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السبت 5 كانون األول 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

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

شكر وتقدير 

مقتل 7 إعالميني، حاليت اعتقال، إصابة 20 آخرين
حصيلة تشرين الثاين 2015

  أواًل: مقدمة:
العمل اإلعالمي يف سوراي يسري من سيئ إىل أسوء يف ظل عدم رعاية واهتمام الكثري 
من املنظمات اإلعالمية الدولية ملا حيصل يف سوراي وتراجع التغطية اإلعالمية بشكل 

كبري يف السنة األخرية مقارنة ابلسنوات املاضية.
املسلح،  الكفاح  الشعيب ويف  البارز يف احلراك  االهتمام بدور اإلعالميني  ومن منطلق 
تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وبشكل شهري إبصدار تقرير يرصد االنتهاكات 

اليت يتعرضون هلا.

مدنياً حبسب  يُعترب شخصاً  الصحفي  أن  مهم، وهو  التذكري أبمر  من  لنا  لكن البد 
القانون الدويل اإلنساين بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد 
يرقى إىل جرمية حرب، لكن اإلعالمي الذين يقرتب من أهداف عسكرية فإنه يفعل 
ذلك بناء على مسؤوليته اخلاصة، ألن استهدافه يف هذه احلالة قد يعترب من ضمن اآلاثر 
اجلانبية، وأيضاً يفقد احلماية إذا شارك بشكل مباشر يف العمليات القتالية، ونرى أنه 
جيب احرتام اإلعالميني سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل اإلعالمي أم تعذر 

امتالكهم هلا بسبب العديد من الصعوابت.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»تربز للعمل اإلعالمي يف سوراي أمهية خاصة ألنه يف كثري من األحيان يكشف خيطاً 
من اجلرائم املتنوعة اليت حتدث يومياً، ومن هذا املنطلق فإننا نسجل يف معظم تقاريران 

الشهرية اخلاصة ابإلعالميني انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها«.

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما مُيكن 
إنقاذه من العمل اإلعالمي يف سوراي، وجتدد إدانتها جلميع االنتهاكات حبق حرية العمل 
العمل  احرتام حرية  على ضرورة  وتؤكد  أي طرف كان،  من  احلقيقة  ونقل  اإلعالمي 
اإلعالمي، والعمل على ضمان سالمة العاملني فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع حماسبة 
املتورطني يف االنتهاكات حبق الصحفيني والناشطني اإلعالميني، وعلى اجملتمع الدويل 

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

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

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

تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل: 
أواًل: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 7 إعالميني، يتوزعون كما يلي:

- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
 قتلت 4 إعالميني.
- القوات الروسية:

قتلت إعالمياً واحداً. 
- فصائل املعارضة املسلحة: 

قتلت إعالميان اثنان.

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف واإلفراج: سجلنا 3 حاالت ما بني اعتقال أو خطف وإفراج.
- قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

سجلنا حاليت اعتقال.
- جهات مل نتمكن من حتديدها:

سجلنا حالة إفراج عن إعالمي واحد.

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 20 إصابة، يتوزعون كما يلي:
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

14 إصابة.
- القوات الروسية: 

إصابة واحدة.
- فصائل املعارضة املسلحة:

4 إصاابت.
- جهات مل نتمكن من حتديدها:

إصابة واحدة.

رابعًا: االعتداء على املمتلكات: سجلنا 3 حاالت اعتداء، يتوزعون كما يلي:
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حاليت اعتداء.
- قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

حالة اعتداء واحدة.
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    اثلثاً: منهجية التقرير:
حبسب منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن املواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً يف نقل ونشر األخبار، وهو 

ليس ابلضرورة شخصاً حيادايً، كما يفرتض أن يكون عليه حال الصحفي.
املواطن  صفة  عنه  تسقط  اهلجومية،  القتالية  العمليات  يف  مباشرة  بصورة  ويشارك  السالح  الصحفي  املواطن  حيمل  عندما 

الصحفي، وتعود له صفة املواطن الصحفي إذا اعتزل العمل العسكري متاماً.
يعتمد هذا التقرير بشكل رئيس على أرشيف وحتقيقات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، إضافة إىل رواايت أهايل وأقرابء 
الضحااي، واملعلومات الواردة من النشطاء احملليني، وحتليل الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحنتفظ هبا يف سجالتنا املمتدة منذ 

عام 2011 وحىت اآلن.
كل ذلك وسط الصعوابت والتحدايت األمنية واللوجستية يف الوصول إىل مجيع املناطق اليت حتصل فيها االنتهاكات، لذلك 
فإننا ُنشري دائماً إىل أن مجيع هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت.

    رابعاً: تفاصيل التقرير: 

ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
القتل خارج نطاق القانون:

القوات احلكومية:
األربعاء 4/ تشرين الثاين/ 2015 قضى اإلعالمي حممد نزار العبار جراء سقوط قذيفة داببة 
مصدرها القوات احلكومية يف مكان تواجده يف مدينة داراي أثناء تغطيته االشتباكات يف املدينة 

بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.
أحد فصائل  الشام  اإلعالمي لالحتاد اإلسالمي ألجناد  املكتب  إعالمي يف  حممد، انشط 
طالب  أعزب،  عاماً،   24 عمره  دمشق،  بريف  داراي  مدينة  مواليد  من  املسلحة،  املعارضة 

جامعي يف كلية اهلندسة املعلوماتية.

اجلمعة 6/ تشرين الثاين/ 2015 قضى الناشط اإلعالمي أمحد خالد يسوف إثر قصف 
املدفعية احلكومية املتمركزة يف قرية معان بريف محاة قذيفة فوزديكا، أثناء تغطيته االشتباكات 
يف تل سكيك بريف محاة الشمايل الشرقي بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.

أمحد املعروف أبمحد أبو احلمزة وامللقب بـسوفت وير، انشط إعالمي ومراسل لدى كل من 
مركز محاة اإلعالمي و وكالة مسارت، من أبناء قرية العنكاوي يف سهل الغاب بريف حمافظة 

أحمد أبو حمزةمحاة الغريب، يبلغ من العمر 21 عاماً، أعزب، حيمل شهادة يف الثانوية الصناعية.

محمد نزار العبار
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اإلثنني 9/ تشرين الثاين/ 2015 قضى الناشط اإلعالمي أمحد حسني الشيخ أمحد جراء 
يغطي  حيث كان  محاة  ريف  يف  تل صخر  حاجز  على  ابلصواريخ  النظام  مدفعية  قصف 

االشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.
املعارضة  فصائل  إحدى  العزة  وكتائب  لتجمع  اتبع  إعالمي  الوردة،  أبمحد  املعروف  أمحد 
املسلحة بريف محاة الشمايل، من مواليد مدينة كرانز بريف محاة، يبلغ من العمر 18 عاماً، 

أعزب، حيمل شهادة إعدادية.

السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015 قضى الناشط اإلعالمي وائل الزيبق برصاص القوات 
على  احلكومية  والقوات  املسلحة  املعارضة  فصائل  بني  االشتباكات  تغطيته  أثناء  احلكومية 

جبهة أوتسرتاد دوما بريف دمشق.
املعارضة  فصائل  أحد  اإلسالم  جليش  اإلعالمي  املكتب  يف  ومصور  إعالمي  وائل، انشط 
املسلحة، من أبناء مدينة زملكا مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 17 عاماً، أعزب، 

حيمل الشهادة اإلعدادية.

اإلصاابت:
األربعاء 4/ تشرين الثاين/ 2015 تعرض الطاقم اإلعالمي التابع للمكتب اإلعالمي ألجناد الشام أحد فصائل املعارضة 
املسلحة واملؤلف من ثالث إعالميني النفجار لغم أرضي موجه أثناء عبور سيارهتم بلدة التمانعة يف ريف إدلب وذلك يف 

طريقهم للتجهيز للتغطية اإلعالمية ملعركة تل سكيك يف ريف محاة، ما أدى إىل إصابتهم جبروح طفيفة.

اإلعالميون الثالثة من مدينة محاة، مل يسمح املكتب االعالمي بنشر أمساء املصابني ألسباب أمنية خوفاً على حياة أقرابء هلم.
اجلمعة 6/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي مصطفى حممد العليوي جبروح بسيطة إثر قصف املدفعية احلكومية 
املتمركزة يف قرية معان بريف محاة قذيفة فوزديكا، أثناء تغطيته االشتباكات يف تل سكيك بريف محاة الشمايل الشرقي بني 

فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.

أبناء قرية شهرانز يف جبل شحشبو بريف محاة  مصطفى امللقب أبو عرب، هو املتحدث ابسم مركز محاة االعالمي، من 
الشمايل، عمره 24 عاماً، متزوج ولديه طفل، خريج كلية تربية رايضية. 

اجلمعة 6/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي علي العلي جبروح بسيطة ومتزق بغشاء الطبل إثر قصف املدفعية 
احلكومية املتمركزة يف قرية معان بريف محاة قذيفة فوزديكا، أثناء تغطيته االشتباكات يف تل سكيك بريف محاة الشمايل الشرقي 

بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.

علي امللقب أبيب الفاروق، انشط إعالمي يف مركز محاة اإلعالمي ومراسل وكالة خطوة، من أبناء قرية العوينة يف ريف حمافظة 
محاة، يبلغ من العمر 21 عاماً، حيمل الشهادة الثانوية، أعزب.

اجلمعة 6/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي حممد خالد الصاحل بكسر يف ساقه اليمىن إثر قصف املدفعية 
احلكومية املتمركزة يف قرية معان بريف محاة قذيفة فوزديكا، أثناء تغطيته االشتباكات يف تل سكيك بريف محاة الشمايل الشرقي 

بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.

وائل الزيبق

أحمد حسن الشيخ أحمد
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حممد، انشط إعالمي، من أبناء مدينة خان شيخون يف ريف إدلب اجلنويب، عمره 19 عاماً، حيمل الشهادة الثانوية، أعزب.

اجلمعة 13/ تشرين الثاين/ 2015 تعرض الناشط اإلعالمي شريف حممد دملخي لإلصابة جبروح طفيفة وسطحية نتيجة 
قصف طريان النظام احلريب صاروخني على قرية تل حداي يف ريف حمافظة حلب.

شريف املعروف بشريف احلليب، إعالمي لدى جتمع فاستقم كما أمرت التابع لفصائل املعارضة املسلحة، من مواليد مدينة 
حلب، عمره 20 عاماً، أعزب، حاصل على الشهادة اإلعدادية.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط شريف دملخي، الذي أفادها بروايته:
»أثناء تواجدي مع أفراد من التجمع الذين أعمل معهم يف أحد األبنية بقرية تل حداي بريف حمافظة حلب، قصف طريان النظام 

احلريب موقعنا بصاروخني تسببا بتهدم البناء، مت إخراجي من حتت األنقاض وكانت إصاابيت طفيفة.«

األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي مصطفى منصور بشظااي قذيفة مدفعية النظام، أثناء تغطيته 
اإلعالمية للمعارك الدائرة بني املعارضة املسلحة والقوات احلكومية بريف حلب اجلنويب.

مصطفى، انشط إعالمي لدى جيش اجملاهدين أحد فصائل املعارضة املسلحة، من مواليد بلدة األبزمو ابلريف الغريب لـ مدينة 
حلب، عمره 20 عاماً، حيمل الشهادة الثانوية.

األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي حممود مصطفى آدم بشظااي صاروخ قصفه طريان النظام احلريب 
أثناء تغطيته ألعمال الدفاع املدين يف إسعاف املصابني جراء القصف، ما أدى إىل إصابته يف عينه اليمىن ويده اليمىن وقدمه 

اليمىن.
حممود، انطق إعالمي ابسم الدفاع املدين السوري يف حمافظة ريف دمشق، من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، ولد 

عام 1987، متزوج ولديه طفل، حيمل الشهادة الثانوية.

اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي معاذ عوض العباس يف قدمه وظهره جراء إصابته بشظااي قذيفة 
مدفعية النظام، أثناء تغطيته اإلشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة يف تل ممو بريف حلب اجلنويب.

معاذ يطلق عليه اسم »مراد أيهم«، انشط إعالمي ومصور حريب لدى فيلق الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة من أبناء 
مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، من مواليد 1988، متزوج ولديه طفلة، طالب سنة رابعة يف كلية اآلداب - قسم 

اتريخ جبامعة السويداء.

تلة  املتمركزة يف  النظام  العمر يف فخذه بشظية قذيفة مدفعية  الثاين/ 2015 أصيب اإلعالمي طاهر  اإلثنني 23/ تشرين 
العيس حبلب على مواقع متركز فصائل املعارضة املسلحة ابلقرب من خان طومان يف ريف حلب اجلنويب وذلك أثناء تغطيته 

لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية يف ريف حلب اجلنويب.
طاهر، مراسل لقناة السوري احلر الفضائية، من أبناء مدينة دير الزور، طالب جامعي يف كلية احلقوق، متزوج.

الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي هادي ايسر املنجد بشظااي يف قدمه، جراء تعرض مكتب قناة 
أورينت يف بلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق للقصف بصواريخ طريان النظام احلريب.

هادي، مراسل قناة أورينت، من أبناء بلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 28 عاماً، متزوج ولديه طفل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RGU5Z0RIQzNSTkE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MjkzYlRyWV9iOHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q1p1bzBxNDFpV28
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0S1ZtNlgxSUdhcGM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dEJhUlR3U2JvTFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cUtuRUJRcnAyeWM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UVRUUG1RTTdSV1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NnN4RG5IMmVRQTg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZlItaWFTc05mRUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q1hPN1B6Uk9TTXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0alZBZ0pLWHM1VVk
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اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي صفوان أمحد العبدو جبروح يف يده وذلك نتيجة قصف طريان 
النظام احلريب ابلصواريخ بلدة معرة حرمة بريف إدلب.

صفوان، انشط إعالمي يف منظمة شباب حنو املستقبل، من أبناء بلدة معرة حرمة بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 35 
عاماً، خريج كلية احلقوق، أعزب.

األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب اإلعالمي سامي مصطفى الرج يف رأسه بشظااي قذيفة مدفعية النظام املتمركزة يف 
كتيبة املدفعية يف حي مجعية الزهراء مبدينة حلب، أثناء تغطيته لالشتباكات بني املعارضة املسلحة والقوات احلكومية يف احلي.
سامي، مدير املكتب اإلعالمي ملدينة عندان وإعالمي لدى لواء أحرار سورية أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة 

عندان بريف حلب الشمايل، يبلغ من العمر 27 عاماً، متزوج.

االعتداء على املمتلكات:
الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015 تعرض املكتبان اإلعالميان لقناة أورينت نيوز وبلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق 
واللذان يقعان يف املكتب ذاته لغارة ابلصواريخ من طريان النظام احلريب، ما أدى إىل تدمري املكتب بشكل شبه كامل وخسارة 

كافة حمتوايته )ثالث أجهزة كمبيوتر حممولة وجهاز إنرتنت فضائي وكامريا لقناة أورينت(. 

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

اإلثنني 9/ تشرين الثاين/ 2015 قضى الناشط اإلعالمي هاين الشيخ جراء قصف طائرة 
حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ بلدة خان طومان بريف حلب اجلنويب واخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة.
هاين امللقب أبيب العهد، انشط إعالمي مستقل، من مواليد قرية برج عزاوي بريف حلب 
اجلنويب، من مواليد عام 1988، متزوج ولديه طفل، ميتلك حماًل جتارايً لالتصاالت يف بلدة 

خان طومان.

اإلصاابت:
اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي سهيل ندمي القاسم يف قدمه جراء قصف طائرات حربية يزعم 
أهنا روسية ابلصواريخ بلدة خلصة بريف حمافظة حلب، وذلك أثناء تغطيته االشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات 

احلكومية. 
سهيل، انشط إعالمي لدى الفرقة 13 إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من مواليد بلدة إحسم يف جبل الزاوية يف ريف 

إدلب، يبلغ من العمر 24 عاماً.

 هاين الشيخ

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0M1VjdGRGSlZfYWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0M0pRMGV4bXVVQWs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eTRDNW0xYnRKTWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WEhwQ3JTRXZZazg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0S1h4VF8wekZMbmc
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHBDQ0I4UWowdkU/view
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اتء: االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة: 
 القتل خارج نطاق القانون:

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قضت اإلعالمية بتول خملص الورار وذلك جراء إصابتها 
بشظااي قذائف هاون عند مغادرهتا منزهلا الواقع يف ضاحية حرستا مبحافظة ريف دمشق ابجتاه 
عملها، مصدر القذيفة مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

بتول، من مواليد مدينة محاة، وهي إعالمية ومذيعة يف إذاعة دمشق وقناة نور الشام.

اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015 قضى املصور حممد علي عبد الرضا نور الدين على يد 
فصائل املعارضة املسلحة يف ريف حلب اجلنويب وذلك أثناء تغطيته االشتباكات بني القوات 

احلكومية مدعومة مبليشيات »حركة حزب هللا النجباء« وفصائل املعارضة املسلحة.
حممد علي، مصور حريب لقناة املنار اللبنانية، من أبناء بلدة جواب يف قضاء صور من جنوب 

لبنان.

اإلصاابت:
اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 تعرضت سيارة تقل إعالميني من روسيا كانوا يف طريقهم إىل بلدة الداغمشلية يف ريف 
الالذقية والواقعة حتت سيطرة القوات احلكومية إلطالق صاروخ من نوع اتو مصدره فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف بلدة 

سلمى، ما أدى إىل إصابة ثالثة إعالميني وهم:
سرجون هدايه، مراسل قناة روسيا اليوم )عريب(، أصيب بشظااي يف الظهر والكتف.

رومان كوساريف، مراسل قناة روسيا اليوم )انكليزي(، إصابته عبارة عن كدمات وجروح يف الوجه واليدين.
ألكسندر إيليسرتاتوف، مراسل وكالة )اتس(، إصابته عبارة عن شظية يف يده.

ومت إسعاف املراسلني إىل قاعدة محيميم العسكرية يف ريف الالذقية.

اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015 تعرض الناشط اإلعالمي حممد زيدان أثناء تصويره يف سوق حي الشعار مبدينة حلب 
لالعتداء ابلضرب من قبل عدد من املسلحني التابعني لتجمع ثوار الشرقية أحد فصائل املعارضة املسلحة، حيث اهنالوا عليه 
ابلضرب على وجهه ومعظم أحناء جسده وصاردوا كامريته حبجة أن التصوير ممنوع يف املنطقة وأنه يصور ويعمل لصاحل القوات 
احلكومية، وقاموا أبخذه ابلقوة إىل مقر التجمع، مث تدخل عدد من قيادات التجمع وأطلقوا سراحه وأصدروا بيان اعتذار حبقه.

اثء: االنتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
االعتقال:

االثنني 9/ تشرين الثاين/ 2015 اعتقل الصحفي أزاد مجكاري من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية يف مدينة املالكية مبحافظة 
احلسكة.

آزاد، مراسل قناة روداو الفضائية، من أبناء مدينة احلسكة.

محمد عيل نور الدين

بتول مخلص الورار

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnRfUjRuZjhtWVU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dmZ5N2VNQTl4aUk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NTA2eURFTmYyanM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=153&token=ApWZjsdAjww5gErd6gFjAQBtc9tayBTY
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=174&token=D1NvpT5zXbIiwPQcwFjslq5JJ3v6Tugn
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NElLS0hMaTdyV00/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RTVWRkYybWhtcjA/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VGhrY1hCVHVFckk
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOb0lkOUxXak0yaDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0X2N0b01WWEwwSXc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dEExYkxMMkVzZE0/view
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األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015 اعتقل االعالمي كوالل لياين على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية من مقر إقامته يف مدينة 
الرميالن يف ريف احلسكة بشكل تعسفي ودون تبيان سبب االعتقال.

كوالل، انشط إعالمي، من أبناء مدينة رميالن بريف حمافظة احلسكة، حيمل شهادة دراسات قانونية، عمل مع قناة أورينت 
نيوز. 

االعتداء على املمتلكات:
اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 أقدمت جلنة الرقابة التابعة لقوات اإلدارة الذاتية الكردية يف مدينة عفرين يف ريف حلب 

على منع توزيع وتداول جملة »عني املدينة« يف املدينة بتهمة الرتويج ألفكار اجلماعات املتطرفة اإلرهابية.
عني املدينة، جملة نصف شهرية سياسية اجتماعية مستقلة، تعىن بشؤون الداخل السوري، توزع يف املناطق اخلارجة عن سيطرة 

القوات احلكومية.
صورة عن قرار املنع.

جيم: االنتهاكات من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها:
اإلفراج:

اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 أعلن مركز شرطة حربنوش التابع لقيادة شرطة إدلب 
احلرة عثوره على الناشط اإلعالمي اتمر أكر على أطراف البلدة مكبل اليدين، اجلدير 
ابلذكر أنه مت اختطاف اتمر من قبل جمهولني يوم اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015 

على الطريق الواصل بني منطقة دركوش وجبل األكراد يف ريف إدلب.
وقنوات  وكاالت صحفية  عدة  لصاحل  ويعمل  الساحل  إعالميي  احتاد  يف  عضو  اتمر، 

تلفزيونية، من أبناء حمافظة الالذقية، يبلغ من العمر 23 عاماً.

اإلصاابت:
السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015 تعرض اإلعالمي أنس أبو عدانن )مل نتمكن من احلصول على كنيته حىت اآلن( للطعن 
ابلسكني أثناء تصويره يف مدينة الزعفرانة يف ريف مدينة محص، حيث أقدم شخص جمهول اهلوية على طعنه يف ظهره وأسفل 

بطنه ومنطقة الرأس من اخللف.
أنس، مراسل قناة اجلسر الفضائية، من أبناء مدينة محص.

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من كافة اجملاالت، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم 

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

تامر أكر

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1poSmN5Vm5uSFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WjktS1dkTTV1VTQ
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZGMzOUR5Rng4NlU/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eWdlVHZQaG1uVjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0U09LSGRkbnNkZlE
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TThQYVk4QWFZVFU/view

