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الثالاثء 2 كانون األول 2014

بلغ عدد القتلى اإلمجايل من اإلعالميني ما اليقل 
عن  379 إعالمياً وذلك حىت هناية شهر تشرين 

الثاين لعام 2014

حمتوايت التقرير:
أواًل: امللخص التنفيذي
اثنياً: مقدمة التقرير   
اثلثاً: تفاصيل التقرير 

رابعاً: شكر وتقدير

أواًل: امللخص التنفيذي :

تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل: 
 أواًل: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 إعالميني مجيعهم من قبل القوات احلكومية، 

بينهم إعالمي قتل حتت التعذيب داخل مراكز االحتجاز.
اثنيًا: االعتقال أو اخلطف: سجلنا 8 حاالت خطف، يتوزعون كما يلي:

   •    4 حاالت اعتقال من قبل القوات احلكومية. 
   •    حالتا خطف على يد فصائل من املعارضة املسلحة.

   •   حالة خطف على يد عناصر جبهة النصرة.
   •   حالة خطف على يد مجاعات مسلحة مل يتم حتديد هويتها.

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا إصابة 3 إعالميني:
3 إعالميني أصيبوا من قبل القوات احلكومية.  

اثنياً: مقدمة التقرير :     

تزداد الصعوابت والعوائق اليت تواجه مهام العمل احلقوقي واإلعالمي اليوم يف سوراي ابلتزامن مع تدين وتراجع 
املصداقية اليت وصلت إىل حالة مرضية خطرية، جتلت يف الفوضى اإلعالمية واملعلومات املتضاربة واملضللة، 
الفاعلة على األرض )فقد  الكفاءات اإلعالمية  املستمرة ملعظم  النزيف  فعسكرة وتسييس اإلعالم، وحالة 
املئات من اإلعالميني إما قتاًل -اعتقااًل أو خطفًا– أو هرابً إىل خارج البالد خوفاً على حياهتم أو طلباً للرزق( 

كانت أحد أسباب هذا التدهور الكبري الذي وصل إليه الواقع اإلعالمي.
تقول هدى العلي الباحثة يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: »لقد انضم قسم كبري من اإلعالميني الذين 
قرروا البقاء يف مناطقهم إىل فصائل وجمموعات مسلحة هي يف معظمها تشهد حالة من االنقسام واالقتتال 
وابلتايل  الدقيقة،  املعلومات  على  احلصول  فرصة  تقل  والنفوذ؛  السالح  سطوة  ومع  بينها،  فيما  الداخلي 
استخدام وسائل اإلعالم كأحد وسائل احلرب املشروعة يف الربوابغندا اإلعالمية، وتوجيه املعلومة والكلمة 

حسب ما تقتضي مصلحة كل طرف«.
إن عدم وجود محاية وجهود حثيثة وجادة حلماية حرية العمل اإلعالمي وإجياد البيئة املناسبة للعمل اآلمن، 
وعدم وجود  اإلعالميني،  ترتكب حبق  اليت  املستمرة  واالنتهاكات  واجلرائم  اخلطرية  األمنية  األوضاع  وسط 
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مؤسسات إعالمية احرتافية ذات متويل مستقل، - ميكن هلا أن توفر التدريب والتأهيل احلقوقي واملهين مث التوظيف لديها من أجل االستقاللية 
املادية-، يشكل أبرز التحدايت واملعوقات اليت يواجهها العمل اإلعالمي يف سوراي اليوم، واليت أدت إىل منعه من االرتقاء إىل مستوى مواكبة 
التطورات السريعة واملعقدة لألحداث على كافة الصعد، كما أدت إىل تدين أدائه املهين ليقوم بدوره الوظيفي واحليوي يف رصد األحداث ونشرها. 
وأمام تلك املعطيات املقلقة اليت من شأهنا أن تقوِّض األسس الصحيحة اليت يفرتض أن تكوِّن القاعدة املتينة النطالق العمل اإلعالمي املهين احلر، 
واخلطر الناتج عن طمس احلقيقة وجمرايت األحداث، وتكميم األفواه، وحجب الصورة والكلمة، تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة 
التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما ميمُكن 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 

اإلعالميني يف سوراي. 

اثلثاً: تفاصيل التقرير: 
أ: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري وامليليشيات املوالية هلا:   

الضحااي:  
نبدأ مع احلدث الدموي األبرز:

الشبكة  )تتحفظ  االحتجاز،  مراكز  أحد  التعذيب يف  »أ.م«  بسبب  اإلعالمي  مقتل    •  
السورية حلقوق اإلنسان عن نشر االسم وبعض التفاصيل بناء على طلب  األهل(،    من أبناء 
حي امليدان مبدينة دمشق، اعتقله رجال األمن يف منتصف عام 2012 تقريباً، وقد علم أهله 
خبرب وفاته بتاريخ )11/18(، كما مت إخبارهم أنه قد دفن منذ حنو سنتني يف مقابر جنها بريف 

دمشق.
 •   اإلعالمي حممد نور إدريس »عضو املركز اإلعالمي املوحد يف مدينة خان شيخون« 
)10/29( إثر إصابته بربميل متفجر يف مدينة خان شيخون بريف إدلب، ويمُذكر أنه أصيب 

سابقاً وبرتت ساقه.
 •   اإلعالمي حممد يوسف مسلم »أبو اجملد« إثر انفجار لغم أرضي من خملفات قوات النظام 

على أطراف مدينة نوى بريف درعا )11/9(.
 •   اإلعالمي مصطفى الشحادات »مراسل مؤسسة شاهد اإلعالمية«، إثر استهداف مدينة 

جاسم بريف درعا ابلرباميل املتفجرة )11/12(.
 •   املصور عمار عيسى الكنعان، »عضو اهليئة العامة للثورة السورية« أثناء تغطيته األحداث 

يف بتل عريد وعني عفا بريف درعا )11/20(.
 •  اإلعالمي عبد هللا يونس النمر، متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا أثناء تغطيته األحداث يف 

دير العدس بريف درعا )11/21(.

اإلعالمي مصطفى الشحادات

املصور عمار عيسى الكنعان
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اإلصاابت: 
أصيب كل من: 

استهداف  إثر   ،)11/5( نيوز«  شبكة حلب  »مراسل  احلر  رضا  اإلعالمي    •  
وقع ذلك يف  أدت النقالهبا،  النظام  قوات  قبل  متفجرة من  بطلقة  النارية  دراجته 

منطقة حندرات بريف حلب بعد منتصف الليل. 
 •  حممد نور، »مراسل قناة اجلزيرة يف درعا« تعرض إلطالق انر أدى إلصابته يف 
قدمه من قبل قوات النظام )11/7(، وذلك عقب انتهائه من تصوير تقريره يف مدينة 

الشيخ مسكني بريف درعا. 
 •  اإلعالمي أبو عبد الرمحن األنصاري، »مراسل مؤسسة شاهد وعضو املكتب اإلعالمي املوحد ملدينة إخنل« وذلك أثناء تغطيته لألحداث يف 

بلدة الديل بريف درعا )11/15(.

االعتقال واخلطف:   
 •  جديع عبد هللا نوفل »مؤسس ومدير مركز الدميقراطية واحلقوق املدنية، التابع ملكتب حقوق اإلنسان 
يف األمم املتحدة« اعتقل مع اثنني من زمالئه: الصحفي عمر الشعار، والصحفية ماراي شعبو، من قبل 
قوات األمن )10/31(، وذلك عندما كانوا متجهني إىل دمشق بعد حضور ورشة عمل حول حقوق 
اإلنسان يف بريوت عند نقطة احلدود السورية يف جديدة ايبوس، ومن مث مّت تسليمهم لألمن السياسي 
يف ريف دمشق، وتؤكد التقارير أن نوفل قد مت حرمانه من االتصال مبحاميه وأسرته، ويذكر أيضاً أنه 
يعاين من أمراض قلب وضغط ووضعه الصحي ال حيتمل االعتقال، وقد أطلق سراح ماراي الحقاً بتاريخ 

11/ تشرين الثاين/ 2014. 
ويمُذكر أن عمر الشعار، صحفي وانشط حقوقي، عمل يف وقت سابق مديراً لتحرير القسم اإلجنليزي يف 
موقع »دي برس« اخلاص واملرخص من حكومة النظام السوري، كانت قد اعتقلته السلطات السورية 
جرماان  مدينة  يف  منزله  أمنية  دورية  دامهت  أن  بعد   ،2013 الثاين/  تشرين   /11 بتاريخ  سبق  فيما 

وصادرت حاسوبه الشخصي، ومن مث أفرجت عنه بعد حنو مثانية أشهر بتاريخ 15/حزيران/2014.
•  اإلعالمي )ب.ه( اعتقلته قوات األمن، يف دمشق منتصف هذا الشهر، ومت التكتم على بياانته 

حفاظاً على حياته بناء على طلب األهل. 

االعتداء على املمتلكات: 
 •  اإلعالمية سهري سرميين »خمرجة يف هيئة اإلذاعة والتلفزيون السوري«، تعرضت إلطالق انر على 
سيارهتا من قبل أحد احلواجز األمنية يف ساحة األمويني بدمشق )11/20(، فيما ذكرت على صفحتها 
بطاقتها  أبرزت  أن  بعد  النار خصوصاً  مربر إلطالق  هناك  يكن  مل  أنه  بوك  الفيس  على  الشخصية 
اإلعالمية ألفراد األمن على احلاجز، إن هذا احلاجز قد أساء لكثري من املواطنني ولكثري من الشخصيات 

العامة واملعروفة.

حممد نور »مراسل قناة اجلزيرة«

املخرجة سهري سرميين

ماراي شعبو 
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ب: االنتهاكات من قبل اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة: 
اخلطف: 

خطف كل من:
 •  اإلعالمي أمني كامل سريول مع أبيه يف الغوطة الشرقية بريف دمشق من قبل عناصر جيش اإلسالم 

)10/28(، ومت احتجازمها لثالثة أايم يف سجن التوبة بدوما، وقد مت إطالق سراحهما )10/31(.
 •  اإلعالمي مروان الرواج »أبو حذيفة« يف بلدة الرامي بريف إدلب اختطف من قبل عناصر من حركة 
لظروفه الصحية الصعبة، ويمُذكر أن أبو  أحرار الشام )11/13(، وقد أفرج عنه بعد مخسة أايم نظراً 

حذيفة قد برتت قدمه نتيجة إصابة سابقة أثناء تغطية األحداث يف منطقته.
 • ا ألديب القاص عارف اخلطيب، 68 سنة، اختطف بعد مدامهة منزله يف بلدة الرامي بريف إدلب 
من قبل عناصر من جبهة النصرة )11/13(، ويمُذكر أنه أحد أهم رواد أدب الطفل يف العامل العريب، 

عضو احتاد الكتاب العرب. 
 •  اإلعالمي ليث فارس، وصلنا مؤخراً أنه تعرض للخطف والتعذيب من قبل مجاعة ملثمة مل حتدد 
هويتها يف مدينته سراقب )8/20(، وأطلقوا سراحه يف اليوم نفسه بعد سرقة كل أجهزته وأوراقه الثبوتية.

انتهاكات أخرى: 

فيديو دعائي من مدينة عني  الظهور جمدداً يف شريط  التنظيم على  أرغمه  تنظيم داعش،  »جون كانتلي« احملتجز لدى  الربيطاين  الصحفي 
العرب »كوابين« بريف حلب، اليت يسيطر التنظيم على أجزاء منها، وذلك لتسويق روايته عن األوضاع يف املدينة. وقد مت بث مقطع الفيديو 
)10/27(، وذلك يف انتهاك آخر حلقوق كانتلي الذي كان قد خطف يف سوراي منذ تشرين الثاين 2012، وقد سبق له أن ظهر يف مقاطع 

أمُخرى بثها التنظيم.  

فيما أصدر تنظيم داعش بياانً يتضمن جمموعة ضوابط عامة للصحافيني احملليني العاملني ضمن نطاق سيطرة تنظيم داعش، توجب جتّنب الفضائيات 
املسؤولية  طائلة  البند حتت  هذا  خيالف  من  واضعة  و»أورينت«،  و»العربية«  »اجلزيرة«  قنوات  مع  التعامل  ابّتً  منعاً  متنع  والعاملية، كما  احمللية 

.)11/19(
يف املقابل مسح التنظيم لصحافييه ابلتعامل مع وكاالت األنباء العاملية )رويرتز- فرانس برس- أسوشييتد برس(، مع ضرورة أن يكون عمل الصحافيني 
حتت إشراف املكاتب اإلعالمية يف مناطقه حصراً، واختمُتم البيان أبّن هذه الضوابط ليست هنائية، وإمنا قابلة للتغيري حبسب الظروف ودرجة تعاون 

الصحافيني والتزامهم مع املكاتب اإلعالمية.  
يف حني أصدر فريق العمل من أعضاء املكتب اإلعالمي املوحد جبل الزاوية اليوم »بياانً« )11/27(، أعلنوا فيه عن توقفهم عن العمل، بسبب 
الضغوطات والتهديدات اليت يتعرض هلا الفريق من قبل جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، كما أبلغنا أحد إعالميي املكتب أن معظم أعضاء الفريق 

اضطروا إىل مغادرة منطقة جبل الزواية بريف إدلب خوفاً على سالمتهم.

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.

 اإلعالمي ليث فارس
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