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في اليوم العالمي لحرية الصحافة:
مقتل 558 إعالميًا، و1086 مابين خطف 

واعتقال منذ آذار 2011

مقتل 5 إعالميين، و4 مابين خطف واعتقال، 
في نيسان 2016

الثالاثء 3 أاير 2016

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2
Syrian Network for Human Rights

sn4hr.org

Email  info@sn4hr.org

facebook https://www.facebook.com/snhr

twitter  https://twitter.com/snhr

google+ https://plus.google.com/+Sn4hrOrg

SNHR © 2015

ً 27 2011

ُ
ً ً ً ُ
ُ

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 3

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

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

شكر وعزاء

أواًل: المقدمة: 
يف سوراي ومنذ مخس سنوات التتحدث الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن حجب املواقع، 
ومتطلبات الرتخيص ملمارسة الصحافة، وعدم وجود وسائل إعالم مبلكية مستقلة أو خاصة، 
على الرغم من أمهية ذلك بكل أتكيد، وذلك ألن تلك االنتهاكات التكاد تذكر مقارنة مبا 

تقوم به احلكومة السورية من:
عمليات القتل الشهري الذي مل يتوقف شهراً واحداً، وعمليات االعتقال والتعذيب واإلخفاء 

القسري، ومنع وحظر الصحفيني واإلعالميني واحلقوقيني الذين قد يعرضون وجهة نظر 
خمالفة ملا تبثه وسائل اإلعالم احلكومية واملوالية هلا )الروسية، واإليرانية – اللبنانية – العراقية 

– والثالثة األخرية على على خلفية حتريضية طائفية(.

وعلى الرغم من دخول أطراف أخرى على خلفية النزاع املسلح الداخلي، كقوات حزب 
االحتاد الدميقراطي الكردي، والتنظيمات اإلسالمية املتشددة كتنظيم داعش والنصرة، 

وفصائل املعارضة املسلحة، إال أن حجم ونوعية االنتهاكات املوثقة ُيشري بشكل اليقبل 
الشك إىل أن القوات احلكومية متسببة هبا بنسبة تقرتب من %90 تزيد أو تنقص قلياًل 
حبسب نوعية االنتهاك، لكن األطراف مجيعاً مارست بشكل أو آبخر نوعاً من القمع 

لوسائل اإلعالم، وتشويه احلقائق، أو مبالغة يف إظهار وحشية اخلصم، ما أفقد العديد من 
وسائل اإلعالم النزاهة واملوضوعية، حيث تدرك السلطات االستبدادية مجيعها خطر وسائل 

اإلعالم يف فضح ممارساهتا وأساليبها الدكتاتورية.

وعلى اعتبار أن احلكومة السورية تتفوق على بقية األطراف يف امتالك احلجم األكرب من 
األموال، فقد عقدت عدة صفقات مع صحفيني وكتاب عرب وأجانب هبدف حتسني صورة 
النظام السوري، فبني احلني واآلخر نلحظ مقااًل يكتب هنا أو هناك إلعادة أتهيل النظام 

الدكتاتوري وإنكار جرائمه وتشويه بعض احلقائق ابلطعن والتشكيك جبهد آالف الصحفيني 
واإلعالميني واحلقوقيني الذين خاطروا حبياهتم لنقل حلظة احلقيقة.

تسبب احلجم اهلائل من االستهداف للصحفيني واإلعالميني؛ يف هجرهتم من البالد وخوفهم 
من العودة إليها، وقد حرم اجملتمع السوري ممن ينقلون إىل العامل معاانهتم وقصصهم امللحمية 

بشكل اليوصف.

وأخرياً فقد تسبب خطاب التحريض املذهيب والعرقي يف أتجيج املشاعر، وشاهدان عدداً 
كبرياً من الصحفيني املوالني للحكومة السورية يلتقطون الصور فوق جثث مواطنني سوريني، 

ويلتقطون معها صور السيلفي، وهذه أعمال حتمل صبغة طائفية. 
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جيب أن تُعامل جثث املوتى بطريقة تتسم ابالحرتام، وذلك حبسب القانون العريف اإلنساين، أما الصور والفيديوهات اليت  تصور قوات 
حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، ففيها امتهان وإهانة صارخة جلثث املوتى، وهذه خمالفة صرحية للقانون الدويل اإلنساين، وانتهاك 
حلقوق اإلنسان، كما أن قيام الشاحنة التابعة هلم اليت حتمل جثامني مقاتلي فصائل املعارضة املسلحة ابلطواف يف شوارع مدينة 
عفرين مبحافظة حلب كما أظهر الفيديو املنشور على اليوتيوب يف 28/ نيسان، وصور السيلفي اليت مت التقاطها، حتمل نوعاً من 

التشفي، وحتمل صبغة عرقية.

كما قام تنظيم داعش بعمليات استعراضية وحشية أثناء إعدام بعض الصحفيني الذين قام خبطفهم، ويبدو أنه قام بذلك بعد أن 
فشلت صفقات مالية، ملقايضة هؤالء الصحفيون مببالغ مالية طائلة تبتز فيها حكوماهتم، ألنه من خالل خربتنا تبني لنا أن اهلدف 

الرئيس من عمليات خطف الصحفيني األجانب هو طلب الفدية وليس عمليات القتل االستعراضية.

تسببت االنتهاكات اهلائلة حبق الصحفيني واإلعالميني، وتصاعد مستوايت العنف بشكل اليتصور يف العصر احلديث ابنتشار 
واسع خلطاب الكراهية، وخلطاب التحريض الطائفي والعرقي، وسط إفالت اتم من العقاب، وبناء على ذلك توصي الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان بضرورة إنقاذ ما ميكن إنقاذه عرب احرتام املبادئ األساسية املنصوص عليها يف العهود واملواثيق الدولية، وحماولة االلتزام 

ابالستقاللية والنزاهة قدر املستطاع.

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. 

عندما حيمل املواطن الصحفي السالح ويشارك بصورة مباشرة يف العمليات القتالية اهلجومية، تسقط عنه صفة املواطن الصحفي، 
وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري متاماً. 

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 متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت. 

http://www.sn4hr.org
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ثالثًا: الملخص التنفيذي: 
• االنتهاكات حبق اإلعالميني منذ بدء االنتفاضة الشعبية يف آذار/ 2011: 

 
أواًل: القتل خارج نطاق القانون: 

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 558 انشطاً إعالمياً، منذ آذار/ 2011 حىت حلظة طباعة هذا التقرير، يتوزعون 
حبسب اجلهة املسؤولة عن قتلهم كالتايل: 

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 481 إعالمياً، بينهم 5 صحفيني 
أجانب، وسيدة و34 إعالمياً قتلوا بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز.

 
ابء: القوات الروسية: قتلت 6 إعالميني. 

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:   
o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 34 إعالمياً، بينهم سيدة و3 صحفيني أجانب. 

o تنظيم جبهة النصرة: 5 إعالميني.  

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 18 إعالمياً، بينهم 3 سيدات.  

جيم: قوات اإلدارة الذاتية الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(: إعالميان 

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت 12 إعالمياً. 
 

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف:
سجلنا قرابة 1086 حالة ما بني اعتقال وخطف، يتوزعون كما يلي:  

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 876 حالة اعتقال، 
بينهم 4 صحفيني أجانب. 

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:   
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 65 حالة مابني خطف واعتقال، بينهم 14 صحفياً أجنبياً، وسيدة. 

• جبهة النصرة: 33 حالة مابني خطف واعتقال، بينهم صحفيان أجنبيان. 
• تنظيم جند األقصى: خطف إعالمياً، وأفرج عنه الحقاً. 

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 47 حالة مابني خطف واعتقال، بينهم 5 صحفيني أجانب. 
اثء: قوات اإلدارة الذاتية الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – وحدات محاية الشعب 

وقوات األسايش(: 34 حالة ما بني خطف واعتقال.   
جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها: سجلنا 30 حالة خطف، بينهم 8 صحفيني أجانب. 
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• االنتهاكات حبق اإلعالميني يف شهر نيسان 2016: 
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف نيسان 2016 على النحو التايل: 

أواًل: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 إعالميني، يتوزعون على النحو التايل:
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: قتل إعالمَيني اثنني.

فصائل املعارضة املسلحة: قتلت إعالمياً واحداً.  -  
قوات اإلدارة الذاتية الكردية: قتلت إعالمياً واحداً.  -  

جهات جمهولة مل نتمكن من حتديدها: قتلت إعالمياً واحداً.  -  

اثنيًا: االعتقال: سجلنا 3 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها، وحاليت إفراج، يتوزعون على النحو التايل:
القوات احلكومية: سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها وحالة إفراج واحدة.  -  

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  

جبهة النصرة: سجلنا حالة اعتقال انشطة إعالمية مت اإلفراج عنها وحالة إفراج واحدة.

- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: سجلنا حالة اعتقال واحدة مت اإلفراج عنها.

اثلثاً: اخلطف: سجلنا حالة خطف مت اإلفراج عنها من قبل مجاعات مل نتمكن من حتديدها.

رابعاً: اإلصاابت: سجلنا 7 إصاابت، توزعت على النحو التايل:
القوات احلكومية: 5 إصاابت.  -  
القوات الروسية: إصابة واحدة.  -  
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  

تنظيم داعش: إصابة واحدة.

خامساً: انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا 3 حاالت، توزعت على النحو التايل:
القوات احلكومية: سجلنا حاليت قصف على مركزين إعالميني.  -  
جهات مل نتمكن من حتديدها: سجلنا حادثة حرق ملقر إذاعي.  -  

 

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 7

: التفاصيل:  رابعَاَ
• االنتهاكات حبق اإلعالميني منذ بدء االنتفاضة الشعبية يف آذار/ 2011: 

سنورد يف هذا التقرير أبرز حوادث القتل حبق اإلعالميني منذ يوم الصحافة العاملي 2015، ونستعرض بعضاً من أبزر حاالت 
االعتقال أو االختفاء القسري أو اخلطف اليت مازال مصري أصحاهبا جمهواًل حىت اآلن، ولالطالع على مزيد من احلاالت يرجى النظر 

يف تقرير »يف قاع اهلاوية« الذي صدر العام الفائت يف املناسبة ذاهتا.
 

أواًل: انتهاكات القوات احلكومية: 
أ: القتل خارج نطاق القانون: 

السبت 23/ أاير/ 2015، قُِتَل اإلعالمي تيم قباين املعروف بـ تيم احلليب »مراسل شبكة حلب اآلن«، متأثراً جبراحه بعد إصابته 
قبل 3 أايم بشظااي برميل متفجر ألقاه الطريان املروحي احلكومي على حي الشعار قرب الطبابة الشرعية حبلب.

 
يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015، قضى مصور قناة اجلزيرة يف درعا حممد أمحد 
األصفر، إثر إصابته برصاصة قناص اتبع للقوات احلكومية يف حي املنشية مبدينة 

درعا، ذلك أثناء تغطيته األحداث يف املدينة. 

حممد األصفر، من مواليد درعا عام 1996، عمل مع فريق درعا كمصور منذ ا
نطالقة مكتب اجلزيرة يف درعا. 

السبت 31/ متوز/ 2015، قضى اإلعالمي مازن حممد بدر الدين الديراين 
بسبب التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز احلكومية بدمشق، أبلغنا ذووه أهنم 

أتكدوا من وفاته بعد بالغ رجال األمن هلم ابحلضور وتسلم وثيقة وفاته وجثمانه 
من مشفى تشرين العسكري بدمشق. 

مازن من مواليد مدينة دوما بريف دمشق عام 1987، انشط إعالمي 
وخريج معهد اإلخراج والتمثيل، اعتقلته القوات احلكومية بتاريخ 6/ تشرين 

الثاين/ 2013 أثناء مروره عرب نقطة تفتيش حاجز دوار تدمر مبدينة 
محص، وأخربان ذووه أنه كان بصحة جيدة حني اعتقاله. 

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل حممد 
ديراين، يُقيم حالياً يف تركيا، وهو أخو الضحية مازن، 

وأخربان مايلي: 

حممد أمحد األصفر

مازن حممد بدر الدين الديراين

وثيقة  وفاته. تقرير طيب بسبب الوفاة. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2SkgyM3FHZWRIcEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NGthSVZQM2ZLMHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2cnNYNnRTTml4Tm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2T1FnUEpqWlhhRzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2Znp6a0tlQnpWVWc/view
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»اعتقل أخي مازن على حاجز دوار تدمر مبدينة محص، وانقطعت أخباره بعدها هنائياً ومل نسمع عنه أي خرب، 
حاولنا مراراً السؤال عنه دون جدوى، مازن خريج معهد التمثيل واإلخراج، وانشط إعالمي يف احلراك الثوري، أطلق 

عدة محالت على الفيس بوك. 
وبعد عدة حماوالت للسؤال عنه، أبلغ رجال األمن والديت يف 13/ متوز/ 2015 بوفاته، ومت حتويلها إىل مشفى 
تشرين العسكري بدمشق الستالم جثمانه، شاهدت والديت جثمان أخي، كان شاحب اللون وعليه آاثر ضرب 
وتعذيب يف مناطق كثرية من جسمه، كان يُعاين من سوء التغذية الواضح على جسده النحيل جداً، وعدة مناطق 

من جسده محلت ندابت وجروح رضية انجتة عن ضرب. 
مل جيرؤ أحد من أفراد عائليت على تصوير اجلثمان، ومت دفنه بسرعة مع عدد قليل من األقارب، خوفاً من املراقبة 

األمنية للعائلة«. 
 

اإلثنني 24/ نيسان/ 2016، أتكد ذوو الصحفي حامد عيسى املساملة من وفاته بسبب التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز 
احلكومية »فرع فلسطني بدمشق«، وذلك بعد أن اعتفلته قوات فرع املخابرات العسكرية يف حي املطار مبدينة درعا بتاريخ 12/كانو

ن األول/ 2012، مث مت نقله إىل فرع فلسطني بدمشق، وبقي مصريه جمهواًل إال أن وصل خرب وفاته. 

حامد، من مواليد مدينة درعا عام 1985، حائز على درجة املاجستري يف اإلعالم والصحافة من جامعة دمشق، اعتقل مرتني من قبل
القوات احلكومية، كانت املرة األوىل أثناء اقتحام القوات احلكومية ملدينة درعا يف نيسان/ 2011، مث أطلق سراحه بعد قرابة شهرين.  
عمل على نقل األحداث يف مدينة درعا على حنو مستقل منذ بداية انطالق االحتجاجات الشعبية يف آذار/ 2011، وذلك من 

خالل التواصل مع القنوات العربية والعاملية، كما عمل على تدريب زمالئه اإلعالميني من أبناء مدينته يف تغطية األحداث ونقلها.   
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أمحد مساملة، شقيق الصحفي حامد: 

»بعد اعتقال أخي حامد بتاريخ 12/ كانون األول/ 2012، من قبل 
فرع املخابرات العسكرية يف درعا، علمنا أنه مت نقله إىل فرع فلسطني 
بدمشق بعد 15 يوماً من اعتقاله، وانقطعت أخباره عنا منذ ذلك 

التاريخ. 
كان يعاين حامد قبل اعتقاله من مشكالت صحية يف الكبد والكولون 
والرئتني لذلك كنا خائفني جداً من عدم إمكانية تلقيه العالج املناسب، 

ومل يكن بيدان حيلة إال الدعاء والتضرع هلل، وبعد حماوالت عديدة علمنا
 من أحد املصادر األمنية احلكومية أن حامد تويف يف فرع فلسطني، 

دون أن نعرف سبب الوفاة«. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2TUs5SnpjcnBDdGs/view?usp=sharing
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اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قضى اإلعالمي زكراي حيىي إبراهيم، إثر إصابته برصاصة قناص القوات احلكومية بتاريخ 2/ كانون 
األول/ 2015، أثناء تغطيته االشتباكات يف مدينة تلدو على جبهة املشفى الوطين بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية. 

زكراي، مصور لدى قناة اجلزيرة اإلخبارية، من أبناء مدينة تلدو بريف محص، يبلغ من العمر 19 عاماً، أعزب، طالب يف املرحلة 
الثانوية. 

 
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.  
 
ابلصواريخ  احلريب  النظام  طريان  قصف  البنية جراء  الباقي  عبد  اإلعالمية منال  الناشطة  قضت   2016 آذار/   /30 األربعاء 

حي الكنامات مبدينة دير الزور. 
منال، انشطة إعالمية مستقلة وقد عملت يف وقت سابق كمراسلة ميدانية يف قسم األخبار بقناة دير الزور، إضافة إىل عملها 
كمتطوعة يف اجملال اإلغاثي، من أبناء حي الكنامات مبدينة دير الزور، تبلغ من العمر 21 عاماً، حاصلة على الشهادة الثانوية 

العامة، عازبة. 
 

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع: 
اإلثنني 20/ آب/ 2012، تعرض الصحفي بشار القدومي مع املصور الرتكي جنيد أوانل والصحفية الياابنية ايماموتو ومصور ايابين 
آخر بعد دخوهلم سوراي عرب احلدود السورية الرتكية لكمني من قبل القوات احلكومية يف حي صالح الدين مبدينة حلب أثناء تغطيتهم 
األحداث فيه، قتلت على إثره ايماموتو، وأصيب بشار جبروح ابلغة واختفى بعدها مع املصور الرتكي جنيد أوانل الذي أُطلق سراحه 
الحقاً من قبل النظام السوري، فيما بقي مصري القدومي جمهواًل، ومل يعرتف النظام أو أية جهة أخرى بوجوده لديها، ومازال مصري 

القدومي جمهواًل حىت اتريخ إصدار هذا التقرير. 
بشار، مراسل قناة احلرة حبلب، من مواليد القدس وحيمل اجلنسية األردنية، إضافة إىل حيازته اهلوية اإلسرائيلية، متزوج ولديه طفالن. 

األحد 26/ شباط/ 2012 اعتقلت القوات احلكومية الكاتب عدانن الزراعي يف مدينة دمشق، وأبقته حمتجزاً مدة 15 يوماً يف 
أحد األفرع األمنية يف اجلسر األبيض بدمشق ومن مث مت نقله إىل فرع اخلطيب حيث أمضى 15 يوماً، ومن مث مت نقله إىل أمن الدولة 

- كفر سوسة، اجلدير ابلذكر أن عدانن أمت الفرتة القانونية لالعتقال يف 26/ نيسان/ 2012 لكنه مل يتم اإلفراج عنه أو تقدميه 
للمحاكمة، وهو رهن اإلخفاء القسري.

عدانن، سيناريست، من أبناء حي اباب عمرو مبدينة محص.

اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015 مت اعتقال اإلعالمي ل.ص )نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية( من قبل اإلدارة العامة للمخابرات 
العسكرية بدمشق التابعة للقوات احلكومية من منزله، واقتياده إىل الفرع 215. 
ل.ص، مصور صحفي، من أبناء خميم الريموك مبدينة دمشق، فلسطيين سوري. 

 

جمد ديراين

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=257&token=fosr07hxgbnI8fosMApUCT901ImfXJG3
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NURCMnZZdlQybVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YVVWR2dSdjlyWm8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ejJDMmx3RnJFbDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0R2ZxLU9kRXBXY28
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNnZFZDUycmxCbVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdTZud3ZpYXY1TFE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZS11Z2Fzc0tXaEk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d1pIMTJCeVRDVlk/view
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السبت 12/ كانون األول/ 2015، اعتقلت القوات احلكومية الناشط اإلعالمي ن.ع من منزله. 
ن.ع )نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية بناء على رغبة ذويه(، مراسل راديو شباب، من أبناء حمافظة محاة. 

 
اثنياً: القوات الروسية: 

أ: القتل خارج نطاق القانون: 
اجلمعة 23/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي وسيم العدل 

نتيجة قصف طريان حريب يزعم أنه روسي لبلدة بينني يف جبل الزاوية 
بريف حمافظة إدلب بعدد من الصواريخ أثناء رصده للغارات اليت يشنها 

الطريان على القرية. 

وسيم، انشط إعالمي يف مركز املعرة اإلعالمي وُمعدُّ لتقارير لصاحل عدة جهات إعالمية، من أبناء مدينة معرة النعمان يف ريف 
حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 28 عاماً، طالب جامعي يف كلية اآلداب - قسم اللغة الفرنسية. 
حممد الفيصل إعالمي حملي وصديق مقرب من وسيم، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 

»كان وسيم يف زايرة ألحد أقاربه يف قرية بينني يف جبل الزاوية بريف إدلب عندما شن الطريان احلريب الروسي 
غارة على القرية، فتوجه وسيم فوراً إىل مكان الغارة لتوثيقها بعدسته، ويف تلك اللحظة شن الطريان احلريب الروسي 

غارة اثنية على املكان ذاته وأصيب وسيم بعدة شظااي أخطرها شظية يف ظهره وأخرى يف ذراعه األيسر، نقل 
على إثرها إىل مشفى املعرة الوطين، وبسبب سوء حالته مت نقله إىل املشايف الرتكية لكنه فارق احلياة يف مشفى ابب 

اهلوى. 

املوقع الذي أصيب به اإلعالمي وسيم العدل. 
 

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي مجعة األمحد جراء إصابته 
بقصف طريان حريب يزعم أنه روسي على بلدة حيان بريف حمافظة حلب أثناء 

تغطيته اإلعالمية لقصف البلدة. 
مجعة امللقب أبيب النور احلليب، يشغل منصب مدير مكتب وكالة شهبا برس يف 
مدينة حيان ويعمل لدى الوكالة منذ أتسيسها يف عام 2013، من أبناء بلدة 
حيان مبحافظة حلب، يبلغ من العمر 34 عاماً، متزوج ولديه أربعة أطفال. 

 

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي لواء عبد الناصر 
املنديل، جراء إصابته بشظااي صاروخ استقرت يف رأسه وقدميه، أثناء تغطيته 
اإلعالمية لقصف طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ملدينة معرة النعمان بريف 

حمافظة إدلب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 
لواء، مصور ومدير صفحة معرة النعمان وريفها اآلن، من أبناء مدينة معرة 

النعمان بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 28 عاماً، حاصل على الشهادة 
اإلعدادية، متزوج ولديه طفالن. 

لواء عبد النارص املنديل

وسيم العدل

جمعة األحمد

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T1NHMXRQUzNhdmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SnlxM01TTEJqbDA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dWdEc0syem80b0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V05yaXgxSTFmUGs/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=34&token=JZcPltYWj99RkjtWVfoHlullMuexP0Ko
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ck43eDNCRGtud0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MkVqeVpVek05YjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SUpENkhGdlN2T0k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VDhqWEhxS1VwTUE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T2x5c29UQ0szTGM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T2x5c29UQ0szTGM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXNMMm12Rk80bnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnlxM01TTEJqbDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VDhqWEhxS1VwTUE/view
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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 ل
حركة فجر إحدى فصائل املعارضة املسلحة كإعالمي، من أبناء مدينة 
حلب، من مواليد عام 1991، طالب يف السنة الثانية مبعهد العلوم 

السياسية يف حمافظة دمشق.  
 

 

اثلثًا: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
• تنظيم داعش: 

أ: القتل خارج نطاق القانون: 
يوم السبت 20/ حزيران/ 2015، قضى اإلعالمي عبد الغين عبد الكايف احلجي، 18 عاماً، من مدينة مارع بريف حلب الشمايل، 

متأثراً إبصابته يف أحد املشايف الرتكية، ذلك بعد إصابته بشظااي قذيفة داببة مصدرها تنظيم داعش طالت منزله يف مدينة مارع 13/ حزيران/ 2015. 
 
األحد 5/ متوز/ 2015، قام تنظيم داعش بعرض تسجيل مصور حيمل عنوان »هم العدو فاحذرهم«، يظهر عملية قتل إعالمينَي 

رمياً ابلرصاص عن قرب بعد تكبيل كل منهما ابحلبال على شجرة، اإلعالميان من أعضاء »محلة الرقة تذبح بصمت«، ومها: 
بشر عبد العظيم السامل من حي الثكنة يف مدينة الرقة مواليد 1995، وفيصل حسني احلبيب من مدينة الرقة مواليد 1994. 

بشر وفيصل، ُأجربا قبل قتلهما على االعرتاف ابلقيام ابلتصوير وبث األخبار ونشرها مقابل مبالغ مالية، ،حبسب ماورد يف التسجيل. 
كان التنظيم قد اعتقل بشر بتاريخ 23/ آذار/ 2015 على طريق الرقة تل أبيض، فيما اعتقل فيصل حسني احلبيب بتاريخ 

4/ نيسان/ 2015 من شارع الوادي مبدينة الرقة عندما كان يرفع الصور والفيديوهات من على جهاز الكمبيوتر يف أحد مقاهي 
اإلنرتنت. 

بشر عبد العظيم السامل.   
فيصل حسني احلبيب.  

 
األربعاء 26/ آب/ 2015، أبلغ تنظيم داعش ذوي اإلعالمي تركي محيد احلسني املعروف »أببو حسني القرعاين« عن قتله فيسجون
هم، بعد أن كان معتقاًل لديهم منذ حنو شهرين يف بلدة الطيانة بريف دير الزور بتهمة »التواصل مع جهات خارجية كفرة ومرتدة« 

حسب زعم التنظيم، ومل نستطع التأكد من الطريقة اليت قتل فيها أو اتريخ القتل. 
تركي من مواليد بلدة الطيانة، عمل كناشط إعالمي حتت اسم “أبو حسني القرعاين” منذ بداية انطالق االحتجاجات الشعبية يف م

نطقته، وبعد سيطرة التنظيم على معظم املناطق يف دير الزور انضم إىل التنظيم ليصبح مراساًل إعالمياً لديهم. 
 

 

 زكراي أورفلي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WXVORGlHQnNvUHc
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NmlmLWNoeVRCWU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VEcyR2hYcEwxZ2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2b1ktUXVzSDJFNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UUt4UmpldlNCUUE/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bndjZDZBbUR1OEU
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NDV6U25UZ0R0ZUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WXVORGlHQnNvUHc 
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 اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 أقدم تنظيم داعش على قتل الناشط اإلعالمي 
مصطفى حاسا عرب وضعه داخل قفص وتفجريه بعبوة انسفة وذلك يف حي احلويقة مبدينة 

دير الزور بتهمة التواصل والتخابر مع جهات خارجية. 
مصطفى، امللقب بستيف، مصور فوتوغرايف وعضو مبركز دير الزور اإلخباري وكان مراساًل 
لقناة دير الزور الفضائية ولشبكة شام اإلخبارية، ورئيس مكتب اإلعالم يف اجمللس احملّلي 
ملدينة دير الزور، من أبناء مدينة دير الزور، يبلغ من العمر 29 عاماً، خريج كلية اآلداب 

قسم اللغة اإلنكليزية. 

 
السبت 2/ كانون الثاين/ 2016 أبلغ أحد قادة تنظيم داعش يف مدينة الرقة ذوي 
الناشطة اإلعالمية رقية حسن حممد أن التنظيم قام بقتلها بتهمة العمالة والتواصل مع 
املرتدين يف وقت سابق، اجلدير ابلذكر أن التنظيم قام ابعتقال رقية يف 11/ آب/ 

 .2015
رقية املعروفة بنيسان إبراهيم، انشطة إعالمية مستقلة، من أبناء مدينة عني العرب بريف 

حمافظة حلب، تبلغ من العمر 31 عاماً، حاصلة على شهادة بكالوريوس يف الفلسفة من 
جامعة حلب. 

 
 

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع: 
اجلمعة 8/ تشرين الثاين/ 2013 اختطف الناشط اإلعالمي عبد الوهاب املال من مكان 
وجوده يف حي مساكن هنانو مبدينة حلب من قبل عناصر اتبعة لتنظيم داعش، ومازال 

رهن اإلخفاء القسري حىت حلظة إعداد التقرير.
عبد الوهاب، مقدم برانمج الثورة 3 جنوم على قناة حلب اليوم وأحد أعضاء شبكة حلب 
نيوز، من أبناء مدينة حلب، كان يبلغ من العمر 29 عاماً عند اختطافه، متزوج ولديه 

طفل.

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، بث بعدها التنظيم عدة مقاطع فيديو يظهر فيها 

الصحفي جون كانتلي يقدم منوذجاً عن احلياة يف مناطق سيطرة التنظيم، كان آخرها يوم 
السبت 19/ آذار/ 2016.

حيث ظهر الصحفي جون كانتلي يتحدث اىل الكامريا أبسلوب تقرير إخباري ، كانتلي بدا يف الفيديو هزياًل، ومل يتضح ابلضبط 
املكان الذي صور فيه الفيديو. ومازال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان حىت حلظة إعداد التقرير.

رقية حسن حممد

مصطفى حاسا

عبد الوهاب املال

جون كانتيل

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0amwydlYwZUM4cjQ
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMllfRnNKMHNxTzQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcDRUemprRUFjUms/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUDRkal9MejZNbVk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3pFQ1dKZ1Npelk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0amwydlYwZUM4cjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcDRUemprRUFjUms/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUDRkal9MejZNbVk/edit
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اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 اعتقل اإلعالمي عثمان السلطان من مكان إقامته يف مدينة القورية بريف دير الزور من قبل 
تنظيم داعش، ومت اقتياده إىل جهة جمهولة. 

عثمان، إعالمي يف مركز مدينة القورية اإلعالمي، من أبناء مدينة القورية بريف حمافظة دير الزور. 
 

 • جبهة النصرة: 
أ: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع: 

الثالاثء 23/ حزيران/ 2015، خطف الصحفي الياابين جوميب ايسودا، 
صحفي مستقل من مواليد 1974، يف ريف إدلب ابلقرب من احلدود الرتكية 

من قبل تنظيم جبهة النصرة. 
أخربان بعض الناشطني من أبناء املنطقة، أن ايسودا كان قد حصل على إذن مسبق من حركة أحرار الشام للدخول إىل األراضي 

السورية إلجراء بعض التقارير الصحفية، ودخل بعدها عن طريق قرية سلهب احلدودية مع تركيا، اليت تقع بريف جسر الشغور وهي 
ختضع لسيطرة اجلبهة حيث فقد فيها وانقطعت أخباره، وال معلومات عن مصريه حىت اآلن. 

 
اإلثنني 14/ أيلول/ 2015 مت اعتقال اإلعالمي عبد الكرمي الصاحل من قبل تنظيم جبهة النصرة يف قرية معرة حرمة بريف إدلب، 

واقتياده إىل جهة جمهولة. 
عبد الكرمي من أبناء قرية معرة حرمة بريف إدلب، يبلغ من العمر 33 عاماً. 

 
 رابعاً: فصائل املعارضة املسلحة: 

أ: القتل خارج نطاق القانون: 
يوم اجلمعة 1/ أاير/ 2015، مت توثيق مقتل الصحفي عبد هللا املقداد »أبو يعرب« من قبل أحد فصائل املعارضة املسلحة مبدينة 

دوما يف الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقد علم أهله مبقتله عن طريق تسريبات مؤكدة من بعض العناصر اليت تعمل مع اجلهة اخلاطفة، 
أخربوهم فيها أن عبد هللا تويف بعد أايم عدة من خطفه، ال سيما أنه كان يُعاين من أمراض عدة ووضعه الصحي سيئ. 

أخربان ذوو عبد هللا أنه كان يعاين من أمراض عدة حني مت خطفه من قبل مسلحي فصائل املعارضة، حدث ذلك أثناء اقتحام مدينة 
عدرا العمالية يف أواخر عام 2013، وطوال املدة املاضية قام اخلاطفون اببتزاز عائلة املقداد، عن طريق االتصال هبم من اهلاتف 

اجلوال اخلاص بعبد هللا على اعتبار أنه حبالة صحية جيدة دون أن يتمكن ذووه من التواصل معه بشكل مباشر، وكانوا يطلبون منهم 
ابستمرار شحن رقمه برصيد إلجراء املكاملات. 

اجلدير ابلذكر أن املقداد من مواليد بلدة غصم مبحافظة درعا، يبلغ من العمر 62 عاماً، صحفي وعضو املكتب التنفيذي الحتاد 
الصحفيني السوريني بدمشق. 

 
اإلثنني 27/ متوز/ 2015، قضى الصحفي اثئر العجالين، بشظااي قذيفة هاون يف حي جوبر بدمشق مصدرها إحدى فصائل 

املعارضة املسلحة، ذلك أثناء وجوده يف منطقة عسكرية برفقة القوات احلكومية وقيامه بتغطية املعارك فيها. 
اثئر العجالين من مواليد عام 1982، عمل مراساًل حربياً لصاحل عدة جهات إعالمية منها: إذاعة “شام إف إم”، وقناة “املؤسسة 
اللبنانية لإلرسال إنرتانشوانل” يف لبنان )LBCI(، كما شغل منصب رئيس فرع اإلعالم مبا يعرف ابسم “مركز الدفاع الوطين” يف 

دمشق، إضافة إىل إجنازه العديد من التقارير واألفالم التسجيلية القصرية املصورة. 
  

 الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قضت اإلعالمية بتول خملص الورار وذلك جراء إصابتها بشظااي قذائف هاون عند مغادرهتا منزهلا 
الواقع يف ضاحية حرستا مبحافظة ريف دمشق ابجتاه عملها، مصدر القذيفة مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة. 
بتول، من مواليد مدينة محاة، وهي إعالمية ومذيعة يف إذاعة دمشق وقناة نور الشام. 

جومبي ياسودا

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2RjFMVFVyZV9kQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NkQtNmFwbEZadjg
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2MnN4M0YzNTMyZGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2Q0Y0eDBLZEM4clE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X2N0b01WWEwwSXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SnRfUjRuZjhtWVU
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2RjFMVFVyZV9kQU0/view
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 خامساً: قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 
أ: القتل خارج نطاق 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 جيش الثوار وفصائل املعارضة املسلحة يف 
حميط مدينة تل رفعت بريف حمافظة حلب الشمايل واخلاضعة 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. 

 
 

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع: 
األحد 26/ متوز/ 2015، اعتقل الصحفي جاندار شرخني »مراسل قناة كردستان )Kurdistan tv( وعضو احلزب الدميقراطي 
الكردستاين –سوراي« من قبل قوات اإلدارة الذاتية »الكردية« من ملعب حي “قناة السويس” يف مدينة القامشلي مبحافظة احلكسة، 

دون إصدار أي بيان توضيحي أبسباب توقيفه. 
 

اإلثنني 27/ متوز/ 2015، اعتقل مزكني حممد رمضان »ممثل تنسيقية الشيخ معشوق يف اجمللس الوطين الكردي« من قبل قوات 
»اإلدارة الذاتية« الكردية، حيث قامت قوات األسايش مبدامهة منزله مساء يف حي جرنك مبدينة القامشلي التابعة حملافظة احلسكة،

 واقتادوه إىل جهة جمهولة دون معرفة األسباب. 
يعترب مزكني من الشباب األوائل الذين اخنرطوا يف التظاهرات السلمية ابلقامشلي ومن مؤسسي تنسيقية الشيخ املعشوق، وقد تعرض 
سابقاً لالختطاف واالختفاء القسري مع جمموعة من رفاقه يف التنسيقية عام 2012، من قبل قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكرد

ي PYD، مث أطلق سراحهم بعد قرابة ستة أشهر.
 

اإلثنني 9/ تشرين الثاين/ 2015 اعتقل الصحفي أزاد مجكاري من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية يف مدينة املالكية مبحافظة 
احلسكة. 

آزاد، مراسل قناة روداو الفضائية، من أبناء مدينة احلسكة. 
 

سادسًا: جهات مل نتمكن من حتديدها: 
أ: القتل خارج نطاق القانون: 

اخلميس 8/ تشرين األول/ 2015 قضى اإلعالمي صاحل ليلى جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة حريتان مبحافظة حلب، مل 
نتمكن من معرفة اجلهة اليت قامت بتفجري السيارة حىت حلظة إعداد التقرير. 

صاحل هو مراسل وكالة األانضول وعضو املكتب اإلعالمي يف اجلبهة الشامية، من أبناء مدينة عندان بريف حلب الشمايل، يبلغ من 
العمر 27 عاماً. 

 
 

أنس أحمد خطيب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0M2ZGRkw2M3ZzQ00
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2MFJtazBWQTI0cjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2cnBycVFmcndaRVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOb0lkOUxXak0yaDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnNKNGY0ZkctU2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YmxzOGh3MEsxOEE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NUs1TENvd0xQb3c/view
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 اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 عثر على اإلعالمَيني إبراهيم عبد القادر وفارس محادي مذبوحني ومطعونني بواسطة أداة حادة 
يف منزهلما يف مدينة أورفا الرتكية، مل نتمكن من التحقق من اجلهة اليت قامت بذحبهما حىت حلظة إعداد التقرير، وإن كانت مؤشرات 
عديدة تشري إىل تورط تنظيم داعش، ومازالت احلادثة قيد التحقيق، ذلك كوهنا قد وقعت يف األراضي الرتكية، وليس داخل سوراي. 

إبراهيم، إعالمي، عضو يف محلة الرقة تذبح بصمت ومدير تنفيذي يف مؤسسة عني على الوطن اإلعالمية، من أبناء مدينة الرقة، يبلغ 
من العمر 20 عاماً. 

 فارس، إعالمي، من أبناء مدينة الرقة، يبلغ من العمر 21 عاماً. 
 

 
األحد 27/ كانون األول/ 2015 قضى اإلعالمي انجي اجلرف إثر إصابته 
برصاص مسلح ملثم أثناء خروجه من أحد مطاعم مدينة غازي عنتاب يف 

تركيا، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت إبطالق الرصاص عليه حىت حلظة 
إعداد التقرير. 

انجي، هو رئيس حترير جملة حنطة ومدير يف مؤسسة بصمة سوراي، من أبناء مدينة السلمية بريف حمافظة محاة، حاصل على 
شهادة بكالوريوس من قسم الفلسفة يف جامعة تشرين، من مواليد عام 1977، متزوج ولديه طفلتان، عمل مديراً لتحرير جملة 

اهلندسة واملقاوالت الشهرية قبل اندالع االنتفاضة الشعبية، عمل على إنتاج عدد من األفالم الواثئقية حول مدينته قبل نزوحه إىل 
تركيا، كما عمل مع عدة جهات إعالمية معارضة للنظام السوري، وقام مؤخراً إبخراج فيلم تسجيلي بعنوان »داعش يف حلب« قام 

خالله بعرض جزء من انتهاكات تنظيم داعش، أقام عشرات الدورات ابلتعاون مع منظمة بصمة ووكالة مسارت لألنباء حتت 
اسم »املواطن صحايف«. 

 
ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع: 

الثالاثء 14/ آب/ 2012 ُخطف الصحفي أوسنت اتيس من قبل مسلحني 
قرب مدينة دمشق، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابختطافه حىت حلظة 

إعداد التقرير.
أوسنت، صحفي أمريكي، 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، يبلغ من العمر 33 عاماً، وأطلقت 

عائلته محلة إعالمية للمطالبة ابلكشف عن مصريه يوم اجلمعة 6/ شباط/ 
.2015

1/ كانون الثاين/ 2013 خطف الفنان التشكيلي واملصور حممد وائل سعّيد أثناء توجهه من مكان عمله يف جريدة تشرين إىل منزله 
الكائن يف عدرا العمالية من قبل جمهولني، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت خبطفه حىت حلظة إعداد التقرير.

حممد، فنان تشكيلي ومصور، من أبناء حمافظة الالذقية، من مواليد 1974، خريج كلية الفنون اجلميلة قسم التصوير، يعمل خمرجاً 
فنيا جبريدة تشرين.

ناجي جرف

أوسنت تايس

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eVVMWjZvUGNpcG8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WWd3NzJMZnJIdjg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WHhJQldDZm93RW8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QTVyNUVUZE1yWlU
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2b2hQYTlHYmswTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUXU5SEFXbjExeXM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZzM4dmd1c3o3cFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2b2hQYTlHYmswTGs/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 16

اإلثنني 13/ متوز/ 2015، ُخطف ثالثة صحفيني إسبان وهم: »أنطونيو ابمبليغا - أخنيل لوبيز ساسرتي - خوسيه مانويل« من 
قبل جمموعة مسلحة مل نستطع حتديد هويتها، وذلك أثناء تواجدهم يف حي املعادي مبدينة حلب. خيضع احلي لسيطرة مشرتكة بني 
جبهة النصرة وفصائل من املعارضة املسلحة، حيث كانوا يقومون إبعداد تقرير استقصائي، إضافة إىل تغطية األحداث هناك، وكان 
قد أعلن أقارب الصحفيني يف بيان مشرتك عن اختفائهم وانقطاع االتصال معهم منذ ذلك التاريخ، كما أعلن ذوو املرتجم السوري 
أسامة عجان الذي كان برفقتهم عن اختفائه أيضاً مع الصحفيني يف احلادثة نفسها، حيث كان يرافقهم كمرتجم يف مدينة حلب. 

الصحفيون اإلسبان دخلوا األراضي السورية بتاريخ 10/ متوز/ 2015 بتصريح من حركة أحرار الشام يف حلب، وكانوا يتجولون يف 
املدينة حتت محاية مسلحي احلركة، إال أهنم دخلوا حي املعادي مساء اإلثنني دون مرافقة مسلحي احلركة حبسب طلب الفريق. 

أنطونيو وأخنيل وخوسيه، يعتربون من مراسلي احلرب املخضرمني، كما أهنم من األعضاء املنتسبني ملكتب منظمة مراسلون بال حدود 
يف إسبانيا. وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، قام الصحفيون املستقلون الثالثة بتغطية العديد من النزاعات يف خمتلف مناطق العامل، 

مبا يف ذلك سوراي.
 

حتدثت الشبكة السورية حلقوق االنسان إىل أخو املرتجم أسامة عجان 
ويُدعى أمحد عجان، من مواليد 1979 ويعمل أستاذاً حماضراً يف اللغة 

اإلنكليزية جبامعة عنتاب برتكيا: 

»يعمل أخي أسامة مدرس لغة انكليزية ومرتمجاً مستقاًل، ولألسف ليس هناك معلومات جديدة فعلياً أكثر مما مت 
نشره يف خمتلف وسائل اإلعالم الدولية حىت اآلن. 

دخل الصحفيون اإلسبان الثالث سوراي والتقوا أسامة هناك يف 11/ متوز لريافقهم كمرتجم، مث مت اختطافهم بعد 
يومني يف منطقة املعادي حبلب على يد مسلحني جمهولني. ويف ظل عدم تبين أي جهة مسؤوليتها عن اخلطف حىت 

اآلن، يبقى ما لدينا من معلومات غري كاٍف للقيام بشيء ملموس.  
مكتب رائسة الوزراء يف مدريد على اتصال يومي معي ومجيعنا نعمل على إجياد أخي والصحفيني الثالثة املختطفني 

إن شاء هللا«. 

 

• االنتهاكات حبق اإلعالميني يف نيسان 2016:
ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

االعتقال واإلفراج:
اجلمعة 8/ نيسان/ 2016 كشفت السلطات األمريكية أنه مت اإلفراج عن املصور كيفني ابتريك 
داوس الذي اعتقلته القوات احلكومية يف تشرين األول/ 2012 عقب دخوله األراضي السورية 

عرب تركيا لتغطية األحداث يف سوراي.
كيفني، مصور صحفي أمريكي مستقل، من مواليد عام 1982

األربعاء 13/ نيسان/ 2016 اعتقلت قوات النظام السوري اإلعالمي أمحد شويش أثناء تصويره تقريراً عن انتخاابت جملس الشعب 
مبدينة القامشلي بريف حمافظة احلسكة، واليت ختضع لسيطرة القوات احلكومية وقوات اإلدارة الذاتية الكردية، ومت اإلفراج عنه بعد 

ساعة من اعتقاله، عقب توقيعه على تعهد بعدم التصوير واالقرتاب من املراكز االنتخابية.
أمحد، مراسل وكالة آرا نيوز، من أبناء مدينة القامشلي بريف حمافظة احلسكة.

 كيفني باتريك

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2MDIyVWlTQk16VUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2YXpjMVQ2N1NYd3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cXZWZUlaakNoWXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cXZWZUlaakNoWXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X0NFV1hIeUVVNE0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X0NFV1hIeUVVNE0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cXZWZUlaakNoWXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2YXpjMVQ2N1NYd3c/view
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اإلصاابت:
السبت 16/ نيسان/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي كرم جبلي بشظااي قذيفة صاروخية مصدرها املدفعية احلكومية، خالل تغطيته 

لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية على جبهة حي صالح الدين يف حمافظة حلب.
كرم، مراسل شبكة حلب نيوز، من أبناء حمافظة حلب، من مواليد عام 1996، طالب جامعي يف كلية العلوم قسم الفيزايء جبامعة 

حلب، أعزب.

الثالاثء 21/ نيسان/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي مهربفان حممد سليم كوسه بشظااي قذيفة هاون، قصفتها مدفعية متمركزة يف 
حي الطي يف مدينة القامشلي بريف حمافظة احلسكة اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ذلك أثناء تغطيته لالشتباكات بني قوات 

اإلدارة الذاتية الكردية وميليشيا الدفاع الوطين التابعة للقوات احلكومية يف حي الوسطى اخلاضع لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية، 
ما أدى إىل إصابته جبروح ورضوض يف كتفه.

مهربفان، انشط إعالمي ومصور مستقل، من أبناء مدينة القامشلي بريف حمافظة احلسكة، يبلغ من العمر 22 عاماً، طالب جامعي 
يف كلية اهلندسة الزراعية، أعزب.

الثالاثء  26/ نيسان/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي مصطفى 
حممد مجعة جراء قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مكتب أخبار 

قناة أخبار اآلن يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته برضوض يف كتفه ويده 

اليمىن وصدره.
مصطفى، مراسل قناة أخبار اآلن، من أبناء مدينة كفر زيتا بريف 
حمافظة محاة، من مواليد عام 1990، حاصل على شهادة معهد 

املوسيقى وطالب سنة اثلثة بكلية اإلعالم يف جامعة الزهراء يف مدينة 
غازي عنتاب برتكيا، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي مصطفى حممد مجعة، الذي أفادها بشهادته:

»بينما كنت أان وزميلني إعالميني يعمالن معي يف قناة أخبار اآلن يف مكتب القناة مبدينة كفر زيتا بريف حمافظة 
محاة، قصف طريان النظام احلريب أربعة صواريخ فراغية مستهدفاً املكتب بشكل مباشر، حيث سقطت ثالثة 

صواريخ ابلقرب من املكتب يف حني سقط الصاروخ الرابع على املكتب مباشرة، ما أدى إىل إصابيت أان وزميلّي 
اإلعالميني، كما تدمر املكتب بشكل كلي مبا حيتويه من معدات أجهزة بث وحواسيب وكامريات، إضافة إىل تدمري 

سياريت اخلاصة«.

مصطفى محمد جمعة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YUItOEZJOFRmSUE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RGZ4UjVLVnBkT2c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0STBCTGJZUVVsQ2c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RnVoUWFMQm5LSWs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RnVoUWFMQm5LSWs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZnFGOXo3VHgwcjQ/view
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الثالاثء  26/ نيسان/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد هللا حممد زكور جراء قصف 
طريان النظام احلريب ابلصواريخ مكتب أخبار قناة أخبار اآلن يف مدينة كفر زيتا بريف 

حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته بشظااي يف 
كتفه األمين وقدمه اليسرى.

عبد هللا، مصور لدى قناة أخبار اآلن، من أبناء مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة، من 
مواليد عام 1990، حاصل على شهادة إعداد املدرسني مبحافظة محاة، متزوج ولديه 

طفل.

الثالاثء  26/ نيسان/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حممود عليان جراء قصف 
طريان النظام احلريب ابلصواريخ مكتب أخبار قناة أخبار اآلن يف مدينة كفر زيتا بريف 

حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته بشظااي يف 
رأسه.

أمحد، حمرر أخبار لدى قناة أخبار اآلن، من أبناء مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة، من 
مواليد عام 1990، حاصل على دبلوم من كلية اآلداب قسم اللغة العربية من جامعة 

البعث مبحافظة محص، أعزب.

انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:
الثالاثء 26/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب أربع صواريخ على مكتب قناة أخبار اآلن يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة 
محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أصاب أحدها املبىن بشكل مباشر، ما أدى إىل تدمريه بشكل شبه كامل مبا حيتويه 

من معدات )أجهزة بث وكامريات وحواسيب(، وإصابة ثالثة إعالميني يعملون يف مكتب القناة.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 ألقت طائرات النظام املروحية برمياًل متفجراً على حي بستان القصر يف مدينة حلب واخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، مستهدفة مبىن راديو الكل؛ ما أدى إىل توقف بث الراديو جراء األضرار املتوسطة اليت حلقت يف املبىن.

إساءات استخدام املهنة اإلعالمية:
اجلمعة 27/ نيسان/ 2016 نشرت اإلعالمية كنانة علوش، مراسلة 
قنايت الدنيا ومسا املواليتني للنظام السوري، على صفحتها الرمسية صورة 

جبانب جثامني مقاتلي فصائل املعارضة املسلحة.

عبد الله محمد زكور

أحمد محمود عليان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MjZ2Mnh3bjJuYjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0czNOMXdFcWtlTHM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eHRGWUhJR2lSNjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MEpEUGpjbDBIUDA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MDktZnFUNFZnTU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Sk5Idm1KYVA3V28
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RTIxRnZBZWlDOUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QWI0eEVUbmJWeGc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VXpYQ3J0RDFsYWM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VXpYQ3J0RDFsYWM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eW1uSzdicWJKU2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aDJBd1IwNjBnOWc/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WnJpYlNFU0NJdmM
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ابء: القوات الروسية:
اإلصاابت:

اخلميس 14/ نيسان/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي إبراهيم اخلطيب بشظااي صاروخ قصفه طريان حريب يزعم أنه روسي حيث 
سقط ابلقرب منه، وذلك أثناء تغطيته لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية على جبهة املالح بريف حمافظة 
حلب، اليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب إبصابته جبراح يف الرأس وشظية يف الوجه أصابت كلتا عينيه إحدامها 

إصابتها خطرية.
إبراهيم، مراسل قناة أورينت نيوز، من أبناء بلدة مسقان بريف حمافظة حلب، من مواليد عام 1992، طالب جامعي بكلية احلقوق 

جبامعة حلب، متزوج.

اتء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

القتل خارج إطار القانون:
الثالاثء 12/ نيسان/ 2016 قضى اإلعالمي حممد زاهر عبد اجلواد شرقاط، جراء قيام 
أحد عناصر تنظيم داعش إبطالق رصاصة على رأسه من اخللف أمام مبىن قناة حلب 

اليوم يف منطقة خمتار ابشا يف مدينة غازي عنتاب برتكيا يف 10/ نيسان/ 2016.
حممد زاهر، مقدم برامج يف قناة حلب اليوم، من أبناء مدينة الباب بريف حمافظة حلب، 

من مواليد عام 1980، حاصل على الشهادة اجلامعية من كلية الشريعة، متزوج.

اخلميس 21/ نيسان/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عبد هللا الصاحل جراء إصابته 
برصاص تنظيم داعش أثناء تغطيته لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم 
داعش على جبهة براغيدة بريف حمافظة حلب، ومل يتمكن رفاقه من سحب جثمانه 

الذي احتجزه التنظيم لديه.
عبد هللا، مصور وإعالمي لدى لواء الفتح أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة 
تل رفعت بريف حمافظة حلب، من مواليد عام 1995، طالب يف معهد إعداد املدرسني، 

أعزب.

عبد الله الصالح

محمد زاهر

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MUF6bkNIQnZQcTQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cjZ2MlVLUkZtcWs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dnJJTUs1VlpwUk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dUxPSDRxRXdGcVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NmoxU3hUNnYxZUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZmlWYm56RWpJNGs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SHpXWXY4d1FNZG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGNmZEZ5bnhsMmM/view
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اإلصاابت:
الثالاثء 5/ نيسان/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد عبد هللا اخللف بثالث رصاصات من قبل تنظيم داعش، أثناء تغطيته 
للمعارك الدائرة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم داعش يف قرية تل أمحر بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، وإصابته كانت رصاصة يف اليد ورصاصة يف الفخد ورصاصة حتت القلب حيث خرجت من ظهره حمدثة فجوة عميقة.
أمحد، مراسل مؤسسة عني على الوطن اإلعالمية، من أبناء مدينة اعزاز بريف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 22 عاماً، طالب 

جامعي يف السنة األوىل كلية الشريعة، أعزب.

جبهة النصرة:
االعتقال واإلفراج:

السبت 9/ نيسان/ 2016 أفرجت جبهة النصرة عن الناشط اإلعالمي عمار عارف العبدو، 
اجلدير ابلذكر أنه مت اعتقاله يوم األربعاء 6/ كانون الثاين/ 2016 على أحد حواجر اجلبهة يف 

منطقة جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب.
عمار، انشط إعالمي ومصور فوتوغرايف مستقل، من أبناء قرية بلشون بريف حمافظة إدلب، من 

مواليد عام 1998، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

الثالاثء 12/ نيسان/ 2016 اعتقلت جبهة النصرة الناشطة اإلعالمية ت.ر يف مدينة إدلب 
خالل تصويرها ألحياء املدينة، وأفرجت عنها الحقاً يوم األحد 17/ نيسان.

ت.ر )نتحفظ على امسها لدواٍع أمنية(، مصورة وحمررة يف وكالة أنباء العاصي، من أبناء حمافظة 
محاة، تبلغ من العمر 40 عاماً.

اثء: االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة:
القتل خارج إطار القانون:

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي لؤي بشري حوى جراء إصابته برصاص قناص اتبع جليش الفسطاط أحد 
فصائل املعارضة املسلحة، وذلك على الطريق العام بني بلدة مسرااب ومدينة دوما بريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، أثناء تغطيته لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة فيما بينها، جيش الفسطاط وفيلق الرمحن من جهة وجيش اإلسالم 
من جهة أخرى.

لؤي، انشط إعالمي ومصور مستقل، من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1997، حاصل على الشهادة 
الثانوية، أعزب.

عمار عارف العبدو

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dUxkQ2xyanhpTUE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b2gwdmcxLS1qVDA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RUpMaUQybXdYdFU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bWY2eUhyaDlUS00


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 21

جيم: االنتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - وحدات محاية 
الشعب وقوات األسايش(:
القتل خارج إطار القانون:

الثالاثء 19/ نيسان/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد عبد الرمحن إمساعيل يف أحد املشايف يف تركيا متأثراً جبراحه اليت أصيب 
هبا بتاريخ 10/ شباط/ 2016 جراء إصابته بشظااي قذيفة مدفعية قصفتها قوات اإلدارة الذاتية الكردية، خالل تغطيته لالشتباكات 

بني فصائل املعارضة املسلحة وقوات اإلدارة الذاتية الكردية على جبهة بلدة منغ بريف حمافظة حلب.
حممد، عضو يف املكتب اإلعالمي لبلدة منغ وإعالمي لدى فيلق الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة منغ بريف 

حمافظة حلب، من مواليد عام 1993، أعزب، حاصل على الشهادة اإلعدادية.

االعتقال واإلفراج:
اإلثنني 11/ نيسان/ 2016 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية الناشط اإلعالمي روين حممد بكجي عقب خروجه من إحدى 

الكنائس يف مدينة املالكية بريف حمافظة احلسكة، اليت ختضع لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية، حيث كان يقوم بتغطية ندوة حول 
السلم األهلي أقيمت يف الكنيسة، ومت اإلفراج عنه بعد عدة ساعات تعّرض خالهلا للضرب املربح، تلقى على إثرها العالج يف مشفى 

املالكية مبحافظة احلسكة.
روين، مراسل موقع يكيت ميداي، من أبناء حمافظة احلسكة.

حاء: االنتهاكات من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها:
القتل خارج إطار القانون:

األحد 10/ نيسان/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عقبة حطاب متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا بتاريخ 7/ نيسان/ 2016 جراء 
انفجار لغم أرضي يف حميط بلدة الراعي بريف حلب الشمايل الشرقي واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وذلك أثناء تغطيته 
لالشتباكات بني تنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بزراعة اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.
عقبة املعروف أبيب حذيفة، مصور مستقل وعضو يف مكتب اعزاز اإلعالمي، من أبناء حمافظة دير الزور، من مواليد عام 1983، 

حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QmdaWXBBbjVGbHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UU5iZ0h6QmpJZnc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SG9tbUs4bVNQb1E
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWswaTBwcUoxZ0U/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NkhOMHBPUml4VjQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V1lWR0NCcWZiN2c/view
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اخلطف:
السبت 9/ نيسان/ 2016 تعرض الناشط اإلعالمي سيف هللا األمحد لالختطاف 

على الطريق الواصل بني مدينيت الرسنت وتلبيسة بريف حمافظة محص، اليت ختضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، حيث قام اخلاطفون بوضعه يف سيارة بيضاء اللون، واعتدوا 

عليه ابلضرب والشتم، وقاموا بسرقة معداته اإلعالمية، 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:

»يوم السبت 9/ نيسان/ 2016 بينما كنت على الطريق الواصل بني مدينيت الرسنت وتلبيسة بريف حمافظة محص 
تعرضت يل سيارة كيا ريو بيضاء اللون مفّيمة بداخلها مخسة عناصر ملثمني ومسلحني، قاموا بوضعي يف السيارة 

وبدؤوا بضريب وشتمي وشتم اجلهة اإلعالمية اليت أعمل معها وشتم احملكمة العليا واستمرت عملية اخلطف ما يقارب 
األربعني دقيقة، مث قاموا إبلقائي يف منطقة خالية من السكان يطلق عليها اسم »البالن« تقع بني قرييت الزعفرانة 
وديرفول يف الريف الشمايل حملافظة محص، بعد أن سرقوا معدايت اإلعالمية من كامريا والبتوب ومايك، وتوجهت 

مباشرة إىل املشفى املركزي يف مدينة تلبيسة حيث تبني أن هنالك رضوض يف منطقيت الظهر والصدر«.

انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:
الثالاثء 26/ نيسان/ 2016 أقدمت جمموعة مل نتمكن حىت حلظة 
إعداد التقرير من حتديد هويتها على إضرام حريق يف مبىن إذاعة آرات 

إف إم يف مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة، اخلاضعة لسيطرة قوات 
اإلدارة الذاتية الكردية، ما أدى إىل خروجه عن اخلدمة، بعد أن قاموا 
بسرقة عدد من احلواسيب كانت داخل املبىن، مل نتمكن من حتديد 

اجلهة اليت قامت حبرق املبىن حىت حلظة إعداد التقرير.
إذاعة آرات إف إم، من أبرز اإلذاعات احمللية اليت هتتم ابلشأن الكردي، 
وتتخذ من مدينة عامودا يف ريف احلسكة مركزاً هلا، وانطلق بثها يف 

متوز/ 2013.
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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 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

