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الثالاثء 4 آب 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: امللخص التنفيذي.

اثنياً: مقدمة التقرير.
اثلثاً: منهجية التقرير.
رابعاً: تفاصيل التقرير.

شكر وتقدير 

مقتل 6 إعالميني، 8 حاالت خطف، إصابة 10 آخرين
حصيلة شهر متوز 2015

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

- أواًل: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 إعالميني، يتوزعون 
كما يلي:

القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:	 
 قتلت 3 إعالميني، بينهم إعالمي واحد قتل بسبب التعذيب يف مراكز االحتجاز.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

قتل إعالمينَي اثنني
فصائل املعارضة املسلحة: 	 
قتلت إعالمياً واحدًا	 

- اثنياً: االعتقال أو اخلطف: سجلنا 8 حاالت خطف، فيما سجلنا اإلفراج عن 4 
إعالميني يتوزعون على النحو التايل: 2 من قبل القوات احلكومية وإعالمي واحد من 

قبل جبهة النصرة، وإعالمي واحد من قبل فصائل املعارضة املسلحة.
 - الدميقراطي  االحتاد  حزب  قوات  رئيس  )بشكل  الكردية  الذاتية«  »اإلدارة  قوات 

وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(: سجلنا حاليت خطف.
التنظيمات االسالمية املتشددة : 

جبهة النصرة: سجلنا حالة خطف واحدة
فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة خطف واحدة

مجاعات مسلحة مل حندد هويتها: سجلنا 4 حاالت خطف بينهم 3 صحفيني أجانب.

- اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 10 إصاابت يتوزعون كالتايل: 
القوات احلكومية: سجلنا 5 حاالت.

فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا 5 حاالت.

رابعًا: االعتداء على املمتلكات: حالة واحدة.
القوات احلكومية: سجلنا حالة واحدة.

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.
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  اثنيًا: مقدمة التقرير:  
يوما بعد يوم تفقد األحداث الكارثية الدامية يف سوراي زمخها اإلعالمي، وفرصها يف تسليط الضوء عليها يف كربى وسائل 
اإلعالم العاملية والدولية، وحنن نرى أن من أهم أسباب ذلك امتداد األزمة السورية لقرابة مخس سنوات وافتقاد املشهد السوري 
مؤسسات إعالمية احرتافية، ميكن أن تنقل صورة الواقع اإلنساين املؤمل بشكل مهين واحرتايف أكثر أتثرياً وعمقاً، ومع األسف 
الواقع اإلعالمي  امليداين يف سوراي، يف تردي  العمل  تغييب مراسلي كربى وسائل اإلعالم األجنبية والعربية عن  فقد ساهم 

السوري.

لقد ذكران مراراً يف دراسات وتقاريرسابقة، حجب السلطات السورية وسائل اإلعالم اخلارجية عن تغطية األحداث يف سوراي 
بشكل مطلق منذ آذار/ 2011، مث سامهت جرائم األطراف املسلحة األخرى حبق الصحفيني األجانب يف تغييبهم أيضاً، 
خصوصاً تنظيم داعش، الذي قام بقتل بعضهم ونشر ذلك عرب التسجيالت املصورة بطريقة استعراضية متوحشة، أضف إىل 
ذلك حاالت اخلطف من قبل بقية األطراف املسلحة األخرى، واستخدامهم كورقة ضغط على حكوماهتم للحصول على 

منافع ساسية أو مادية.

ورغم ذلك تستمر احملاوالت من بعض الصحفيني الشجعان لدخول األراضي السورية، وتستمر حماوالت خطفهم واستهدافهم.
وحنن نطرح سؤااًل ُملحاً: لصاحل من تتم حماربة الصحفيني وتغييبهم يف تلك املناطق ؟

ويف سياق آخر رصدان خالل األشهر القليلة املاضية ازدايد وتصاعد حاالت التعدي على اإلعالميني احملليني من قبل مسلحي 
الفصائل اليت تسيطر على املناطق اليت يسعى اإلعالمي لتغطية احلدث فيها، أو من قبل أهايل تلك املناطق كذلك، متجاهلني 
أمهية الدور الكبري الذي ُيساهم به اإلعالمي يف تصوير ما حيدث ميدانياً على أرض الواقع، وتتنوع هذه االعتداءات ما بني 
الصور  بيع  الشخصية يف  وراء مصاحلهم  السعي  املدنيني،  وتوجيه هتم شىت )كتصوير وجوه  التصوير  ومنع  والشتم  الُسباب 

واملعلومات فقط، والتسبب بقصف املدنيني( وقد تصل حد الضرب أو االعتقال ومصادرة األجهزة اإلعالمية. 

ورغم أننا نرى أن كل اإلعالميني امليدانيني يتشاركون املخاطر والصعوابت ذاهتا )أبرزها القتل أو االعتقال، أو اخلطف، أو 
املالحقة، أو اإلصابة، أو التهديد وغريها من املخاطر األخرى( ، إال أننا الحظنا أن اإلعالمي املدينَّ ابت احللقة األضعف 

واألكثر تعرضاً للمضايقات واالعتداء من قبل مسلحي وأهايل املنطقة اليت يتواجد فيها مقارنة ابإلعالمي أو املراسل احلريب 
الذي ينتمي لفصيل معني من املمكن أن يسانده وحيميه، ويعترب انتماؤه هلذا الفصيل حصانة من أي اعتداء قد يطاله.

رغم تزايد حجم االنتهاكات املرتكبة حبق اإلعالميني واستمرارها وسط إفالت اتم من العقاب وحماسبة مرتكيب االنتهاكات، إال 
أنه مازال هناك من ميلك اجلرأة والشجاعة ليخاطر بروحه وينقل الكلمة والصورة، وقد ساهم هؤالء بشكل فعال يف تسجيل 

األحداث واملعلومات واجلرائم.

كل ما سبق مل يستطع أن حُيرك جهوداً دولية جادة حىت اآلن لتسليط الضوء على حجم الكارثة واملأساة احلقيقية اليت يُعانيها 
اإلعالميون يف سوراي، واليت من شأهنا أن ُتثل خطراً على 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 
املتورطني يف  فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع حماسبة  العاملني  العمل اإلعالمي، والعمل على ضمان سالمة  احرتام حرية 
األمن حتمل مسؤولياته يف محاية  متمثاًل مبجلس  الدويل  اجملتمع  اإلعالميني، وعلى  والناشطني  الصحفيني  االنتهاكات حبق 

اإلعالميني يف سوراي.
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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 تاماً.

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 تثل 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:

1. اخلميس 2/ توز/ 2015، قضى اإلعالمي عبد احلميد السيد »لقبه أبو عمار 
اليت  جبراحه  متأثراً  الشام«،  أحرار  حلركة  اإلعالمي  املكتب  يف  عضو  وهو  البنشي 
أصيب هبا قبل يومني إثر إصابته بشظااي قنبلة برميلية ألقاها الطريان املروحي احلكومي 

على مدينة بنش بريف إدلب.

الوليد«  »أبو  امللقب  طه  أمحد  اإلعالمي  قضى   ،2015 توز/   /19 األحد   .2
قصف  بشظااي  املسلحة،  املعارضة  لفصائل  التابعة  الساحلية  األوىل  الفرقة  إعالمي 

مدفعي مصدره القوات احلكومية يف جبل الرتكمان بريف الالذقية.

الديراين  الدين  بدر  2015، قضى اإلعالمي مازن حممد  31/ توز/  السبت   .3
بسبب التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز احلكومية بدمشق، أبلغنا ذووه أهنم أتكدوا 
من وفاته بعد بالغ رجال األمن هلم ابحلضور وتسلم وثيقة وفاته وجثمانه من مشفى 

تشرين العسكري بدمشق.

اإلعالمي عبد الحميد السيد

اإلعالمي أحمد طه
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القوات  اعتقلته  والتمثيل،  اإلخراج  معهد  إعالمي وخريج  1987، انشط  عام  دمشق  بريف  دوما  مدينة  مواليد  من  مازن 
احلكومية بتاريخ 6/ تشرين الثاين/ 2013 أثناء مروره عرب نقطة تفتيش حاجز دوار تدمر مبدينة محص، وأخربان ذووه أنه كان 

بصحة جيدة حني اعتقاله.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل حممد ديراين، يُقيم حالياً يف تركيا، وهو أخو الضحية مازن، وأخربان مايلي:

»اعتقل أخي مازن على حاجز دوار تدمر مبدينة محص، وانقطعت أخباره بعدها 
هنائياً ومل نسمع عنه أي خرب، حاولنا مراراً السؤال عنه دون جدوى، مازن خريج 
معهد التمثيل واإلخراج، وانشط إعالمي يف احلراك الثوري، أطلق عدة محالت 

على الفيس بوك.
وبعد عدة حماوالت للسؤال عنه، أبلغ رجال األمن والديت يف 13/ توز/ 2015 
جثمانه،  الستالم  بدمشق  العسكري  تشرين  مشفى  إىل  حتويلها  ومت  بوفاته، 
شاهدت والديت جثمان أخي، كان شاحب اللون وعليه آاثر ضرب وتعذيب يف 
مناطق كثرية من جسمه، كان يُعاين من سوء التغذية الواضح على جسده النحيل 

جداً، وعدة مناطق من جسده محلت ندابت وجروح رضية انجتة عن ضرب.
مل جيرؤ أحد من أفراد عائليت على تصوير اجلثمان، ومت دفنه بسرعة مع عدد قليل 

من األقارب، خوفاً من املراقبة األمنية للعائلة«.

وثيقة وفاته.
تقرير طيب بسبب الوفاة.

اإلصاابت:

بشظااي قصف  اإلعالمي عالء ابرسيلو،  أصيب   ،2015 توز/   /2 اخلميس   .1
أثناء  ذلك  حلب،  مبدينة  الزهراء  مجعية  احلكومية يف حي  القوات  مصدره  مدفعي 

تغطية االشتباكات فيها.

2. اإلثنني 6/ توز/ 2015، ُأصيب اإلعالمي عبد الكرمي ليلى 
تعرضهم  إثر  ليلى،  اإلعالمي صاحل  وابن عمه  احلليب«  فراس  »أبو 
لشظااي قصف صاروخ أرضي مصدره القوات احلكومية، ذلك أثناء 

تغطيتهما األحداث يف حي مجيعة الزهراء مبدينة حلب. 

حلب  شبكة  مراسل  ُأصيب   ،2015 توز/   /16 اخلميس   .3
نيوز، لقبه »أبو العز احلليب«، بشظااي صاروخ أطلقه الطريان احلريب 

احلكومي على حي النريب مبدينة حلب.

مازن محمد بدر الدين الديراين.

اإلعالمي صالح ليىل اإلعالمي عبد الكريم ليىل

االعالمي عالء بارسيلو
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4. اجلمعة  31/ توز/ 2015، أصيب مراسل قناة اجلزيرة اإلخبارية يف إدلب عالء الدين 
محدون واملعروف ابسم »أدهم أبو احلسام« مع زوجته، إثر سقوط قنبلة برميلية ألقاها الطريان 

احلكومي على منزله يف مدنية بنش بريف إدلب، كما تدمرت  أجزاء كبرية يف املنزل.
آاثر الدمار يف منزل اإلعالمي عالء الدين محدون. 

اإلفراج:
اجلمعة 17/ توز/ 2015، أطلق سراح الكاتب هاين زيتاين من سجن السويداء، والكاتب واملدّون حسني غرير بعد أن 
نقل من سجن عدرا ومن مث مت حتويله إىل فرع األمن اجلنائي يف ابب مصلى بدمشق ليطلق سراحه الحقاً، فيما بقي مصري 
الصحفي واحلقوقي مازن درويش »رئيس ومؤسس املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري«. جمهواًل بعد أن مت نقله األحد 19/ 
توز/ 2015، من سجن محاة املركزي إىل فرع »أمن الدولة« يف محاة، وال معلومات عن وضعه حىت احلظة، حبسب بيان 

املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري.

علماً أن إطالق سراح اإلعالمَيني مايزال مرهوانً مبتابعة جلسات حماكمتهم يف حمكمة مكافحة اإلرهاب بدمشق، وذلك بعد 
أن أّجل قاضي احملكمة النطق ابحلكم يف قضية »معتقلي املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري« بتاريخ 22/ توز/ 2015 إىل 

يوم 31/ آب/ 2015، ليكون هذا التأجيل هو اخلامس والعشرون على التوايل.؛

ابء: االنتهاكات من قبل قوات«اإلدارة الذاتية« الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - وحدات محاية 
الشعب وقوات األسايش(:

االعتقال واخلطف:
األربعاء 22/ توز/ 2015، اعتقل الكاتب عبد احلكيم بشري خضر املعروف بـ “حكيم 
ريف”، مدرس لغة كردية وعضو اهليئة اإلدارية لفرع احلسكة الحتاد الكتاب الكرد، من قبل 
قوات األسايش الكردية، ذلك من مكان عمله الواقع يف حي املفيت مبدينة احلسكة، واقتادته 
الشخصيات  بعض  مشلت  اعتقاالت  محلة  ضمن  ذلك  جاء  وقد  معلومة،  غري  جهة  إىل 
الكردية، ومن مث أصدرت قوات األسايش بياانً يف 27/ توز/ 2015  تربر اعتقاهلم بتهمة 

الكاتب عبد الحكيم بشري خرض»مساندة العصاابت املسلحة وتسهيل مرور بيشمركة روج آفا«  على حسب تعبريها.

عالء الدين حمدون

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WKjopxRcX2fmNILXptOEtlRzdYNVM2WHJYeFhEUlZwdWxxRzFCSmlJVzhtVXFLTk52SlU&usp=sharing
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B9Bj18tlYYKBYnltUWRmM3NOQWs/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOQnlpNVRZSlMxR1k/view


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

األحد 26/ توز/ 2015، اعتقل الصحفي جاندار شرخني »مراسل قناة كردستان )Kurdistan tv( وعضو احلزب 
الدميقراطي الكردستاين –سوراي« من قبل قوات اإلدارة الذاتية »الكردية« من ملعب حي “قناة السويس” يف مدينة القامشلي 

مبحافظة احلكسة، دون إصدار أي بيان توضيحي أبسباب توقيفه.

اتء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
1: تنظيم داعش:

القتل خارج نطاق القانون:    
األحد 5/ توز/ 2015، قام تنظيم داعش بعرض تسجيل مصور حيمل عنوان »هم 
العدو فاحذرهم«، يظهر عميلة قتل إعالمينَي رمياً ابلرصاص عن قرب بعد تكبيل 
كل منهما ابحلبال على شجرة، اإلعالميان من أعضاء »محلة الرقة تذبح بصمت 

»، ومها:
بشر عبد العظيم السامل من حي الثكنة يف مدينة الرقة موالد 1995، و فيصل حسني 

احلبيب من مدينة الرقة مواليد 1994.
بشر وفيصل، ُأجربا قبل قتلهما على االعرتاف ابلقيام ابلتصوير وبث األخبار ونشرها 

مقابل مبالغ مالية، ،حبسب ماورد يف التسجيل.

كان التنظيم قد اعتقل بشر بتاريخ 23/ آذار/ 2015 على طريق الرقة تل أبيض، 
فيما اعتقل فيصل حسني احلبيب بتاريخ 4/ نيسان/ 2015 من شارع الوادي مبدينة 
الرقة عندما كان يرفع الصور والفيديوهات من على جهاز الكمبيوتر يف أحد مقاهي 

اإلنرتنت.

برش عبد العظيم السامل

فيصل حسني الحبيب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2MFJtazBWQTI0cjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VEcyR2hYcEwxZ2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2b1ktUXVzSDJFNEk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2Q3JzRnJ4Y0p3aXc/view
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تنظيم جبهة النصرة:
اخلطف:

الياابين جوميب  الصحفي  2015، خطف  23/ حزيران/  الثالاثء 
ايسودا، صحفي مستقل من مواليد 1974، يف ريف إدلب ابلقرب 

من احلدود الرتكية من قبل تنظيم جبهة النصرة.

أخربان بعض الناشطني من أبناء املنطقة، أن ايسودا كان قد حصل 
على إذن مسبق من حركة أحرار الشام للدخول إىل األراضي السورية 
إلجراء بعض التقارير الصحفية، ودخل بعدها عن طريق قرية سلهب 
احلدودية مع تركيا، اليت تقع بريف جسر الشغور وهي ختضع لسيطرة 
اجلبهة حيث فقد فيها وانقطعت أخباره، وال معلومات عن مصريه 

حىت اآلن.

اإلفراج: 
الثالاثء 28/ توز/ 2015، مت اإلفراح عن اإلعالمي أمحد العبدو 
»مراسل قناة اآلن اإلخبارية« من قبل تنظيم جبهة النصرة يف إدلب، 
ذلك عقب اختطافه من منزله يف قرية اليعقوبية بريف إدلب يف 18/ 

أاير/ 2015.
نشري إىل أن عناصر اجلبهة عادت بعد اعتقاله بيومني ودامهت منزله 
وصادرت مجيع األجهزة اخلاصة به )البتوب وكامريا وموابيل( حينها.

جيم: فصائل املعارضة املسلحة:
القتل خارج نطاق القانون:    

اإلثنني 27/ توز/ 2015، قضى الصحفي اثئر العجالين، بشظااي قذيفة هاون يف 
حي جوبر بدمشق مصدرها إحدى فصائل املعارضة املسلحة، ذلك أثناء تواجده يف 

منطقة عسكرية برفقة القوات احلكومية وقيامه بتغطية املعارك فيها.

جهات  عدة  لصاحل  حربياً  مراساًل  عمل   ،1982 عام  مواليد  من  العجالين  اثئر 
إعالمية منها: إذاعة “شام إف إم”، وقناة “املؤسسة اللبنانية لإلرسال إنرتانشوانل” 
يف لبنان )LBCI(، كما شغل منصب رئيس فرع اإلعالم مبا يعرف ابسم “مركز 
الدفاع الوطين” يف دمشق، إضافة إىل إجنازه العديد من التقارير واألفالم التسجيلية 

القصرية املصورة.

الصحايف الياابين جاميب ايسودا

االعالمي امحد عبدو

اثئر العجالين

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMTRZVUtQSGhFN2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2Q0Y0eDBLZEM4clE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2RjFMVFVyZV9kQU0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOMTRZVUtQSGhFN2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2Q0Y0eDBLZEM4clE/view
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اإلصاابت: 
األحد 19/ توز/ 2015، أصيب اإلعالمي كرم املصري بطلق انري يف يده من 
قبل أحد أهايل حي الكالسة مبدينة حلب، جاء ذلك يف سياق مشادة كالمية مع 
أهايل احلي بسبب اعرتاضهم على قيامه ابلتصوير بعد تعرض احلي لقصف صاروخي 
من الطريان احلكومي، وقاموا بعدها بشتمه وضربه مع زميله، مث استولوا على مسدسه 

الشخصي وكامريته، والذ املعتدون بعد ذلك ابلفرار. 
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل كرم، وأخربان عن تفاصيل ما جرى:

القصف اجلوي  أثناء تصويري آاثر  الكالسة  »هتجم علي األهايل يف حي 
احلكومي الذي تعرض له احلي، وبدأت حينها مالسنات بيين وبني بعض 
أهايل احلي، حيث مت توجيه اهتامات لنا أبن اإلعالميني هم السبب الرئيس 
الذي جيعل النظام يقوم بقصفهم، وتطور األمر إىل االعتداء علي وعلى أحد 
املسعفني وضربنا، مث قام أحد األهايل إبشهار مسدسه وأطلق النار مباشرة 
أيضاً  الشخصي  سالحي  سرقت  وتت  املسعف،  وجنا  أان  فأصبت  علينا 
والكامريا واجلوال. كل ما أمحل تت سرقته، لقد كانوا حنو 20 شخصاً، 

معظمهم أخوة وأوالد عمومة من عائلة واحدة«.

اجلمعة 31/ توز/ 2015، أصيب مراسل التلفزيون السوري شادي حلوة واملصور فادي خاروف ومصور وكالة ساان لألنباء 
جورج أورفليان، بشظااي قصف مدفعي مصدره أحد فصائل املعارضة املسلحة »فيلق الشام التابع لغرفة عمليات فتح حلب«، 

ذلك أثناء تواجد اإلعالميني برفقة القوات احلكومية يف حي الراشدين حبلب لتغطية االشتباكات فيها.  
الصورة من اليمن إىل اليسار لإلعالمينَي: شادي حلوة - فادي خاروف - جورج أورفليان

اخلطف
خطوة  وكالة  »مدير  احلليب  فارس  اإلعالمي  تعرض   ،2015 توز/   /17 اجلمعة 
اإلخبارية« للضرب واالحتجاز لعدة ساعات من قبل كتائب أبو عمارة يف مدينة 
حلب، وصادروا كامريته وأجربوه على حذف كل ما مت تصويره، وذلك اعرتاضاً منهم 

على تصوير خطبة صالة عيد الفطر يف مسجد محزة حبي املشهد يف حلب.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل فارس، وأخربان تفاصيل االعتداء عليه: 

»ما حصل هو أنَّ عناصر كتائب أبو عمارة تعدوا على الفريق، حبجة أهنم 
يصورن وجوه املدنيني، بعد خروجي مع فريق العمل من مسجد محزة عقب 
االنتهاء من تصوير خطبة وصالة عيد الفطر، مت إيقاف أحد زمالئي من 
ومت  عمارة  أبو  من كتائب  مسلح  قبل  من  اإلخبارية،  خطوة  وكالة  فريق 

االعالمي فارس احلليبسحب الكامريا منه وبدؤوا ابلصراخ عليه وطلبوا حذف ما 

اإلعالمي كرم املصري

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2aloxUEpoZ2lVNTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2Y2U0VlVqVVZRSmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2WjlSU1FvZGR6ZWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2aloxUEpoZ2lVNTQ/view
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قيادي، واعتقلوين، ووجهوا  بينهم  اقرتبت وحاولت معرفة ما حيصل، هجم علي ثالثة مسلحني  مت تصويره، عندما 
لإلعالميني سياًل من الُسباب والشتائم، حبجة أهنم ُيصورن وجوه املدنيني.

واقتادوين إىل مقرهم القريب من املسجد يف حي املشهد حبلب، وأجربوين على حذف مجيع املقاطع املصورة، بعدها 
مت إطالق سراحي، كان هناك 3 جهات إعالمية تغطي خطبة العيد، وعندما مت اهلجوم علي انسحبت مجيع اجلهات 

اإلعالمية خوفاً من االعتقال.
يف اليوم التايل حضر إىل مكتبنا أحد قياديي أبو عمارة وقدم اعتذاراً مبا حصل ووعدان مبحاسبة املسيئني، ومازلنا ننتظر 

ذلك«.

اإلفراج:
الثالاثء 7/ توز/ 2015، أُفرج عن اإلعالمي أنس اخلويل »عضو يف تنسيقية مسرااب« من سجون جيش اإلسالم يف الغوطة 
الشرقية بريف دمشق، ذلك بعد اعتقاله من منزله صباحاً يف مدينة مسرااب بريف دمشق يف 30/ حزيران/ 2015، وذلك 
بسبب تغطية وتصوير املظاهرات الشعبية اليت خرجت احتجاجاً على األوضاع السيئة ابلغوطة الشرقية ومطالبة ابإلفراج عن 

املعتقلني لدى جيش اإلسالم وكسر احلصار وفتح اجلبهات.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أنس حول ما جرى معه: 

كنت  ابلسجن،  منفردة  زنزانة  يف  اإلسالم  جيش  عناصر  »وضعين 
ُأستدعى يومياً للتحقيق، مل يضربوين إال أنين ُعذبت نفسياً، ففي اليوم 
ملتصقة  الشعر  بقااي  وبقيت  شعري كاماًل  يل  حلقوا  العتقايل  التايل 
جبسمي وكنت أشعر طوال تلك املدة حبكة قوية وانزعاج كبري منها، ومل 

يسمحوا يل ابالستحمام إال يف يوم خروجي من السجن.
لقد رجوت املسلح الذي قام حبلق شعري أبن ال يفعل وقلت له: ارجوك 
عرسي سيكون بعد العيد، لكنه قال يل ساخراً: من أخربك أنك ستخرج 

يف العيد!!؟ 
املظاهرات  وبث  تصوير  بعدم  خطي  تعهد  على  للتوقيع  اضطررت 
املناهضة جليش اإلسالم، ألن ذلك ميسُّ أبمن الفصيل حبسب قوهلم، 
لقد كان لضغوطات بعض اجلهات الثورية على جيش اإلسالم دوراً كبرياً 

يف إطالق سراحي«.

السجن  من  خروجه  بعد  اخلويل  أنس  اإلعالمي  صورة 
ويظهر يف الصورة حليق الرأس.

صورة لإلعالمي أنس اخلويل قبل دخوله السجن.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2eEhmeFFlcWY2YUU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2bHgydzhESkNQV2c/view
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انتهاكات أخرى: 
املنعم جنيد »مدير حترير فريق  ُمنع اإلعالمي عبد  اجلمعة 17/ توز/ 2015، 
الفطر يف مسجد محزة حبي  تغطية وتصوير خطبة صالة عيد  البلد » من  صدا 
املشهد يف مدينة حلب من قبل كتائب أبو عمارة، واضطر لوقف التصوير ومغاردة 

املسجد خوفاً من الصدام معهم.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل عبد املنعم حول ما جرى معه:  

أنين أصور وجوه  التصوير يف مسجد محزة حبجة  تكملة  منعي من  »مت 
املدنيني، غادرت املكان فوراً بعد انتهاء خطبة العيد خوفاً من وقوع تصادم 
ابأليدي والسالح، ومل أجرؤ على نشر املقاطع اليت صورهتا يف املسجد«.

حاء: مجاعات مسلحة مل حندد هويتها:
اخلطف:   

اإلثنني 13/ توز/ 2015، ُخطف ثالثة صحفيني إسبان وهم: »أنطونيو ابمبليغا - أخنيل لوبيز ساسرتي -  خوسيه مانويل« 
من قبل جمموعة مسلحة مل نستطع حتديد هويتها، وذلك أثناء تواجدهم يف حي املعادي مبدينة حلب. خيضع احلي لسيطرة 
تقرير استقصائي، إضافة إىل تغطية  املسلحة، حيث كانوا يقومون إبعداد  املعارضة  النصرة وفصائل من  مشرتكة بني جبهة 
األحداث هناك، وكان قد أعلن أقارب الصحفيني يف بيان مشرتك عن اختفائهم وانقطاع االتصال معهم منذ ذلك التاريخ، 
كما أعلن ذوو املرتجم السوري أسامة عجان الذي كان برفقتهم عن اختفائه أيضاً مع الصحفيني يف احلادثة نفسها، حيث 

كان يرافقهم كمرتجم يف مدينة حلب.

اإلعالمي عبد املنعم جنيد.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2YXpjMVQ2N1NYd3c/view
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الشام يف حلب، وكانوا  أحرار  بتصريح من حركة   2015 10/ توز/  بتاريخ  السورية  األراضي  اإلسبان دخلوا  الصحفيني 
يتجولون يف املدينة حتت محاية مسلحي احلركة، إال أهنم دخلوا حي املعادي مساء اإلثنني دون مرافقة مسلحي احلركة حبسب 

طلب الفريق.
أنطونيو وأخنيل وخوسيه، يعتربون من مراسلي احلرب املخضرمني، كما أهنم من األعضاء املنتسبني ملكتب منظمة مراسلون 
بال حدود يف إسبانيا. وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، قام الصحفيون املستقلون الثالثة بتغطية العديد من النزاعات يف 

خمتلف مناطق العامل، مبا يف ذلك سوراي.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق االنسان إىل أخو املرتجم أسامة عجان ويُدعى أمحد عجان، من مواليد 1979 ويعمل أستاذاً 

حماضراً يف اللغة اإلنكليزية جبامعة عنتاب برتكيا:

»يعمل أخي أسامة مدرس لغة انكليزية ومرتجًم حرّاً ، ولألسف ليس هناك معلومات جديدة فعلياً أكثر مما مت نشره 
يف خمتلف وسائل اإلعالم الدولية حىت اآلن.

، مث مت  لريافقهم كمرتجم  اجلاري  الشهر  11 من  هناك يف  أسامة  والتقوا  الثالث سوراي  اإلسبان  الصحفيون  دخل 
اختطافهم بعد يومني يف منطقة املعادي حبلب على يد مسلحني جمهولني. ويف ظل عدم تبين أي جهة مسؤوليتها عن 

اخلطف حىت اآلن، يبقى ما لدينا من معلومات غري كاف للقيام بشيء ملموس. 
مكتب رائسة الوزراء يف مدريد على اتصال يومي معي ومجيعنا نعمل على إجياد أخي والصحفيني الثالثة املختطفني 

إن شاء هللا«

»انقد  خطاب  أنس  اإلعالمي  خطف   ،2015 توز/   /24 اجلمعة  مساء 
البيانوين«، مراسل يف وكالة مسارت لألنباء وعضو يف مكتب بيانون اإلعالمي، 
من قبل مجاعة جمهولة مل نستطع حتديد هويتها، حيث قامت ابعرتاض طريقه أثناء 
عودته من مدينة حلب إىل بلدته بيانون واختطافه بقوة السالح، ومت اقتياده إىل 
فيه، مث مت استجوابه لعدة ساعات وهتديده ابلقتل، مث  مكان جمهول واحتجازه 

أطلق سراحه يف اليوم التايل.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أنس وأخربان عن تفاصيل اختطافه:

»مساء اجلمعة أثناء عوديت من مدينة حلب مستقاًل دراجة انرية، قام ملثمون مسلحون مبطارديت بسيارهتم، اضطررت 
للتوقف بعد اصطدامي حباجز إمسنيت )منصف طريق( ، ترجَّل أربعة ملثمني من السيارة أحاط يب ثالثة منهم وامللثم 
الرابع وجه سالحه حنوي طالباً مين الصمت مع هتديدي ابلقتل يف حال أثرت الفوضى، قاموا بعدها بتكبيل يدي 
ووضعي بصندوق حديدي أشبه بتابوت وأوصدوا الصندوق بقفل، أحد امللثمني ركب دراجيت النارية وتبع السيارة، 
وصلنا بعد قرابة ساعة ونصف إىل مكان متطرف وأودعوين بغرفة صغرية وأقفلوا الباب، عند حماوليت الكالم والسؤال 
عن اجلرم الذي دعا هبم إىل اختطايف كنت أُقابل دوماً ابلتهديد ابلقتل، حققوا معي قرابة الساعتني كانت أسئلتهم 
ترتكز حول نشاطي اإلعالمي وطبيعة عملي، ودائماً ماكانوا يُبادرون بتكذييب عند إجابيت على أسئلتهم ويقولون »حنن 
نعلم عنك كل شيء وال داعي لإلنكار والكذب«، قاموا بتهديدي عدة مرات ابلقتل أو قطع األصابع للتوقف عن 
الكتابة، بعدها اقتادوين إىل طريق عام وأفرجوا عين مع هتديدي أبهنم سيعيدون اعتقايل يف حال عدت إىل أفعايل، مل 

أتكن من حتديد هوية اخلاطفني بسبب حذرهم الشديد وختفيهم«.

اإلعالمي أنس خطاب 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2OTFhMFRFWVJlWVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2OTFhMFRFWVJlWVk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2OTFhMFRFWVJlWVk/view
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شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من كافة اجملاالت، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم 

معنا ملا تكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.

http://www.sn4hr.org

