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اخلميس 3 آذار 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

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

شكر وتقدير 

مقتل 9 إعالميني، إصابة 5 إعالميني
حصيلة شباط 2016

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.
الشبكة  تقوم  املسلح،  الكفاح  الشعيب ويف  احلراك  البارز يف  اإلعالميني  بدور  االهتمام  منطلق  ومن 

السورية حلقوق اإلنسان وبشكل شهري إبصدار تقرير يرصد االنتهاكات اليت يتعرضون هلا.
مدنياً حبسب القانون الدويل  لكن البد لنا من التذكري أبمر مهم، وهو أن الصحفي يُعترب شخصاً 
حرب،  جرمية  إىل  يرقى  متعمد  بشكل  يستهدفه  هجوم  وأي  جنسيته،  عن  النظر  بغض  اإلنساين 
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 
للعمل  بطاقات هوية  لديهم  أكانت  أنه جيب احرتام اإلعالميني سواء  القتالية، ونرى  العمليات  يف 

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 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 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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ثانيًا: الملخص التنفيذي: 
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف شباط 2016 على النحو التايل: 

أواًل: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 9 إعالميني، يتوزعون كما يلي:
- القوات احلكومية:

قتلت 6 إعالميني بينهم اثنان بسبب التعذيب
- القوات الروسية:

قتلت إعالمياً واحداً.
- فصائل املعارضة املسلحة:

قتلت إعالمياً واحداً.
- قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

قتلت إعالمياً واحداً.

اثنياً: اإلفراج: سجلنا حالة إفراج واحدة من قبل فصائل املعارضة املسلحة.

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 5 إصاابت، توزعت على النحو التايل:
- القوات احلكومية: 4 إصاابت.
- القوات الروسية: إصابة واحدة.

ثالثًا: 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.

عندما حيمل املواطن الصحفي السالح ويشارك بصورة مباشرة يف العمليات القتالية اهلجومية، تسقط عنه صفة املواطن 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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رابعًا: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

القتل خارج إطار القانون:
القوات  برصاص  إصابته  جراء  املسويت  فؤاد  ايسر  اإلعالمي  الناشط  قضى   2016 شباط/   /2 الثالاثء 
أتسرتاد  جبهة  على  املسلحة  املعارضة  وفصائل  احلكومية  القوات  بني  االشتباكات  تغطيته  أثناء  احلكومية 

دمشق محص الدويل.
ايسر، امللقب أبيب فؤاد، انشط إعالمي لدى جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة 

دوما مبحافظة ريف دمشق.

اإلثنني 7/ شباط/ 2016، أبلغنا ذوو الناشط االعالمي ح. م )نتحفظ على امسه لدواع أمنية(، أهنم حتققوا من وفاته داخل أحد مراكز االحتجاز 
احلكومية، اجلدير ابلذكر أن القوات احلكومية قامت ابعتقاله من مقر إقامته يف 1/ آب/ 2014

ح.م، انشط إعالمي، من أبناء حمافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 23 عاماً.

يوم اخلميس 11/ شباط/ 2016 أخربان ذوو الناشط ت.ع )نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية(، أهنم حتققوا من وفاته بسبب التعذيب داخل أحد 
مراكز االحتجاز التابعة للقوات احلكومية اليت قامت ابعتقاله من مقر إقامته يف بداية عام 2013.

ت.ع، انشط إعالمي، من أبناء حمافظة محاة، يبلغ من العمر 25 عاماً.

اجلمعة 19/ شباط/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي جمد شفيق معضماين إثر إصابته بشظااي قذيفة داببة 
أثناء تغطيته للمعارك بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية على اجلبهة اجلنوبية ملدينة داراي بريف 

حمافظة دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 
جمد املعروف بـ جمد ديراين، مصور ومراسل وكالة األانضول لألنباء وأحد مدراء مركز داراي اإلعالمي، من أبناء 

مدينة داراي بريف حمافظة دمشق، من مواليد 1995، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب. 

األربعاء 24/ شباط/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي سيف الدين شحادة أبو نقطة جراء قصف طريان 
النظام احلريب بصاروخ منزله يف بلدة صيدا بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 

ما تسبب مبقتله مع اثنني من أصدقائه وأصبحت جثثهم أشالء.
بريف حمافظة درعا، من مواليد  بلدة خربة غزالة  أبناء  الدين، مصور وانشط إعالمي مستقل، من  سيف 

.1971

اخلميس 25/ شباط/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حسام )مل يتم اإلفصاح عن كنيته لدواٍع أمنية( خالل تغطيته االشتباكات بني فصائل 
املعارضة املسلحة والقوات احلكومية يف جبل األكراد بريف حمافظة الالذقية اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

حسام، املعروف أبيب حممد الالذقاين، مصور وإعالمي اتبع للفرقة األوىل الساحلية إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء حمافظة الالذقية.
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اإلصاابت:
األربعاء 3/ شباط/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حيىي الرجو يف يده اليسرى بشظااي قذيفة صاروخية 
والقوات  املسلحة  املعارضة  فصائل  بني  لالشتباكات  اإلعالمية  تغطيته  خالل  احلكومية  املدفعية  مصدرها 

احلكومية على جبهة قرية معرستة اخلان بريف حمافظة حلب الشمايل.
حيىي، مصور ومراسل شبكة حلب نيوز، من أبناء مدينة مارع بريف حمافظة حلب، من مواليد 1992، 

حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب. 

هاون  قذيفة  بشظااي  إصابته  البكار جراء  هيثم  اإلعالمي  الناشط  أصيب   2016 شباط/   /10 األربعاء 
استقرت يف كتفه وفخذه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف مدفعية قوات النظام قذائف هاون عدة على مدينة 

دوما بريف حمافظة دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
هيثم، مراسل صحيفة عنب بلدي وإعالمي يف تنسيقية مدينة دوما روح الثورة، من أبناء مدينة دوما بريف 

حمافظة دمشق، يبلغ من العمر 37 عاماً، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي هيثم بكار الذي أفادها بروايته:
»بينما كنت أعمل على التغطية اإلعالمية لعملية القصف الذي تتعرض له مدينة دوما بقذائف اهلاون من مدفعية قوات النظام املتمركزة 
على اجلبل املطل على املدينة، سقطت قذيفة ابلقرب من مكان تواجدي أمام منزيل وهذه املنطقة تعج ابملدنيني النازحني من البلدات 

اجملاورة؛ ما أدى إىل إصابيت بشظااي يف كتفي وفخدي«.

اجلمعة 19/ شباط/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد غراب بشظااي قذيفة متفجرة أطلقتها القوات احلكومية املتمركزة يف بلدة نبل بريف 
حمافظة حلب؛ ما أدى إىل إصابته جبروح يف البطن والظهر، وذلك أثناء تغطيته لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية على 

جبهة قرية الطامورة بريف حمافظة حلب الشمايل.
حممد، املعروف أبيب وسام، انشط إعالمي مستقل وكان قد عمل مراساًل لقناة سكاي نيوز عربية، من أبناء مدينة عندان بريف حمافظة حلب، من 

مواليد 1986، طالب جامعي، متزوج.

اجلمعة 19/ شباط/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي خالد أبو إسحاق )مل يتم اإلفصاح عن كنيته لدواٍع 
أمنية(  برصاصتني من قناص القوات احلكومية، إحدامها يف قدمه واألخرى يف كتفه، أثناء تغطيته املعارك 
الدائرة بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية يف بلدة حربنفسه بريف حمافظة محاة واخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة.
خالد، مراسل مركز محاة اإلعالمي، من أبناء بلدة حربنفسه بريف حمافظة محاة، من مواليد 1990، حاصل 

على الشهادة الثانوية، متزوج.
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حكم أبو راين، أحد أصدقاء اإلعالمي خالد الذي أفادان بروايته:
»دارت اشتباكات عنيفة بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية على أطراف بلدة حربنفسه يف حماولة من قبل األخرية السيطرة 
على البلدة، وتعرضت البلدة لشىت أنواع القصف من الطريان احلريب والقصف املدفعي ومن القناصني املتمركزين على أطراف البلدة، ما 
أدى إىل إصابة اإلعالمي خالد أثناء تغطيته االشتباكات برصاصتني من قناص القوات احلكومية، استقرت األوىل يف كتفه وتسببت بكسره 

وخلعه، واستقرت الثانية يف قدمه«.

ابء: القوات الروسية:

القتل خارج إطار القانون:
اإلثنني 8/ شباط/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي زكراي أورفلي جراء إصابته بشظااي صاروخ استقرت يف 
خمتلف أحناء جسده، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطائرات احلربية اليت يزعم أهنا روسية ملدينة حريتان بريف 

حمافظة حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
زكراي، املعروف ابلنسر السوري أو مازن احلر، عمل سابقاً انشطاً إعالمياً لدى مركز حلب اإلعالمي وشبكة 
حلب نيوز، وانضم مؤخراً حلركة فجر إحدى فصائل املعارضة املسلحة كإعالمي، من أبناء مدينة حلب، من 

مواليد عام 1991، طالب يف السنة الثانية مبعهد العلوم السياسية يف حمافظة دمشق. 

اإلصابة:
استقرت يف  إبراهيم حممد انصيف بشظااي صاروخ  الناشط اإلعالمي  2016 أصيب  7/ شباط/  األحد 
قدمه ورقبته، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف طائرات حربية يزعم أهنا روسية ملدينة عندان بريف حمافظة حلب 

واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
إبراهيم، إعالمي لدى صفحة عندان اليوم، من أبناء مدينة عندان بريف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 23 

عاماً، وهو انشط يف اجملال الطيب، حاصل على شهادة املعهد التقين للحاسوب.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:

القتل خارج إطار القانون:
فصائل  برصاص  إصابته  جراء  داشو  يوسف  علي  اإلعالمي  الناشط  قضى   2016 شباط/   /6 السبت 
املعارضة املسلحة خالل تغطيته االشتباكات بني قوات النظام وفصائل املعارضة املسلحة يف بلدة رتيان بريف 

حمافظة حلب الشمايل اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية.
علي، امللقب ابحلاج عماد، إعالمي ومصور حريب حلزب هللا اللبناين، من أبناء مدينة نّبل بريف حمافظة حلب، 

من مواليد عام 1996، طالب جامعي يف املعهد التقاين الطيب يف جامعة الالذقية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0XzVoS0lNdmtqRWM/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WXBWSXdCcHVVTVk
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WXVORGlHQnNvUHc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Uk1NNUstREhFazQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RWZpTnhxRm1RTms/view
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اإلفراج:
اإلثنني 1/ شباط/ 2016 أفرج القضاء املوحد يف الغوطة الشرقية عن الناشط اإلعالمي عبد املعني أنور 
محص، اجلدير ابلذكر أنه مت اعتقاله يوم السبت 30/ كانون الثاين/ 2016 على خلفية دعوة قضائية أقامتها 
رابطة اإلعالميني يف الغوطة حبق وكالة خطوة اإلخبارية اليت كان عبد املعني يعمل مراساًل هلا، لقيامه بتصوير 

استطالع للرأي يف الغوطة الشرقية محل عنوان مستقبل سوراي بني األسد والبغدادي.
عبد املعني، انشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة محورية بريف دمشق، يبلغ من العمر 20 عاماً، حاصل 

على الشهادة الثانوية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي عبد املعني محص وأفادان مبا يلي:
»أعددت استطالعاً للرأي يف الغوطة الشرقية لصاحل وكالة خطوة اإلخبارية اليت كنت أعمل ضمن فريقها، حول من سيختار املواطنون بني 
النظام السوري وتنظيم داعش، عقب نشر التقرير قامت رابطة اإلعالميني يف الغوطة الشرقية برفع دعوى ضدي أمام القضاء املوحد يف 
الغوطة الشرقية بتهمة اإلساءة للثورة، وقام عناصر القضاء إبلقاء القبض علي بتاريخ 30/ كانون الثاين/ 2016، وبقيت حمتجزاً لديهم 
3 أايم، وبوساطة معظم اإلعالميني يف الغوطة الشرقية قامت رابطة اإلعالميني بتحويل الدعوى ضد وكالة خطوة اإلخبارية، وقمت ابلتعهد 

والتوقيع أمام القضاء املوحد بعدم التعامل مع وكالة خطوة اإلخبارية ومت اإلفراج عين بتاريخ 1/ شباط/ 2016«.

اثء: قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

القتل خارج إطار القانون:
األحد 14/ شباط/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أنس أمحد خطيب، جراء إصابته بشظااي قذيفة هاون 
سقطت ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني قوات اإلدارة الذاتية الكردية مدعومة بفصيل 
الثوار وفصائل املعارضة املسلحة يف حميط مدينة تل رفعت بريف حمافظة حلب الشمايل واخلاضعة  جيش 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أنس، مصور فوتوغرايف وإعالمي لدى اجلبهة الشامية إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة تل 

رفعت بريف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 22 عاماً، متزوج، حاصل على الشهادة الثانوية.

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.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=bRQaDghlnAs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NUs1TENvd0xQb3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LURPbVRUYjJ4eVk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0M2ZGRkw2M3ZzQ00/view

