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 اإلثنني ٢ آذار ٢٠١٥

بلغ عدد القتلى اإلمجايل من 
اإلعالميني ما اليقل عن 393 
إعالمياً، وذلك حىت هناية شهر 

شباط  لعام 2015
حمتوايت التقرير:

أواًل: امللخص التنفيذي
اثنياً: مقدمة التقرير   
اثلثاً: تفاصيل التقرير 
رابعاً : شكر وتقدير

مقتل 3 إعالميني، و١١ آخرين ما بني خطف واعتقال، وإصابة 4 حصيلة شهر شباط ٢٠١٥

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

أواًل: القتـــل: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 3 إعالميني، يتوزعون كما يلي:

القوات احلكومية: قتلت إعالميان.
فصائل املعارضة املسلحة : قتلت إعالمياً واحداً.

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف: 
سجلنا 11 حالة خطف واعتقال، يتوزعون كما يلي:

القوات احلكومية: سجلنا حاليت اعتقال.
اجلماعات املتشددة: 

تنظيم داعش: خطف إعالمياً واحداً وأفرج عنه الحقاً. 
جبهة النصرة: خطفت  3 إعالميني وأفرجت عن اثنني منهم الحقاً.

فصائل املعارضة املسلحة : خطفت 4 إعالميني، أفرجت عنهم يف وقت الحق.
مجاعات مل حتدد هويتها: خطفت إعالمياً واحداً.

اثلثاً: اإلصاابت: 
سجلنا إصابة 4 إعالميني يتوزعون على النحو التايل:

القوات احلكومية: تسببت إبصابة إعالمي واحد.
فصائل املعارضة املسلحة: تسببت إبصابة 3 إعالميني. 

رابعًا: االعتداء على املمتلكات:
القوات احلكومية: سجلنا حالة اعتداء. 
املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتداء.

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.

http://www.sn4hr.org
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 اثنياً: مقدمة التقرير:      
اجلرائم واالنتهاكات حبق  تراكم  نتيجة  اإلعالمي،  للعمل  بيئة خطرية غري صاحلة  إىل  اليوم،  السوري  اإلعالمي  الواقع  حتول 
اإلعالميني، وفراغ الساحة اإلعالمية، وتفوق قوة السالح على قوة القلم والكلمة، وهذا ابلتايل أدى إىل عدم االلتزام مببادئ 
وأخالقيات املهنة الصحفية وتراجع املصداقية والدقة واحليادية يف نقل األحداث، وتشويه احلقائق وطمسها، وصعوبة رصد 

احلدث، وتراجع العمل الصحفي املستقل ليطغى عليه مشهد اإلعالم املقاتل العسكري.

وزادت الصعوابت والعوائق اليت تواجه مهام العمل احلقوقي واإلعالمي، ابلتزامن مع تدين وتراجع املصداقية اليت وصلت إىل 
حالة مرضية خطرية، جتلت يف الفوضى اإلعالمية واملعلومات املتضاربة واملضللة، فعسكرة وتسييس اإلعالم، وحالة النزيف 
الواقع  إليه  الذي وصل  الكبري  التدهور  الفاعلة على األرض، كانت أحد أسباب هذا  الكفاءات اإلعالمية  املستمرة ملعظم 

اإلعالمي.
إن عدم وجود محاية وجهود حثيثة وجادة حلماية حرية العمل اإلعالمي وإجياد البيئة املناسبة للعمل اآلمن، وسط األوضاع 
إعالمية احرتافية ذات  ترتكب حبق اإلعالميني، وعدم وجود مؤسسات  اليت  املستمرة  األمنية اخلطرية واجلرائم واالنتهاكات 
متويل مستقل، - ميكن هلا أن توفر التدريب والتأهيل احلقوقي واملهين مث التوظيف لديها من أجل االستقاللية املادية-، يشكل 
أبرز التحدايت واملعوقات اليت يواجهها العمل اإلعالمي يف سوراي اليوم، واليت أدت إىل منعه من االرتقاء إىل مستوى مواكبة 
التطورات السريعة واملعقدة لألحداث على كافة الصعد، كما أدت إىل تدين أدائه املهين ليقوم بدوره الوظيفي واحليوي يف رصد 

األحداث ونشرها.
وأمام تلك املعطيات املقلقة اليت من شأهنا أن تقوِّض األسس الصحيحة اليت يفرتض أن تكوِّن القاعدة املتينة النطالق العمل 
اإلعالمي املهين احلر، واخلطر الناتج عن 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 احرتام حرية 
العمل 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 اإلعالميني يف سوراي.

  اثلثاً: تفاصيل التقرير: 

أ: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية: 
القتل خارج نطاق القانون:    

العليب  أمحد  اإلعالمي  قضى   ،2015 شباط/   /17 الثالاثء  يوم 
»عضو املكتب اإلعالمي  للجبهة الشامية« بنريان القوات احلكومية 

أثناء تغطيته املعارك على أطراف قرية رتيان بريف حلب الشمايل.
ويذكر أن العليب اشتهر بتغطية االشتباكات يف حلب وريفها، ونقله 

لقصص سكان حلب ومأساهتم نتيجة املعارك والقصف.
يوم الثالاثء 17/ شباط/ 2015، قضى اإلعالمي »عبدو املفعالين« 
متأثراً إبصابته قبل أايم عدة أثناء تغطيته  معركة حترير حاجز الكهرابء 

يف مدينة الشيخ مسكني بريف درعا.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2dldnanRDdmVUT0k/view
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اإلصاابت: 
يوم اإلثنني 2/ شباط/ 2015، أصيب مصور قناة اجلزيرة أبو بكر احلاج علي، نتيجة 
البلد  بقنبلة برميلية يف حي درعا  القناة  استهداف الطريان احلريب احلكومي مكتب 
مبدينة درعا، حتدث فريقنا إىل املصور أبو بكر وأخربان أن القنبلة الربميلية سقطت على 
بعد مرتين تقريباً من املكتب حنو الساعة احلادية عشرة وأربعني دقيقة صباحاً، وقد 
أحدث القصف أضراراً كبرية يف بناء املكتب واملعدات، وأضاف أنه كان على وشك 

اخلروج من املكتب حني أصيب إال أن الوقت مل ُيسعفه للخروج.
مت نقل احلاج علي ليتلقى العالج يف أحد مشايف األردن، ويُذكر أهنا اإلصابة الرابعة 

له أثناء عمله الصحفي يف سوراي.
جمموعة صور توضح آاثر الدمار الذي طال مكتب اجلزيرة اإلعالمي يف مدينة درعا. 

االعتقال واخلطف:  
يوم األحد يف 15/ شباط/ 2015، اعتقل الصحفي السويدي »يواكيم ميدين« 
يرافق  الذي كان  احلر  اإلعالم  احتاد  لدى  العاملني  وأحد  عمر«  واملرتجم »صربي 
»صربي عمر« يف مهمة الرتمجة، من قبل أحد حواجز فرع أمن الدولة  التابع للقوات 
احلكومية، ذلك أثناء تغطيتهم لبعض األحداث يف مدينة قامشلو ودخوهلما عن طريق 
اخلطأ للطريق الذي يتواجد فيه هذا احلاجز، وقد مت اإلفراج عنهما الحقاً يوم السبت 

21/ شباط/ 2015. 

ب: االنتهاكات من قبل اجلماعات املتشددة: 
تنظيم داعش:  

اخلطف: 
يوم الثالاثء 27/ كانون الثاين/ 2015، خطف تنظيم داعش اإلعالمي أبو الفاروق، مراسل املركز السوري لإلعالم، »ثقة«، 
وعضو احتاد شباب احلسكة، ذلك أثناء دخوله إىل سوراي من معرب تل أبيض احلدودي، حبجة أنه حيمل كامريا دون ترخيص، 

وقد أفرج التنظيم عنه فيما بعد بتاريخ 3/ شباط/ 2015.

انتهاكات أخرى:
يوم اإلثنني 9/ شباط/ 2015، بث تنظيم داعش تقريراً دعائياً مصوراً بعنوان »من 
داخل حلب«، وقد ظهر فيه الصحفي الربيطاين األسري »جون كانتلي وهو يتحدث 
التنظيم  أن  لوحظ  فيما  حلب،  بريف  الباب  مدينة  يف  وقوته  التنظيم  سيطرة  عن 

استخدم كانتلي إلعداد التقرير، رغم أنه مازال حمتجزاً بشكل قسري لديه. 
رابط يظهر فيه التقرير املصور 

مصور قناة اجلزيرة  أبو بكر احلاج علي

الصحفي السويدي يواكيم ميدين

الصحفي االسري جون كانتلي

http://www.sn4hr.org
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جبهة النصرة:  
اخلطف:   

يوم اإلثنني 16/ شباط / 2015، اعتقلت جبهة النصرة مراسَلي وكالة مسارت اإلعالمية )عبد قنطار، ومصطفى قنطار( أثناء 
دخوهلما قرية عني الروز يف ريف إدلب، وقد أفرجت عنهما بعد ساعات عدة يف اليوم نفسه.

يوم الثالاثء 24/ شباط/ 2015، اعتقل تنظيم جبهة النصرة اإلعالمي نضال حوران من مكان إقامته يف قرية تل عمار بريف 
حمافظة إدلب. 

ج: االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة:  
القتل خارج نطاق القانون:

يوم الثالاثء 17/ شباط/ 2015، قتل املخرج التلفزيوين لقناة املنار حسن عبد هللا، بنريان فصائل املعارضة املسلحة، وذلك 
أثناء مرافقته لعناصر ميليشيا حزب هللا يف الريف الشمايل حملافظة حلب، وحدث ذلك يف سياق االشتباكات املسلحة بني 

الطرفني.

اإلصاابت: 
يوم اخلميس 12/ شباط/ 2015، أصيب اإلعالمي أمحد مشس الدين مصور قناة العامل  بنريان مسلحي املعارضة املسلحة 

يف حميط بلدة 

يوم األحد 14/ شباط/ 2015، أصيب اثنان من كوادر القناة »اإلخبارية السورية« مها )مراسل القناة ربيع ديبة والفين حممد 
مجال( بشظااي قذائف هاون أطلقها مسلحوا املعارضة املسلحة على بلدة دير العدس يف ريف درعا، حدث ذلك أثناء حماولة 

فريق القناة تصوير تقرير عن سيطرة القوات احلكومية على البلدة. 

اخلطف: 
يوم اإلثنني 9/ شباط/ 2015، دامهت عناصر مسلحة من قبل القضاء املوحد يف عربني املقر اإلعالمي لتنسيقية عربني، حيث 
مت اعتقال أربعة من إعالمييها، وهم )زكوان كحالة، عبد الستار شرف، سامر الشيخ حسن، نزار احلاج علي(، ومت احتجازهم 
يف مفررزة قريبة جداً من خط اجلبهة؛ ما عرض سالمتهم للخطر الشديد، ومل ُيسمح ألهايل الطاقم بزايرهتم واالطمئنان عليهم، 

ذلك حبسب ما أعلنت التنسيقية على صفحتها الرمسية على الفيس بوك.
وقد مت اإلفراج عن اإلعالميني الحقاً بتاريخ 14/ شباط/ 2015، بعد أن مت إسقاط مجيع التهم املوجهة إليهم وتربئتهم منها، 
ويُذكرأن دار القضاء املوحد يتبع جملموعة فصائل من املعارضة املسلحة يف الغوطة الشرقية بريف دمشق، وهو الذي أصدر مذكرة 

االعتقال حبق أعضاء التنسيقية، بسبب ما وصفها ابالهتامات اخلطرية اليت متس األمن العام يف الغوطة.
رابط بيان تنسقية عربني

صورة املذكرة القضائية اليت صدرت من القضاء املوحد يف عربني اليت ُنشرت فيها أمساء اإلعالميني املطلوبني للتحقيق.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2Y1JxWi1Mbi0teTQ/view
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د: االنتهاكات من قبل مجاعات مل حتدد هويتها:   
خطف:

يوم اجلمعة يف 6/ شباط/ 2015، أعلنت عائلة الصحايف األمريكي أوسنت اتيس ألول مرة عن اختفائه ابلقرب من دمشق يف 
14/ آب/ 2012، على يد مجاعة مسلحة مل حُتدد هويتها، وتعتقد العائلة أن ابنها مازال على قيد احلياة وقد أطلقت هلذه 

الغاية محلة إعالمية للمطالبة ابإلفراج عنه.
يُذكر أن أوسنت اتيس، 33 عاماً، صحايف مستكتب يتعاون مع »ماكالتشي نيوز« وصحيفة »واشنطن بوست« وشبكة 
»سي يب اس« وسواها. وقد تعاون أيضاً مع وكالة فرانس برس وهيئة اإلذاعة الربيطانية »يب يب سي« ووكالة »اشوسييتد برس«.

  رابعاً: شكر وتقدير

كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من اجملاالت كافة ، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم 
معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2b2hQYTlHYmswTGs/view

