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اإلثنني 5 تشرين األول 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

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

شكر وتقدير 

مقتل 8 إعالميني، 3 حاالت ما بني اعتقال وإفراج، إصابة 6 آخرين
حصيلة أيلول 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.
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:

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، 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: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 8 إعالميني، يتوزعون كما يلي:

القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:	 
 قتلت 6 إعالميني.	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل إعالمياً واحداً.	 
جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت إعالمياً واحداً.	 

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف: سجلنا 3 حاالت مابني اعتقال وإفراج.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: سجلنا اإلفراج عن إعالمي واحد.	 
جبهة النصرة: سجلنا حاليت اعتقال مت اإلفراج عن أحدها.	 

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 6 إصاابت يتوزعون كالتايل: 
القوات احلكومية: سجلنا 4 حاالت.	 
فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة واحدة.	 
جهات مل نتمكن من حتديدها: سجلنا حالة واحدة.	 

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

    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.
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     رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

القتل خارج نطاق القانون:
مدفعية  بقذيفة  إصابته  جراء  غنيمة  أنس  اإلعالمي  قضى   ،2015 أيلول/   /9 األربعاء 
وفصائل  احلكومية  القوات  بني  الكردي  تل  على جبهة  االشتباكات  تغطيته  أثناء  حكومية 

املعارضة املسلحة.
أنس من أبناء بلدة الشيفونية بريف دمشق، ويعمل مراساًل لدى جيش اإلسالم )أحد فصائل 

املعارضة املسلحة(.

إصابته  جراء  داغستاين  الكرمي  عبد  حممد  اإلعالمي  قضى   ،2015 أيلول/   /11 اجلمعة 
بقذيفة مدفعية حكومية أثناء تغطيته االشتباكات على جبهة تل الكردي بني القوات احلكومية 

وفصائل املعارضة املسلحة.

إصابته بشظااي  الصالحي جراء  اإلعالمي زهري حسان  تويف   2015 أيلول/   /13 األحد 
صاروخ قصفه الطريان احلريب احلكومي أثناء تغطيته االشتباكات يف معركة هللا غالب يف ريف 

دمشق بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.
زهري من أبناء مدينة دوما بريف دمشق.

الثالاثء 15/ أيلول/ 2015، قضى اإلعالمي عثمان درويش جراء سقوط قذيفة مدفعية 
حكومية ابلقرب منه أثناء تغطيته االشتباكات على جبهة الراشدين مبدينة حلب، بني القوات 

احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة.
عثمان من أبناء منطقة سهل الغاب مبحافظة محاة، تولد عام 1988، ويعمل مراساًل لدى 

جيش اإلسالم )أحد فصائل املعارضة املسلحة(.

السبت 26/ أيلول/ 2015 تويف اإلعالمي عبادة غزال جراء إصابته بشظااي قنبلة برميلية 
ألقاها الطريان املروحي احلكومي على بلدة تفتناز بريف إدلب.

عبادة من مواليد بلدة تفتناز، يعمل مراساًل لوكالة مسارت لألنباء يف مدينة إدلب.

أنس غنيمة 

محمد عبد الكريم داغستاين

زهري حسان الصالحي

عثامن درويش 

عبادة غزال

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=m2E0pfVQr-o&feature=share
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bC13Y2IwUTc0VTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MGRHNnlUWnJNUXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VnQ0ZGRPaFhKOWM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVpZY2F4cmJ4T0U/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YlJMTmNXOUttYVU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0OFRqTmMyTUc5b3M/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QjZSbGZkREgteE0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TEU2VGJOc0xxTGc/view
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األحد 27/ أيلول/ 2015 قضى اإلعالمي رامي الصاحل برصاص القوات احلكومية أثناء 
تغطيته أحداث عملية اقتحام إحدى فصائل املعارضة املسلحة -سرية طرجنة- بلدة جباات 

اخلشب يف القنيطرة ضمن معركة وبشر الصابرين.
رامي من أبناء بلدة ممتنة مبحافظة القنيطرة، يبلغ من العمر 23 عاماً، يعمل مصوراً يف مؤسسة 

جوالن اإلعالمية.
 

اإلصاابت:
األحد 13/ أيلول/ 2015 أصيب اإلعالمي عامر املهيباين بقذيفة فوزديكا أطلقتها املدفعية احلكومية أثناء تغطيته أحداث 

معركة هللا غالب بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة يف اجلبال املطلة على الغوطة الشرقية.
عامر، مهندس إلكرتون، يبلغ من العمر 28 عاماً، متزوج، يعمل كناشط إعالمي حتت اسم »عامر الشامي« مع اهليئة السورية 

لإلعالم ووكالة مسارت لألنباء إضافة لعمله كمصور لوكالة رويرتز لألنباء.

الثالاثء 15/ أيلول/ 2015 أصيب اإلعالمي زكراي عبد الكايف بشظية يف عينه جراء قصف املدفعية احلكومية قذيفة هاون 
قربه أثناء تغطيته االشتباكات احلاصلة بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية يف حي صالح الدين حبلب.

زكراي، من أبناء مدينة حلب، يعمل مصوراً مع وكالة األنباء الفرنسية.

األحد 20/ أيلول/ 2015 تعرض اإلعالمي مجعة األمحد إلصابة بيديه، نتجت عن شظااي صاروخ أطلقه الطريان احلريب 
احلكومي على حي كرم الطراب يف حلب اخلاضع لسيطرة قوات املعارضة املسلحة.

مجعة، من أبناء بلدة حيان بريف حمافظة حلب، من مواليد 1981، يعمل مراساًل لوكالة شهبا برس. 

الثالاثء 29/ أيلول/ 2015 أصيب اإلعالمي ميان السيد مراسل قناة أورينت نيوز بشظية يف الرأس، وأخرى يف القدم وشظيتني 
يف الكتف، إضافة إىل بعض الرضوض يف اليدين جراء قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخني مكتب القناة يف زملكا 

بريف دمشق.

االعتداء على املمتلكات: 
الثالاثء 29/ أيلول/ 2015 تعرض مكتب قناة »أورينت نيوز« يف بلدة زملكا بريف دمشق لقصف من الطريان احلريب 
احلكومي بصاروخني، ما أدى إىل إصابة مراسل القناة ميان السيد إبصاابت طفيفة، وتضرر بناء املكتب ومعداته بشكل كبري.

رامي الصالح

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Y2Z1YVBNVFo5UFU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aTRYNHhibFI4NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UUpvY01HZ3UtaWM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MjlNdlN1NnpzSmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eUdkajNfZExlNzA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Y2NRYkZybHBENzg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZWJ2cnM2Y0VnblE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Y0xrY1g0Y3AxZDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ejFDaThiWDAtQVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TWl2dVFyMEdqR2c
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RlE0ODlFNXhrbnM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0V0dZWFRpWk9UeUE/view
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ابء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
1: تنظيم داعش:

القتل خارج نطاق القانون:    
األربعاء 16/ أيلول/ 2015 وردان خرب مقتل اإلعالمي زايد آدم داخل أحد مراكز االحتجاز 

التابعة لتنظيم داعش.
زايد من أبناء مدينة دوما بريف دمشق، عضو يف املكتب اإلعالمي لفيلق الرمحن، قام تنظيم 
داعش ابختطافه يف منطقة النشابية ابلغوطة الشرقية يف ريف دمشق يوم الثالاثء 7/ متوز/ 
2015، ابلتحقيق من قبل فيلق الرمحن مع أحد عناصر تنظيم داعش الذي قام إبلقاء القبض 
التحقق من اتريخ  نتمكن من  مل  التنظيم،  معتقالت  أحد  داخل  مقتله  أكد هلم خرب  عليه 

وطريقة قتل زايد حىت حلظة إعداد التقرير.

اإلفراج:
اإلثنني 21/ أيلول/ 2015 أفرج تنظيم داعش عن اإلعالمي مسعود عقيل الذي يعمل يف قناة »روداو« الكردية ضمن عملية 

تبادل لألسرى بني التنظيم وقوات اإلدارة الذاتية الكردية يف ريف بلدة تل براك مبحافظة احلسكة.
اجلدير ابلذكر أنه مت اعتقال مسعود الذي يعمل مصوراً يف قناة »روداو« الكردية مع زميله الصحفي فرهاد محو من قبل حاجز 

مؤقت لتنظيم داعش على طريق اليعرُبية الدويل يوم اإلثنني 15/ كانون األول/ 2014

2: جبهة النصرة:
االعتقال:

الثالاثء 1/ أيلول/ 2015 قامت جبهة النصرة لياًل ابعتقال اإلعالمي حممد مؤيد القطيين يف مدينة خان شيخون إبدلب، مث 
قامت ابإلفراج عنه يف اليوم التايل.

حممد من أبناء مدينة خان شيخون مبحافظة إدلب، يبلغ من العمر 27 عاماً، يعمل كناشط إعالمي حتت اسم »عثمان 
اخلاين«، مدير املركز اإلعالمي يف مدينة خان شيخون.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حممد الذي حدثها عن حادثة اعتقاله:
»حصلت مشادات كالمية بني عناصر من تنظيم جبهة النصرة واألهايل، بسبب تدخل تنظيم جبهة النصرة 
يف شؤون مسجد الروضة وتعيينها ألشخاص جدد قائمني عليه، إضافة إىل افتتاح مكتب دعوي وسط املدينة 
مما أاثر ختوف األهايل من أن يكون سبباً لقصف املدينة، أصدرت على إثرها دار احلسبة يف خان شيخون 
مذكرات مراجعة لكل من اعرتض، ودامهت القوة التنفيذية وسط املدينة أبسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة، 
يدي  بتكبيل  قاموا  أمر ابعتقايل،  اجلنسية  تونسي  احلسبة وهو  رئيس  لكن  األمور  لتهدئة  التدخل  حاولُت 
واالعتداء علي ابلضرب املربح أثناء االعتقال، الحقا تدخل وجهاء املدينة وقاموا إبطالق سراحي يف اليوم 

التايل«.

اإلثنني 14/ أيلول/ 2015 مت اعتقال اإلعالمي عبد الكرمي الصاحل من قبل تنظيم جبهة النصرة يف قرية معرة حرمة بريف 
إدلب، واقتياده إىل جهة جمهولة.

عبد الكرمي من أبناء قرية معرة حرمة بريف إدلب، يبلغ من العمر 33 عاماً.

زايد آدم

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VktrM2xhaE1jRmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MW53R2dBN3o3VHc
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOcDJHWmMtbnZkUGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NkQtNmFwbEZadjg
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aFU1VmRvQlVlWGM/view
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اتء: االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة:
اإلصابة:

اخلميس 17/ أيلول/ 2015 أصيبت اإلعالمية دالل صاحل بشظااي قذيفة هاون يف منطقة ابب شرقي بدمشق، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جيش اإلسالم )أحد فصائل املعارضة املسلحة(.

دالل، عراقية اجلنسية سورية األصل، تعمل مذيعة يف قناة نور الشام الفضائية، من مواليد عام 1991.

اثء: االنتهاكات من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها:
القتل خارج نطاق القانون:

السبت 19/ أيلول/ 2015 اغتيل اإلعالمي أمحد مساملة على يد جمهولني قاموا إبطالق 
الرصاص عليه أثناء توجهه إىل منزله.

أمحد من أبناء مدينة درعا ويعمل مصوراً ميدانياً وحمرر أخبار يف مؤسسة نبأ اإلعالمية، مل 
نتمكن من التحقق من اجلهة اليت قامت بقتله حىت حلظة إعداد التقرير.

اإلصابة:
الثالاثء 15/ أيلول/ 2015 تعرض اإلعالمي حممد عبد السالم اخللف إلصابة أدت إىل برت قدمه نتيجة انفجار لغم أرضي 

حول معمل القرميد بريف إدلب، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بزراعة اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.
حممد، انشط إعالمي من بلدة قميناس إبدلب، يبلغ من العمر 25 عاماً.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حممد اخللف الذي حدثنا حول إصابته: 
»تسبب انفجار لغم أرضي مزروع يف أراضي القرية قمت ابلدعس عليه خطأ ببرت قدمي وإصابيت حبروق يف 
يدي وجروح بكامل أحناء جسدي، علماً أبين مهتم مبوضوع األلغام األرضية وكنت أتردد إىل هذه املنطقة 

إلعداد تقرير مصور حوهلا لصاحل إحدى اجلهات اإلعالمية«.

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.

أحمد مساملة 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VzZ0bk4tVGhvZHc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VHkycXZ1SXhScjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0a09nUW1hZVQyaGs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUVrdGdMTmIxbXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bnUwbFBwbV9JU0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YW5mYW1nY3VTRHM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V25TUWxhRVk0Y3M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cS1uS0YyVkRhVEk

