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اإلثنين 2 شباط 2015

من  اإلجمالي  القتلى  عدد  بلغ 
اإلعالميين ما اليقل عن 390 
نهاية  حتى  وذلك  إعالمياً، 
شهر كانون الثاني لعام 2015

محتويات التقرير:
أواًل: امللخص التنفيذي
ثانياً: مقدمة التقرير   
ثالثاً: تفاصيل التقرير 
رابعاً : شكر وتقدير

  أواًل: الملخص التنفيذي:

تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل: 
أواًل: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 إعالميني، يتوزعون كما 

يلي:
القوات احلكومية: قتلت إعالميان.

اجلماعات املتشددة:  
تنظيم داعش : قتل صحفياً يابانيًا

جبهة النصرة: قتلت إعالمياً واحداً.
 مجاعات مسلحة مل حتدد هويتها: قتلت إعالميان.

ثانياً: االعتقال أو الخطف: سجلنا 12 حاالت خطف واعتقال، يتوزعون كما يلي:
القوات احلكومية: سجلنا 3 حاالت اعتقال.

القوات الكردية: خطفت إعالمياً واحداً، ومت اإلفراج عنه الحقاً. 
اجلماعات املتشددة: 

تنظيم داعش: خطف صحفي. 
جبهة النصرة: خطفت إعالميان وأفرجت عنهما الحقاً، فيما أفرجت عن إعالميني 

آخرين كانا قد اعتقال خالل الشهر املاضي.
فصائل املعارضة املسلحة : خطفت 3 إعالميني ، أفرجت عن أحدهم يف وقت الحق.

مجاعات مل حتدد هويتها: خطفت إعالميان

ثالثاً: اإلصابات: سجلنا إصابة إعالميني على يد القوات احلكومية.  

رابعًا: االعتداء على الممتلكات:
القوات احلكومية: سجلنا حاليت اعتداء. 
املعارضة املسلحة: سجلنا حاليت اعتداء.

جبهة النصرة: حالة اعتداء.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست في نهاية حزيران/ 2011 
وهي منظمة مستقلة، محايدة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من 

قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.

مقتل 6 إعالميين، و12 آخرين ما بين خطف واعتقال، 
وإصابة 2 حصيلة شهر كانون الثاني 2015
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ثانياً: مقدمة التقرير:      
نتيجة تراكم اجلرائم واالنتهاكات حبق  للعمل اإلعالمي،  بيئة خطرية غري صاحلة  اليوم، إىل  السوري  الواقع اإلعالمي  حتول 
اإلعالميني، وفراغ الساحة اإلعالمية، وتفوق قوة السالح على قوة القلم والكلمة، وهذا بالتايل أدى إىل عدم االلتزام مببادئ 
وأخالقيات املهنة الصحفية وتراجع املصداقية والدقة واحليادية يف نقل األحداث، وتشويه احلقائق وطمسها، وصعوبة رصد 

احلدث، وتراجع العمل الصحفي املستقل ليطغى عليه مشهد اإلعالم املقاتل العسكري.

وزادت الصعوبات والعوائق اليت تواجه مهام العمل احلقوقي واإلعالمي، بالتزامن مع تدين وتراجع املصداقية اليت وصلت إىل 
حالة مرضية خطرية، جتلت يف الفوضى اإلعالمية واملعلومات املتضاربة واملضللة، فعسكرة وتسييس اإلعالم، وحالة النزيف 
الواقع  إليه  الذي وصل  الكبري  التدهور  الفاعلة على األرض، كانت أحد أسباب هذا  الكفاءات اإلعالمية  املستمرة ملعظم 

اإلعالمي.
إن عدم وجود محاية وجهود حثيثة وجادة حلماية حرية العمل اإلعالمي وإجياد البيئة املناسبة للعمل اآلمن، وسط األوضاع 
اليت ترتكب حبق اإلعالميني، وعدم وجود مؤسسات إعالمية احرتافية ذات  املستمرة  األمنية اخلطرية واجلرائم واالنتهاكات 
متويل مستقل، - ميكن هلا أن توفر التدريب والتأهيل احلقوقي واملهين مث التوظيف لديها من أجل االستقاللية املادية-، يشكل 
أبرز التحديات واملعوقات اليت يواجهها العمل اإلعالمي يف سوريا 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 وجمريات األحداث، وتكميم األفواه، وحجب الصورة والكلمة، تؤكد 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما مُيكن إنقاذه من العمل اإلعالمي يف سوريا، 
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 سوريا.

ثالثاً: تفاصيل التقرير: 
أ: االنتهاكات من قبل القوات الحكومية: 

القتل خارج نطاق القانون:  
1 - يوم اإلثنني 5/ كانون الثاين/ 2015، قضى اإلعالمي حممد 
برصاص  الرأس  يف  إصابته  نتيجة  جبراحه  متأثراً  احلليب«  جنار«قيس 
تبعد حنو 7  اليت  املالح،  منطقة  احلكومية يف  للقوات  تابع  قناص 
كم مشال مدخل مدينة حلب الشمايل، بتاريخ 15/ كانون األول/ 
2014، وذلك أثناء تغطيته األحداث فيها، ويذكر أنه ُأجريت له 
تويف يف  أن  إىل  غيبوبة  وبقي يف حالة  علميات جراحية  بعدها 5 

مشفى كلس برتكيا.

2- يوم األربعاء 28/ كانون الثاين/ 2015، قضى اإلعالمي سعيد الربناوي »مدير القسم اإلعالمي باملكتب اإلغاثي املوحد 
قطاع دوما« متأثراً جبراحه جراء إصابته بقصف القوات احلكومية ملدينة دوما بريف دمشق يف اليوم السابق.  

محمد من أبناء بلدة مارع بريف حلب ومن سكان حي صالح
الدين بمدينة حلب.
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اإلصابات: 
سلطان  تعرض مصطفى  الثاين/ 2015،  1/ كانون  اخلميس  يوم 
يده  يف  بشظايا  إلصابة  حلب،  مدينة  يف  األناضول  وكالة  مصور 
حلب  يف  الربيج  منطقة  احلكومية  القوات  قصف  نتيجة  وخصره، 
أثناء تغطيته االشتباكات اجلارية فيها بني القوات احلكومية  وذلك 

والعناصرالتابعة للجبهة اإلسالمية.

االعتقال والخطف:  
1- يوم اجلمعة 9/ كانون الثاين/ 2015، مت اعتقال اإلعالمي »أبو دجانة احلموي« من قبل رجال األمن التابعني للقوات 

احلكومية من مكان إقامته يف حي الصابونية مبدينة محاة. 
2- يوم الثالثاء 13/ كانون الثاين/ 2015، مت اعتقال اإلعالمي ) ا. ب مت التحفظ على االسم (، من قبل القوات احلكومية 

من مكان إقامته يف مدينة محاة. 
3- يوم األحد 18/ كانون الثاين/ 2015، مت خطف الكاتب إبراهيم فرحان اخلليل من قبل ميليشيات تابعة للقوات احلكومية 
باحلسكة، وهو خريج كلية  الكرد  الكتاب  احتاد  اخلليل يشغل منصب رئيس فرع  أن  )املقنعني( يف مدينة احلسكة، ويذكر 

اآلداب، له كتب عديدة مرتمجة إىل اللغة الكردية.

االعتداء على الممتلكات: 
فجر يوم اإلثنني 29/ كانون األول/ 2014، مت استهداف مكتب »وكالة سوريا برس لألنباء« يف دوما بريف دمشق بصاروخ 
موجه من طريان القوات احلكومية، ما أدى إىل وقوع أضرار مادية يف املكتب وفقدان الوكالة االتصال مع مدير مكتبها 
صاحل صاحل امللقب »آرام الدوماين« مدة ثالثة أيام، ليتبني فيما بعد وجوده يف مشفى ميداين وقد تعرض إلصابات طفيفة. 
حتدث فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل صاحل، وأخربنا إضافة ملا سبق أنه تعرض مساء يوم األحد يف 28/ كانون 
األول/ 2014، إلطالق نار بينما كان يقود سيارته يف وادي عني ترما بريف دمشق، حيث مت إطالق عشر رصاصات تقريباً 
على سيارته من قبل قناصة تابعة للقوات احلكومية دون أن يصاب، كان ذلك أثناء قيامه بالتصوير يف الغوطة الشرقية إلنتاج 

فيلم وثائقي عنها. 
كما أخربنا أنه يتعرض لتهديدات مستمرة منذ حنو مثانية أشهر من قبل جمهولني، من أجل التوقف عن التغطية اإلعالمية يف 

الغوطة.  

ب: االنتهاكات من قبل القوات الكردية:  
الخطف: 

يوم السبت 17/ كانون الثاين/ 2015، مت اعتقال أزاد مجكاري »مراسل قناة راداو 
املالكية  مدينة  الدميقراطي يف  االحتاد  التابعة حلزب  األسايش  قوات  من  الفضائية« 

مبحافظة احلسكة، وقد أفرج عنه يف اليوم نفسه بعد التحقيق معه.

ج : االنتهاكات من قبل الجماعات المتشددة: 
تنظيم داعش:

القتل خارج نطاق القانون:  
يوم السبت يف 31/ كانون الثاين/ 2015، نشر تنظيم داعش تسجياًل مصوراً يظهر 
التنظيم رسالة سبقت عملية  الياباين كينجي جوتو جاو، وبث  فيه ذبح الصحفي 
جاءت  أهنا  القتل،  عملية  تنفيذ  عن  واملسؤول  بامسها   املتحدث  عرب  الذبح 

مصطفى سلطان مصور وكالة األناضول

 أزاد جمكاري »مراسل قناة راداو الفضائية«
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للتحالف  االنضمام  ملا وصفه »محاقة« يف  اليابان  ارتكاب  بسبب 
املضاد للتنظيم ، وإن اليابان مل تدرك أن التنظيم بات ميتلك »القوة 
و السلطة وجيشاً كاماًل، ومحل التنظيم رئيس الوزراء االياباين »آيب« 
املسؤولية بسبب قراره باملشاركة يف احلرب ضد التنظيم، وأنه سيستمر 
»الكابوس  أن   معترباً  اليابانيون  وجد  ما  حيث  الذبح  بعمليات 

الياباين« قد بدأ.

ويذكر أنه يوم 27/ كانون الثاين/ 2015، نشر تنظيم داعش شريطاً صوتياً مسجاًل تظهر فيه صورة الصحفي الياباين كينجي 
جوتو جاو حاماًل لوحة تظهر فيها صورة الطيار األردين األسري لدى التنظيم معاذ الكساسبة، ونقل الصحفي بصوته عرض 
التنظيم إطالق سراح جوتو جاو مقابل إطالق سراح معتقلة للتنظيم يف سجون األردن تدعى ساجدة الريشاوي. كان ذلك 
قبل أن يعدل التنظيم عن طلبه وهو فدية مالية قدرها 200 مليون دوالر مقابل اإلفراج عن جوتو جاو وزميله الرهينة الياباين 
الثاين هارونا يوكاوا حمذراً من أهنما سيذحبان خالل اثنتني وسبعني ساعة، إال أن التنظيم نشر بعدها شريطاً مسجاًل يظهر فيه 

صورة جوتو جاو حيمل لوحة عليها صورة زميله مقطوع الرأس.  
الصحفي جوتو كان قد حصل على ترخيص من قبل اجلبهة اإلسالمية لدخول سوريا عرب مدينة حلب، وغّرد آخر مرة على 
حسابه على موقع »تويرت« من مدينة عني العرب »كوباين«، ومن مث اختطف أثناء انتقاله من مدينة حلب إىل مدينة الرقة 

أوائل تشرين األول/ 2014 من قبل تنظيم داعش.
جوتو كان قد أسس عام 1996 شركة إلنتاج أفالم وثائقية تتناول الشرق األوسط ومناطق أخرى ملصلحة قنوات يابانية، 
وأطلق عليها اسم »اندبندنت برس«، أما الرهينة الثاين فقد دخل سوريا يف متوز/ عام 2014، ويُعتقد أنه كان يعمل سابقاً 

يف إحدى الشركات األمنية اخلاصة يف اليابان.  

جبهة النصرة:  
القتل خارج نطاق القانون: 

يوم اإلثنني 26/ كانون الثاين/ 2015، قتل اإلعالمي وليد القاسم »مراسل شبكة حلب نيوز« يف سجون دار القضاء التابع 
جلبهة النصرة حبريتان، حيث وصل بالغ رمسي لذوي القاسم من دار القضاء يذكر هلم مقتله يف السجن على يد مجاعة مسلحة 

عاملة على األرض دون معرفة تفاصيل أخرى.
ويذكر أن القاسم كان معتقاًل لدى جبهة النصرة منذ تاريخ 12/ تشرين األول/ 2014، حيث اعتقلته عندما كان برفقة 

عناصر من ألوية فجر احلرية يف طريق العودة من الريف الشمايل إىل مدينة حلب. 
بالغ صادرعن دار القضاء يف حريتان حول مقتل وليد القاسم يف السجن

الخطف:   
1- يوم األربعاء 7/ كانون الثاين/ 2015، خطف اإلعالمي معد باريش »عضو يف 
املكتب اإلعالمي لسراقب اليوم« مع زميله وثاب العزو من قبل عناصر تابعة جلبهة 
النصرة، بينما كانوا يف طريقهم من باب اهلوى إىل مدينتهم سراقب بريف إدلب، وقد 

أفرج عنهما الحقاً يوم السبت يف 31/ كانون الثاين/ 2015.

2- يوم األربعاء 7/ كانون الثاين/ 2015، خطف اإلعالمي وثاب العزو مع زميله معد 
باريش من قبل عناصر تابعة جلبهة النصرة بينما كانوا يف طريقهم من باب اهلوى إىل مدينتهم 
سراقب بريف إدلب، وقد أفرج عنهما الحقاً يوم السبت يف 31/ كانون الثاين/ 2015.

 الصحفي الياباني كينجي جوتو جاو

اإلعالمي معد باريش
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اإلفراج: 
 يوم األحد 4/ كانون الثاين/ 2015، أفرجت جبهة النصرة عن اإلعالمي أمحد اجلدعان »مراسل شبكة بصمة سوريا«، 
وشقيقه املصور محود اجلدعان، وذلك بعد أن كانا معتقلني لديها منذ 28/ كانون األول/ 2014، أثناء محلة دهم واعتقاالت 

شنتها النصرة على قرية جوزف بريف إدلب، ويذكر أن الشقيقني من مدينة كفر نبل بريف إدلب.  

يوم األحد 4/ كانون الثاين/ 2015، أفرجت جبهة النصرة عن املصور محود اجلدعان وشقيقه اإلعالمي أمحد اجلدعان، بعد 
أن كانا معتقلني لديها منذ 28/ كانون األول/ 2014، أثناء محلة دهم واعتقاالت شنتها النصرة على قرية جوزف بريف 

إدلب، ويذكر أن الشقيقني من مدينة كفر نبل بريف إدلب.  

انتهاكات أخرى: 
يوم السبت 17/ كانون الثاين/ 2015، قامت عناصر من تنظيم جبهة النصرة مبدامهة واقتحام كل من مركز املكاتب الثورية 
ومقر راديو فريش، ووجهوا إهانات للعديد من الناشطني يف املركز، وقاموا بضرب اإلعالمي هادي العبد اهلل وووجهوا إليه 
اهتامات بالعمالة جلهات أجنبية، وقد انسحبت العناصر من املقرات دون اعتقال أو مصادرة أي من الناشطني أو األجهزة 

واملعدات.
احلجة اليت مت االقتحام هبا للمراكز املذكورة، بالغ يفيد أن كاًل منها مقر لطباعة جملة »سوريتنا« اليت تطبع يف اخلارج وتوزع 

يف الداخل. 

ح: االنتهاكات من قبل فصائل المعارضة المسلحة: 
الخطف: 

1- يوم األحد 4/ كانون الثاين/ 2015، مت اعتقال أمري الشامي »إعالمي وناطق باسم كتيبة جيش األمة« من قبل عناصر 
تابعة لكتيبة جيش اإلسالم يف مدينة دوما بريف دمشق.

2 - يوم األحد 4/ كانون الثاين/ 2015، مت اعتقال طاهر فليطاين »إعالمي يف كتيبة جيش األمة« من قبل عناصر تابعة 
لكتيبة جيش اإلسالم يف مدينة دوما بريف دمشق. 

3- يوم اإلثنني 19/ كانون الثاين/ 2015، مت خطف اإلعالمي والرسام مجعة موسى، املعروف باسم »اإلعالمي املرح«، يف 
حي السكري مبدينة حلب من قبل عناصر شعبة املعلومات التابعة للجبهة الشامية، بتهمة توزيع جملة »سوريتنا« اليت مت منعها 

من قبل شعبة املعلومات بسبب تضامنها مع شاريل ايبدو، وقد أفرج عنه يف اليوم التايل بعد التحقيق معه.

انتهاكات أخرى: 
التابعة للكتائب اإلسالمية يف حلب بالتعاون مع حركة  يوم األحد 18/ كانون الثاين/ 2015، صادرت شعبة املعلومات 
الشام« و«متدن« وأحرقتها، وأعلنت  بلدي«، »صدى  الشام«، األعداد األخرية من صحف »سوريتنا«، »عنب  »أحرار 
الشعبة يف تسجيل نشرته منع تداول تلك اجلرائد واجملالت؛ بسبب تأييدها جمللة »شاريل إيبدو« اليت أساءت إىل النيب حممد 

على حد تعبريها.
يُذكر أن شعبة املعلومات: جهاز أمين مبثابة فرع »االستخبارات« الثورية، ومهمته متابعة األشخاص الذين 
ُيشك بتبعيتهم للنظام أو جلهات »خارجية«، واعتقاهلم للتحقيق معهم وحماكمتهم، وقد صادق قادة فصائل 
عسكرية عدة يف حمافظة حلب من بينهم قائد »اجلبهة الشامية« عبد العزيز سالمة، على قرار تشكيل »شعبة 

املعلومات« بداية العام احلايل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSnJLa296Z0dYSHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQzJDZm9mX21aZ0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2eVVraEs3c3ZvcFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2cUh0QTZWekVaeUk/view
https://www.youtube.com/watch?v=pO_idztSMwA
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د: االنتهاكات من قبل جماعات لم تحدد هويتها:  
القتل خارج نطاق القانون:

احمللية  التنسيق  اغتيال اإلعالمي ضرار موسى اجلاحد »طبيب وعضو جلان  الثاين/ 2015، مت  يوم اخلميس 1/ كانون   •
واملكتب اإلعالمي« يف مدينة ابطع مبحافظة درعا، بأربع رصاصات على أيدي مسلحني جمهولني، وذلك بعد أن اقتحموا 

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

• يوم اخلميس 1/ كانون الثاين/ 2015، مت اغتيال اإلعالمي فايز إبراهيم أبو حالوة، مع اإلعالمي ضرار اجلاحد واثنني 
آخرين على أيدي مسلحني جمهولني يف مدينة ابطع مبحافظة درعا، وذلك بعد أن اقتحموا منزل ضرار لياًل وأطلقوا النار عليه 

وعلى 3 آخرين كانوا معه يف املنزل.
يذكر أن إبراهيم أبو حالوة من مواليد بلدة ابطع عام 1971، خريج كلية العلوم قسم رياضيات.

الخطف: 
1- يوم السبت 17/ كانون الثاين/ 2015، قام مسلحون مل حتدد هويتهم باعتقال اثنني من مراسلي إذاعة هوى مسارت )مت 

التحفظ على أمسائهم( يف قرية راشا بريف حمافظة إدلب، ويُذكر أن اإلعالميني من قلعة املضيق مبحافظة محاة.

رابعاً: شكر وتقدير

كل الشكر والتقدير ألهايل الضحايا وأقربائهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من كافة اجملاالت، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم 
معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحايا. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2eWxCQXdDUldjTXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NEI3LTNlUVRiamc/view

