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اإلثنني 4 متوز 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

اثنياً: منهجية التقرير. 
اثلثاً: ملخص تنفيذي. 
رابعاً: تفاصيل التقرير. 
خامساً: التوصيات 

شكر وعزاء

مقتل 45 إعالمياً، واعتقال وخطف 27 وإصابة 38 آخرين يف النصف األول 
من عام 2016

بينهم مقتل 12 إعالمياً، واعتقال وخطف 4، وإصابة 15 يف حزيران

أواًل: المقدمة: 
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.

املسلح،  الكفاح  الشعيب ويف  البارز يف احلراك  االهتمام بدور اإلعالميني  ومن منطلق 
تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وبشكل شهري إبصدار تقرير يرصد االنتهاكات 

اليت يتعرضون هلا.
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 الذي يقرتب من أهداف عسكرية فإنه يفعل 
يعترب من ضمن  قد  احلالة  استهدافه يف هذه  اخلاصة، ألن  بناء على مسؤوليته  ذلك 
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:
»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«.

منذ بدء سراين بيان وقف األعمال العدائية شهدت خمتلف احملافظات السورية تراجعاً 
معدالت  2011 يف  آذار  منذ  السابقة  األشهر  مع  مقارنة  نسبياً،  وجيداً  ملحوظاً 
القتل، واحلديث بشكل رئيس عن املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة؛ ألن بقية 
مناطق السيطرة كمناطق سيطرة حزب االحتاد الدميقراطي الكردي ومناطق سيطرة النظام 
السوري الختضع للقصف اجلوي الكثيف اليومي والذي يعترب املتسبب الرئيس يف قتل ما 
اليقل عن %60 من الضحااي، وتدمري املباين وتشريد أهلها. لكن على الرغم من كل 
ذلك فإن اخلروقات مل تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري وحلفائه، الذي 

يبدو أنه املتضرر األكرب من استمرار وقف األعمال العدائية.

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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وبعد يوم واحد من إعالن اهليئة العليا للمفاوضات أتجيل مشاركتها يف مباحثات جنيف يف 19/ نيسان املاضي عاودت 
القوات احلكومية والقوات الروسية قصفها للمناطق اخلارجة عن سيطرة النظام السوري لتعود وترية القتل إىل ماكانت عليه قبل 

اتفاق وقف األعمال العدائية.

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.
 

ثانيًا: 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 متاماً. 
يعتمد هذا التقرير بشكل رئيس على أرشيف وحتقيقات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -من املمكن االطالع على منهجية 
الشبكة 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 متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت. 

ثالثًا: الملخص التنفيذي: 

•  حصيلة االنتهاكات حبق اإلعالميني يف النصف األول من عام 2016:
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف النصف األول من عام 2016 على النحو التايل: 

ألف: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 45 إعالمياً، يتوزعون على النحو التايل:
القوات احلكومية: قتلت 14 إعالمياً، بينهم سيدة و3 بسبب التعذيب.  -  

القوات الروسية: قتلت 6 إعالميني.  -  
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  

تنظيم داعش: قتل 14 إعالمياً بينهم سيدة.
فصائل املعارضة املسلحة: قتلت 6 إعالميني.  -  
اإلدارة الذاتية الكردية: قتلت إعالميني اثنني.  -  

جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت 3 إعالميني.  -  

ابء: االعتقال: سجلنا 19 حالة اعتقال مت اإلفراج عن 17 منها، و9 حاالت إفراج، يتوزعون على النحو التايل:
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القوات احلكومية: سجلنا حاليت اعتقال مت اإلفراج عنهما، وحاليت إفراج.  -  
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  

جبهة النصرة: سجلنا 7 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها )إحداها لسيدة(، و4 حاالت إفراج.
فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتقال، و5 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها و3 حاالت إفراج.  -  

قوات اإلدارة الذاتية الكردية: سجلنا حالة اعتقال، و3 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها.  -  

اتء: اخلطف: سجلنا 8 حاالت خطف مت اإلفراج عنها من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها.

اثء: اإلصاابت: سجلنا 38 إصابة، توزعت على النحو التايل:
القوات احلكومية: 21 إصابة.  -  
القوات الروسية: 6 إصاابت.  -  

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  
تنظيم داعش: 3 إصاابت.

فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا إصابتني.  -  
قوات اإلدارة الذاتية: إصابة واحدة.  -  

جهات مل نتمكن من حتديدها: 5 إصاابت.  -  
جيم: انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا 10 انتهاكات حبق اإلعالميني، توزعت على النحو التايل:

القوات احلكومية: 4 حوادث.  -  
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  

جبهة النصرة: حادثة واحدة
فصائل املعارضة املسلحة: 3 حوادث.  -  

جهات مل نتمكن من حتديدها: حادثتني.  -  

حصيلة االنتهاكات حبق اإلعالميني يف حزيران 2016:  •  

تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف حزيران 2016 على النحو التايل: 
ألف: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 12 إعالمياً، يتوزعون على النحو التايل:

القوات احلكومية: قتلت 4 إعالميني، أحدهم بسبب التعذيب.  -  
القوات الروسية: قتلت 3 إعالميني.  -  

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  

تنظيم داعش: قتل 4 إعالميني.
جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت إعالمياً واحداً.  -  

ابء: االعتقال واإلفراج: سجلنا حاليت اعتقال مت اإلفراج عنهما وحالة إفراج، يتوزعون على النحو التايل:
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- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
جبهة النصرة: سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها.

-  فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة إفراج واحدة.
-  قوات اإلدارة الذاتية الكردية: سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها.

اتء: اخلطف: سجلنا حاليت خطف مت اإلفراج عنهما من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها.

اثء: اإلصاابت: سجلنا 15 إصابة، توزعت على النحو التايل:
- القوات احلكومية: 7 إصاابت.
- القوات الروسية: 4 إصاابت.

- جهات مل نتمكن من حتديدها: 4 إصاابت.
جيم: انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا حادثتني على يد فصائل املعارضة املسلحة.

 

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

- القتل خارج نطاق القانون: 
الناشط اإلعالمي أسامة حممد  األحد 5/ حزيران/ 2016 قضى 
القوات  مدفعية  مصدرها  مدفعية  قذيفة  سقوط  جراء  مجعة  فؤاد 
احلكومية املتمركزة يف حي الراموسة على حي املشهد، واليت أصابت 
سيارة اإلسعاف اليت كان فيها، حيث كان يف طريقه لتغطية القصف 

الذي يتعرض له احلي من قبل القوات احلكومية. 
أسامة، مصور لدى وكالة اميجز اليف »Images live«، من 
أبناء بلدة تقاد بريف حمافظة حلب، مواليد 1997، حاصل على 

الشهادة الثانوية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع مجعة مجعة شقيق اإلعالمي أسامة مجعة الذي أفادها مبا يلي:

»بينما كان شقيقي متوجهاً يف سيارة اإلسعاف ليوثق القصف على حي املشهد يف حلب، تعرض لقصف 
مدفعي من مدفعية الراموسة، ما أدى إىل إصابته بعدة شظااي يف الرأس وشظية يف ظهره ويف يده وقدمه ومت 

إسعافه مباشرة إىل مشفى الزرزور حيث وافته املنية الساعة الثالثة عصراً«.

http://www.sn4hr.org
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الثالاثء 7/ حزيران/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حسان املصري 
فصائل  بني  للمعارك  تغطيته  أثناء  داببة  قذيفة  بشظااي  إصابته  إثر 
املعارضة املسلحة والقوات احلكومية على اجلبهة الغربية اجلنوبية ملدينة 

داراي يف حمافظة ريف دمشق.
حسان املعروف حبسان الديراين، مصور لدى لواء شهداء اإلسالم 
أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة داراي مبحافظة ريف 
جبامعة  الشريعة  يف كلية  جامعي  طالب   ،1992 مواليد  دمشق، 

دمشق سنة أوىل، أعزب.

احلسني  بالل  املصور  وفاة  تؤكد  معلومات  وردتنا   2016 حزيران/   /17 اجلمعة 
مدينة  يف  العسكرية  املخابرات  لشعبة  التابع   215 الفرع  داخل  التعذيب  بسبب 
دمشق، اجلدير ابلذكر أن القوات احلكومية اعتقلته من مقر إقامته يف مدينة دمشق 

عام 2012.
بالل، مصور لدى التلفزيون العريب السوري، من أبناء حمافظة القنيطرة، كان يبلغ من 

العمر عند اعتقاله 32 عاماً.

الثالاثء 21/ حزيران/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عبد الواحد حممد رمضان 
مدفعية  قذيفة  بشظااي   2016 9/ حزيران/  اخلميس  يوم  إصابته  جراء  الغين  عبد 
احلكومية  القوات  بني  لالشتباكات  اإلعالمية  تغطيته  خالل  احلكومية،  القوات 

وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة املالح مبحافظة حلب.
عبد الواحد، مصور لدى مركز عندان اإلعالمي وفيلق الشام أحد فصائل املعارضة 
 ،1993 عام  مواليد  من  حلب،  حمافظة  بريف  عندان  مدينة  أبناء  من  املسلحة، 

حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.

- اإلصاابت:
السبت 4/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد األاتسي بشظااي قذيفة داببة القوات احلكومية، ما أدى إىل 
إصابته جبراح يف الرأس والظهر، وذلك أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية 

على جبهة خلصة بريف حمافظة حلب اجلنويب.
حممد املعروف بشاعر الريف احلليب، مراسل وكالة ثقة، من أبناء مدينة كفر محرة بريف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 22 عاماً، 

طالب يف كلية احلقوق جبامعة حلب احلرة، أعزب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQVAxbzNqODZXRGc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRDVCLWIwLWg4VU0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSUllV3VWLXo2MGM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRkxZbkJ4ZEhqdGc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheGdUVkwteVF4eVE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhV1FLTFpxVUhKV1E
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcG9wNTlMcmFFcUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheXJ1dkczSzdmQms
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhR3dkTGZzdkgzTFU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbFdtOWVYaDVaYlE
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRGxBWGNJWDYxeUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhSUllV3VWLXo2MGM/view
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQ2pqenVoYU0tOTQ
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي حممد األاتسي، الذي أفادها مبا يلي:

»بينما كنا نوثق املعارك على جبهة خلصة بريف حمافظة حلب، تعرضنا يف أحد األماكن املكشوفة لقصف 
الدابابت احلكومية، سقطت إحدى القذائف قريب ما أدى إىل إصابيت بثالث شظااي يف الرأس وشظية يف 

ظهري، وأسعفت مباشرة إىل أقرب مركز طيب«.

األحد 5/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي براء جبلي جبراح يف رأسه وبطنه جراء إصابته بشظااي برميل متفجر ألقاه 
طريان النظام املروحي على حي القاطرجي مبدينة حلب اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

براء املعروف ببهاء احلليب، يعمل مراساًل لصاحل وكالة األانضول ومصوراً لدى مركز حلب اإلعالمي، من أبناء مدينة الباب 
بريف حمافظة حلب، مواليد 1997، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

الثالاثء 14/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد عدانن عامر 
بشظااي يف رأسه جراء سقوط برميل متفجر ألقاه طريان النظام املروحي على 
منطقة جسر احلج يف حي الفردوس مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، أثناء تغطيته اإلعالمية للقصف الذي يتعرض له احلي من 

قبل القوات احلكومية.
أبناء  العبد هللا، انشط إعالمي مستقل، من  املعروف هبادي  حممد عدانن 
مدينة القصري بريف حمافظة محص، مواليد 1987، حاصل على إجازة من 

معهد التمريض من جامعة تشرين، أعزب.

الثالاثء 14/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي خالد زهري العيسى 
بشظااي يف رأسه جراء سقوط برميل متفجر ألقاه طريان النظام املروحي على 
منطقة جسر احلج يف حي الفردوس مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، أثناء تغطيته اإلعالمية للقصف الذي يتعرض له احلي من 

قبل القوات احلكومية.
أبناء  خالد، مصور مستقل وعضو املكتب االعالمي ملدينة كفر نبل، من 
مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 24 عاماً، حاصل على 

الشهادة اإلعدادية، أعزب.

األربعاء 15/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد إمساعيل بطلقات قناص القوات احلكومية )طلقتني يف زنده 
وطلقة يف كف يده(، أثناء تغطيته لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة حي بستان الباشا 

يف حمافظة حلب.
أمحد، مصور لدى فرقة السلطان مراد إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء حي جب القبة مبدينة حلب، مواليد 1993، 

حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbFE5bWZlM3gyVlE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMmxjOEp3WU4yYWs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVXhoelRYc2M5c1k
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhemFrRVEySHp0NDA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWENWX0VVOVVpQUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWENWX0VVOVVpQUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVzZLRGdFVF9IYXM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZnBHWndkSEZwbzA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhT21MUWxsR2JWRTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhT21MUWxsR2JWRTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcHNpMmtWMmt2UEU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZnBHWndkSEZwbzA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhN0Q3d2lDaFVJQkU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWlEtYnFtdlBWY2M
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTUV0UGtodTBUV2c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWHdDRmlsNllLU2c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhN0Q3d2lDaFVJQkU
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhVzZLRGdFVF9IYXM/view
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السبت 18/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي معن حسن الشنان جبراح ورضوض يف جسده، جراء سقوط برميل 
املعارضة  املروحي احلكومي ابلقرب منه يف حي ضهرة عواد مبحافظة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل  الطريان  ألقاه  متفجر 

املسلحة.
معن، مصور لدى فريق صناع البسمة السورية، من أبناء حمافظة حلب، مواليد 1992، طالب يف املعهد التقين للحاسوب 

يف جامعة حلب، أعزب.

يف  احلكومية  القوات  مدفعية  قذيفة  بشظااي  اللطيف  عبد  ايسر  اإلعالمي  الناشط  أصيب   2016 حزيران/   /26 األحد 
خاصرته، وذلك خالل تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية على جبهة املالح بريف 

حمافظة حلب.
ايسر، مصور لدى حركة أحرار الشام إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة الباب بريف حمافظة حلب، مواليد 

1981، حاصل على الشهادة الثانوية الشرعية، متزوج ولديه طفالن.

ابء: االنتهاكات من قبل القوات الروسية:
- القتل خارج إطار القانون:

جراء  جواد  حممد  حممود  اإلعالمي  الناشط  قضى   2016 حزيران/   /19 األحد 
إصابته بشظااي صاروخ يف معظم أحناء جسده، جراء قصف طريان حريب يزعم أنه 
روسي السيارة اليت كانت تقله إىل جامعته يف قرية الداان بريف حمافظة إدلب على 

طريق الكاستيلو مبحافظة حلب.
حممود، حمرر يف جملة حرب، من أبناء حمافظة حلب، مواليد 1994، طالب جامعي 

سنة اثلثة يف كلية اهلندسة املعلوماتية يف جامعة حلب احلرة، أعزب.

اإلثنني 27/ حزيران/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عبد اخلالق ديبو حجو، جراء 
إصابته بشظااي صاروخ أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف طائرات حربية يزعم أهنا روسية 

جلبهة املالح بريف حمافظة حلب. 
عبد اخلالق، مصور لدى حركة نور الدين الزنكي إحدى فصائل املعارضة املسلحة، 
من أبناء بلدة قبتان اجلبل بريف حمافظة حلب، مواليد 1996، حاصل على الشهادة 

اإلعدادية، أعزب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUk85QjRaRFZNanc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhb09ERmtGem5XeFE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcGhENmVTdm8wNHc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNTE4WlZCX0JiUWc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOUtCX0M4bGJDRGc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQkNyMU5XQURHQjg
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhNTE4WlZCX0JiUWc/view
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQkNyMU5XQURHQjg
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العزيز،  الناشط اإلعالمي عقيل رسالن عبد  اإلثنني 27/ حزيران/ 2016 قضى 
جراء إصابته بشظااي صاروخ أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف طائرات حربية يزعم أهنا 

روسية جلبهة املالح بريف حمافظة حلب.
عقيل، مصور لدى حركة نور الدين الزنكي إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من 
أبناء بلدة قبتان اجلبل بريف حمافظة حلب، مواليد 1996، حاصل على الشهادة 

اإلعدادية، متزوج.

- اإلصاابت:
اجلمعة 3/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي سامي مصطفى الرج بشظااي صاروخ أصابت يده اليسرى وقدمه اليمىن 
ورأسه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدينة حريتان بريف حمافظة حلب، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
سامي، مدير املركز اإلعالمي يف مدينة عندان وعضو يف املكتب اإلعالمي لقوى الثورة السورية يف مدينة حلب، من أبناء مدينة 
عندان يف ريف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 25 عاماً، طالب جامعي يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب - سنة أوىل، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي سامي الرج الذي أفادها مبايلي:

بريف حلب ولدى  الفراغية مدينة حريتان  الروسي ابلصواريخ  الطريان احلريب  لتوثيق قصف  »عند خروجي 
وصويل إىل املوقع، استهدف الطريان املوقع نفسه ابلقصف مرة اثنية، ما أدى إىل إصابيت جبراح يف قدمي اليمىن 
وكسر يف يدي اليسرى ورضوض يف الرأس، واجلدير ابلذكر أنين تعرضت أربع مرات لإلصابة قبل اآلن، حيث 
أصبت قبل ثالثة أشهر أثناء تغطييت للمعارك بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية يف حي مجعية 

الزهراء مبحافظة حلب بشظية قذيفة املدفعية احلكومية ومازالت مستقرة داخل رأسي حىت اآلن«.

األحد 5/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حممد صبحي رشيد برضوض يف خمتلف أحناء جسده جراء سقوط 
صاروخ قربه أثناء تغطيته قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب.

أمحد، مدير املكتب اإلعالمي يف مدينة دارة عزة ومصور لدى وكالة ثقة، من أبناء مدينة دارة عزة، مواليد 1986، حاصل 
على إجازة يف قسم علم االجتماع من كلية اآلداب، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد رشيد، الذي أفادها مبا يلي:

الروسي غارة ابلصواريخ على مدينة دارة عزة يف 5/ حزيران/ 2016، ذهبت برفقة  »شّن الطريان احلريب 
اإلعالميني رضا احلاج بكري وعلي الضعيف لتغطية احلدث، ولدى وصولنا إىل املوقع شن الطريان غارة اثنية 
مكان الغارة األوىل، فانبطحنا أرضاً جبوار حائط لنحتمي به، تسبب الصاروخ الذي سقط على بعد 25م 

تقريباً إبصابيت برضوض وآالم يف األذن بسبب صوت االنفجار«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVjZPYVJEZ2ZKN00
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSlRMOW9IcnZPMDA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSlRMOW9IcnZPMDA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaGxpRHZrSHFmWlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0clJOYzVFMVF3VDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0clJOYzVFMVF3VDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aDF1WlYyUVYwbW8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVjZPYVJEZ2ZKN00
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األحد 5/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي رضا حاج بكري جبراح يف قدميه ورضوض ابليد جراء إصابته بشظااي 
صاروخ أثناء تغطيته قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب.

رضا، انشط إعالمي لدى املكتب اإلعالمي يف دارة عزة، من أبناء مدينة دارة عزة حبلب، مواليد 1991، طالب يف السنة 
الثانية بكلية احلقوق.

األحد 5/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي علي الضعيف برضوض بسيطة يف الظهر جراء سقوط  صاروخ ابلقرب 
منه أثناء تغطيته قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب.

علي، انشط إعالمي من مدينة دارة عزة حبلب، مواليد 1994.

اتء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه تنظيم الدولة اإلسالمية(:

- القتل خارج نطاق القانون: 
السبت 25/ حزيران/ 2016 نشر املكتب اإلعالمي التابع لتنظيم داعش يف حمافظة 
دير الزور إصداراً مرئياً  بعنوان »وحي الشيطان« يظهر فيه قتل الناشط اإلعالمي 
سامر حممد العبود ذحباً ابلسكني، بتهمة الردة، بعد أن مت اعتقاله منذ قرابة 7 أشهر.
سامر، مدير شبكة تفاعل التنموية وهو أحد مؤسسي صفحة تنسيقية إذاعة دير الزور 
احلرة، من أبناء حمافظة دير الزور، يبلغ من العمر 33 عاماً، طالب جامعي، أعزب.

السبت 25/ حزيران/ 2016 نشر املكتب اإلعالمي التابع لتنظيم داعش يف حمافظة 
دير الزور إصداراً مرئياً  بعنوان »وحي الشيطان« يظهر فيه قتل الناشط اإلعالمي 
سامي جودت الرابح عن طريق لصق عبوة متفجرة حباسبه احملمول، بتهمة التصوير 
أنه  ابلذكر  اجلدير  الدويل،  التحالف  لقوات  داعش  تنظيم  ومقرات  مواقع  وإعطاء 

معتقل لدى التنظيم منذ قرابة 7 أشهر.
عاماً،   28 العمر  من  يبلغ  الزور،  دير  حمافظة  أبناء  من  مستقل،  إعالمي  سامي، 

أعزب.

السبت 25/ حزيران/ 2016 نشر املكتب اإلعالمي التابع لتنظيم داعش يف حمافظة 
دير الزور إصداراً مرئياً  بعنوان »وحي الشيطان« يظهر فيه قتل الناشط اإلعالمي 
حممود شعبان احلاج خضر خنقاً بواسطة سلسلة حديدية، بتهمة الردة، قام التنظيم 

ابعتقال حممود قبل قرابة 8 أشهر.
حممود، مسؤول إذاعة قناة اآلن يف مدينة دير الزور، متزوج.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cjlnOEVhajJPd1E
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGZSN3hyRWdHZFk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=404&token=PdoFeJKWAVMEQm6x1KreEmlmHb3eRRew
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhR0oxbzRYV3FEeE0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=404&token=PdoFeJKWAVMEQm6x1KreEmlmHb3eRRew
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMmJfOWNYSjBfV00
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdVVuZzNKSUJndms
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=404&token=PdoFeJKWAVMEQm6x1KreEmlmHb3eRRew
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMGdGTUFZYXZGUWs
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZ0hUMktCLTQxWGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdVVuZzNKSUJndms/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQUk0QzNCRmkzbDQ/view
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السبت 25/ حزيران/ 2016 نشر املكتب اإلعالمي التابع لتنظيم داعش يف حمافظة 
دير الزور إصداراً مرئياً  بعنوان »وحي الشيطان« يظهر فيه قتل الناشط اإلعالمي 
حممد مروان العيسى، بفصل رأسه عن جسده بواسطة سكني، بتهمة الردة، اجلدير 

ابلذكر أن التنظيم قام ابعتقاله بتاريخ 2/ تشرين األول/ 2015. 
حممد مروان املعروف مبحمد احلمصي، مراسل موقع اجلزيرة نت وأحد اعضاء تنسيقية 
شبكة الناطق اإلعالمية، من أبناء حمافظة دير الزور، مواليد 1975، حاصل على 

إجازة من معهد املساحة، متزوج.

- جبهة النصرة:
- االعتقال:

اجلمعة 3/ حزيران/ 2016 اعتقلت جبهة النصرة الناشط اإلعالمي هزاع عدانن اهلزاع من منزله يف مدينة كفر نبل بريف 
حمافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة كل من جبهة النصرة وفصائل املعارضة املسلحة، بسبب نشره منشوراً على إحدى صفحات 

التواصل اإلجتماعي »فيسبوك« ينتقد فيه تصرفات جبهة النصرة، مث أفرجت عنه السبت 11/ حزيران/ 2016.
هزاع، حمرر يف صحيفة املنطرة ومدرب للكوادر الصحفية لدى احتاد املكاتب الثورية، من أبناء مدينة كفر نبل بريف حمافظة 

إدلب، مواليد 1975، حاصل على إجازة يف احلقوق، متزوج ولديه 4 أطفال.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أمحد البيوش، املدير التنفيذي لراديو فرش، الذي أفادها مبا يلي:

»صباح يوم اجلمعة اعتقلت جمموعة تنتمي لتنظيم جبهة النصرة الناشط اإلعالمي هزاع عدانن اهلزاع من منزله يف كفر نبل، 
واقتادوه مبالبس النوم إىل جهة جمهولة، بسبب نشره عدة منشورات على صفحته على فيسبوك ينتقد فيها تصرفات التنظيم 

وعناصره.
وكان هزاع قد تعرض لتهديدات عدة من قبل التنظيم إثر تكرار نشره ملثل هذه املنشورات؛ ما دفعه لنشر اعتذار للتنظيم على 
صفحته اخلاصة، لكنه بعد أن رأى إصرار التنظيم وعناصره على املضي يف التجاوزات، اتبع نشر املنشورات اليت تنتقدهم؛ ما 

تسبب ابعتقاله«.

اثء: انتهاكات فصائل املعارضة املسلحة:
- اإلفراج:

األحد 12/ حزيران/ 2016 أفرجت حركة أحرار الشام اإلسالمية عن الناشط اإلعالمي فائز الدغيم، بعد اعتقاله 80 يوماً 
على خلفية انتقاده تصرفات احلركة حسب مقربني منه ونشره عدة مناشري على صفحته على موقع التواصل االجتماعي )فيس 

بوك( تتعرض للحركة.
فائز، انشط إعالمي، من أبناء بلدة جرجناز بريف حمافظة إدلب الشرقي، يبلغ من العمر 29 عاماً.

- انتهاكات أخرى:
األحد 12/ حزيران/ 2016 تعرض الناشط اإلعالمي عبد املنعم فاحل اخلليل للضرب املربح من قبل فرقة شباب السنة إحدى 
فصائل املعارضة املسلحة اليت اقتحمت منزله يف بلدة معربة بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
وذلك على خلفية منشور نشره على أحد مواقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« ينتقد فيه التصرفات الغري مسؤولة لبعض 

عناصر الفرقة، ما أدى إىل إصابته بكدمات يف وجهه وخمتلف أحناء جسده.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=404&token=PdoFeJKWAVMEQm6x1KreEmlmHb3eRRew
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRE5LbHN6LUpqbTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhd0p2b2xKcFJ0UG8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdlNCNWRHY3l2bk0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSEhXa2FPOTRlNlU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdm5CNkhUYXJTVWs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhakNZRS15b1NSaXc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhN0JmM2RfSVcwOEE
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhU1puNVRrVzVHQ0E/view
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عبد املنعم املعروف بــ حمامي معربة، رئيس املكتب اإلعالمي جمللس حمافظة درعا، من أبناء بلدة معربة بريف حمافظة درعا، 
حاصل على إجازة من كلية احلقوق جامعة دمشق، متزوج.

السبت 18/ حزيران/ 2016 اقتحم عناصر من االحتاد اإلسالمي ألجناد الشام -أحد فصائل املعارضة املسلحة- املكتب 
اإلعالمي يف بلدة الكسوة مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وقامت بتحطيم حمتوايته واالعتداء 

على من كان فيه.

جيم: انتهاكات قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
- االعتقال واإلفراج:

اإلثنني 13/ حزيران/ 2016 اعتقلت قوات سوراي الدميقراطية ) بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي -فرع حزب العمال 
الكردستاين( الكاتب دلكش مرعي من مكان إقامته يف بلدة آلة قوس، أفرج عنه يف اليوم نفسه.

دلكش، كاتب، من أبناء قرية آلة قوس بريف حمافظة احلسكة، يبلغ من العمر 55 عاماً.

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
- القتل خارج إطار القانون:

متأثراً  العيسى  اإلعالمي خالد زهري  الناشط  2016 قضى  24/ حزيران/  اجلمعة 
إبصابته بعدة شظااي يف رأسه ومعظم أحناء جسده، جراء انفجار عبوة انسفة زرعت 
أمام منزله يف حي الشعار يف حمافظة حلب اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة 
يوم اخلميس 16/ حزيران/ 2016، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بزرع العبوة 

حىت حلظة إعداد التقرير.
خالد، مصور مستقل وعضو يف املكتب االعالمي ملدينة كفر نبل، من أبناء مدينة 
الشهادة  على  حاصل  عاماً،   24 العمر  من  يبلغ  إدلب،  حمافظة  بريف  نبل  كفر 

اإلعدادية، أعزب.

- اإلصاابت:
اجلمعة 3/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي بسام أمحد املصطفى بعدة شظااي يف جسده جراء انفجار لغم أرضي 
على جبهة كفرغان بريف حمافظة حلب، أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم داعش، 

مل نتمكن من معرفة اجلهة اليت قامت بزرع اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.
بسام، مصور لدى لواء صقور اجلبل أحد فصائل املعارضة املسلحة ورئيس املكتب اإلعالمي ابلقاطع الشمايل حملافظة حلب، 
من أبناء قرية كنصفرة بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 25 عاماً، حاصل على إجازة من املعهد الطيب يف العالج الفيزايئي، 

متزوج.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي بسام أمحد املصطفى الذي أفادها بروايته:

»بينما كنت أعمل على التغطية اإلعالمية للمعارك بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم داعش على جبهة 
كفرغان بريف حمافظة حلب، انفجر يب لغم أرضي؛ ما أدى إىل إصابيت بشظيتني يف يدي تسببتا بكسر يف 

العظم وقطع عصب، وشظيتني يف الفخذ تسببتا بقطع عصب، وشظية يف احلوض وأخرى يف ظهري«. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTUZWWHBFM1RSM2M
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEObk9McFFzZDZ2bHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaFptX1dXdXN0enM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhS0lQRWI1dzVwdFU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRDVtUDQ0dDZoMFU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQnJmT25XckVZaTA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZ0JySUlOV0FXd2M
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWGw1RkI4czlOT2c
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhLTg4NVNMcWlndGs/view
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اخلميس 16/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد عدانن عامر 
بعدة شظااي يف رأسه وبطنه ورجليه، جراء انفجار عبوة انسفة أمام منزله يف 
حي الشعار يف حمافظة حلب واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مل 
نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بزراعة العبوة حىت حلظة إعداد التقرير.

أبناء  العبد هللا، انشط إعالمي مستقل، من  املعروف هبادي  حممد عدانن 
مدينة القصري بريف حمافظة محص، مواليد 1987، حاصل على إجازة من 

معهد التمريض يف جامعة تشرين، أعزب.

انفجار سيارة  اليمىن، جراء  الناشط اإلعالمي عمر يوسف جيجو حبروق يف يده  اخلميس 23/ حزيران/ 2016 أصيب 
مفخخة ابلقرب منه على جبهة بلدة الراعي بريف حمافظة حلب الشمايل، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني فصائل 

املعارضة املسلحة وتنظيم داعش، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بتفجري السيارة حىت حلظة إعداد التقرير.
عمر املعروف بعمر الشمايل، مصور لدى شبكة بلدي اإلعالمية، من أبناء مدينة حلب، يبلغ من العمر 43 عاماً، حاصل 

على الشهادة الثانوية، متزوج.

اخلميس 30/ حزيران/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد عبدو عبد الوهاب بطلق انري أسفل العمود الفقري، أطلقه 
عليه جمهولون يف بلدة مضااي مبحافظة ريف دمشق، ضمن املنطقة اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مل نتمكن من 

حتديد هوية من قام إبطالق النار عليه حىت حلظة إعداد التقرير.
أمحد، انشط إعالمي مستقل، من أبناء بلدة مضااي مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 24 عاماً، حاصل على إجازة يف 

اللغة اإلنكليزية كلية اآلداب، أعزب.

- االختطاف:
األربعاء 1/ حزيران/ 2016 مت اختطاف الناشط اإلعالمي وسيم اخلطيب يف حي القابون مبدينة دمشق، اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، حيث قام اخلاطفون بوضعه داخل سيارة، واعتدوا عليه ابلضرب والشتم، وقاموا بسرقة مبلغ مايل 
كان حبوزته، مث أفرجوا عنه يوم السبت 4/ حزيران/ 2016، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابختطافه حىت حلظة إعداد 

التقرير.
وسيم، مدير مكتب املؤسسة السورية للتوثيق والنشر يف حمافظيت دمشق وريف دمشق، من أبناء مدينة عربني مبحافظة ريف 

دمشق، مواليد 1990، حاصل على إجازة من كلية التجارة واالقتصاد، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي وسيم اخلطيب الذي أفادها بروايته:

»تعرضت للخطف على يد جمهولني من أمام املسجد الكبري يف حي القابون مبدينة دمشق، وذلك ما بني 
الساعة العاشرة لياًل واحلادية عشرة، حيث قام شخصان بوضع غطاء على رأسي، ووضعوين مباشرة يف سيارة، 
حيث اهنالوا علي ابلشتم والضرب املربح، حتت هتديد السالح، مث اقتادوين إىل مكان جمهول مل أستطع التعرف 

عليه ألنين كنت معصوب العينني ومكبَل اليدين.
استمر اختطايف 3 أايم، تعرضت خالهلا لالستجواب وسلب ماكان حبوزيت، كما مت حرماين من الطعام يف 

اليومني األخريين، بعد مرور 3 أايم أطلقوا سراحي يف منطقة وِعرة ومظلمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZXNoT3Z2RXBONHc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOGdRa2FQZVNVRVk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSEo3aEZJUVFRMEE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdUNYVFpmLThoYTg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOWNIc2tJa1NmNm8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQmROcFpiSzZ0aVk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMV9ReUJNcTVWLWc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcmNmU2puMk9iYWc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcmNmU2puMk9iYWc
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZXNoT3Z2RXBONHc/view
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اجلمعة 17/ حزيران/ 2016 اختطف جمهولون الناشط اإلعالمي سيف هللا األمحد ابلقرب من قرية الفرحانية الشرقية بريف 
حمافظة محص، اليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، حيث قام أحد اخلاطفني بتخديره بواسطة منديل حيمل مادة 
خمدرة وضعه على أنفه، وقام اخلاطفون بتحطيم معداته اإلعالمية وسرقة مبلغ مايل ودراجته النارية، وأفرجوا عنه بعد برهة من 

الزمن، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابختطافه حىت حلظة إعداد التقرير.
سيف هللا، مراسل قناة أورينت نيوز، من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمافظة محص، يبلغ من العمر 23 عاماً، حاصل على 

شهادة معهد صحي، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي سيف هللا األمحد الذي أفادها بروايته:

»ابلقرب من مفرق قرية الغجر القريب من مدينة الرسنت، أوقفين شاب حيمل بيده البتوب يف وقت أذان 
املغرب وكان يريد الذهاب إىل مدينة تلبيسة، بعد أن صعد خلفي على دراجيت النارية ولدى اقرتابنا من قرية 
الفرحانية الشرقية وضع مندياًل على أنفي؛ ماتسبب بغيايب عن الوعي، وحني استعدت وعيي وجدت نفسي 
داخل غرفة فيها قرابة 8 أشخاص، تواصل أحدهم مع أحد األشخاص الذي أخربه »اكسروا عينيه فقط«

فباشر أحد اخلاطفني بتكسري املعدات اليت أمحلها )كامريا وهاتف ومايك( واستوىل على األموال اليت كنت 
أمحلها، فقدت الوعي مرة اثنية وصحوت ألجد نفسي على مفرق قرية الغجر.

خامسًا: 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 وخُتلد 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، وكل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء اإلعالميني الذين سامهت إفاداهتم بشكل مهم يف هذا 

التقرير. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOEtSM1NYcVlrZUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOEtSM1NYcVlrZUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhenN0Rzg0WUNBTGs

