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الثالاثء 4 تشرين األول 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة. 

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

خامساً: التوصيات. 
شكر وعزاء

مقتل 8 إعالميني، واعتقال 4 وإصابة 8 آخرين، حصيلة أيلول 2016
بينهم 5 إعالميني قتلهم 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 
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  احرتام حرية  على ضرورة  وتؤكد  أي طرف كان،  من  احلقيقة  ونقل  اإلعالمي 
اإلعالمي، والعمل على ضمان سالمة العاملني فيه، ومنحهم 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.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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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 أيلول 2016 على النحو التايل: 

ألف: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 8 إعالميني، يتوزعون على النحو التايل:
- القوات احلكومية: قتلت 4 إعالميني.
- القوات الروسية: قتلت إعالمياً واحداً.

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

- جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت إعالمياً واحداً.

ابء: اإلصاابت: سجلنا 8 إصاابت، توزعت على النحو التايل:
- القوات احلكومية: 4 إصاابت.
- القوات الروسية: 4 إصاابت.

اتء: االعتقال واإلفراج: سجلنا 4 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها وحاليت إفراج توزعوا على النحو التايل:
- القوات احلكومية: سجلنا حالة إفراج

- قوات اإلدارة الذاتية: 4 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنهم.
- جهات مل نتمكن من حتديدها: سجلنا حالة إطالق سراح.

اثء: انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا حادثة اعتداء على مكتب إعالمي من قبل القوات الروسية، وحادثة اعتداء 
ابلضرب على إعالمية من قبل قوات اإلدارة الذاتية.
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رابعًا: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- القتل خارج نطاق القانون:
اجلمعة 2/ أيلول/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أمحد حممد احلمود متأثراً إبصابته 
بيده وصدره بشظااي برميل متفجر ألقاه طريان النظام املروحي ابلقرب من سيارته اليت 
كان يقودها برفقة زوجته يف حي سيف الدولة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة يوم الثالاثء 16/ آب/ 2016.
أمحد املعروف بشامل األمحد، مصور لدى مركز حلب اإلعالمي، من أبناء مدينة 

حلب، مواليد عام 1980، طالب يف املعهد الصناعي، متزوج ولديه 3 أطفال.

الزين )نتحفظ على  أبو  الناشط اإلعالمي علي  أيلول/ 2016 قضى  اجلمعة 2/ 
امسه لدواٍع أمنية بناء على طلب ذويه( جراء إصابته يف رأسه بشظااي لغم حبري ألقاه 
طريان النظام املروحي ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات 
احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة قرية معان بريف حمافظة محاة الشرقي.
أبناء حي ابب قبلي مبدينة محاة،  علي، مراسل وكالة عاصي برس اإلعالمية، من 

مواليد عام 1999، حاصل على الشهادة االبتدائية، أعزب.
أقرابء  أحد  السكاف  الدكتور حممد  اإلنسان مع  السورية حلقوق  الشبكة  تواصلت 
اإلعالمي علي أبو الزين - عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك – 

الذي أفادان بروايته:
“بينما كان علي يوثق االشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة قرية معان بريف حمافظة محاة، 

ألقى طريان النظام املروحي لغماً حبرايً ابلقرب منه، ماتسبب بوفاته مباشرة جراء إصاابت ابلغة يف الرأس”.

اإلثنني 12/ أيلول/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عبد الباسط عبد الكرمي متأثراً 
إبصابته بشظااي يف معظم أحناء جسده، جراء قصف طريان اثبت اجلناح حكومي 
مبدينة  الصاحلني  حي  على  للقصف  اإلعالمية  تغطيته  أثناء  منه،  ابلقرب  صاروخاً 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم األحد 11/ أيلول/ 2016.

عبد الباسط املعروف أبيب اجملد الصاخوري، مراسل لدى وكالة ثقة وجيش اجملاهدين 
أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء بلدة أخرتين بريف حمافظة حلب، مواليد عام 

1995، حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج ولديه طفالن.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد رامي السيد صديق اإلعالمي عبد الباسط -عرب حسابه على 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– الذي أفادان بروايته:
“األحد 11/ أيلول بينما كان عبد الباسط يغطي ما يتعرض له حي الصاحلني من قصف، سقط ابلقرب منه صاروخ ما أدى 
إىل إصابته بشظااي يف معظم أحناء جسده، رغم حماوالت الكوادر الطبية احلثيثة إلنقاذه إالّ أن إصابته البليغة تسببت بوفاته 

يف اليوم التايل”.

http://www.sn4hr.org
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متأثراً  احلريري  علي  حممد  اإلعالمي  الناشط  قضى   2016 أيلول/   /12 اإلثنني 
إبصابته بشظااي يف معظم أحناء جسده –أخطرها يف ظهره - جراء سقوط قذيفة 
مدفعية القوات احلكومية ابلقرب منه، أثناء تغطيته هلجوم فصائل املعارضة املسلحة 
احلكومية، ضمن معركة  للقوات  التابعة  القنيطرة  على سرية طرجنة يف ريف حمافظة 

قادسية اجلنوب.
حممد، إعالمي لدى جند املالحم أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة 
داعل بريف حمافظة درعا، مواليد عام 1987، حاصل على إجازة من كلية اآلداب 

– قسم اللغة العربية، متزوج ولديه طفل.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي بشر كناكري صديق حممد -عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك –، الذي أفادان بروايته:
“بينما كان حممد يُغطي أحداث معركة قادسية اجلنوب اليت أطلقتها فصائل املعارضة املسلحة للسيطرة على سرية طرجنة يف 
ريف حمافظة القنيطرة الشمايل اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، سقطت ابلقرب منه قذيفة مدفعية؛ ما أدى إىل إصابته 
بشظااي عدة يف معظم أحناء جسده، أخطرها شظية استقرت يف ظهره، خضع على إثرها لعمل جراحي، إالَّ أنه فارق احلياة”.

- اإلصاابت:
اإلثنني 5/ أيلول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عمار اجلابر بشظااي عدة يف 
رأسه ويده اليسرى، جراء سقوط قذيفة مدفعية القوات احلكومية ابلقرب منه، أثناء 
تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على 

جبهة العامرية مبدينة حلب، برفقة زميله املصور أمحد حاج عمر.
عمار املعروف بعمار احلليب، مراسل قناة أورينت نيوز حالياً ومراسل سابق لقناة شذا 
احلرية، من أبناء قرية الكماري بريف حمافظة حلب، مواليد عام 1985، حاصل على 

الشهادة الثانوية، متزوج ولديه طفل.

اإلثنني 5/ أيلول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حاج عمر بشظااي عدة يف رأسه وبطنه، جراء سقوط قذيفة مدفعية 
القوات احلكومية ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة 

العامرية مبدينة حلب، برفقة زميله املراسل عمار جابر.
أمحد، مصور لدى قناة أورينت نيوز، من أبناء مدينة األاترب، مواليد عام 1999، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

اجلمعة 16/ أيلول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي إيهاب سليمان حماميد بشظااي 
يف معظم أحناء جسده، جراء قصف املدفعية احلكومية قذائف عدة على بلدة جباات 
اخلشب، أثناء صد فصائل املعارضة املسلحة حماولة القوات احلكومية اقتحام البلدة، 

ضمن جمرايت معركة قادسية اجلنوب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheEN0Q2JXM0E3dEk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX3lRWDhxalNaaDg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX3lRWDhxalNaaDg
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https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSjZRbEFmbFh2Szg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbHFrWGNZUEsySW8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMWtZNU5tUWxpOWs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX0E3Qjh2N215Ylk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhc0w0MEh6SGp4d0k
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVF94dlNlNm1wYTg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhblNkNndmQzRaR0E
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRjhKdndXd3I2b2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhSEIyWkpzMTRBeUE/view
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إيهاب، انشط إعالمي مستقل، من أبناء درعا البلد مبدينة درعا، مواليد عام 1992، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي معاذ فهد النعيمي صديق إيهاب -عرب حسابه على موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك – الذي أفادان بروايته:
“يوم اجلمعة 16/ أيلول حاولت القوات احلكومية اقتحام بلدة جباات اخلشب بريف حمافظة القنيطرة الشمايل اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، وأثناء تغطية إيهاب لالشتباكات بني الطرفني على أطراف البلدة، تعرضت املنطقة لقصف مدفعي 
حكومي؛ ما أدى إىل إصابته بشظااي يف معظم أحناء جسده أبرزها تلك اليت أصابت كلتا يديه وبطنه وقدميه، إضافة إىل 

تكسر بعض أسنانه”.

األربعاء 21/ أيلول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي مصطفى حممد احلسني بشظااي يف اليدين ورضوض يف معظم أحناء 
جسده، جراء قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته لقصف الطريان على حي القاطرجي مبدينة 

حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
مصطفى املعروف مبصطفى الساروت، مراسل مركز حلب اإلعالمي، من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 1993، حاصل 

على الشهادة اإلعدادية، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي مصطفى حممد الساروت – عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك – الذي أفادان بروايته:
“أثناء قيامي بتوثيق قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ على حي القاطرجي، سقط ابلقرب مين صاروخ؛ ما أدى إىل إصابيت 

بشظااي يف كلتا اليدين ورضوض يف معظم أحناء جسدي وأسعفوين إىل أحد املشايف امليدانية”.

- اإلفراج:
اإلثنني 19/ أيلول/ 2016 أفرجت القوات احلكومية عن الناشط اإلعالمي خملص األمحد، اجلدير ابلذكر أنه مت اعتقاله يف 
28/ آب/ 2012 بتهمة التخابر مع جهات إعالمية، وتنقَّل بني عدة أفرع أمنية. يف مطلع عام 2015 أحيل إىل حمكمة 

مكافحة اإلرهاب مث نُِقَل إىل سجن محاة املركزي.

خملص، عضو املركز الصحفي السوري، من أبناء قرية التوبة بريف محاة الشمايل، خريج كلية الرتبية الرايضية، مواليد عام 1989.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع خملص –عرب تطبيق واتس اب-، الذي أفادها:

“اعتقلت على يد القوات احلكومية يف آب/ 2012، لدى مروري من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف قرية احلماميات بريف 
حمافظة محاة الشمايل، تنّقلت يف 24 ساعة بني نقاط تفتيش عدة يف ريف محاة الشمايل وتعرضت للضرب املربح ابلعصي 
البندقية، كما قاموا بشبحي وإطفاء السجائر يف جسدي، مث نقلوين إىل مركز احتجاز اتبع مليليشيات الشبيحة  وأمخص 
يف قرية دير مشيل بريف محاة الغريب، حيث مكثت هناك 11 يوماً تعرضت أثناءها لصنوف شىت من التعذيب من شبح 
وجلد وضرب أبدوات حديدية، نقلوين بعدها إىل فرع األمن اجلوي يف مطار محاة العسكري، حيث أمضيت 45 يوماً من 
التعذيب الشديد؛ الذي اضطرين لالعرتاف جبميع التهم املوجهة إىل، فتمَّ حتويلي إىل سجن محاة املركزي، وأحيلت قضييت 
نتيجة   2016 أيلول/   /19 لعدة حماكمات، وأفرجوا عين يف  إىل حمكمة مكافحة اإلرهاب يف دمشق، حيث خضعت 

مفاوضات استعصاء سجن محاة املركزي.”

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUnU0dUU2a2NYajA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cU91X290dGFxTEE/view?usp=sharing
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ابء: القوات الروسية:
- القتل خارج نطاق القانون: 

الليث “مل نتمكن من التحقق من كنيته حىت حلظة إعداد  الناشط اإلعالمي فؤاد أبو  اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قضى 
التقرير” جراء سقوط صاروخ قصفه طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي على حي اهللك مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، أثناء تغطيته للقصف على احلي.
فؤاد املعروف بليث احلليب، انشط إعالمي لدى لواء املنتصر ابهلل أحد فصائل املعارضة ومتعاون مع قناة حلب اليوم، من أبناء 

مدينة حلب، من مواليد عام 1981، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.

- اإلصاابت: 
السبت 3/ أيلول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي سعود عبد اجلواد صياح بشظااي 
عدة يف جسده، جراء إلقاء طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حيمل قنابل 
عنقودية قرب مقر عمله يف بلدة خان السبل بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة.
حمافظة  بريف  السبل  خان  بلدة  أبناء  من  مستقل،  ميداين  وانشط  مصور  سعود، 
إدلب، مواليد 1978، حاصل على إجازة من معهد الفنون التطبيقية والتشكيلية، 

متزوج ولديه 3 أطفال.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي سعود عبد اجلواد صياح – عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك – الذي أفادان بروايته:
“شنَّ الطريان احلريب الروسي يوم السبت عدة غارات على بلدة خان السبل بريف حمافظة إدلب، إحدى هذه الغارات كانت 
بقنابل عنقودية سقطت قرب مقر عملي يف جممع لبيع املواد الغذائية، تسببت إبصاابت متفرقة يف رقبيت وكوع يدي اليسرى 
وفخذي وكاحل قدمي، ُأسعفت إىل املشفى على الفور، وهناك وضعوا جبرية على يدي اليسرى، تسبب ذلك القصف بوفاة 

6 مدنيني وإصابة قرابة 20 آخرين جبراح”.

اخلميس 8/ أيلول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد عادل خضري برضوض 
يف ركبته اليسرى جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً ابلقرب 
منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للقصف على مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
 حممد، إعالمي لدى الدفاع املدين ومراسل شبكة بلدي اإلعالمية، من أبناء مدينة 
جسر الشغور بريف حمافظة إدلب، مواليد عام 1993، طالب سنة اثنية يف املعهد 

الصناعي جبامعة تشرين، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حممد عادل خضري – عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك – الذي أفادان بروايته:
“اخلميس 8/ أيلول، تعرضت مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب لقصف ابلصواريخ من قبل الطريان احلريب الروسي، 
فتوجهت مباشرة إىل منطقة سوق اهلال لتغطية عملية القصف، حيث سقط صاروخ على بعد عشرات األمتار من مكان 

وجودي، فوقعت أرضاً من شدة ضغط القصف، ماتسبب إبصابيت برضوض يف ركبيت”.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhN2d3WDhoU1RSR00
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVVBhSHlUQ3JKcmc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhY0NKR2tyeERYYTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheFBleFZHeUxGb2M
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbnZUYl9EN2dzc1k
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhOTFTRjh6bjZnSEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdlVMZ3ROOXdSc0E/view
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خمزوم  الدين  جمد  مهند  اإلعالمي  الناشط  أصيب   2016 أيلول/   /22 اخلميس 
بشظااي تركزت يف قدمه، جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً 
ابلقرب منه، أثناء وجوده يف منزله يف حي الكالسة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة.
املكتب اإلعالمي  بلدي اإلعالمية ومدير  املعروف أبيب اجملد، مراسل شبكة  مهند 
للجبهة الشامية إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 

1987، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج ولديه 3 أطفال.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي مهند – عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك – الذي 

أفادان بروايته:
“عقب عوديت إىل منزيل يف حي الكالسة مبدينة حلب بعد توثيق سقوط برميل متفجر ابلقرب منه، قصف الطريان الروسي 
صاروخاً ارتاجياً قرب املنزل، أدى إىل دمار البناء ومقتل 7 من أفراد عائليت، بينما ُأصبت أان خبدوش وجراح يف معظم أحناء 

جسدي، كما تعرضت زوجيت وأطفايل الثالثة جلراح أيضًا”.

األحد 25/ أيلول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد املنعم جنيد بشظااي يف 
أنه روسي  نعتقد  اجلناح  والرأس، جراء سقوط صاروخ قصفه طريان اثبت  الرجلني 
إخبارايً عن حي األنصاري الشرقي مبدينة حلب،  ابلقرب منه، أثناء تصويره تقريراً 

اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
عبد املنعم املعروف بغيث ايقوت املرجان، مراسل مؤسسة الرباق اإلعالمية، من أبناء 
مدينة حلب، مواليد عام 1984، حاصل على إجازة من معهد الشام العايل قسم 

الصحافة واإلعالم، متزوج ولديه طفل.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي عبد املنعم –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك – 

الذي أفادان بروايته:
“بينما كنت يف شارع سوق السنداينة يف حي األنصاري الشرقي، أعمل على تصوير تقرير إخباري عن حياة السكان مبدينة 
حلب يف ظل القصف العنيف، شنَّ الطريان الروسي غارة ابلصواريخ على احلي، سقط أحدها ابلقرب مين؛ ما أدى إىل إصابيت 

بشظااي يف رجلي وجرح يف رأسي”.

- انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:
اجلهة  “نتحفظ على  إعالمياً  أنه روسي ابلصواريخ مكتباً  نعتقد  اجلناح  2016 قصف طريان اثبت  أيلول/   /23 اجلمعة 
ألسباب أمنية” يف حي القاطرجي مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تدمريه بشكل جزئي 

وإصابته أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRHU2MmFvRmNDYjQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdmFVVEJQbmtaRnM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNzdtWnlaSEpReGc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhanQ2Q3VHdkxXMEk
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhVkxlUHY0SEdiS1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhWXV5eEhSLVFrQTA/view
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اتء: اجلماعات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

- القتل خارج نطاق القانون: 
اإلثنني 5/ أيلول/ 2016 قضى املهندس أمحد كنان حممد زكي صندوق؛ جراء 3 انفجارات متتالية قرب حاجز للقوات 
احلكومية أسفل جسر أرزونة عند مدخل مدينة طرطوس، اجلدير ابلذكر أن تنظيم داعش أصدر بياانً يتبىن فيه التفجريات عرب 

سيارة مفخخة تاله تفجري اثنني من عناصرمها نفسيهما بواسطة سرتات انسفة.
أمحد، مدير قسم التوظيف يف قنايت مسا والدنيا، من أبناء مدينة دمشق، مواليد عام 1984، حاصل على إجازة يف اهلندسة 

الكهرابئية وامليكانيكية قسم هندسة احلواسب واألمتتة يف جامعة دمشق.

الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي اتج الدين مجال صومع جراء 
انفجار لغم أرضي، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني تنظيم داعش وفصائل 
املعارضة املسلحة على جبهة قرية الوقف بريف حمافظة حلب الشرقي، اجلدير ابلذكر 

أن تنظيم داعش قام بزرع األلغام األرضية يف املنطقة يف وقت سابق.
اتج الدين، مصور لدى اللواء األول التابع لفيلق الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة، 
من أبناء مدينة منبج بريف حمافظة حلب، مواليد عام 1984، حاصل على إجازة 

من املعهد العايل لألعمال اليدوية، متزوج ولديه طفل.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أبو املغرية املنبجي صديق اإلعالمي اتج الدين -عرب حسابه على موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك- الذي أفادان بروايته:
“يوم الثالاثء 6/ أيلول بينما كان اتج الدين مجال صومع يغطي املعارك بني تنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة على 
جبهة قرية الوقف بريف حمافظة حلب الشرقي، انفجر ابلقرب منه لغم أرضي زرعه تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابته بعدة 

شظااي يف رأسه وخاصرته، تويف على إثرها”.

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

األحد 11/ أيلول/ 2016 اعتقل عناصر مسلحون اتبعون لقوات اإلدارة الذاتية 
الكردستاين(  العمال  فرع حزب  الدميقراطي –  االحتاد  قوات حزب  رئيس  )بشكل 
الناشط اإلعالمي رودي جويل، وذلك أثناء قيامه بتصوير مقطع فيديو ألجواء العيد 

يف مدينة عامودا وأفرجت عنه يف اليوم نفسه. 
الناشط يف  التطوعي  متطوعون  فريق كلنا  يف  اإلعالمي  املكتب  يف  مصور  رودي، 
حمافظة احلسكة، من مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة، يبلغ من العمر 28 عاماً.

االحتاد  حزب  قوات  رئيس  )بشكل  الذاتية  اإلدارة  لقوات  اتبعون  مسلحون  عناصر  اعتقل   2016 أيلول/   /11 األحد 
الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين( الناشط اإلعالمي انيف بشري، وذلك أثناء تصويره مقطع فيديو ألجواء العيد يف 

مدينة عامودا وأفرجت عنه يف اليوم نفسه. 
انيف، مصور يف املكتب اإلعالمي يف فريق كلنا متطوعون التطوعي الناشط يف حمافظة احلسكة، من مدينة عامودا بريف 

حمافظة احلسكة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQ09tRFk5UGY3TTg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVkY5RnBJc01SdWc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWjJmUnVMTktHSkk
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VEpqNDAtNGpaSDg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdC11OUtoMjM0M3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dmxWQVFDejNoeFU/view
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اإلحتاد  حزب  قوات  رئيس  )بشكل  الذاتية  اإلدارة  لقوات  اتبعون  مسلحون  عناصر  اعتقل   2016 أيلول/   /11 األحد 
الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين( الناشط اإلعالمي عكيد جويل، وذلك أثناء تصويره مقطع فيديو ألجواء العيد 

يف مدينة عامودا وأفرجت عنه يف اليوم نفسه. 
عكيد، مصور يف املكتب اإلعالمي يف فريق كلنا متطوعون التطوعي الناشط يف حمافظة احلسكة، من مدينة عامودا بريف 

حمافظة احلسكة.

السبت 17/ أيلول/ 2016 اعتقلت عناصر مسلحة اتبعة لقوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي  
-فرع حزب العمال الكردستاين( الناشط إمساعيل علي من مكان وجوده يف مدينة املالكية بريف حمافظة احلسكة، مث أفرجت 

عنه يوم الثالاثء 20/ أيلول/ 2016.
إمساعيل، مراسل قناة زاغروس الناطقة ابللغة الكردية، من أبناء مدينة املالكية بريف حمافظة احلسكة.

- انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:
اخلميس 22/ أيلول/ 2016 قامت قوات اإلدارة الذاتية املشرفة على اجلانب السوري 
من معرب سيمالكا – بيش خابور الواصل بني سوراي وكوردستان العراق، ابالعتداء 
ابلضرب على اإلعالمية رنكني شرو، ومنعها من دخول األراضي السورية لزايرة أقارهبا 

يف قرية دوكركا بريف مدينة كركي لكي التابعة حملافظة احلسكة، بتهمة اخليانة.
رنكني، مراسلة قناة روداو اإلخبارية يف إقليم كردستان العراق، من أبناء مدينة املالكية 

مبحافظة احلسكة، حتمل إجازة يف العلوم االجتماعية، متزوجة.

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
- القتل خارج نطاق القانون: 

األربعاء 7/ أيلول/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أمين رجا جببوج متأثراً إبصابته 
بثالث رصاصات يف البطن والصدر، أطلقها أشخاص جمهولون عليه يف حي العباسية 
مبدينة درعا، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم األحد 4/ أيلول/ 2016، 

مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت إبطالق النار عليه حيت حلظة إعداد التقرير.
أمين، مصور لدى قناة نبض سوراي حىت وفاته، وعمل سابقاً مع قناة اجلزيرة مباشر 
العمر38 عاماً،  يبلغ من  البلد مبدينة درعا،  أبناء منطقة درعا  نبأ، من  ومؤسسة 

متزوج ولديه 3 أطفال.

- اإلفراج:
يوم األربعاء 28/ أيلول/ 2016 أعلنت جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً( عرب بيان رمسي صادر عنها، أهنا متكنت من 
إطالق سراح الصحفية األملانية جانينا فينيسيا وطفلها الذي ُوِلَد أثناء احتجازها، بعد متكن اجلبهة من حتديد مكان احتجاز 
“جانينا” واجلهة اخلاطفة هلا، علماً أهنا تعرضت للخطف واإلخفاء القسري يف 11/ تشرين الثاين/ 2015 مشال سوراي ضمن 
مناطق خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، اجلدير ابلذكر أنه مل نتمكن من حتديد اجلهة اخلاطفة حىت حلظة إعداد التقرير.

مرفق صورة البيان الرمسي لتنظيم جبهة فتح الشام.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOczJkOEVvak1Eb00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUWd0d2xIT3RZU1k
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQ2w3V081Y1NmWEE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhR2gzNGZCdTZzUmc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbkhsWGw0dEZkSjA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N0Q4OFFvR2tqTEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Mjdzd2lhTjJMcWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YTdLNUU4Z0IzN1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhc1RzNTJDYm1KMWc/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 10

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

