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السبت  6 آب 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

اثنياً: منهجية التقرير. 
اثلثاً: ملخص تنفيذي. 
رابعاً: تفاصيل التقرير. 
خامساً: التوصيات. 

شكر وعزاء

مقتل 10 إعالميني، وإصابة 21 آخرين، حصيلة متوز 2016
بينهم مقتل 8 إعالميني، وإصابة 18 على يد النظام السوري والروسي

أواًل: المقدمة: 
العمل اإلعالمي يف سوراي يسري من سيئ إىل أسوأ يف ظل عدم رعاية واهتمام الكثري من 
املنظمات اإلعالمية الدولية ملا حيصل يف سوراي وتراجع التغطية اإلعالمية بشكل كبري يف 

السنة األخرية مقارنة ابلسنوات املاضية.

ومن منطلق االهتمام بدور اإلعالميني البارز يف احلراك الشعيب ويف الكفاح املسلح، تقوم 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وبشكل شهري إبصدار تقرير يرصد االنتهاكات اليت 

يتعرضون هلا.

لكن البد لنا من التذكري أبمر مهم، وهو أن الصحفي يُعترب شخصاً مدنياً حبسب القانون 
الدويل اإلنساين بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إىل 
جرمية حرب، لكن اإلعالمي الذين يقرتب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء 
على مسؤوليته اخلاصة، ألن استهدافه يف هذه احلالة قد يعترب من ضمن اآلاثر اجلانبية، 
وأيضاً يفقد احلماية إذا شارك بشكل مباشر يف العمليات القتالية، ونرى أنه جيب احرتام 
اإلعالميني سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل اإلعالمي أم تعذر امتالكهم هلا 

بسبب العديد من الصعوابت.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تربز للعمل اإلعالمي يف سوراي أمهية خاصة ألنه يف كثري من األحيان يكشف خيطاً من 
اجلرائم املتنوعة اليت حتدث يومياً، ومن هذا املنطلق فإننا نسجل يف معظم تقاريران الشهرية 

اخلاصة ابإلعالميني انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما مُيكن 
إنقاذه من العمل اإلعالمي يف سوراي، وُتدد إدانتها جلميع االنتهاكات حبق حرية العمل 
العمل  حرية  احرتام  ضرورة  على  وتؤكد  طرف كان،  أي  من  احلقيقة  ونقل  اإلعالمي 
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 املدنيني واإلعالميني يف سوراي.

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

من قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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 ثانيًا: 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 يُفرتض أن يكون عليه حال الصحفي. 

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

يعتمد هذا التقرير بشكل رئيس على أرشيف وحتقيقات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -من املمكن االطالع بشكل موسع 
على منهجيتنا يف توثيق الضحااي- 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 كل هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت. 

ثالثًا: الملخص التنفيذي: 
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف متوز 2016 على النحو التايل: 

ألف: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 10 إعالميني، يتوزعون على النحو التايل:
القوات احلكومية: قتلت 6 إعالميني.  -  
القوات الروسية: قتلت إعالميني اثنني.  -  

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  
تنظيم داعش: قتل إعالميني اثنني.

ابء: اإلصاابت: سجلنا 21 إصابة، توزعت على النحو التايل:
القوات احلكومية: 12 إصابة.  -  
القوات الروسية: 6 إصاابت.  -  

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  
تنظيم داعش: إصابتان.

جهات مل نتمكن من حتديدها: إصابة واحدة.  -  
اتء: الفقد: سجلنا حالة فقد واحدة. 

اثء: انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا 3 حوادث اعتداء على مكاتب إعالمية، توزعوا على النحو التايل:
القوات احلكومية: حادثة واحدة.  -  
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  

جبهة النصرة: حادثة واحدة.
جهات مل نتمكن من حتديدها: حادثة واحدة.  -  
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 رابعًا: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- القتل خارج نطاق القانون: 
السبت 2/ متوز/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أجمد الدنف جراء إصابته بشظية صاروخ استقرت يف رأسه، جراء قصف 
طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة جريود مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مع تنظيم جبهة 

النصرة، وذلك أثناء قيامه إبخالء اجلرحى الذين أصيبوا بقصف سابق للمدينة.
أجمد املعروف مبحمد العمري، مصور لدى تنسيقية مدينة جريود وإعالمي لدى احتاد تنسيقيات الثورة السورية، ومدير املركز الطيب 
يف مدينة جريود، من أبناء مدينة جريود مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 27 عاماً، حاصل على شهادة معهد صحي، 

متزوج ولديه طفالن.

األحد 3/ متوز/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد نور الشيخ “نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية” جراء سقوط قذيفة داببة 
القوات احلكومية ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة 

اخلالدية مبحافظة حلب.

حممد نور، مصور لدى الفرقة 16 إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء قرية أورم 
اجلوز بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام 1998، حاصل على الشهادة اإلعدادية، 

أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد رائد الشيخ شقيق اإلعالمي حممد 

نور الشيخ الذي أفادها بروايته:

“قرابة الساعة 10:00 صباحاً، بينما كان أخي يعمل على التغطية اإلعالمية 
للمعارك بني الثوار وقوات النظام على جبهة اخلالدية حبلب سقطت ابلقرب 
منه قذيفة داببة اتبعة لقوات النظام، ما أدى إىل إصابته بعدة شظااي يف معظم 

أحناء جسده، حاول أصدقاؤه إسعافه لكنه تويف على الفور”.

األربعاء 13/ متوز/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد وليد صالح جراء إصابته 
قيامه  أثناء  وذلك  احلكومية،  القوات  مدفعية  أطلقتها  هاون  قذيفة  بشظااي  برأسه 
إبسعاف املدنيني يف بلدة الشيفونية مبحافظة ريف دمشق جراء القصف الذي تعرضت 

له البلدة من قبل القوات احلكومية. 
حممد، مصور لدى مركز 250 التابع للدفاع املدين، من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف 

دمشق، من مواليد عام 1998، حاصل على الشهادة االبتدائية، أعزب.

اجلمعة 22/ متوز/ 2016 وردتنا معلومات تؤكد وفاة الصحفي حممد عامر بركات الزعيب بسبب التعذيب يف سجن صيداناي 
العسكري التابع للقوات احلكومية مبحافظة ريف دمشق، اجلدير ابلذكر أن القوات احلكومية اعتقلته من منزله يف بلدة املزيريب 

بريف حمافظة درعا بتاريخ 20/ كانون األول/ 2011.
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حممد عامر، صحفي مستقل، من أبناء بلدة اليادودة بريف حمافظة درعا، من مواليد عام 1981، حاصل على إجازة من كلية 
اإلعالم جبامعة دمشق، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع احملامي عاصم الزعيب، شقيق حممد عامر، الذي أفادها مبا يلي:

كانون   /20 يف  واعتقلته  املنزل  لألمن  دورية  اقتحمت  حني  والديت  مع  املنزل  يف  جالساً  شقيقي  “كان 
األول/2011 ، ومنذ ذلك احلني كانت تصلنا معلومات عن أماكن اعتقاله من املفرج عنهم، يف 22/ متوز 
اتصل بنا أحد املفرج عنهم من صيداناي وأكد لنا أنه كان إىل جانب شقيقي حني تويف يف املهجع بسبب فريوس 
أصابه، تواصلنا مع عدة أشخاص مفرج عنهم من سجن صيداناي العسكري وأكدوا لنا وفاته بسبب املرض 

واإلمهال الصحي يف صيداناي ولكننا مل نتأكد من معرفة التاريخ الدقيق لوفاته”.

اجلمعة 22/ متوز/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أبو سامر الكسواين “مل يصرح ذووه عن امسه لدواٍع أمنية” جراء إصابته 
يف رأسه بشظااي قذيفة مدفعية القوات احلكومية املتمركزة يف تلة الكابوسية، خالل تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات 

احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة أتسرتاد السالم مبحافظة ريف دمشق.

أبو سامر، مصور لدى املكتب اإلعالمي ملدينة الكسوة وأحد أعضاء املكتب اإلعالمي املوحد يف الغوطة الغربية، من أبناء مدينة 
الكسوة مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 30 عاماً، أعزب.

اجلمعة 22/ متوز/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أبو صدام الكسواين “مل يصرح ذووه عن امسه لدواٍع أمنية” جراء إصابته يف 
بطنه بشظااي قذيفة مدفعية القوات احلكومية، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات الدائرة بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة 

املسلحة على جبهة أتسرتاد السالم مبحافظة ريف دمشق.
أبو صدام، مصور لدى املكتب اإلعالمي ملدينة الكسوة وأحد أعضاء املكتب اإلعالمي املوحد يف الغوطة الغربية، من أبناء مدينة 

الكسوة مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 26 عاماً، أعزب.

- اإلصاابت:
اجلمعة 1/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد هللا عمار حممد بشظااي يف خمتلف أحناء جسده، جراء قصف طريان 
النظام/ الروسي احلريب )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( صاروخاً ابلقرب من مكان تواجده، أثناء تغطيته اإلعالمية 

للمعارك الدائرة بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة قرية كنسبا بريف حمافظة الالذقية.
عبد هللا املعروف أبيب عمار الالذقاين، مراسل شبكة بلدي اإلعالمية، من أبناء حمافظة الالذقية، من مواليد عام 1992، حاصل 

على الشهادة الثانوية، متزوج ولديه طفل.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي عبد هللا عمار حممد الذي أفادها بروايته:

“بينما كنت أعمل على التغطية اإلعالمية لعملية حترير قرية كنسبا يف جبل األكراد بريف حمافظة الالذقية وما 
يدور هناك من معارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة، قصف الطريان احلريب ابلقرب مين 

صاروخاً؛ ما أدى إىل إصابيت بعدة شظااي يف اليدين والقدمني والصدر”.
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https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVEtLRVVjbzE5bFU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYU1uYzlLMkpLZUk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYU1uYzlLMkpLZUk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhS0ZJRFBhSWNfUEE
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اإلثنني 4/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي وسيم فواز غزال بشظااي قذيفة 
داببة القوات احلكومية خالل تغطية االشتباكات بني القوات احلكومية وتنظيم داعش 
يف بلدة عني ذكر غريب حمافظة درعا، ماتسبب بكسور يف اليد اليسرى وفقدان العني 

اليسرى، وإصابة املثانة والقدم اليسرى.
بلدة كناكر  أبناء  من  الفرقان،  ألوية  مع  إعالمي  نضال،  أيب  بوسيم  املعروف  وسيم 

مبحافظة درعا، من مواليد 1993، حاصل على الثانوية العامة، أعزب.

اإلثنني 11/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي لؤي حممد بركات بشظااي صاروخ قصفه الطريان احلريب احلكومي يف الرأس 
واليدين، أثناء تغطيته اإلعالمية للقصف على حي األنصاري الشرقي مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
لؤي، مصور لدى مؤسسة الرباق اإلعالمية ووكالة اميجزاليف، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1991، طالب جامعي 

يف كلية التجارة واالقتصاد – سنة أوىل، متزوج.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي لؤي حممد بركات الذي أفادها بروايته:

“بينما كنت يف حي األنصاري يف مدينة حلب أعمل على تغطية القصف الذي يتعرض له احلي من الطريان 
احلريب مسعت صوت سقوط صاروخ يف احلي فذهبت مسرعاً بسياريت ألصور مكان سقوطه واألضرار النامجة 
عنه، وعندما وصلت إىل املكان سقط ابلقرب مين صاروخ اثٍن؛ ما أدى إىل إصابيت بشظااي يف الرأس واليدين، 

كما تدمرت سياريت بشكل كامل”.

اإلثنني 11/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حيىي زهري الرجو بشظااي يف الظهر والقدم اليسرى، جراء سقوط صاروخ 
ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب احلكومي حي األنصاري الشرقي مبحافظة حلب، اخلاضع لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة.
حيىي، مصور لدى مؤسسة الرباق اإلعالمية وشبكة حلب نيوز ويشغل منصب انئب رئيس احتاد اإلعالميني يف مدينة حلب، 

من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 1992، طالب يف كلية العلوم – قسم الكيمياء التطبيقية – سنة اثلثة، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حيىي زهري الرجو الذي أفادها بروايته:

“بينما كنت أعمل على التغطية اإلعالمية للقصف الذي تتعرض له مدينة حلب، توجهت لتغطية قصف حي 
األنصاري، فقام الطريان احلريب ابستهداف مكان القصف بصاروخ فراغي مرة أخرى هبدف إعاقة عمل املسعفني 
والدفاع املدين واإلعالميني، ما أدى إىل إصابيت بعدة شظااي يف ظهري وقدمي اليسرى وأسعفين زمالئي والكوادر 

الطبية إىل أقرب مركز طيب حيث تلقيت اإلسعافات األولية هناك”.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTnBENElyNHV1bXM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTVJTTWxOLU4zYk0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=434&token=ERQ9DuPJGWTKF16aISR7I6DjsnpMjyxO
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUWhHT1kzR3dwWWM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhU1I5Ym5XejBVRXMhttp://
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhS0hwZXlRZlQwakU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcTA1a0hvRkFudzg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZHh1N2hmYjQteDg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhV2NaMXRvNy1xQUU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=434&token=ERQ9DuPJGWTKF16aISR7I6DjsnpMjyxO
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUha0VBWG03WnFkM1U
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTnBENElyNHV1bXM/view
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اخلميس 14/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي رامي مصطفى بشظااي 
يف يده وخاصرته، جراء سقوط صاروخ أرض – أرض من نوع فيل أطلقته 
رامجة صواريخ القوات احلكومية ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك 
بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة اخلالدية مبدينة 

حلب.
رامي، مصور لدى فرقة السلطان مراد إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من 
أبناء حمافظة حلب، من مواليد 1996، حاصل على الشهادة اإلعدادية، 

أعزب.   

اخلميس 21/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أنس صبحي اخلويل حبروق يف وجهه وجبراح يف معظم أحناء جسده، جراء 
سقوط قذيفة هاون ابلقرب منه مصدرها مدفعية القوات احلكومية، وذلك أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف القوات احلكومية على 

بلدة مسرااب مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أنس، مدير املكتب اإلعالمي لتجمع ثوار سوراي يف الغوطة الشرقية، من أبناء بلدة مسرااب مبحافظة ريف دمشق، من مواليد 

1992، طالب جامعي يف كلية العلوم السياسية، متزوج ولديه طفلة.

األحد 24/ متوز/ 2016 أصيب اإلعالمي اثئر الدمشقي “نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية” جراء قصف املدفعية احلكومية 
قذائف عدة على مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ُأصيب جبراح يف يده اليسرى.
اثئر، مراسل شبكة شام، من أبناء بلدة عقراب مبحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1991، طالب جامعي يف كلية هندسة 

الشبكات - سنة اثنية، عازب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اثئر الدمشقي، الذي أفادها مبا يلي:

“يوم األحد 24/ متوز وأثناء تواجدي يف منزيل مبدينة دوما قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة على املدينة، 
دخلت إحداها إىل املنزل وتسببت شظاايها إبصابيت جبراح يف يدي اليسرى”.

الثالاثء 26/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أنس عبد احلكيم دللة بشظااي يف قدمة اليسرى، جراء قصف طريان النظام 
احلريب صاروخاً ابلقرب منه، وذلك أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب على قرية الفرحانية الغربية بريف حمافظة محص، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أنس املعروف أبيب صبحي، انشط إعالمي مستقل، من أبناء قرية الفرحانية الغربية بريف حمافظة محص، يبلغ من العمر27 عاماً، 

حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج.

الثالاثء 26/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي خالد أمحد البكور بعدة شظااي يف الرأس والصدر واليد اليمىن، جراء سقوط 
قذيفة داببة القوات احلكومية ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة 

على جبهة بلدة حربنفسه بريف حمافظة محاة.
خالد املعروف أبيب إسحاق، مصور لدى مركز محاة اإلعالمي، من أبناء مدينة محاة، من مواليد عام 1990، حاصل على 

الشهادة الثانوية الصناعية، متزوج ولديه طفالن.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZmp0V25vMXJPQVk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZmp0V25vMXJPQVk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQWxmRktGYjAyV28
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheU5xWWJ2YjVuMms
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTm9rTG8yTzhwMzg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdm92Q3ZBY01RZnc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTzNrZzNPU0hELUk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcVN0VUxJejI1cEE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZ2RLd2doMW5BUzA
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZmp0V25vMXJPQVk/view
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اجلمعة 29/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد الغين رمزي العراين حبروق يف الوجه واليدين جراء انفجار أسطوانة 
غاز، وذلك أثناء قيامه ابنتشال عائلته من حتت أنقاض منزله يف مدينة سلقني بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، الذي قصف طريان النظام احلريب حميطه بصاروخني.
عبد الغين، مراسل وكالة األانضول ووكالة قاسيون، من أبناء مدينة سلقني بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 24 عاماً، طالب 

جامعي يف كلية اآلداب - سنة اثلثة - قسم اللغة اإلنكليزية، متزوج.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي عبد الغين رمزي العراين الذي أفادها بروايته:

“بينما كنت أوثق قصف طريان النظام احلريب على بلديت سلقني بريف حمافظة إدلب، سقط صاروخان فراغيان 
يف حميط منزيل يف املدينة مصدرمها ذات الطريان؛ ما أدى إىل دمار منزيل؛ فتوجهت مباشرة إىل املنزل إلنقاذ 
وانتشال عائليت من حتت األنقاض وبينما كنت أُزيل بعض األنقاض انفجرت ابلقرب مين أسطوانة غاز؛ ما أدى 

إىل إصابيت جبراح يف وجهي ويدي”.

اجلمعة 29/ متوز/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد نور هاشم جراء إصابته بشظااي قذيفة مدفعية القوات احلكومية، خالل 
تغطيته اإلعالمية للمعارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة حندرات مبحافظة حلب.

حممد، مصور لدى حركة نور الدين الزنكي إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1999، 
حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

األحد 31/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد خري حك يف رأسه وصدره بشظااي قذيفة مدفعية القوات احلكومية 
اليت سقطت قرب سيارة قناة اجلزيرة اإلخبارية، وذلك أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني القوات احلكومية وفصائل 

املعارضة املسلحة على جبهة مدرسة احلكمة مبحافظة حلب.
حممد، مصور قناة اجلزيرة اإلخبارية، من أبناء مدينة حلب، من مواليد 1993، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.

- انتهاكات أخرى:
اجلمعة 22/ متوز/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب مكتب جملة طلعنا عاحلرية يف مدينة دوما مبحافظة ريف 

دمشق، ما أدى إىل دمار كبري يف حمتوايت املكتب.

ابء: االنتهاكات على يد القوات الروسية:
- القتل خارج إطار القانون:

اإلثنني 11/ متوز/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي إبراهيم حممد عمر جراء إصابته 
بشظااي قنابل عنقودية يف البطن والرأس، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف طريان حريب 
يُزعم أنه روسي بلدة ترمانني بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSjB3STBGVnZ0Mmc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVjBBZkFDOVl5U0U
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhc1hfZGRtbktiUVU
https://youtu.be/9HqhU8WHUL4
https://youtu.be/xhbbs-_Qh5Q
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhSW80VGtITjJPRW8/view
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إبراهيم، مصور متعاون مع قناة اجلزيرة مباشر وعمل سابقاً كمراسل لشبكة اإلحتاد برس، من أبناء بلدة كفر محرة بريف حمافظة 
حلب، من مواليد 1978، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج ولديه طفلة.

اخلميس 14/ متوز/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عبد هللا حممد غنام جراء إصابته 
بشظااي صاروخ يف الصدر ومعظم أحناء جسده، أثناء تغطيته اإلعالمية للقصف الذي 
تعرضت له مشفى بلدة كفر محرة امليداين من قبل  طائرات حربية يزعم أهنا روسية، 

بريف حمافظة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
عبد هللا، مراسل لدى لوكالة شهبا برس وعضو يف مركز عندان اإلعالمي، من أبناء 
مدينة عندان بريف حمافظة حلب، من مواليد 1988، حاصل على الشهادة الثانوية، 

متزوج ولديه 3 أطفال.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي مأمون اخلطيب مدير وكالة شهبا برس وصديق اإلعالمي عبد هللا، الذي 
أفادها مبايلي:

“يوم اخلميس 14/ متوز تعرض مشفى كفر محرة امليداين للقصف من قبل الطريان الروسي فتوجه عبد هللا إىل 
هناك لتصوير آاثر القصف، أثناء تصويره ماحيصل داخل املشفى أغار الطريان مرة أخرى على املشفى، ما أدى 
إىل إصابته بكسور خمتلفة، إضافة إىل نزيف داخلي مل يتمكنوا من السيطرة عليه، مت إسعافه إىل أحد املشايف يف 

ريف حلب الغريب حيث فارق احلياة بعد قرابة ساعة من إصابته”.

- اإلصاابت:
األحد 3/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد الرزاق الكردي جبراح يف رأسه ويديه وقدميه، جراء قصف طريان حريب 
يزعم أنه روسي صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة 

حندرات مبحافظة حلب.
عبد الرزاق، مصور لدى لواء صقور اجلبل أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء جبل بدرو مبحافظة حلب، يبلغ من العمر 

31 عاماً، حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج.

السبت 9/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حسن األمحد بشظااي يف الرأس والرقبة، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف 
طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ منطقة آسيا التابعة ملدينة حريتان بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة.
أمحد، مصور لدى فيلق الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة وشبكة بلدي اإلعالمية، من أبناء بلدة ابتبو بريف حمافظة حلب، 

من مواليد عام 1987، مهندس زراعي، متزوج ولديه طفالن.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد األمحد الذي أفادها مبايلي:

“توجهت إىل حريتان لتغطية قصف الطريان الروسي للمنطقة يف 9/ متوز، وأثناء وجودي يف منطقة آسيا أغار 
الطريان احلريب على املنطقة، وسقط أحد الصواريخ ابلقرب مين، تسببت شظاايه إبصابيت جبراح يف الرأس والرجل 

اليسرى واليد اليمىن، وعانيت على إثرها من فقدان ذاكرة مؤقت استمر أربعة أايم”.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheDRXZkwydlptVmM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUGR5QWdUWTRtQm8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSzhYSmI0REhQcjQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQ2NSdGg2Y0lMN2M
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheDgtU0ZNaEN0cEk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcEVROElIWUdQd3c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhb1czMkZxR3ZmdXc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZnhfYmdNc2VZWXM
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQ2NSdGg2Y0lMN2M/view
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الثالاثء 19/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي فراس فوزي حريتاين برضوض يف معظم أحناء جسده، جراء سقوط صاروخ 
قصفه طريان حريب يزعم أنه روسي ابلقرب من مكان تواجده يف مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة.
فراس، مدير املكتب االعالمي للجنة التنفيذية الرايضية يف مدينة حلب، من أبناء مدينة حلب، من مواليد 1982، حاصل 

على الشهادة اإلعدادية، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي فراس فوزي حريتاين الذي أفادها بروايته:
“بينما كنت يف طريقي مع عدد من األصدقاء إىل مدينة األاترب بريف حمافظة حلب وعند وصويل إىل أتسرتاد املدينة سقط 
ابلقرب من سياريت صاروخ قصفه الطريان احلريب، ما أدى إىل إصابيت برضوض يف معظم أحناء جسدي مع اخنفاض السمع يف 

األذن اليسرى اليت كانت من جهة القصف، إضافة إىل حتطم زجاج سياريت”.

الثالاثء 19/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد الكرمي عثمان بشظااي يف الرأس والكتف، جراء قصف طائرات حربية 
يزعم أهنا روسية ابلصوارخ مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

عبد الكرمي، مراسل مؤسسة الرباق اإلعالمية، من أبناء مدينة حلب، من مواليد 1986، حاصل على الشهادة اإلعدادية، 
متزوج.

الثالاثء 19/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أكرم جنيب خبلع يف الكتف ورضوض يف الرأس واليد اليسرى، جراء قصف 
طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

أكرم املعروف أبيب صاحل، مراسل مؤسسة الرباق اإلعالمية، من أبناء مدينة حلب، من مواليد 1981، حاصل على الشهادة 
الثانوية الصناعية، متزوج.

اإلثنني 25/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد سيد حسن بشظااي يف الرأس وأطرافه العلوية والسفلية، وذلك جراء 
سقوط صاروخ قصفه طريان حريب يزعم أنه روسي ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب على مدينة األاترب 

بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
حممد، رئيس حترير صحيفة نبأ اإللكرتونية ومراسل موقع كلنا شركاء، من أبناء مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، من مواليد 

عام 1962، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج ولديه أطفال.

اتء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه تنظيم الدولة اإلسالمية(:

- القتل خارج نطاق القانون: 
األحد 10/ متوز/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد حيىي الرشدان جراء إصابته بقذيفة هاون أطلقها تنظيم داعش، أثناء 

تغطيته اإلعالمية للمعارك بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم داعش على جبهة بلدة عني ذكر بريف حمافظة درعا.
حممد املعروف أبيب راشد احلوراين، مصور لدى لواء الشهيد غسان الطويرش أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة 
إخنل بريف حمافظة درعا، يبلغ من العمر 25 عاماً، طالب جامعي يف كلية اآلداب – قسم اللغة العربية – سنة اثنية، متزوج.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaGNMdkllS2dmYmc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNkxPRW4tZWFfZEk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUnJoSU9HcDRoNXM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhS1VqZDU2RTRhXzA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhR0l6Sk1kY1hlaWc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaGp6OWVYZ19lbTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaVlMMGhjbzl5MWc
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اإلثنني 18/ متوز/ 2016 قضى اإلعالمي مصطفى حممد متأثراً إبصابته بعدة شظااي يف معظم أحناء جسده، جراء انفجار لغم 
أرضي زرعه تنظيم داعش يف حميط مدينة منبج بريف حمافظة حلب، خالل تغطيته اإلعالمية للمعارك بني قوات سوراي الدميقراطية 

وتنظيم داعش، يوم األربعاء 13/ متوز/ 2016.
مصطفى، مراسل قناة روانهي، من أبناء قرية ايبسة بريف حمافظة الرقة، من مواليد 1987، حاصل على إجازة من كلية اإلعالم 

جبامعة دمشق.

- االصاابت: 
األربعاء 13/ متوز/ 2016 أصيب اإلعالمي كندال جودي، مراسل وكالة هاوار، بعدة شظااي يف معظم أحناء جسده، جراء 
انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم داعش مبحيط مدينة منبج بريف حمافظة حلب، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني قوات 

سوراي الدميقراطية وتنظيم داعش.

األربعاء 27/ متوز/ 2016 فجر تنظيم داعش شاحنة مفخخة وسط تمع ملقرات قوات اإلدارة الذاتية الكردية يف مدينة 
القامشلي بريف حمافظة احلسكة، ماتسبب إبصابة الناشط اإلعالمي آالن حسن الذي كان متواجداً يف مقر هيئة الدفاع الذايت 

جبراح طفيفة جراء تطاير زجاج نوافذ املبىن.
آالن، انشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة القامشلي بريف حمافظة احلسكة، من مواليد عام 1985، طالب جامعي يف كلية 

اآلداب – قسم اللغة العربية، أعزب.

- جبهة النصرة:
- انتهاكات أخرى: 

السبت 2/ متوز/ 2016 أقدم عناصر ملثمون من جبهة النصرة على مدامهة مقر املكتب اإلعالمي جليش التحرير يف بلدة 
حزارين بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وقامت بتفريغ املكتب من حمتوايته بشكل كامل.

اثء: االنتهاكات من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها:
- اإلصاابت:

اخلميس 21/ متوز/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أبو ميزر “نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية” بكسر يف يده اليسرى، بعد 
تعرضه للضرب بعصا من قبل جمهولني اقتحموا مقر عمله يف مدينة معضمية الشام مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، مل نتمكن من حتديد هوية املعتدين حىت حلظة إعداد التقرير.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhN0hBa0hGaURDczA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNFFQendGbzktVGc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhN0hBa0hGaURDczA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNXBRWGl3cU1ZQnM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVTZaVGhrYjVPQW8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRnVSYVBucGtZUzA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbS13dVQ1bW1UMUE
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أبو ميزر، عضو يف املكتب االعالمي ملدينة معضمية الشام، من أبناء مدينة معضمية الشام مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 
30 عاماً، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أبو ميزر الذي أفادها بروايته:

“يف متام الساعة العاشرة من مساء يوم اخلميس، مسعنا صراخاً على ابب مقر املكتب اإلعالمي ملدينة معضمية 
الشام مطالبني إايان بفتحه، ليدخل حنو مخسني شخصاً مسلحني بسكاكني حادة وقضبان من احلديد، قاموا 
ابلصراخ علينا واهتامنا بسرقة األموال وأبننا سبب حصار املدينة جراء فضحنا جرائم قوات النظام حبق املدينة 
وأهلها، مث قاموا بتكسري أاثث املكتب من طاوالت وكراسي وحتطيم املعدات من أجهزة حممولة، وسرقة اهلواتف 
الذين تمعوا وقاموا  وجهاز اإلنرتنت، كما قاموا بشتم أعضاء املكتب وحماولة ضرهبم، لوال تدخل األهايل 

إببعادهم عن املكتب، أصبت بكسر يف يدي اليسرى جراء قيام أحدهم بضريب عليها بعصا”.

- الفقد:
اجلمعة 22/ متوز/ 2016 انقطعت أخبار الناشط اإلعالمي حممد حاج ربيع عقب تواجده يف مدينة إدلب -اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة- لتغطية قصف طريان النظام احلريب للمدينة، مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 

من حتديد مصريه حىت حلظة إعداد التقرير.
حممد، عضو املكتب اإلعالمي لفصيل الفرقة 13 إحدى فصائل املعارضة السورية املسلحة، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف 

حمافظة إدلب.

- انتهاكات أخرى:
اخلميس 21/ متوز/2016 ، اقتحم أشخاص مسلحون ابلعصي والقضبان احلديدية مقر املكتب اإلعالمي يف مدينة معضمية 
واالعتداء  وتكسريها،  مبحتوايته  والعبث  املكتب  على  ابالعتداء  قرابة 50 شخصاً  قام  دمشق، حيث  ريف  مبحافظة  الشام 
ابلضرب على ثالثة من أعضائه، مث غادروا بضغط من أهايل املدينة، مل نتمكن من التحقق من اجلهة اليت يتبع هلا املعتدون حىت 

حلظة إعداد التقرير.  
الناشط حممد نور، أحد أعضاء املكتب اإلعالمي يف معضمية الشام، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبا يلي:

“بعد هتديدات متكررة من النظام عن طريق املقدم ايسر سلهب من الفرقة الرابعة إليقاف العمل اإلعالمي 
وعدم نشر ماحيصل داخل املدينة وإال سيكون هناك عمليات اغتيال لألعضاء وقصف مباشر للمكتب، بدأ 
النظام بتحريك أايديه اخلفية داخل املعضمية وإاثرة ضغينة املدنيني على املكتب اإلعالمي على اعتبار أنه السبب 
حبصار املدينة، وأن انشطيه هم من يعارضون عودة املدينة إىل وضعها السابق، تلت هذه الفتنة قرابة الساعة 
العاشرة من مساء يوم اخلميس ابقتحام للمكتب من قبل جمموعة من البلطجية الذين قاموا خبلع وتكسري األاثث 
ومعدات املكتب وسرقة اهلواتف وجهاز اإلنرتنت، واالعتداء على أعضاء املكتب حممد نور وأبو كنان الدمشقي 
وحممد أبو ميزر، اقتصر السالح املستعمل على السكاكني واحلرابت وقضبان احلديد، ومل تستعمل أي أسلحة 
انرية، انتهت القصة بتدخل أهايل احلي وإبعادهم للمعتدين عن املكتب، الذين استمروا إبطالق وعود ابلقتل 

والعودة الحقاً.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWEFUTW9xQ0d2QTg
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOT3g5WkttN1ZkZTA/view?usp=sharing
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خامسًا: التوصيات: 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 

إدانة استهداف اإلعالميني يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم. 

جلنة التحقيق الدولية: 
إجراء حتقيقات يف استهداف اإلعالميني بشكل خاص، لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوراي. 

جملس األمن: 
املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفالت من العقاب عرب إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 

املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصرة زمالئهم اإلعالميني عرب نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاانهتم اليومية وُتلد تضحياهتم، كما جيب التواصل مع 

ذويهم والتخفيف عنهم ومواساهتم. 

أخرياً، على مجيع اجلهات يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا أن تلتزم مبا يوجبه عليها القانون الدويل اإلنساين فيما يتعلق حبماية 
املدنيني، وبشكل خاص اإلعالميني ومعداهتم. 

شكر وعزاء: 
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء اإلعالميني الذين سامهت إفاداهتم بشكل مهم يف هذا 

التقرير. 

http://www.sn4hr.org

