الصحفي ألنه أشهر كامريته لينقل حقيقة الوضع 

وتطالب بسوقه إىل السجن ويتم االعتداء عليه ابلضرب فاعلم أنك يف 
ربيع كله ونديصورة لتصريح مراسل قناة العامل على صفحته الشخصية حول حادثة االعتداء عليه

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2dEg2Q2Iya2ZJRnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2d3ZqNkpReS1WU0U/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2WnVnMXcycURoRm8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2VmQ1T0NhNVd5UVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2bWFDMU11N21SVms/view
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االعتداء على املمتلكات:
يوم اإلثنني 8/ حزيران/ 2015، مت قصف منزل 
اإلعالمي حممد احلوراين يف بلدة صيدا بريف درعا 
بصاروخ من الطريان احلريب، ما تسبب بدمار كبري 

يف املنزل دون وقوع إصاابت بشرية. 
 

ابء: االنتهاكات من قبل قوات«اإلدارة الذاتية« 
االحتاد  حزب  قوات  رئيس  )بشكل  الكردية 
وقوات  الشعب  محاية  وحدات   - الدميقراطي 

األسايش(:
االعتداء على املمتلكات: 

يوم اإلثنني 8/ حزيران/ 2015، منعت هيئة الثقافة واإلعالم التابعة لقوات »اإلدارة الذاتية« الكردية توزيع ثالث صحف 
حملية تنشرها الشبكة السورية لإلعالم املطبوع، يف مدينة عفرين بريف حلب، وذلك بسبب وجود مقاالت “هتاجم اإلدارة 

الذاتية وحزب االحتاد الدميقراطي”، حبسب وصف اهليئة. 
وفيما يلي عناوين املقاالت حبسب الصحف اليت نشرت فيها:

مسؤول يف حزب االحتاد الدميقراطي ينفي هتجري العرب )جريدة متدن - العدد 78(
انتهاكات ضد عرب احلسكة والدولة تبدأ هجوماً ابملفخخات )جريدة عنب بلدي - العدد 171(

 الوحدات الكردية هتجر العرب )جريدة كلنا سوريون - العدد 32( 
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل السيد حسن مطلق »حمرر يف جريدة عنب بلدي« وأخربان عن بعض تفاصيل 

منع جريدهتم من التوزيع:
»يف الثامن من حزيران اجلاري، منعت اهليئة الثقافية التابعة لإلدارة الذاتية توزيع جريدة عنب بلدي يف مدينة عفرين بسبب 
مقال يف العدد 171 سلط الضوء على انتهاكات األكراد حبق العرب يف مدينة احلسكة كان عنوانه »انتهاكات ضد عرب 
احلسكة.. والدولة تبدأ هجوماً ابملفخخات« وأرسل بالغ للموزع مينعه من توزيع العدد، كما منعوا توزيع كاًل من العدد 78 

من صحيفة متدن، والعدد 32 من صحيفة كلنا سوريون، لوجود مقاالت “هتاجم اإلدارة الذاتية”، حبسب وصف اهليئة«.
حالياً توزع اجلريدة بشكل طبيعي يف عفرين بعد إصدار اهليئة الثقافية التابعة لإلدارة الذاتية قراراً بعدم منع أي جريدة مهما كان 

حمتواها، وابلنسبة للتوزيع يف املناطق اليت تسيطر عليها قوات«اإلدارة الذاتية« فجريدتنا توزع فقط يف مدينة عفرين.   

 منزل حممد احلوراين

 ثالث صحف سورية معارضة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2dkw3NXctdGtKM0k/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2N3FhVUIwSGlyMEU/view
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اتء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
القتل خارج نطاق القانون:    

1: تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:
يوم األربعاء 3/ حزيران/ 2015، قضى اإلعالمي حممد نور احلليب، إثر إصابته بقذيفة مدفعية أطلقت من قوات تنظيم داعش 
على قرية الشيخ ريح يف ريف حلب الشمايل، ذلك أثناء تغطيته االشتباكات بني فصائل املعارضة من جهة وبني التنظيم من 

جهة أخرى.
يلقب حممد نور أبيب مصعب البايب، من مواليد مدينة الباب بريف حلب عام 1994، يعمل يف املكتب اإلعالمي لـ حركة 

أحرار الشام إحدى فصائل املعارضة املسلحة.
)مت إخفاء بعض املعلومات اليت تتعلق هبوية “البايب” من قبل احلركة، بسبب تواجد ذويه يف مدينة الباب اليت يسيطر عليها 
التنظيم، وذلك لتجنيبهم أية مالحقة أمنية أو خطر قد يتسبب به معرفة عناصر التنظيم بعمل ابنهم واجلهة اليت ينتمي إليها(.

2015، قضى اإلعالمي عبد هللا حسامي برصاص  يوم اجلمعة 12/ حزيران/ 
تغطية  أثناء  ذلك  الشمايل،  حلب  ريف  يف  داعش  تنظيم  مصدره  عشوائي 

االشتباكات بني فصائل املعارضة ضد التنظيم.
عبد هللا حسامي من مواليد حمافظة الالذقية، عمره 21 عاماً، وهو مدير املكتب 

اإلعالمي جليش اإلسالم يف حلب.

يوم اجلمعة 19/ حزيران/ 2015، قضى اإلعالمي حممد الشيخ »أبو الفضل«، 
إثر إصابته بشظااي قذيفة مدفعية أطلقها تنظيم داعش على حميط قرية أم القرى 
اإلسالمية  الصفوة  املعارك بني كتائب  تغطيته  أثناء  الشمايل، ذلك  بريف حلب 

التابعة للمعارضة املسلحة وتنظيم داعش.
حممد الشيخ من أبناء قرية تل قراح بريف حلب، مواليد عام 1988، ويعمل مراساًل إعالمياً لكتائب الصفوة اإلسالمية.

يوم السبت 20/ حزيران/ 2015، قضى اإلعالمي عبد الغين عبد الكايف احلجي، 18 عاماً، من مدينة مارع بريف حلب 
الشمايل، متأثراً إبصابته يف أحد املشايف الرتكية، ذلك بعد إصابته بشظااي قذيفة داببة مصدرها تنظيم داعش طالت منزله يف 

مدينة مارع 13/ حزيران/ 2015.
 

انتهاكات أخرى:
يوم األحد 21/ حزيران/ 2015، قام تنظيم داعش بقتل حممد املوسى »أبو أمحد« يف السجن مبدينة الرقة، وهو والد محود 
املوسى »سلسبيل الورد« من مؤسسي محلة الرقة تذبح بصمت، وقد كان قد اعتقل من قبل التنظيم قبل 77 يوماً من مقتله.
قام عناصر من التنظيم إببالغ ذويه خبرب مقتله وطلبوا منهم مغادرة املنزل، فاضطرت العائلة للمغادرة إىل مدينة إدلب أايماً عدة 

قبل أن يسمح هلم التنظيم ابلعودة إىل منزهلم.

إلعالمي عبد هللا حسامي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2U3RKOFJwaFdNdU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2ZlcwV2V4cHFMdGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NmlmLWNoeVRCWU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/folderview?id=0B7O1jbPIaDd0fjdMMVd3UVdFRHZlLTNnVGp1NVBNWWRqTElvMVZpb1NWbzRabkJKS3lSa0U&usp=drive_web
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2dFhiay1SQ0xqZjA/view
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جيم: فصائل املعارضة املسلحة:   
اإلصاابت: 

يوم اخلميس 11/ حزيران/ 2015، أصيب مراسل قناة التلفزيون السوري أنس السلمان واملصور درغام الدبيسي بشظااي قذيفة 
هاون سقطت ابلقرب منهما يف مطار الثعلة بريف السويداء، كان مصدر القصف أحد فصائل املعارضة املسلحة، حدث ذلك 

أثناء تغطيتهما اإلعالمية للمعارك اجلارية يف املطار، وقتل سائق الفريق اإلعالمي يف هذه احلادثة أيضاً.

االعتقال واخلطف: 
الذي،  يزن«  »أبو  اإلعالمي سيف  اعتقل   ،2015 28/ حزيران/  األحد  يوم 
يعمل يف املكتب اإلعالمي ملدينة تلبيسة، من قبل أحد فصائل املعارضة املسلحة 
التايل  اليوم  الرمحن، وقد مت اإلفراج عنه يف  تلبيسة بريف محص ويدعى فيلق  يف 
املدينة إلطالق  يف  املتواجدة  األخرى  املسلحة  الفصائل  قبل  من  الضغط  نتيجة 

سراحه.

يوم الثالاثء 30/ حزيران/ 2015، اعتقل اإلعالمي أنس اخلويل مع والده من قبل 
عناصر مسلحة اتبعة جليش اإلسالم، بعد مدامهة منزهلم صباحاً يف مدينة مسرااب 

بريف دمشق.
اجلدير ابلذكر أن أنس عضو يف تنسيقية مسرااب، وقام قبل أايم بتغطية وتصوير املظاهرات الشعبية اليت خرجت احتجاجاً 
على األوضاع السيئة يف الغوطة الشرقية وتطالب ابإلفراج عن املعتقلني لدى جيش اإلسالم، وكسر احلصار، وفتح اجلبهات.

الثالاثء 30/ حزيران/ 2015، نشر مدير وكالة سوراي برس لألنباء سيف  يوم 
الغوطة  مراسلهم يف  تعرض  فيه  يذكر  الشخصية  على صفحته  احلمدان، تصرحياً 
الشرقية صاحل الصاحل »آرام الدوماين« لالعتقال ملدة يومني ومصادرة مجيع معدات 
مكتبهم اإلعالمي يف مدينة سقبا بريف دمشق من قبل عناصر مسلحة اتبعة جليش 
اإلسالم، حدث ذلك بتاريخ 2/ شباط/ 2015، وبرر أتخر الوكالة يف اإلعالن 
عن ذلك خوفاً على أمن وسالمة مراسلهم، وأهنم استطاعوا اآلن التصريح عن تلك 

االنتهاكات بعد خروج آرام الدوماين من الغوطة.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل مدير وكالة سوراي برس لألنباء السيد 

سيف احلمدان، عن تفاصيل ما حدث:
»كان آرام على تواصل مع وسائل اإلعالم، وانتقد مراراً القيادة املوحدة يف الغوطة الشرقية وطالبها ابلعمل على فتح طريق إىل 

الغوطة، وختفيض األسعار يف ظل احلصار.
يف 2/ شباط/ 2015، مت اعتقاله ومصادرة ممتلكات مكتبنا كافة، أفرج عنه بعد يومني، لكنه خضع للتحقيق أثناء فرتة 
للقيادة املوحدة ابلنقد  التعرض  اعتقاله، كما أجرب على توقيع ثالث أوراق إحداها فارغة، وأخرى تعهد من خالهلا بعدم 

وخصوصاً لقائد جيش اإلسالم زهران علوش.
اآلن بعد خروج آرام من الغوطة، وبعد أن اطمئنينا على سالمته، طالبنا جيش اإلسالم ابإلفراج عن ممتلكات مكتبنا وحىت 

اليوم مياطلون بتسليمها«.
نص التصريح الذي نشره مدير وكالة سوراي برس لألنباء 30/ حزيران/ 2015

سيف ابو يزن

اإلعالمي صاحل صاحل

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2bHgydzhESkNQV2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2RmRzU0l1X0JDMDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2RmRzU0l1X0JDMDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2YzJKWXpWVWZIYVk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2MEM1NmgtRENSQjg/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 9

حاء: مجاعات مسلحة مل حندد هويتها:
اخلطف: 

اإلعالمي قصي سلوم »عضو يف  اختفى   ،2015 25/ حزيران/  اخلميس  يوم 
ظهراً،  إدلب  يف  الشغور  جسر  بريف  اجلديدة  قرية  يف  الشغور«  جسر  تنسيقية 
ويرجح بعض املقربني منه أنه مت خطفه من قبل إحدى اجلماعات املسلحة اليت مل 

نتمكن من حتديد هويتها حىت اآلن.
اجلدير ابلذكر أن قصي كان قد كلف قبل يومني من اختفائه مبنصب انئب رئيس 
اجمللس احمللي ملنطقة جسر الشغور وريفها، وقد اختفى أثناء ذهابه إىل جملس جسر 

الشغور، الستالم األختام واألوراق املطلوبة من إدارة اجمللس السابق.

إن قرية اجلديدة وريف جسر الشغور ابلكامل خيضعان إدارايً وقضائياً حملكمة دار القضاء يف دركوش، وعسكرايً جلبهة النصرة، 
إال أن أحد انشطي املنطقة )فّضَل عدم ذكر امسه( وهو من املقربني من السلوم، أخربان أنه سأل تلك اجلهات عن قصي لكنها 

نفت أي عالقة هلا بعملية اختفائه.

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.

قصي السلوم

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2cWE4YjYwTVZDMDg/view

