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يف قاع الهاوية
مقتل 463 إعالمياً، و1027 آخرين ما بني خطف واعتقال
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حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: منهجية التقرير.

اثلثاً: خملص تنفيذي.
رابعاً: تفاصيل التقرير.

القوات احلكومية )اجليش واألمن وامليليشيات احمللية واألجنبية(.
قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي.

اجلماعات املتشددة.
فصائل املعارضة املسلحة.
مجاعات مل حندد هويتها.

خامساً: التوصيات
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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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  أواًل: املقدمة:
مع بداية االحتجاجات الشعبية يف آذار/ 2011 أدركت السلطات السورية دور اإلعالم الفعال يف فضح اجلرائم واالنتهاكات، 
ويف إيصال املطالب الشعبية الرئيسة، فقامت مبحاربته أبقصى ما تستطيع من قوة، وحظرت وسائل اإلعالم العربية والدولية 
بنسبة حجب وصلت إىل100 %، وعندها جلأ الناشطون احملليون إىل اإلعالم البديل من خالل استخدام تقنيات التكنولوجيا 
احلديثة، ووسائل التواصل االجتماعي املتوفرة، حيث بدأوا أبدوات بسيطة مثل كامريات اهلواتف احملمولة، مث طوروا أدواهتم 
وأداءهم مع تقدم الوقت وتطور جمرايت احلراك، وحتسن أداؤهم وطريقة تعاملهم مع اجملرايت وتغطيتهم لألحداث بشكل واضح، 
وبدأت تظهر مواقع إلكرتونية متخصصة بنقل الصور واألخبار، وصحف وإذاعات إخبارية، إال أن الظهور السريع لإلعالم 
البديل، مل يرتافق مع مستوايت موازية من التدريب؛ ما جعله عرضة للتأثر مبزاجيات وإمكاانت وحمدودية أفق املسؤولني عنه.

جاهبت السلطات السورية النشطاء عرب االستهداف املباشر بعمليات القتل واالعتقال، ومات العديد منهم بسبب التعذيب 
كي يكونوا رسالة ردع إىل بقية زمالئهم.

عندما حتولت االحتجاجات الشعبية إىل نزاع مسلح داخلي، بدأت تظهر بشكل أوسع انتهاكات حبق اإلعالميني من قبل 
أطراف أخرى غري القوات احلكومية، ازدادت تلك االنتهاكات بشكل كبري، وهذا ما حياول هذا التقرير تسليط الضوء عليه، 
إليصال فكرة مبسطة عن التضحيات الكبرية اليت بذهلا النشطاء اإلعالميون والصحفيون، يف سبيل إيصال احلقيقة اليت كلفت 
الكثريين منهم حياهتم مثناً هلا، وقد سجلنا العديد من احلاالت اليت كانت فيها آخر لقطة التقطتها عدسة املصور هي حلظة 

فقدان حياته.
لقد أضاف ظهور اجلماعات املتشددة وعلى رأسها تنظيم داعش لوانً جديداً من ألوان اإلرهاب والتفنن يف عمليات قتل 
وخطف الصحفيني، كما حصل مع الصحفَيني األمريكَيني  جيمس فويل، وستيفن سوتلوف، والصحفي الياابين كينجي جوتو 

جاو.
مل تسلم املناطق األخرى اليت تقع حتت سيطرة فصائل املعارضة املسلحة، من ارتكاب خمتلف أنواع االنتهاكات واجلرائم حبق 
اإلعالميني، كما مل تسلم من حماوالت توجيه الكلمة والرأي بقوة السالح ورفض قبول الرأي اآلخر، ومل يقتصر ذلك على 
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تصرفات  وانتقدوا  الفكرية  التبعية  رفضوا  الذين  احملليني  النشطاء  إىل  ذلك  جتاوز  بل  احلكومية،  للقوات  املوالني  اإلعالميني 
وجتاوزات فصائل املعارضة املسلحة.

وكذلك هو حال املناطق اليت ختضع لسيطرة حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، حيث تعددت انتهاكاهتا من خطف ومالحقة 
وتضييق ونفي، األمر الذي أدى إىل فرار كثري من اإلعالميني أو توقفهم عن العمل.

لقد أدت عمليات القتل والتعذيب واخلطف تلك إىل هروب املئات من اإلعالميني خارج البالد بعد أن أدركوا استحالة عملهم 
داخل سورية؛ نتيجة أسباب عدة، من أمهها: فقداهنم األمن واحلرية والبيئة املناسبة، وهذا يعين أننا بتنا نتحدث عن نزيف 

مستمر ملئات اإلعالميني الذين فقدهتم الساحة اإلعالمية وما زالت تفقد املزيد كل يوم.
إضافة إىل حاالت القتل واخلطف حبق اإلعالميني األجانب، األمر الذي دفع وكاالت اإلعالم األجنبية إىل منع مراسليها 

وحتذيرهم من الدخول إىل سوراي.
يف املقابل ال توجد أية جهود حقيقية حلماية اإلعالميني أو جمرد احلد من اجلرائم واالنتهاكات اليت ُتارس حبقهم.

وأخرياً، البد من اإلشارة إىل الدور السليب الرهيب خلطاب الكراهية والتحريض والطائفية ونشر ثقافة التطرف، الذي انطلق 
بداية من إعالم السلطات السورية والدول املوالية هلا كلبنان والعراق وإيران، ويف املقابل هناك دور ابرز لبعض الصحفيني املنتمني 
إىل اجلماعات املتشددة والعاملني داخل بعض القنوات العربية يف تقدمي دعم كبري للجماعات املتشددة، وإعطائها مساحات 
واسعة من التغطية اإلعالمية، ونسب العديد من االنتصارات اليت تشارك هبا مشاركة بسيطة بشكل كامل هلا؛ ما تسبب يف 
إعطائها شعبية واسعة، وانضمام عدد كبري من أبناء الشعب السوري إليها، والبد من حماسبة  مجيع هؤالء الصحفيني ابالستناد 

إىل قرار جملس األمن 2170 الصادر يف 15/ آب/ 2014، و2199 الصادر يف 12/ شباط/ 2015.
لقد أصبحت سوراي يف قاع اهلاوية فيما يتعلق ابلعمل اإلعالمي على مستوى العامل كله، وسط إفالت اتم من العقاب ألي 

طرف من األطراف.

   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 إليه إذا اعتزل العمل العسكري تاماً.

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 تثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت.
لقد أوردان يف هذا التقرير مناذج جديدة مل ترد يف تقارير سابقة، فال تتيح مساحة التقرير عرض مجيع اإلعالميني الذين تعرضوا 

النتهاكات.
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 اثنياً: امللخص التنفيذي:
أ: القتل خارج نطاق القانون:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 463 انشطاً إعالمياً، منذ آذار/ 2011 حىت حلظة طباعة هذا التقرير، يتوزعون 
كالتايل حبسب اجلهة املسؤولة عن قتلهم:

القوات احلكومية: 399 إعالمياً، بينهم 5 صحفيني أجانب، و28 قتلوا بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز.. 1
اجلماعات املتشددة:  . 2

تنظيم داعش: 27 إعالمياً، بينهم 3 صحفيني أجانب.
تنظيم جبهة النصرة: 6 إعالميني. 

فصائل املعارضة املسلحة: 20 إعالمياً، بينهم 3 سيدات. . 3
مجاعات مل حندد هويتها: قتلت 11 إعالمياً، بينهم صحفي أجنيب واحد.. 4

ب: االعتقال أو اخلطف:  
سجلنا قرابة 1027 حالة ما بني اعتقال وخطف، يتوزعون كما يلي:

القوات احلكومية: 868 حالة اعتقال، بينهم 12 صحفياً أجنبياً.. 1
قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي: 24 حالة ما بني خطف واعتقال.  . 2
اجلماعات املتشددة: . 3

تنظيم داعش: 62 حالة ما بني خطف واعتقال، بينهم 13 صحفياً أجنبياً، وسيدة.
جبهة النصرة: 13 حالة خطف، بينهم صحفيان أجنبيان.

تنظيم جند األقصى: خطف إعالمي، وأفرج عنه الحقاً.
فصائل املعارضة املسلحة: 42 حالة ما بني خطف واعتقال، بينهم صحفيان أجنبيان.. 4
مجاعات مل حُندد هويتها: سجلنا 17 حالة خطف، بينهم 3 صحفيني أجانب.. 5

  اثلثاً: التفاصيل:
انتهاكات القوات احلكومية:

أ: القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قتل القوات احلكومية لـ 399 إعالمياً، بينهم 5 صحفيني أجانب، و28 إعالمياً قضوا 

بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز.
تقول هدى العلي الباحثة يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»لقد عملت السلطات السورية بكل ما أوتيت من قوة على مصادرة احلرايت وحماولة التعتيم اإلعالمي الشامل على 
جرائمها منذ انطالق االحتجاجات الشعبية يف آذار/2011، واتبعت سياسة املصادرة واإلقفال واإلقصاء لكل صوت 
إعالمي خمالف هلا؛ بغية طمس حقائق جمرايت األمور اليت حتدث على األرض، وجّيشت السلطات آلتها اإلعالمية 
لتضليل الرأي العام داخلياً وخارجياً، ونسفت الصورة اليت كان ينقلها الناشطون على األرض، متهمة إايهم ابلعمالة 

للخارج والفربكة اإلعالمية، كما دأبت على ترسيخ ثقافة اخلوف والرعب يف صفوف معارضيها من اإلعالميني«.
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- الصحفي بالل أمحد بالل، خمرج تلفزيوين يف قناة »فلسطني اليوم«، من مواليد 
بلدة املعضمية بريف دمشق، 30 عاماً، خترّج من كلية اإلعالم يف جامعة دمشق 
عام 2007، عمل بعد خترجه يف حمطات تلفزيونية سورية وعربية عدة، كان آخرها 
قناة )فلسطني اليوم(، اعتقل من قبل األمن اجلوي بدمشق يوم اخلميس 13/ أيلول/ 
من  عمله  إىل  توجهه  أثناء  اجلوية  للمخابرات  التابعة  احلواجز  أحد  على   ،2012
اإلسالمي  اجلهاد  التابعة حلركة  القناة  مقر  بدمشق، حيث  املزة  إىل حي  املعضمية 
الفلسطينية املقربة من السلطات احلكومية، بعد ذلك بفرتة وجيزة أصدرت احملكمة 
امليدانية العسكرية حكماً عليه ابلسجن مدة 15 عاماً. قضى بسبب التعذيب يف 
سجن صيداناي بريف دمشق يف كانون األول/ 2013، وبقي األمر طي الكتمان 
مدة 4 شهور، إىل أن أبلغ رجال األمن ذويه بوفاته يف 29/ نيسان/ 2014، حيث 

مت تسليم هويته الشخصية فقط دون جثمانه.

الشام بريف دمشق، 34 عاماً،  - الصحفي حممد اخلطيب، من مواليد معضمية 
خريج جامعة دمشق قسم اإلعالم، عمل يف العديد من الصحف السورية، قبل أن 
تعتقله أجهزة األمن يوم األحد 8/ كانون الثاين/ 2012، على خلفية وقوفه أمام 
فريق البعثة العربية اليت كان يرأسها اجلنرال السوداين حممد الدايب، حيث شرح هلم ما 
حيصل من انتهاكات من قبل القوات احلكومية، من قتل وقصف واعتقال وخطف. 
لقد قدم حياته مثناً هلذه الشهادة، حيث تنقل حممد بني العديد من أفرع األمن  قبل 
األمن عائلته  قوات  أبلغت  بعدها  بتهمة اإلرهاب،  يتحول إىل سجن صيداناي  أن 
رمسياً بوفاته، وقاموا بتسليمهم أوراقه الثبوتية »كاهلوية الشخصية« يف اجلمعة  27/ 

حزيران/ 2014، ونقل أقرابؤه إلينا خرب مقتله. 

- يوم اإلثنني يف 8/ كانون األول/ 2014 قتلت القوات احلكومية 3 صحفيني بقذيفة صاروخية موجهة، استهدفت سيارهتم 
يف مدينة الشيخ مسكني بدرعا، صحيح أن  السيارة مل  حتمل شعار الصحافة إال أهنا كانت حتمل جهاز استقبال القمر 

الصناعي الذي كان من املمكن رؤيته بوضوح.
الصحفيون هم: يوسف حممود الدوس، رامي عادل العامسي واملصور سامل اخلليل.

درعا،  بريف  الشام  بصرى  مدينة  ليد  موا من  الدوس  حممود  يوسف   -
 ،2011 اإلنكليزية  للغة  ا قسم  اآلداب  كلية  خريج  وهو   ، عامًا  29
للمكتب  املؤسسني  وأحد  السوريني،  الصحفيني  رابطة  أعضاء  أحد 
فقد  ملتميزة،  ا اإلعالمية  لنشاطات  ا من  لعديد  ا وله  درعا،  يف  اإلعالمي 
إعالمياً  انشطًا  الشعبية  االحتجاجات  انطالق  مع  الصحفي  عمله  بدأ 
نياً  ميدا مراساًل  أصبح  أن  إىل  درعا،  يف  نية  مليدا ا األحداث  ويصور  ينقل 
واإلنسانية  نية  مليدا ا لتقارير  ا من  لعديد  ا وأعّد  درعا،  يف  أورينت  لقناة 

لقنيطرة.  وا درعا  ريفي  من 

الصحفي بالل أمحد بالل

الصحفي حممد اخلطيب

يوسف حممود الدوس
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 ، عامًا  26 درعا،  بريف  داعل  مدينة  بناء  أ من  لعامسي،  ا عادل  رامي   -
قام  من  أوائل  من  كان  دمشق،  جامعة  يف  املعلوماتية  اهلندسة  درس 
للمكتب  مؤسس  عضو  وهو  اجلوال،  هاتفه  عرب  ملباشر  ا لبث  ا بعملية 
نيوز،  أورينت  قناة  يف  صحفيًا  مراساًل  وعمل  داعل،  مدينة  يف  اإلعالمي 

االحتجاجات.  ثناء  أ ظهرت  اليت  الصحف  من  عدد  يف  كما كتب 

بريف  الشام  بصرى  مدينة  ليد  موا من   ، عامًا  27 اخلليل،  سامل  املصور   -
املعارك  من  بعدسته كثرياً  صور   ،2009 احلاسوب  هندسة  معهد  خريج  درعا، 
يوسف  زميله  مع  أورينت  لقناة  يعمل مصوراً  وأصبح  درعا،  حمافظة  واألحداث يف 
الدوس، ويُذكر أن سامل كان فيما سبق مقاتاًل سابقاً يف صفوف املعارضة املسلحة 
بعد أن انشق عن اجليش احلكومي يف وقت مبكر، لكنه اعتزل القتال وانتقل إىل 

العمل الصحفي كمصور.

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال القوات احلكومية لـ 868 إعالمياً، 

بينهم 12 صحفياً أجنبياً.
- عمر الشعار صحفي وانشط سوري ومدير حترير القسم اإلنكليزي يف موقع »دي 
برس« اإلخباري، اعتقلته القوات احلكومية صباح يوم اجلمعة 31/ تشرين األول/ 
2014 برفقة السيد جديع نوفل والدكتورة ماراي هبجت شعبو، مت إيداع عمر يف 
 /17 األربعاء  يوم  سبيله  إخالء  على  التحقيق  قاضي  ووافق  املركزي،  عدرا  سجن 

كانون األول/ 2014، وأفرج عنه يوم اخلميس 18/ كانون األول/ 2014.
يُذكر أهنا املرة الثانية اليت يعتقل فيها عمر، حيث اعتقلته القوات احلكومية سابقاً يوم 

اإلثنني 11/ تشرين الثاين/ 2013.

الشبكة  وثقت   2015 شباط/   /15 األحد  يوم 
السورية حلقوق اإلنسان اعتقال الصحفي السويدي 
الذي  عمر«  »صربي  واملرتجم  ميدين«،  »يواكيم 
احلواجز  أحد  على  الرتمجة،  مهمة  يف  يرافقه  كان 
أثناء  ذلك  احلكومية،  للقوات  التابعة  العسكرية 
قامشلو  مدينة  يف  األحداث  لبعض  تغطيتهم 
ودخوهلما عن طريق اخلطأ طريقاً يتواجد فيه حاجز 
اإلفراج  مت  وقد  احلكومية،  للقوات  اتبع  عسكري 
عنهما الحقاً يوم السبت 21/ شباط/ 2015. 

رامي عادل العامسي

عمر الشعار

الصحفي السويدي يواكيم ميدين املرتجم صربي عمر

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWk5xVC1yekg1UDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMnJQOTVzbHpPMWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMGQ0Ml9vcXhaM3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2eFNVZWZTRDVoNFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2cUxCUXBBUkJyekE/view
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قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي:
االعتقال واالحتجاز غري املشروع:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 24 حالة ما بني خطف واعتقال يف صفوف 
اإلعالميني على يد قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، أُفرج عنهم مجيعاً.

- يوم اجلمعة 18/ توز/ 2014 اعتقلت قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي 
اإلعالمي سكفان أمني »مصور يف قناة زاغروس«، يف بلدة »املالكية« بريف احلسكة 

بعد مدامهة منزله، وقد أفرج عنه يوم الثالاثء 22/ توز/ 2014. 

يوم األربعاء يف 3/ كانون األول/ 2014، قامت عناصر تطلق على نفسها »فرقة 
مدامهة اإلرهابيني« وهي قوات أمنية جديدة تتبع حلزب االحتاد الدميقراطي الكردي 
- حبسب ما أخربان به األهايل احملليني- ابعتقال اإلعالمَيني حممود كوريش«عضو 
يف تنسيقية أزادي عفرين«،  وعلي عبد الرمحن، وقد مت اإلفراج عنهما يوم اخلميس 

26/ آذار/ 2015.

انتهاكات اجلماعات املتشددة:
1 - تنظيم داعش:

 أ: القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قتل تنظيم داعش لـ 27 
نيسان/  يف  أتسيسه  منذ  أجانب،  صحفيني   3 بينهم  إعالمياً، 

2013 حىت حلظة إعداد هذا التقرير.
- الثالاثء 19/ آب/ 2014 بث تنظيم داعش تسجياًل مصوراً 
على اإلنرتنت بعنوان »رسالة إىل أمريكا«، يزعم فيه ذبح الصحفي 
22/ تشرين  يوم اخلميس  بعد اختطافه  األمريكي جيمس فويل، 
تفتناز يف إدلب،  الثاين/ 2012 مشال سوراي ابلقرب من مدينة 
الذي ابيع  اجملاهدين  لدى جملس شورى  أنه كان خمتطفاً  ويُعتقد 

تنظيم داعش فيما بعد.

- الثالاثء 2/ أيلول/ 2014، بث تنظيم داعش تسجيالً مصوراً 
الصحفي  إعدام  عملية  ُيصور  أمريكا«   إىل  اثنية  »رسالة  بعنوان 
األمريكي ستفني سوتلوف الذي اختطف يف مدينة حلب يوم اإلثنني 

4/ آب/ 2014.

الثاين/ 2015، نشر تنظيم داعش  - يوم السبت 31/ كانون 
تسجياًل مصوراً يُظهر ذبح أحد عناصر التنظيم للصحفي الياابين 
كينجي جوتو جاو، بعد اختطافه على يد التنظيم أثناء انتقاله من 

مدينة حلب إىل مدينة الرقة أوائل تشرين األول/ 2014. 

اإلعالمي سكفان أمني

الصحفي األمريكي جيمس فويل

الصحفي الياابين كينجي غوتو

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMub0tZcTNacENON28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2TmlhOUstVUM2bDg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucHdrNEZIM0M1bDg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuV1gtSGdsTjBLVlU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2Z1d1bHRrUXNuYVk/view
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ب: االعتقال واالحتجاز غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 62 حالة ما بني خطف واعتقال ارتكبتها عناصر تنظيم داعش، بينهم 13 صحفياً 

أجنبياً.
- اخلميس 18/ أيلول/ 2014 بث تنظيم داعش شريطاً مصوراً 
بعنوان »استمعوا إىل رسائل الرهينة الربيطاين جون كانتلي«، كشف 
فيه التنظيم عن احتجاز الصحفي الربيطاين جون كانتلي بعد اختطافه 

يف الشمال السوري منذ تشرين الثاين/ 2012.
 أجرب تنظيم داعش الصحفي جون على إعداد فيديوهات دعائية 
عدة ُتظهر سيطرة تنظيم داعش على مدينة عني العرب »كوابين« 
بريف حلب، وقد مت بث مقطع الفيديو يوم السبت 27/ تشرين 

الثاين/ 2014.  
ومازال مصريهم جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان حىت 

حلظة إعداد التقرير.

- يوم اإلثنني يف 15/ كانون األول/ 2014 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اختطاف عناصر تنظيم داعش الطاقم 
الصحفي لقناة روداو الناطقة ابللغة الكردية وهم: الصحفي فرهاد محو، واملصور مسعود عقيل يف ريف القامشلي، أثناء عودهتم 
من بلدة  تل كوجر، على طريق اليعرُبية الدويل. ومازال مصريهم جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان حىت حلظة 

إعداد التقرير.

2 - تنظيم جبهة النصرة:
أ: القتل خارج نطاق القانون: 

قتل تنظيم جبهة النصرة منذ أتسيسه حىت حلظة إعداد هذا التقرير 6 إعالميني.
يوم اإلثنني 26/ كانون الثاين/ 2015 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل اإلعالمي وليد القاسم، من مواليد مرميني 
يف حلب يف سجون تنظيم جبهة النصرة بعد اعتقاله يوم األربعاء 12/ تشرين األول/ 2014، مع مخسة أشخاص - من 

ألوية فجر احلرية التابعة للمعارضة املسلحة- كانوا برفقته أثناء مرورهم من مدينة حريتان.
اإلعالمي وليد القاسم، َعِمل إعالمياً يف وكالة الرتكمان اإلخبارية ومن مث عمل مع وكالة حلب نيوز. 

ب: االعتقال واالحتجاز الغري املشروع:
13 حالة خطف  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  وثقت 

على يد جبهة النصرة، بينهم صحفيان أجنبيان.
اعتقل تنظيم  جبهة النصرة اإلعالمي أمحد اجلدعان »مراسل 
شبكة بصمة سوراي«، وشقيقه املصور محود اجلدعان، يوم 
دهم  محلة  أثناء   ،2014 األول/  كانون   /28 األحد 
إدلب،  بريف  جوزف  قرية  يف  التنظيم  نفذها  واعتقاالت 
وقد  إدلب،  بريف  مدينة كفرنبل  من  الشقيقني  أن  ويُذكر 

أفرج عنهما الحقاً يوم األحد 4/ كانون الثاين/ 2015.

الصحفي الربيطاين جون كانتلي

االعالمي امحد جدعان املصور محود جدعان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMHBPcThtRElORFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2WWpaUi03Mmd3cmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUDRkal9MejZNbVk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSnJLa296Z0dYSHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQzJDZm9mX21aZ0E/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 8

- يوم األربعاء 7/ كانون الثاين/ 2015 سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اختطاف اإلعالمي معد ابريش »عضو 
يف املكتب اإلعالمي ملدينة سراقب اليوم« مع زميله واثب العزو من قبل عناصر اتبعة جلبهة النصرة، بينما كانوا يف طريقهم من 

ابب اهلوى إىل مدينتهم سراقب بريف إدلب، وقد أفرج عنهما الحقاً يوم السبت 31/ كانون الثاين/ 2015.

تنظيم جند األقصى:
أ: االعتقال واالحتجاز غري املشروع:

يوم اخلميس 4/كانون األول/ 2014 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اختطاف الناشط اإلعالمي  ليث العبد هللا من 
قبل تنظيم جند األقصى من أمام منزله يف سراقب بريف إدلب، وقد أفرج عنه الحقاً يوم اإلثنني 22/ كانون األول/ 2014.
للخطف والتعذيب من قبل مجاعة ملثمة مل نتمكن من معرفة هويتها يف مدينته سراقب، وذلك بتاريخ  ليث تعرض سابقاً 

األربعاء 20/ آب/ 2014، وأطلقوا سراحه يف اليوم نفسه بعد سرقة كل أجهزته وأوراقه الثبوتية.

انتهاكات فصائل املعارضة املسلحة:
أ: القتل خارج نطاق القانون:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قتل فصائل من املعارضة املسلحة 20 إعالمياً، بينهم 3 سيدات.
يوم اإلثنني 14/ نيسان/ 2014 سجلت الشبكة السورية 
مقتل ثالثة من فريق قناة املنار، وهم املراسل محزة احلاج حسن 
واملصور حممد منتش والتقين حليم علوه، يف بلدة معلوال بريف 
دمشق، إثر إطالق النار عليهم من قبل مسلحي املعارضة ، 
عند دخوهلم البلدة برفقة عناصر من القوات احلكومية، كان 
ذلك بعد سيطرة األخرية على البلدة بعد اشتباكات مسلحة 
عنيفة استمرت أايماً سابقة مع مسلحي املعارضة، ومل نستطع 
التأكد من مزاعم فريق املنار حول وجود شعار الصحافة على 

سيارات القناة ألن الصور والفيديوهات ال توضح ذلك.

- يوم الثالاثء 17/ شباط/ 2015 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل املخرج التلفزيوين لقناة املنار حسن عبد هللا، 
بنريان فصائل املعارضة املسلحة، أثناء مرافقته لعناصر ميليشيات حزب هللا يف الريف الشمايل حملافظة حلب، وحدث ذلك يف 

سياق االشتباكات املسلحة بني الطرفني.

ب: االعتقال واالحتجاز غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 42 حالة ما بني خطف واعتقال، على يد فصائل عدة يف املعارضة املسلحة، بينهم 

صحفيان أجنبيان.

فريق قناة املنار

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOY25ZeVpBNHR3bGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuN292dzMtLWRKSkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucURTeTVXN0hVNlE/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2SnJ1VndWUlI5Y2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNlUzUG5IcHZjM2c/edit
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اخلميس 15/ أاير/ 2014 قامت عناصر كتيبة املدعو »حكيم عنزة« اليت تنتمي إىل »اجلبهة اإلسالمّية التابعة للمعارضة 
املسلحة ابختطاف مراسل صحيفة التاميز الربيطانية أنثوين لويد، واملصور جاك هيل، ومرافقهما حممود الباشا، أثناء عبورهم من 
مدينة تل رفعت بريف حلب متجهني إىل تركيا، ُأصيب أنثوين على إثرها بطلق انري يف ساقه أثناء حماولته اهلروب، تدخلت 

عناصر أخرى من اجلهة اخلاطفة ذاهتا »اجلبهة اإلسالمّية«، وقامت بتحريرهم بعد بضع ساعات من ذلك.

يوم اإلثنني يف 9/ شباط/ 2015 قامت عناصر مسلحة اتبعة لدار القضاء املوحد يف مدينة عربني بريف دمشق )وهو يتبع 
جملموعة فصائل من املعارضة املسلحة يف الغوطة الشرقية( مبدامهة املقر اإلعالمي »لتنسيقية عربني« واعتقال أربعة من إعالمييها، 
وهم: )زكوان كحالة، عبد الستار شرف، سامر الشيخ حسن، نزار احلاج علي(  ومت توجيه هتم إليهم واحتجازهم يف مفررزة قريبة 
جداً من خط اجلبهة؛ ما عرض سالمتهم للخطر الشديد، ومل يسمح ألهايل املختطفني  بزايرهتم واالطمئنان عليهم، حسب 

ما أعلنت التنسيقية على صفحتها الرمسية على الفيس بوك.
وقد مت اإلفراج عن اإلعالميني الحقاً بتاريخ 14/ شباط/ 2015، بعد أن مت إسقاط مجيع التهم املوجهة إليهم وتربئتهم منها.

صورة املذكرة القضائية اليت صدرت من القضاء املوحد يف عربني اليت نشر فيها أمساء اإلعالميني املطلوبني للتحقيق

جمموعات مل حُندد هويتها:
أ: القتل خارج نطاق القانون:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 11 إعالمياً، بينهم صحفي أجنيب واحد، 
من قبل جمموعات مسلحة مل نستطع حتديد هويتها.

مقتل  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  سجلت   2014 أيلول/   /10 األربعاء  يوم 
الصحفي حممد عبد اجلليل القاسم، 24 عاماً، »مراسل اجلزيرة نت«، يف ريف إدلب 
نتيجة إطالق النار من قبل جمموعة مسلحة جمهولة على السيارة اليت تقله برفقة السيد 
أبو علي قائد كتيبة »أصحاب اليمني« على الطريق الواصل بني قرييت الغدفة وأبو دفنة.

يوم اخلميس 1/ كانون الثاين/ 2015 سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 
اإلعالمي ضرار موسى اجلاحد »طبيب وعضو جلان التنسيق احمللية واملكتب اإلعالمي« 
يف مدينة إبطع مبحافظة درعا، أبربع رصاصات على أيدي مسلحني جمهولني، بعد أن 

اقتحموا منزله لياًل وأطلقوا النار عليه وعلى 3 آخرين كانوا معه يف املنزل.

ب: اخلطف واالحتجاز غري املشروع:
عالء الدين اليوسف، مراسل اجلزيرة مباشر يف إدلب، ُخطَف من قبل مجاعة مسلحة مل حندد هويتها، ابلقرب من جسر دركوش 
يوم السبت 5/ نيسان/ 2014، بينما كان يف طريقه إىل كسب لنقل األحداث هناك، مث أطلق سراحه يوم السبت 12/ 

نيسان/ 2014، بعد تعرضه للتهديد والضرب والتعذيب. 

الدكتور االعالمي ضرار اجلاحد

االعالمي حممد القاسم

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMTFNdG1IY0VxRGs/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2ODdmRFN1NF92RUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2RUxCOThhWGlNM0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuY3lHelEyTnRpcDg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTmo1NjhGaEhRYjA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2eWxCQXdDUldjTXc/view
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الصحفي األمريكي أوسنت اتيس، 33 عاماً، عمل يف صحف عدة منها »ماكالتشي نيوز«، »واشنطن بوست«، وشبكة 
»سي يب اس« إضافة إىل تعاونه مع وكالة فرانس برس وهيئة اإلذاعة الربيطانية »يب يب سي« ووكالة »اشوسييتد برس«، اختطف 
من قبل جمموعة مسلحة ابلقرب من مدينة دمشق يوم الثالاثء 14/ آب/ 2012، وأطلقت عائلته محلة إعالمية للمطالبة 

ابلكشف عن مصريه يوم اجلمعة 6/ شباط/ 2015. 

   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 وختلد 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، و كل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء اإلعالميني الذين سامهت إفاداهتم بشكل مهم يف هذا 

التقرير.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2b2hQYTlHYmswTGs/view

