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االثنني 5 أيلول 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

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

شكر وعزاء

مقتل 13 إعالمياً، وإصابة 28 آخرين، حصيلة آب 2016
مجيع الضحااي 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.
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 
يعترب من ضمن  قد  احلالة  استهدافه يف هذه  اخلاصة، ألن  بناء على مسؤوليته  ذلك 
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:
من  يف كثري  ألنه  خاصة  أمهية  سوراي  يف  اإلعالمي  للعمل  »تربز 
يومياً،  حتدث  اليت  املتنوعة  اجلرائم  من  خيطاً  يكشف  األحيان 
اخلاصة  الشهرية  تقاريران  معظم  فإننا نسجل يف  املنطلق  هذا  ومن 

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  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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 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. 

املواطن  صفة  عنه  تسقط  اهلجومية،  القتالية  العمليات  يف  مباشرة  بصورة  وُيشارك  السالح  الصحفي  املواطن  حيمل  عندما 
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 آب 2016 على النحو التايل: 

ألف: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 13 إعالمياً، يتوزعون على النحو التايل:
- القوات احلكومية: قتلت 11 إعالمياً، أحدهم بسبب التعذيب.

- القوات الروسية: قتلت إعالميـنََي اثنني.

ابء: اإلصاابت: سجلنا 28 إصابة، توزعت على النحو التايل:
- القوات احلكومية: 17 إصابة.
- القوات الروسية: 10 إصاابت.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: إصابة واحدة.

اتء: االعتقال واإلفراج: سجلنا 3 حاالت اعتقال مت اإلفراج عن اثنتني منها، توزعوا على النحو التايل:
-  التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش: سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها.
- فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها.

- قوات اإلدارة الذاتية: سجلنا حالة اعتقال.

اثء: الفقد: سجلنا حالة فقد واحدة. 

جيم: انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا حادثة اعتداء على جمموعة إعالميني، على يد فصائل املعارضة املسلحة.
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رابعًا: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- القتل خارج نطاق القانون: 
اإلثنني 1/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أغيد إايد بدوي جراء سقوط قذيفة داببة القوات احلكومية ابلقرب منه، 
أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة قرية الشرفة بريف حمافظة 

حلب اجلنويب.

التابع  احلسني  للواء  اإلعالمي  املكتب  لدى  مصور  أغيد، 
حلركة أحرار الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء 
مدينة بنش بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام 1998، 

حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

الثالاثء 2/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أمحد خالد حالق، جراء قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على بناء 
كان يتمركز فيه لتغطية املعارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة معمل الكرتون قرب حي املنيان يف 

اجلهة الغربية من مدينة حلب.

الرباق  مؤسسة  مراسل  الرباء،  أبو  أبمحد  املعروف  أمحد، 
املعارضة  فصائل  أحد  الشام  فيلق  لدى  ومصور  اإلعالمية 
من  إدلب،  حمافظة  بريف  سرمدا  بلدة  أبناء  من  املسلحة، 
مواليد عام 1996، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي عبد هللا حممد صديق الناشط اإلعالمي أمحد خالد حالق –عرب حسابه 
على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»بينما كان اإلعالمي أمحد يُغطي إعالمياً أحداث املعارك بني فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام على 
جبهة منيان مبدينة حلب سقط ابلقرب منه صاروخ قصفه طريان النظام احلريب؛ ما أدى إىل إصابته بعدة شظااي 

يف معظم أحناء جسده وخاصة يف رأسه، ماتسبب بوفاته«.
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الثالاثء 2/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد حسن طلحة، جراء قصف طريان النظام احلريب صاروخاً ابلقرب منه، 
أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة معمل الكرتون على األطراف 

الغربية من مدينة حلب.

حممد، مصور لدى حركة نور الدين الزنكي إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء بلدة عني جارة بريف حمافظة حلب، 
من مواليد 1997، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي حممود طلحة ابن عم الناشط حممد –عرب حسابه على موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك- وأفادان مبايلي:

»قرابة الساعة الرابعة والنصف عصر الثالاثء 2/ آب وبينما كان حممد مع زميله أمحد أبو الرباء يُغطيان من 
داخل أحد املباين معركة معمل الكرتون، تعرض املبىن لقصف الطريان احلريب بصواريخ عدة، ماتسبب بدماره، 
حاولت فصائل املعارضة املسلحة استخراج جثمانه من بني الركام لكنهم مل يتمكنوا من ذلك إال بعد مضي 

عشرة أايم، تسبب القصف بتشويه معامله«.

النظام احلريب صاروخاً  الرزاق، جراء قصف طريان  الناشط اإلعالمي مصطفى حممد عبد  الثالاثء 2/ آب/ 2016 قضى 
مجعية  جبهة  على  املسلحة  املعارضة  وفصائل  احلكومية  القوات  بني  الدائرة  للمعارك  اإلعالمية  تغطيته  أثناء  منه،  ابلقرب 

الصحفيني مبدينة حلب.

املعارضة  فصائل  أحد  الشام  فيلق  لدى  مصور  مصطفى، 
املسلحة، من أبناء مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، من 
مواليد عام 1994، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج 

ولديه أطفال.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي وسيم درويش صديق اإلعالمي مصطفى حممد عبد الرزاق - 
عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

النظام  املسلحة وقوات  املعارضة  االشتباكات بني فصائل  يوثق  بينما كان مصطفى  2/ آب  الثالاثء  »يوم 
يف منطقة مجعية الصحفيني حبلب، تسببت الشظااي النامجة عن قصف الطريان احلريب صاروخاً ابلقرب منه 

إبصاابت بليغة يف جسده تسببت بوفاته على الفور«.
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الطريان  ألقاه  الغاوي جراء إصابته بشظااي برميل متفجر  إبراهيم خليل  الناشط اإلعالمي  2016 قضى  الثالاثء 2/ آب/ 
املروحي احلكومي ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف كل من الطريان احلريب واملروحي على منطقة املناشر يف حي 

الراشدين مبدينة حلب، مت العثور على جثمانه يف وقت الحق مدفوانً يف بلدة املنصورة، وقام ذووه بنقله إىل مدينته. 

إبراهيم، املعروف أبيب الرباء، مصور لدى فيلق الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة األاترب بريف حمافظة 
حلب، من مواليد عام 1999، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

األحد 7/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أمحد صبحي سندة جراء إصابته بشظااي قذيفة مدفعية القوات احلكومية، 
أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة الراموسة مبدينة حلب.

اإلسالم  جيش  لدى  مصور  صبحي،  أبيب  املعروف  أمحد 
الكالسة  حي  أبناء  من  املسلحة،  املعارضة  فصائل  أحد 
الشهادة  على  1997، حاصل  مواليد  من  مبدينة حلب، 

اإلعدادية، أعزب.

األحد 7/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عدي صالح الدندوش جراء إصابته يف خاصرته برصاص قناص القوات 
احلكومية املتمركزة يف مشروع 3000 شقة مبحافظة حلب، ذلك أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني القوات احلكومية 

وفصائل املعارضة على جبهة مشروع 1070 شقة يف حي احلمدانية مبدينة حلب.

عدي، مصور لدى جيش التحرير أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام 
1992، طالب جامعي يف كلية احلقوق، أعزب.

اإلثنني 8/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي منذر املبيض بسبب النزف ملدة طويلة جراء إصابته برصاصة قناص القوات 
احلكومية يف فخذه، خالل تغطيته اإلعالمية للمعارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة املرج يف 

الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، حيث مل يتمكن رفاقه من إسعافه بسبب حدة االشتباكات.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMlp5XzBfbi1BZWs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbEw5Y042N25fVVE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhekdqTW1zcV9BeDQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhd2lEdVJ0R0dEQ2s
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbWZYU3RRaEh3ZkU


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 6

املعارضة  فصائل  أحد  االسالم  جيش  لدى  مصور  منذر، 
املسلحة، من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، من 
مواليد 1996، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

اإلثنني 12/ آب/ 2016 وردان إبالغ النظام السوري ذوي الناشط اإلعالمي حممد سكر خبرب مقتله بسبب التعذيب داخل 
سجن صيداناي العسكري، اجلدير ابلذكر أن قوى األمن اجلوي قامت ابعتقال حممد من مكان إقامته يف مدينة دمشق يوم 

األربعاء 14/ تشرين الثاين/ 2012.

حممد املعروف أبيب هشام الشامي، انشط إعالمي وعضو يف تنسيقية الصاحلية يف مدينة دمشق، من أبناء حي الصاحلية مبدينة 
دمشق، يبلغ من العمر لدى اعتقاله 21 عاماً.

السبت 27/ آب/ 2016 تويف الناشط اإلعالمي طه شوكت احللو متأثراً إبصابته بعدة شظااي يف رأسه، جراء قصف القوات 
احلكومية صاروخ أرض- أرض بعيد املدى على مدينة دارة عزة يف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 

أثناء تغطيته لقصف الطريان احلريب على املدينة.

دارة  مدينة  أبناء  من  مستقل،  ميداين  وانشط  مصور  طه، 
عزة بريف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 22 عاماً، طالب 

جامعي يف كلية احلقوق – سنة أوىل، أعزب.

األحد 28/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حسني حمي الدين العلي متأثراً إبصابته بشظااي يف رأسه، جراء قصف 
الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب منزله، أثناء تواجده على سطح منزله لتغطية قصف الطريان احلريب على مدينة تلبيسة 

بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMWtnRnJzWV9NNDg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYjJIdHNBVFpyVHM
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=477&token=QaLgP4e9DeCkhTyCGVh7sGqukEEkNI9u
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRFMxRWVVZnJJRDg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNU1sQjB6akdKUzA
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=477&token=QaLgP4e9DeCkhTyCGVh7sGqukEEkNI9u
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOC12dDd3MXJ6RjQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhS0pkcFhNQ3J0ODQ
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مباشر،  اجلزيرة  قناة  لدى  مصور  ابلوعر،  املعروف  حسني 
من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمافظة محص، يبلغ من العمر 
22 عاماً، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج، ليس لديه 

أوالد.

- اإلصاابت: 
األربعاء 3/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد عبد الرزاق رزوق بشظااي قذيفة مدفعية القوات احلكومية يف صدره، 

أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة الراموسة مبدينة حلب.
أمحد، مصور لدى الفوج األول أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة حلب، يبلغ من العمر 23 عاماً، طالب سنة 

أوىل معهد إعداد املدرسني، متزوج.

اخلميس 4/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد عبد هللا بربور بشظااي يف الرأس واليد اليمىن وثقب يف غشاء الطبل 
ابألذن اليسرى، جراء قصف طريان النظام/ الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( صاروخاً ابلقرب منه، 
أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة مشروع 1070 شقة يف حي 

احلمدانية مبدينة حلب.

أمحد، مسؤول بث مباشر يف قناة أورينت نيوز، من أبناء مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام 1985، متزوج 
ولديه أطفال.

التواصل االجتماعي  تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد عبد هللا بربور -عرب حسابه على موقع 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»أصبت على جبهة ريف حلب اجلنويب الغريب يف مشروع 1070 شقة بثالث شظااي سطحية يف الرأس، 
وشظية يف اليد اليمىن، وثُقٍب يف غشاء الطبل يف األذن اليسرى بلغ قطره 3 ملم، حيث قصف الطريان احلريب 

ابلصواريخ املنطقة اليت كنت فيها مع عدد من الكوادر اإلعالمية«.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=478&token=Qy5muCtQJAJY59Z3Mx6s8DcoE52ekBs1
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaGppdDc2TGlCdms
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSnZlMVJzT3Bla1U
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUha3NaSk9OeEpzWDA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZl9nc3dtdWdMM2s
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhN3RPUUZBWmhSSDA
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اخلميس 4/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي ميالد فضل جبراح يف رأسه ورضوض يف معظم أحناء جسده، جراء قصف 
طريان النظام/ الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك 

بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة مشروع 1070 شقة يف حي احلمدانية مبدينة حلب.

ميالد، مراسل قناة اجلزيرة اإلخبارية، من أبناء بلدة إحسم 
بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام 1987، طالب جامعي 
- سنة رابعة - كلية اآلداب – قسم اللغة الفرنسية، متزوج.

اخلميس 4/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد خري جنيب حك جبراح يف رأسه ويديه والقدم اليسرى، جراء قصف 
طريان النظام/ الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك 

بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة مشروع 1070 شقة يف حي احلمدانية مبدينة حلب.

حممد، مصور قناة اجلزيرة اإلخبارية، من أبناء مدينة حلب، 
من مواليد 1993، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/tNUW9dCN0S8
https://youtu.be/ZQV54vIlVu0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhREpwZC1ZeDl2Zlk
https://youtu.be/ZQV54vIlVu0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOVp0UkRSWU9pdUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhR3pyWGtuQko0RDQ
https://youtu.be/tNUW9dCN0S8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZDV4a1hhUmxwYW8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVmFibk5vdm9WQ2M
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حممد خري جنيب حك –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك-  الذي أفادان بروايته:

»كنت مع جمموعة من اإلعالميني نُغطي أحداث املعارك اجلارية يف ريف حلب الغريب، فتم رصدان من قبل 
طريان االستطالع الذي تبعه الطريان احلريب وقصف مكان وجودان بعدة غارات، اختبأان يف قبو أحد املباين 
لكن مت استهداف هذا املبىن بعشرات الغارات والقذائف املدفعية؛ ما أدى إىل دمار جزء منه، بقينا حماصرين 

يف ذلك املبىن قرابة 9 ساعات، تسبب القصف إبصابيت جبروح يف رأسي ويدي وفخذ قدمي اليسرى«.

اخلميس 4/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عارف حممد وتد بشظااي يف معظم أحناء جسده، جراء قصف طريان 
النظام/ الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( صاروخاً، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني القوات 

احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة مشروع 1070 شقة يف حي احلمدانية مبدينة حلب.

أرحيا  مدينة  أبناء  من  نيوز،  أورينت  قناة  مصور  عارف، 
بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام 1994، حاصل على 

الشهادة اإلعدادية، متزوج.

االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  وتد –عرب  حممد  عارف  اإلعالمي  مع  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تواصلت 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»أصبت يف مشروع الـ 1070 شقة يف مدينة حلب أثناء تغطييت لتجهيز االقتحام على كلية املدفعية، إصابيت 
كانت يف اليدين والظهر، وشظااي بسيطة يف معظم أحناء جسدي«.

اخلميس 4/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي مصطفى حممد مجعة برضوض يف صدره، جراء سقوط قذيفة داببة القوات 
احلكومية ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة العامرية 

بريف حمافظة حلب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVExxem9oNG1fZHc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhb1RfVXZzY1Fielk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVU9WT2RISWxNUVE
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مصطفى، مراسل قناة أخبار اآلن، من أبناء مدينة كفرزيتا 
1990، طالب سنة  عام  مواليد  بريف حمافظة محاة، من 
اثلثة يف كلية اإلعالم جبامعة الزهراء يف مدينة غازي عنتاب 

الرتكية، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي مصطفى حممد مجعة –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك- الذي أفادها بروايته:

»بينما كنت أعمل على التغطية اإلعالمية للمعارك الدائرة بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة 
على جبهة العامرية بريف حمافظة حلب اجلنويب، قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة على مكان وجودي، 

وتسببت إحداها بتحطم الدرع الواقي الذي أرتديه وأصيبت عظام صدري برضوض«.

اخلميس 4/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد العزيز أمحد قيطاز بشظية يف صدره وحروق يف كلتا اليدين جراء 
قصف طريان النظام/ الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( صاروخاً، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة 

بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة مشروع 1070 شقة يف حي احلمدانية مبدينة حلب.

عبد العزيز، مصور مستقل، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 17 عاماً، حاصل على الشهادة 
اإلعدادية، أعزب.

التواصل  العزيز أمحد قيطاز –عرب حسابه على موقع  الناشط اإلعالمي عبد  الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع  تواصلت 
االجتماعي فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»بينما كنت أعمل مع فريق من اإلعالميني على تغطية املعارك بني فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام 
وامليلشيات الطائفية املساندة له على جبهة مشروع 1070 شقة مبدينة حلب سقطت عدة قذائف مدفعية 
وصواريخ طريان ابلقرب من مكان وجودان؛ ما أدى إىل إصابيت بشظية يف صدري وحروق يف كلتا يدّي ومت 

وضع الضماد يل من قبل أحد املسعفني«.

اخلميس 4/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي معاذ الشامي حبروق يف الظهر وشظااي يف الرأس، جراء قصف طريان 
النظام/ الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( صاروخاً، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني القوات 

احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة مشروع 1070 شقة يف حي احلمدانية مبدينة حلب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX0REdFhTemUtQXM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZm9PN0pHMWhtbTA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNXRMNHUwQ1JJWTA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhN2VZbjJ4SlV0Rzg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUFpsazhYcnlaeXM
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معاذ، مصور وانشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة عربني 
طالب  عاماً،   24 العمر  من  يبلغ  دمشق،  ريف  مبحافظة 
جامعي- سنة اثنية- يف كلية التجارة واالقتصاد، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي معاذ الشامي –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- 
الذي أفادان بروايته:

»أثناء تغطية معارك كسر احلصار عن مدينة حلب وبينما كنا داخل مشروع 1070 شقة على ختوم حي 
الراموسة وكلية التسليح مبدينة حلب، حوصران أكثر من 9 ساعات داخل أحد املباين بسبب القصف املدفعي 
وقصف الطريان احلريب أبكثر من 100 صاروخ و20 غارة على املنطقة، لكن إحدى القذائف أصابت القبو 
الذي تواجدت فيه مع جمموعة من اإلعالميني؛ ما أدى إىل إصابيت إصاابت خفيفة ابلرأس وحروق بسيطة 

يف ظهري«.

اجلمعة 5/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حسني إمساعيل الدغيم يف الوجه والكتف بشظااي قذيفة مدفعية القوات 
احلكومية، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة الشرفة بريف حمافظة 

حلب اجلنويب.

حسني، مصور لدى املكتب اإلعالمي جليش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء بلدة جرجناز بريف حمافظة 
إدلب، من مواليد عام 1997، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.

األربعاء 10/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد القادر حممد هليب جبراح يف قدمه ويده اليمىن، جراء قصف طريان 
النظام/ الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان 

احلريب على احلي الغريب من مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

عبد القادر، مصور لدى الفرقة 13 إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، تولد 
عام 1993، طالب يف معهد إعداد مدرسني التابع للحكومة السورية املؤقتة، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي عبد القادر حممد هليب –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك-  الذي أفادان بروايته:

»أثناء قيامي بتوثيق قصف الطريان احلريب على مدينة معرة النعمان، أصبت يف قدمي اليمىن إصابة متوسطة 
ويف يدي اليمىن إصابة خفيفة، وذلك نتيجة تطاير بعض األحجار جراء استهداف املكان الذي كنت أصوره 

وال وجود للشظااي«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdkNZWEhhTnNoLWM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbVFzV3h5Ymc0Mk0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMWdBYXRpNGtjTUU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZEt0ZDNxX29ncTA
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اجلمعة 12/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي طاهر عز الدين العمر جبراح يف معظم أحناء جسده، جراء قصف طريان 
النظام/ الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك بني 

القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة الراموسة مبدينة حلب.

طاهر، مراسل وُمقدَّم برامج لدى قناة السوري احلر، من أبناء مدينة دير الزور، يبلغ من العمر 36 عاماً، حاصل على إجازة 
من كلية احلقوق، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي طاهر عز الدين العمر –عرب تطبيق واتس اب على هاتفه احملمول- 
الذي أفادان بروايته:

»بينما كنت أعمل على تغطية املعارك بني فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام مع امليلشيات الطائفية 
املساندة له على جبهة الراموسة مبدينة حلب، شن الطريان الروسي عدة غارات على املنطقة، تسبب أحد 

الصواريخ إبصابيت جبراح يف الظهر والصدر واليدين وكسر يف الفك العلوي«.

األحد 14/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حامد اليوسف بشظااي يف الرأس جراء إلقاء طريان النظام املروحي 
برمياًل متفجراً ابلقرب من مكان وجوده، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة 

على جبهة احلويز يف ريف حمافظة حلب الغريب.

أمحد، مصور لدى فيلق الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء بلدة تل مرديخ بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 
20 عاماً، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد حامد اليوسف –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»يوم األحد 14/ آب كنت مع جمموعة من اإلعالميني نعمل على تغطية االشتباكات بني فصائل املعارضة 
املسلحة وقوات النظام وامليلشيات املساندة له على جبهة احلويز بريف حلب الغريب، تعرضت املنطقة اليت 
كنا فيها إللقاء العديد من الرباميل املتفجرة من طريان النظام، أحدها سقط ابلقرب مين ماتسبب إبصابيت يف 

رأسي نتيجة تطاير شظاايه ومت وضع الضماد يل«.

الثالاثء 16/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حممد احلمود بشظااي برميل متفجر ألقاه طريان النظام املروحي 
ابلقرب منه يف حي سيف الدولة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب بكسر يف يده.

أمحد املعروف بشامل األمحد، مصور لدى مركز حلب اإلعالمي، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1980، طالب يف 
املعهد الصناعي، متزوج ولديه 3 أطفال.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNWVwYTNVUHhqMkU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNURWVER3N2t0QTg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNEVtYUxPZzByckk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhY0stdE5JbUR6UTQ
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي فادي احلليب صديق اإلعالمي أمحد حممد احلمود –عرب حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»بينما كان أمحد يقود سيارته ومعه زوجته يف حي سيف الدولة مبدينة حلب سقط ابلقرب منهما برميل متفجر 
ألقاه الطريان املروحي، ما أدى إىل إصابة أمحد بشظااي يف يده تسببت بكسرها وتفتت ابلعظام، وشظااي أخرى 

دخلت من ظهره واستقرت قرب الرئتني«.

اإلثنني 22/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي مروان سليم الضاهر جبرح غائر يف يده اليسرى، جراء قصف طريان النظام 
احلريب صاروخاً ابلقرب من مقر عمله، يف قرية الفرحانية بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

مروان، املسؤول اإلعالمي يف مجعية عطاء لإلغاثة والتنمية، من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمافظة محص، يبلغ من العمر 33 
عاماً، حاصل على إجازة من كلية اآلداب – قسم اللغة الفرنسية وإجازة من معهد النفط، متزوج ولديه أطفال.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي سيف هللا األمحد أحد أقارب اإلعالمي مروان سليم الضاهر –عرب 
حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»بينما كان مروان يف مقر عمله يف مجعية عطاء لإلغاثة والتنمية يف قرية الفرحانية بريف محص، شن طريان 
النظام احلريب عدة غارات على القرية، سقط أحد الصواريخ ابلقرب من مقر اجلمعية، ما أدى إىل إصابته جبراح 

يف يده اليسرى نُقل على إثرها للمشفى املركزي يف مدينة تلبيسة لتلقي العالج«.

األربعاء 24/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي فواز حممد اندر جويد بشظااي يف فخذه األيسر ومعظم أحناء جسده، 
جراء قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ جبهة تلة أم القرع بريف حمافظة حلب، أثناء تغطيته للمعارك بني القوات احلكومية 

وفصائل املعارضة املسلحة.

فواز، مراسل وكالة ثقة، من أبناء بلدة الزربة بريف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 24 عاماً، طالب يف كلية العلوم – سنة 
اثنية- قسم الفيزايء، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي فواز حممد اندر جويد –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»أثناء توجهي مع الثوار لتغطية املعركة على تلة أم القرع اليت تقدمت إليها قوات النظام ورصَدت من خالهلا 
طريق دخول وخروج املدنيني الوحيد إىل مدينة حلب، أغار الطريان احلريب على املنطقة؛ ما أدى إىل إصابيت 

جبراح؛ اخرتقت إحدى الشظااي فخذي األيسر واستقرت داخله«.

السبت 27/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حممود عزيزة جبراح يف شقه األيسر، جراء إلقاء طريان النظام املروحي 
برمياًل متفجراً ابلقرب من مكان وجوده، ذلك أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان املروحي ابلرباميل املتفجرة على حي ابب 

النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZ2Nla1lOaEFtV28
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZ2Nla1lOaEFtV28
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZ2hkb2syRDRtamM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSTktbmhyT29FcG8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTkd1clRIWDN3QlE
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أمحد، مراسل ومصور لدى شبكة حلب نيوز، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1998، حاصل على الشهادة االبتدائية، 
أعزب.

االجتماعي  التواصل  موقع  على  عزيزه –عرب حسابه  أمحد حممود  اإلعالمي  مع  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  تواصلت 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»بينما كنت يف حي ابب النريب أراقب الطريان املروحي، ألقت إحدى املروحيات برمياًل متفجراً على احلي، 
فتوجهت ألعمل على تغطية اجملزرة اليت حصلت، ولدى وصويل سقط برميل آخر على بعد قرابة 10 أمتار 
مين، تسببت شظااي الربميل بعدة إصاابت يف رأسي ويدي وقدمي اليسرى ويف منطقة احلوض،  مت إسعايف 

إىل املشفى حيث تلقيت العالج.«

األحد 28/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أنس عدانن السليك يف رجله اليمىن، جراء سقوط قذيفة هاون مصدرها 
مدفعية القوات احلكومية ابلقرب منه، ذلك أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة 

على جبهة حوش نصري مبحافظة ريف دمشق.

أنس املعروف أبيب حسان إعالم، مصور لدى جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة دوما مبحافظة 
ريف دمشق، يبلغ من العمر 18 عاماً، حاصل على الشهادة االبتدائية، أعزب.

ابء: االنتهاكات من قبل القوات الروسية:
- القتل خارج نطاق القانون: 

اإلثنني 1/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد سيد حسن متأثراً 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، يوم األحد 24/ متوز/ 2016.

حممد، رئيس حترير صحيفة نبأ اإللكرتونية ومراسل موقع كلنا 
أبناء مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، من  شركاء، من 
مواليد عام 1962، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج 

ولديه أطفال.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWDJrTTdmNVFNbFE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhelFOc0RnRldtMUU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRENNZmJkU0wxanM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbnRVX05YdExYVG8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWURxaUxycVpvclE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcWpsTDdrM0FJSjA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUmY3clFGdTY4VGs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQk53emRfRXh2Sk0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSkNKTXNRcmR3X1k
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUmY3clFGdTY4VGs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhR2pjTXItcTMyM28
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األحد 14/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي قصي )مل يصرح ذووه عن كنيته لدواٍع أمنية( جراء إصابته بشظااي يف خمتلف 
أحناء جسده، جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً ابلقرب من مكان وجوده، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك بني 

القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة مجعية الزهراء مبدينة حلب.

قصي، املعروف أبيب علي جرابلس، مصور لدى حركة أحرار 
مدينة  أبناء  من  املسلحة،  املعارضة  فصائل  إحدى  الشام 
 ،1994 عام  مواليد  من  حلب،  حمافظة  بريف  جرابلس 

طالب يف معهد طب األسنان، أعزب.

- اإلصاابت: 
السبت 6/ آب/ 2016 أصيب الناشط أبو الرباء اإلدليب )مل يصرح عن امسه لدواٍع أمنية( جبروح طفيفة ورضوض يف جسده، 

جراء انفجار ذخائر عنقودية ألقاها طريان حريب يُزعم أنه روسي على مدينة سراقب يف ريف حمافظة إدلب.

أبو الرباء، انشط إعالمي مع وكالة قاسيون ومركز إدلب اإلعالمي، من أبناء مدينة سراقب، من مواليد عام 1989، عازب.

االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  –عرب  اإلدليب  الرباء  أبو  اإلعالمي  مع  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تواصلت 
فيسبوك- فأفادان: 

»ذهبت إىل سراقب ألغطي إعالمياً احلملة اهلمجية الروسية املستمرة منذ 4 أايم، وقرابة الساعة اخلامسة كنت 
يف احلي الشرقي وفجأة مسعت صوت صاروخ انفجر يف السماء وبدأت انفجارات العنقودي من حويل، كانت 
خملفات العنقودي تنفجر لرتتطم ببناء قريب مؤلف من طابقني مث تتساقط علّي بقااي الزجاج واألخشاب ومواد 
البناء املتناثرة منه. مل أتوقع أنين سأبقى على قيد احلياة لكن قضي األمر برضوض يف جسدي واحلمد هلل«.

السبت 13/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي سامي مصطفى الرج بشظية يف القدم اليمىن تسببت بكسر شعري يف 
ساقه مع جرح غائر، جراء قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطائرات 

احلربية على قرية اجلينة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

سامي، مصور وانشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة عندان بريف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 25 عاماً، طالب جامعي 
–سنة أوىل- كلية اآلداب – قسم اللغة العربية، متزوج ولديه أطفال.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي سامي مصطفى الرج –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»أصبت بقصف الطريان احلريب الروسي على قرية اجلينة بريف حلب الغريب، بشظية دخلت يف قدمي 
اليمىن سببت شعراً بسيطاً ابلعظم، وجرحاً احتاج إىل 14 غرزة ملعاجلته«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhV2VVaWtZSWdfRms
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcWZnRXcxUzZOcjg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNE1HNHRIZllISlU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhM2xlc280ZnJHUkU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhLVdFanRFblFRaXM
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األحد 14/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي جهاد حممد تيت بشظااي يف اليد والكتف، جراء قصف طريان حريب 
قربه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة  يزعم أنه روسي صاروخاً 

مجعية الزهراء مبدينة حلب.
جهاد، مراسل قناة حلب اليوم، من أبناء بلدة بيانون بريف حمافظة حلب، من مواليد عام 1993، طالب جامعي –سنة 

أوىل- كلية احلقوق، أعزب.

االجتماعي  التواصل  موقع  على  تيت –عرب حسابه  حممد  جهاد  اإلعالمي  مع  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تواصلت 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»بينما كنت أعمل مع زمالئي اإلعالميني على التغطية اإلعالمية لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة 
وقوات النظام مع امليلشيات الطائفية املساندة له على حمور مجعية الزهراء مبدينة حلب، أغار علينا الطريان 

الروسي بعدة غارات ابلصواريخ، أصابتين شظااي أحد الصواريخ الذي سقط قريباً مين يف يدي وكتفي«.

األحد 14/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد اآلش بشظااي حتت إبطه، جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 
صاروخاً ابلقرب من مكان وجوده، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على 

جبهة مجعية الزهراء مبدينة حلب.

ثقة  وكالة  من  لكل  مراسل  عبيدة،  أبيب  املعروف  حممد 
بلدة كفر  أبناء  من  محرة،  لبلدة كفر  اإلعالمي  واملكتب 
محرة بريف حمافظة حلب، من مواليد عام 1994، طالب 

جامعي يف كلية احلقوق جبامعة حلب احلرة، أعزب.

السبت 20/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي بالل أبو مؤمن )مل يصرح عن امسه لدواٍع أمنية( بشظية يف قدمه اليمىن، 
جراء سقوط صاروخ حيمل قنابل عنقودية قصفه طريان حريب يزعم أنه روسي ابلقرب منه، أثناء وجوده يف حي سيف الدولة 

مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNEw0RWlFZFZET0U
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhV1lyRjdWWFlzckU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWE45a1pZX2VRYWc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUha3ZfeHRlZG93TVk


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 17

بالل، حمرر إخباري لدى مؤسسة الرباق اإلعالمية، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1987، حاصل على إجازة من 
كلية اآلداب قسم اللغة العربية.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي بالل أبو مؤمن –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- 
الذي أفادان بروايته:

»يوم السبت 20/ آب بينما كنت يف حي سيف الدولة حبلب تعرض احلي لقصف الطائرات الروسية، سقط 
أحد الصواريخ ابلقرب من مكان وجودي؛ ما أدى إىل إصابيت إبحدى الشظااي يف قدمي اليمىن حيث دخلت 

الشظية يف قدمي وخرجت منها«.

السبت 20/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي مجعة خالد موسى بشظااي يف عينه اليسرى وقدمه اليمىن، جراء سقوط 
صاروخ حيمل قنابل عنقودية ألقاه طريان حريب يزعم أنه روسي ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب على 

حي سيف الدولة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

1977، حاصل على  أبناء مدينة حلب، من مواليد  املعروف جبمعة اخلطاط، مصور وانشط إعالمي مستقل، من  مجعة 
الشهادة اإلعدادية، متزوج ولديه أطفال.

االجتماعي  التواصل  اإلنسان مع اإلعالمي مجعة خالد موسى –عرب حسابه على موقع  السورية حلقوق  الشبكة  تواصلت 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»بينما كنت أوثِّق القصف الذي تعرض له حي سيف الدولة مبدينة حلب من الطائرات الروسية بصواريخ 
حتوي قنابل عنقودية، سقط ابلقرب مين صاروخ، ما أدى إىل إصابيت بشظااي يف أسفل القدم اليمىن أدَّت 
لكسر وعمل جراحي يف القدم نفسها، وشظااي متفرقة يف أحناء جسدي وأهم إصابة هي أربع شظااي يف العني 

اليسرى أدت إىل ضرر يف العني«.

السبت 20/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد هشام بودقه بشظااي يف قدمه اليمىن وفكه العلوي ويده اليسرى، 
جراء سقوط صاروخ حيمل قنابل عنقودية ألقاه طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان 

احلريب على حي سيف الدولة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

حممد، مصور وانشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة حلب، يبلغ من العمر 26 عاماً، طالب يف كلية اهلندسة املعلوماتية 
– سنة رابعة، متزوج ولديه أطفال.

االجتماعي  التواصل  موقع  بودقه –عرب حسابه على  حممد هشام  اإلعالمي  اإلنسان مع  السورية حلقوق  الشبكة  تواصلت 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»يوم السبت 20/ آب بينما كنت مع جمموعة من الناشطني اإلعالميني يف حي سيف الدولة حبلب لتغطية 
القصف الذي يتعرض له احلي من الطائرات الروسية، سقط صاروخ ابلقرب مين؛ ما أدى إىل إصابيت بعدة 

شظااي يف قدمي اليمىن ويدي اليسرى وشظية يف فكِّي العلوي«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUl93Y1NjWF9JUjg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSW45VGFWTnoybHc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcTR4NTBMSmtuV2c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdVlUaG1vc3pwQTA
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https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOEZMT040ejFWNzQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOHBjYTJRcmJ3U2c
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السبت 20/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد احلميد يوسف أبومريش بشظااي عدة يف جسده، جراء سقوط 
صاروخ حيمل قنابل عنقودية ألقاه طريان حريب يزعم أنه روسي ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب على 

حي سيف الدولة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

عبد احلميد، مصور لدى مؤسسة بريواي اإلعالمية، من أبناء مدينة حلب، يبلغ من العمر 30 عاماً، حاصل على الشهادة 
الثانوية، متزوج.

التواصل  موقع  على  حسابه  –عرب  أبومريش  يوسف  احلميد  عبد  اإلعالمي  مع  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تواصلت 
االجتماعي فيسبوك-  الذي أفادان بروايته:

»أصبت أثناء وجودي يف حي سيف الدولة حبلب، وذلك بعد توجهي لتغطية قصف ابلقنابل العنقودية من 
قبل الطريان الروسي، حيث أغار الطريان مرة أخرى وأصبت يف مخس مناطق من جسدي وهي قدمي اليسرى 

وفخدي األمين وركبيت اليمىن وبطين وأسفل ظهري، وأشدُّها هي إصابة بطين«.

السبت 20/ آب/ 2016 أصيَب الناشط اإلعالمي أمحد إسالم )نتحفظ على كنيته لدواٍع أمنية( بشظية يف يده اليسرى 
ورضوض يف معظم أحناء جسده، جراء سقوط صاروخ حيمل قنابل عنقودية ألقاه طريان حريب يزعم أنه روسي ابلقرب منه، 
أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب على حي سيف الدولة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

أمحد، مصور لدى مؤسسة بريواي اإلعالمية، من أبناء مدينة 
الشهادة  على  حاصل  عاماً،   20 العمر  من  يبلغ  حلب، 

اإلعدادية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد إسالم –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- 
الذي أفادان بروايته:

»بينما كنت مع جمموعة من الناشطني اإلعالميني يف حي سيف الدولة حبلب لتغطية القصف الذي يتعرض 
له احلي من قبل الطائرات الروسية، أصبت جبراح يف يدي اليسرى ورضوض يف جسدي جراء سقوط صاروخ 

حيمل قنابل عنقودية ابلقرب مين«.
السبت 20/ آب/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عالء الدين حممود شريف بشظااي يف بطنه وقدمه اليمىن، جراء سقوط 
صاروخ حيمل قنابل عنقودية ألقاه طريان حريب يزعم أنه روسي -ابلقرب منه-، على حي املشهد مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب على احلي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdU1RWVREU0dwbmc
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عالء الدين، مراسل قناة حلب اليوم، من أبناء حي سيف 
الدولة يف مدينة حلب، يبلغ من العمر 29 عاماً، طالب 
يف كلية اآلداب -سنة أوىل- قسم اللغة اإلنكليزية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي عالء الدين حممود شريف –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»كنت يف حي املشهد مبدينة حلب حني أغار الطريان احلريب ابلقنابل العنقودية على حي سيف الدولة، 
فتوجهت مباشرة لتغطية عملية القصف، وللمسامهة إبسعاف اجلرحى حبكم عملي سابقاً يف الدفاع املدين 
وامتالكي بعض اخلربة ابإلسعاف، وبعد حنو دقيقتني شن الطريان احلريب غارة اثنية وسقط صاروخ ابلقرب 
مين، تسببت بعض شظاايه إبصابة يف يدي اليمىن، وأخرى يف بطين خضعت على إثرها لعمل جراحي يف 

البطن استمر حنو 3 ساعات«.

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

- اعتقال وإفراج:
اإلثنني 12/ آب/ 2016 اعتقل تنظيم داعش الناشط اإلعالمي براء العسايل، من حي العسايل يف مدينة دمشق، وأفرج عنه 

يف اليوم نفسه بعد تعرضه للضرب املربح والتعذيب ونقله إىل أحد املشايف يف مدينة دمشق لتلقي العالج.
براء، انشط إعالمي يف تنسيقية حي العسايل الدمشقي وعضو يف جلنة املصاحلة يف احلي، من أبناء مدينة دمشق.

- اإلصاابت:
اإلثنني 15/ آب/ 2016 انفجر لغم أرضي ابلقرب من الناشط اإلعالمي عبد اإلله أمحد النهار، أثناء تغطيته اإلعالمية 
للمعارك الدائرة بني تنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة بلدة الراعي بريف حمافظة حلب، ماتسبب ببرت يف ساقه 

اليسرى وجراح يف يده اليسرى، اجلدير ابلذكر أن تنظيم داعش زرع األلغام األرضية يف املنطقة يف وقت سابق.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcE9wUEJNZWpKVjg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTUducGxvQ0Q0ZkU
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فصائل  أحد  اجلبل  صقور  لواء  لدى  مصور  اإلله،  عبد 
بريف حمافظة  نبل  مدينة كفر  أبناء  من  املسلحة،  املعارضة 
الشهادة  على  حاصل  عاماً،   19 العمر  من  يبلغ  إدلب، 

االبتدائية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي عبداإلله النهار –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- 
الذي أفادان بروايته:

»بينما كنت أغطي املعارك على جبهة بلدة الراعي بريف حلب بني تنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة، 
ُدْسُت بقدمي على أحد األلغام اليت زرعها تنظيم داعش على أطراف بلدة الراعي، تسبب انفجاره ببرت ساقي 

اليسرى كما أصيبت يدي اليسرى جبراح متوسطة« 

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
- اعتقال وإفراج:

األربعاء 3/ آب/ 2016 اعتقلت حركة أحرار الشام اإلسالمية الناشط اإلعالمي عبد هللا أبو طه )نتحفظ على كنيته لدواٍع 
أمنية( وهو يف طريقه من مدينة سرمني ابتاه مدينة بنش بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ذلك بتهمة التعاطف مع تنظيم داعش والرتويج له، ومت إيقافه يف سجن احلركة يف مدينة بنش، وأفرجت احلركة عنه يوم اإلثنني 

8/ آب/ 2016.

عبد هللا، مصور وانشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة سرمني بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام 1996، حاصل على 
الشهادة اإلعدادية، أعزب.

 
- انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:

األحد 28/ آب/ 2016 أقدمت جمموعة من عناصر جيش النصر أحد فصائل املعارضة املسلحة، على االعتداء ابلضرب 
واإلهانة اللفظية على جمموعة من اإلعالميني، أثناء تغطيتهم اإلعالمية لوصول العائالت واملقاتلني الذين قام النظام السوري 
بتهجريهم قسراً من مدينة داراي يف ريف حمافظة دمشق، وذلك عند منطقة الصوامع يف مدينة قلعة املضيق بريف حمافظة محاة، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

الفيصل –عرب حسابه على موقع  قناة أورينت نيوز حممد  تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي ومراسل 
التواصل االجتماعي فيسبوك- الذي أفادان بروايته:

»تواجدت مع جمموعة من اإلعالميني عند منطقة الصوامع يف مدينة قلعة املضيق بريف محاة لتغطية وصول 
َرت من مدينة داراي، وحلظة وصول احلافالت أقدمت جمموعة من عناصر جيش  املقاتلني والعائالت اليت ُهجِّ
النصر على منعنا من التصوير وتغطية احلدث حبجة وجود نساء، فتجاوبنا معهم، وبعد عبور احلافالت وإنزال 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRmhnVExEOXlRYjA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVmFIaDFuUUdYcjA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbHgxVmFfWllNZlU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZGF0SmpPMkJfd3c
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=479&token=dLaD8mMZq7VzGhLq5dwGCuoCj4meav8d
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbWtIblFSZjhCQnM
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من فيها طلبنا منهم أن يفسحوا لنا اجملال لكي نلتقي املقاتلني واملدنيني، لكننا تفاجأان بردة فعلهم العنيفة والغري 
مربرة، وقاموا مبنعنا من تغطية احلدث واعتدوا على جمموعة من اإلعالميني، من بينهم فريق قناة أورينت نيوز، 
ابلضرب أبيديهم وأبمخص أسلحتهم، كما قاموا بتكسري كامريا مصور قناة أورينت نيوز عمر حاج قدور، 

إضافة إىل توجيههم لنا ألفاظ انبية غري الئقة«.

جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
- اعتقال:

الثالاثء 16/ آب/ 2016 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال 
الكردستاين( الناشط اإلعالمي برزان شيخموس، من مكان وجوده يف مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة.

برزان، مراسل وكالة يكييت ميداي، من أبناء مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة.

حاء: االنتهاكات من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها:
- الفقد:

يف مطلع متوز/ 2016 فُِقَد الناشط اإلعالمي ايمن احللواين أثناء وجوده يف مدينة إدلب، مايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً حىت حلظة إعداد التقرير.

ايمن، عضو يف احتاد تنسيقيات الثورة السورية، من أبناء حي الوعر مبدينة محص.

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 وخُتلد 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. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TWtoeGFmVUpydzA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NjZ4TVkzWXA0Nk0/view?usp=sharing
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شكر وعزاء: 
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء اإلعالميني الذين سامهت إفاداهتم بشكل مهم يف هذا 

التقرير. 

http://www.sn4hr.org

