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اجلمعة 6 تشرين الثاين 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: منهجية التقرير.
رابعاً: تفاصيل التقرير.

شكر وتقدير 

مقتل 12 إعالمياً، 4 حاالت ما بني اعتقال أو خطف، إصابة 10 آخرين
حصيلة تشرين األول 2015

   أواًل: مقدمة:
العمل اإلعالمي يف سوراي يسري من سيئ إىل أسوء 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.
املسلح،  الكفاح  الشعيب ويف  البارز يف احلراك  االهتمام بدور اإلعالميني  ومن منطلق 
تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وبشكل شهري إبصدار تقرير يرصد االنتهاكات 

اليت يتعرضون هلا.
مدنياً حبسب  يُعترب شخصاً  الصحفي  أن  مهم، وهو  التذكري أبمر  من  لنا  لكن البد 
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، وجتدد إدانتها جلميع االنتهاكات حبق حرية العمل 
العمل  احرتام حرية  على ضرورة  وتؤكد  أي طرف كان،  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 

متمثاًل مبجلس األمن حتمل مسؤولياته يف محاية املدنيني واإلعالميني يف سوراي.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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    اثنياً: امللخص التنفيذي: 

تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل: 
أواًل: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 12 إعالمياً، يتوزعون كما يلي:

- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:  
    قتلت 5 إعالميني.

- القوات الروسية:
قتلت إعالمياً واحداً. 

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل إعالمياً واحداً.

- فصائل املعارضة املسلحة:
  قتلت واحداً من الكوادر اإلعالمية.

- جهات مل نتمكن من حتديدها: 
   قتلت 4 إعالميني.  

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف واإلفراج: سجلنا 5 حاالت مابني اعتقال أو خطف وإفراج.
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

سجلنا اعتقال إعالمي واحد.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم داعش: سجلنا اعتقال إعالمي واإلفراج عن إعالمي آخر.
- فصائل املعارضة املسلحة:

سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها.
- جهات مل نتمكن من حتديدها:

سجلنا حالة خطف إلعالمي واحد.

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 10 إصاابت على يد القوات احلكومية.  
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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:
اجلمعة 9/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي رضا طيبة جراء إصابته برصاصة 
قناص القوات احلكومية على جبهة كرم الطراب يف مدينة حلب وذلك أثناء تغطيته 

لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.
رضا إعالمي يعمل يف الفوج األول أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء حي 

احليدرية مبدينة حلب، يبلغ من العمر 29 عاماً. 

الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 أخربان ذوو اإلعالمي س.ض )نتحفظ عن ذكر امسه لدواٍع أمنية( أهنم حتققوا من وفاته 
بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االعتقال احلكومية، اجلدير ابلذكر أنه مت اعتقاله على أحد احلواجز التابعة للقوات احلكومية 

يف 6/ تشرين األول/ 2015.
س.ض انشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة محاة، يبلغ من العمر 25 عاماً.

األربعاء 21/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي طاهر حسني فليطاين متأثراً 
جبراحه اليت أصيب هبا يوم اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015 جراء تعرضه لشظية يف 
الرأس إثر قصف الطريان احلريب احلكومي حي املساكن مبدينة دوما يف حمافظة ريف 

دمشق ابلصواريخ، واليت تسببت بغيابه عن الوعي حىت اتريخ وفاته.
طاهر، مصور فوتوغرايف وانشط إعالمي يعمل يف موقع بلدي، من أبناء مدينة دوما 
بكلية  األوىل  السنة  يف  طالب  عاماً،   21 العمر  من  يبلغ  دمشق،  ريف  مبحافظة 

اهلندسة الزراعية، عازب.

رضا طيبة

طاهر فليطاين
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األحد 25/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي حممود عبد الفتاح اللوز متأثراً 
أطلقتها  برصاصة كالشينكوف  وذلك  وفاته  من  يوم  قبل  هبا  أصيب  اليت  إبصابته 
املعارضة  فصائل  بني  لالشتباكات  اإلعالمية  تغطيته  أثناء  ذلك  احلكومية،  القوات 
املسلحة والقوات احلكومية على جبهة املزارع يف بلدة تري معلة بريف حمافظة محص.

حممود إعالمي، من أبناء بلدة تري معلة من حمافظة محص، يبلغ من العمر 23 عاماً، 
طالب جامعي يف كلية اهلندسة الكهرابئية، عازب.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي مجعة 
األمحد جراء إصابته بقصف طريان النظام احلريب على بلدة 
لقصف  اإلعالمية  تغطيته  أثناء  بريف حمافظة حلب  حيان 

البلدة.
مجعة امللقب أبيب النور احلليب، يشغل منصب مدير مكتب 
الوكالة منذ  وكالة شهبا برس يف مدينة حيان ويعمل لدى 
مبحافظة  بلدة حيان  أبناء  من   ،2013 عام  أتسيسها يف 
حلب، يبلغ من العمر 34 عاماً، متزوج ولديه أربعة أطفال.

االعتقال:
العامة  اإلدارة  قبل  من  أمنية(  لدواٍع  امسه  على  )نتحفظ  ل.ص  اإلعالمي  اعتقال  مت   2015 األول/  تشرين   /2 اجلمعة 

للمخابرات العسكرية بدمشق التابعة للقوات احلكومية من منزله، واقتياده إىل الفرع 215.
ل.ص، مصور صحفي، من أبناء خميم الريموك مبدينة دمشق، فلسطيين سوري.

اإلصاابت:
اإلثنني 5/ تشرين األول/ 2015 تعرض الناشطان اإلعالميان مصطفى حممد العليوي وعلي العلي إلصابتني طفيفتني جراء 
قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرهبما يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة، ما أدى إىل اصطدام الدراجة النارية اليت كاان 

يستقالهنا جبدار.
مصطفى حممد العليوي امللقب أبيب عرب، انشط إعالمي يشغل منصب املتحدث ابسم مركز محاة اإلعالمي، من أبناء قرية 

شهرانز بريف حمافظة محاة، حيمل إجازة جامعية يف الرتبية الرايضية، يبلغ من العمر 24 عاماً، متزوج ولديه طفل.
علي العلي امللقب أبيب الفاروق، انشط إعالمي يعمل يف مركز محاة اإلعالمي، من أبناء قرية العوينة بريف حمافظة محاة، يبلغ 

من العمر 21 عاماً، عازب.

محمود اللوز

جمعة األحمد
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األحد 11/ تشرين األول/ 2015 أصيب اإلعالمي وسيم العدل أثناء تغطيته أحداث االشتباكات يف معركة حترير قرية كفر 
نبودة يف ريف حمافظة محاة بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.

وسيم، انشط إعالمي يف مركز املعرة اإلعالمي ومعد تقارير لصاحل عدة جهات إعالمية، من أبناء مدينة معرة النعمان يف ريف 
حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 28 عاماً، طالب جامعي يف كلية اآلداب - قسم اللغة الفرنسية.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي وسيم العدل الذي حدثنا حول إصابته:

»أثناء تغطييت اإلعالمية ملعركة حترير قرية كفر نبودة بريف حمافظة محاة تعرضت لإلصابة بشظيتني جراء 
الشظية األوىل وجهي وتسببت  سقوط صاروخ مصدره رامجة صواريخ حكومية ابلقرب مين، أصابت 

الثانية جبرح يف القدم اليمىن وما كنت أمحله هو الكامريا خاصيت لتوثيق أحداث املعركة«.

اإلثنني 19/ تشرين األول/ 2015 أصيب اإلعالمي عقيل عبد العزيز بشظااي قذائف مدفعية أطلقتها املدفعية احلكومية على 
مواقع فصائل املعارضة املسلحة، وذلك أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك هناك بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية 

على جبهات ريف حلب اجلنويب.
عقيل، أحد أعضاء املكتب اإلعالمي حلركة نور الدين الزنكي إحدى فصائل املعارضة املسلحة يف حلب، من أبناء ريف حلب 

الغريب، يبلغ من العمر 19 عاماً.

 
الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 أصيب اإلعالمي مطيع جالل بشظااي صاروخ قصفه طريان النظام احلريب على مدينة 
سرمني يف ريف حمافظة إدلب يف الصدر والذقن ابإلضافة إىل حروق يف جسده، وذلك أثناء مرافقته لفريق الدفاع املدين الذي 
تواجد يف املنطقة إلخالء اجلرحى جراء عملية قصف سابقة، شن طريان النظام احلريب غارة اثنية على املوقع ما أدى إىل إصابة 

عدد من كوادر الدفاع املدين جبراح.
مطيع، إعالمي يف فريق الدفاع املدين مبحافظة إدلب واملكتب اإلعالمي ملدينة سرمني، من أبناء مدينة سرمني بريف حمافظة 

إدلب، طالب جامعي يف السنة الرابعة بكلية اآلداب – قسم اآلاثر، يبلغ من العمر 29 عاماً، عازب.

اخلميس 22/ تشرين األول/ 2015 أصيب اإلعالمي ضياء حممد حديد بشظية يف كتفه وكسر ابلساعد  نتيجة سقوط برميل 
متفجر من طريان النظام املروحي قربه أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية يف 

مدينة تري معلة بريف حمافظة محص.
ضياء يعمل مراساًل ملركز محص اإلعالمي، من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمافظة محص، يبلغ من العمر 26 عاماً، طالب 

جامعي يف كلية التاريخ.

السبت 24/ تشرين األول/ 2015 أصيب اإلعالمي عبد اهلادي منصور بشظااي قذائف هاون أطلقتها القوات احلكومية 
على أماكن متركز فصائل املعارضة املسلحة يف حميط بلدة الوضيحي بريف حلب اجلنوب، ذلك أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك 

اجلارية بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.
عبد اهلادي »يشتهر ابسم فادي منصور«، إعالمي ضمن كادر املكتب اإلعالمي جليش اجملاهدين، من أبناء بلدة األبزمو 

بريف حلب الغريب، يبلغ من العمر 21 عاماً، طالب جامعي يف كلية اآلداب - قسم اللغة الفرنسية.
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https://www.youtube.com/watch?v=VsH_86ET1fw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RXdjOVBmS2piZjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MnA4cmQzMWdLOFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VGxQRVRYTzJ4d3M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eWZWRS1qbGhlSUU
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q2xUVHRKb3gycEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NzZIRlVPV3BMVms
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السبت 24/ تشرين األول/ 2015 أصيب االعالمي أمحد العمر أثناء تغطيته لالشتباكات اليت تدور بني املعارضة املسلحة 
والقوات احلكومية على جبهة الشيخ سعيد يف حلب.

أمحد امللقب أبيب الرباء احلليب، مراسل لدى مؤسسة الرباق اإلعالمية، من أبناء مدينة حلب، يبلغ من العمر 19 عاماً.

األحد 25/ تشرين األول/ 2015 أصيب اإلعالمي حممود رسالن، أثناء تغطيته للمعارك اجلارية بني فصائل املعارضة املسلحة 
والقوات احلكومية على جبهة حي الشيخ سعيد يف حلب.

نور  مركز  مدير  منصب  يشغل  مباشر وكان  اجلزيرة  لقناة  مراسل  الشيخ«،  أبو  معروف »حممود  هو  أو كما  حممود رسالن 
اإلعالمي، من أبناء حي الشعار يف مدينة حلب، يبلغ من العمر 21 عاماً، متزوج.

األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015 أصيب اإلعالمي عمار صعب جراء سقوط قذيفة فوزديكا مصدرها املدفعية احلكومية 
ابلقرب من منزله يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق.

عمار امللقب بعمار الدوماين، مصور فوتوغرايف وإعالمي لدى اهليئة السورية لإلعالم، من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف 
دمشق، يبلغ من العمر 21 عاماً.

ابء: القوات الروسية:
القتل خارج نطاق القانون:

قصف  نتيجة  العدل  وسيم  اإلعالمي  قضى   2015 األول/  تشرين   /23 اجلمعة 
طريان حريب يزعم أنه روسي لبلدة بينني يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب بعدد من 

الصواريخ أثناء رصده للغارات اليت يشنها الطريان على القرية.
عدة جهات  لصاحل  لتقارير  ومعد  اإلعالمي  املعرة  مركز  إعالمي يف  وسيم، انشط 
إعالمية، من أبناء مدينة معرة النعمان يف ريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 28 

عاماً، طالب جامعي يف كلية اآلداب - قسم اللغة الفرنسية.
حممد الفيصل إعالمي حملي وصديق مقرب من وسيم، أفاد الشبكة السورية حلقوق 

اإلنسان:
بريف  الزاوية  بينني يف جبل  قرية  أقاربه يف  »كان وسيم يف زايرة ألحد 
إدلب عندما شن الطريان احلريب الروسي غارة على القرية، فتوجه وسيم 
الطريان  اللحظة شن  تلك  بعدسته، ويف  لتوثيقها  الغارة  مكان  إىل  فوراً 
بعدة شظااي  الروسي غارة اثنية على املكان ذاته وأصيب وسيم  احلريب 
إىل  إثرها  نقل على  األيسر،  ذراعه  أخطرها شظية يف ظهره وأخرى يف 
مشفى املعرة الوطين، وبسبب سوء حالته مت نقله إىل املشايف الرتكية لكنه 

فارق احلياة يف مشفى ابب اهلوى.

املوقع الذي أصيب به اإلعالمي وسيم العدل.

وسيم العدل

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MHVaS25qS0NZMEU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NU53djNtSEVzbTQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NnFreWxwNEE3ZkU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bDd4TzlLSFQtcmc
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnlxM01TTEJqbDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dWdEc0syem80b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V05yaXgxSTFmUGs
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=34&token=JZcPltYWj99RkjtWVfoHlullMuexP0Ko
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0T1NHMXRQUzNhdmM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ck43eDNCRGtud0k/view
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اتء: تنظيم داعش:
القتل خارج نطاق القانون:

األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي أمين حممود شوبك جراء إصابته 
برصاصة أطلقها تنظيم داعش أثناء تغطيته االشتباكات يف بلدة إحرص بريف حلب 

الشمايل بني تنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة.
أمين هو إعالمي ومصور لدى الفوج األول أحد فصائل املعارضة املسلحة يف مدينة 
حلب، من أبناء مدينة تل رفعت التابعة حملافظة حلب، يبلغ من العمر 32 عاماً، 

متزوج ولديه طفل.

االعتقال واإلفراج:
الثالاثء 13/ تشرين األول/ 2015 أفرج تنظيم داعش عن اإلعالمي فرهاد محو ضمن عملية تبادل أسرى بني التنظيم وقوات 
اإلدارة الذاتية الكردية يف حميط بلدة اليعربية قرب احلدود العراقية يف حمافظة احلسكة، اجلدير ابلذكر أنه مت اعتقال فرهاد مع زميله 
املصور مسعود عقيل، الذي أفرج عنه ضمن صفقة تبادل مع قوات اإلدارة الذاتية الكردية يوم اإلثنني 21/ أيلول/ 2015، 

وذلك من قبل حاجز مؤقت لتنظيم داعش على طريق اليعربية الدويل يوم اإلثنني 15/ كانون األول/ 2014.
فرهاد، مراسل قناة روداو الفضائية، من أبناء حمافظة احلسكة.

اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 اعتقل اإلعالمي عثمان السلطان من مكان إقامته يف مدينة القورية بريف دير الزور من 
قبل تنظيم داعش، ومت اقتياده إىل جهة جمهولة.

عثمان، إعالمي يف مركز مدينة القورية اإلعالمي، من أبناء مدينة القورية بريف حمافظة دير الزور.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
القتل خارج نطاق القانون:

نتيجة  فاضل زبري  2015 قضى حممد عمران أمحد  األول/  19/ تشرين  اإلثنني 
لسيطرة  اخلاضعة  أحياء حلب  على  اليت سقطت  القذائف  إحدى  بشظااي  إصابته 
فصائل  لسيطرة  خاضعة  منطقة  يف  متمركزة  مدفعية  مصدرها  احلكومية،  القوات 

املعارضة املسلحة.
مدينة  أبناء  من  اخلرب،  تلفزيون  يف  العامة  والعالقات  التسويق  مدير  عمران،  حممد 
حلب، يبلغ من العمر 34 عاماً، طالب ماجستري يف كلية االقتصاد جبامعة حلب، 

متزوج.

االعتقال واإلفراج:
األحد 4/ تشرين األول/ 2015 اعتقل اإلعالمي أبو عمر الصحفي من قبل فيلق 
الرمحن أحد فصائل املعارضة املسلحة لدى مروره على نقطة تفتيش يف منطقة محورية 

مبحافظة ريف دمشق، وأفرجت عنه يوم الثالاثء 6/ تشرين األول/ 2015.
أمنية(،  التنكة )مل يصرح عن امسه لدواٍع  املعروف ابسم عايف  الصحفي  أبو عمر 

يشغل منصب مدير مكتب دمشق اإلعالمي، من أبناء مدينة دمشق.

أمين شوبك

محمد عمران

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOcG5TemdKendvUGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dWJ5eWwyWl96cmM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q0tUaGpSV2FDTjA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UU5kRmFTSFVRRkk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0U3BSUjJwYXRkemM/view
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جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها:
القتل خارج نطاق القانون:

اخلميس 8/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي صاحل ليلى جراء انفجار سيارة 
مفخخة وسط مدينة حريتان مبحافظة حلب، مل نتمكن من معرفة اجلهة اليت قامت 

بتفجري السيارة حىت حلظة إعداد التقرير.
صاحل هو مراسل وكالة األانضول وعضو املكتب اإلعالمي يف اجلبهة الشامية، من 

أبناء مدينة عندان بريف حلب الشمايل، يبلغ من العمر 27 عاماً.

األحد 25/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي مروان احلمد جراء إطالق مسلحني الرصاص عليه يف بلدة روحيينة يف ريف 
القنيطرة، مل نتمكن من معرفة اجلهة اليت أطلقت الرصاص على مروان حىت حلظة إعداد التقرير.

التابعة حملافظة  بلدة جبااث اخلشب  أبناء  يتعاون مع عدة جهات إعالمية، من  امللقب أبيب ايسني، انشط إعالمي  مروان، 
القنيطرة.

اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 عثر على اإلعالمَيني إبراهيم عبد 
القادر وفارس محادي مذبوحني ومطعونني بواسطة أداة حادة يف منزهلما 
قامت  اليت  اجلهة  من  التحقق  من  نتمكن  مل  الرتكية،  أورفا  مدينة  يف 
بذحبهما حىت حلظة إعداد التقرير، وإن كانت مؤشرات عديدة تشري إىل 
تورط تنظيم داعش، ومازالت احلادثة قيد التحقيق، ذلك كوهنا قد وقعت 

يف األراضي الرتكية، وليس داخل سوراي.
إبراهيم، إعالمي، عضو يف محلة الرقة تذبح بصمت ومدير تنفيذي يف مؤسسة عني على الوطن اإلعالمية،  من أبناء مدينة 

الرقة، يبلغ من العمر 20 عاماً.
فارس، إعالمي، من أبناء مدينة الرقة، يبلغ من العمر 21 عاماً.

اخلطف:
اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015، اختطف اإلعالمي اتمر أكر من قبل جمهولني 
مايزال مصريه  الالذقية،  إىل ريف  توجهه  أثناء  إدلب  بريف  الزاوية  منطقة جبل  يف 

جمهواًل حىت حلظة إعداد التقرير.
اتمر، إعالمي يعمل لصاحل عدة وكاالت صحفية وقنوات تلفزيونية، من أبناء حمافظة 

الالذقية، يبلغ من العمر 23 عاماً.

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.

فارس محاديبراهيم عبد القادر

صالج ليىل

تامر أكر

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LW1JMUgtMmc4YUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMnNYa0R5ZVRUZW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YmxzOGh3MEsxOEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVVMWjZvUGNpcG8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WWd3NzJMZnJIdjg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOMnNYa0R5ZVRUZW8/view

