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اخلميس ٢ نيسان ٢٠١٥

حمتوايت التقرير:
أواًل: امللخص التنفيذي
اثنياً: مقدمة التقرير   
اثلثاً: تفاصيل التقرير
رابعاً: شكر وتقدير

أبرز االنتهاكات حبق اإلعالميني لشهر آذار 2015
مقتل 9 إعالميني، و4 آخرين ما بني خطف واعتقال، وإصابة إعالمي واحد

  أواًل: امللخص التنفيذي:
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل:

أواًل: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 9 إعالميني، يتوزعون كما 
يلي:

القوات احلكومية )اجليش واألمن وامليليشيات احمللية واألجنبية(: قتلت 7 إعالميني، 
بينهم إعالميان قُتال تعذيباً حىت املوت يف مراكز االحتجاز

فصائل املعارضة املسلحة: قتلت إعالمياً واحداً.
تنظيم داعش: أعدم إعالمياً.

اثنياً: االعتقال أو اخلطف: سجلنا 4 حاالت ما بني خطف واعتقال، يتوزعون كما 
يلي:

القوات احلكومية: سجلنا حالة اعتقال واحدة.
قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي: اعتقلت إعالميان وأفرجت عنهما الحقاً، يف 

حني أفرجت عن إعالمي كان قد اعتقل منذ شهور عدة.
فصائل املعارضة املسلحة: خطفت إعالمياً وأفرجت عنه الحقاً.
اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا إصابة واحدة على يد القوات احلكومية.

رابعًا: االعتداء على املمتلكات:
القوات احلكومية: سجلنا حالة اعتداء.

مجاعات مل حتدد هويتها: سجلنا حالة اعتداء.

 اثنيًا: مقدمة التقرير:  
مع بداية العام اخلامس النطالق االحتجاجات الشعبية، أثقل استمرار النزاع املسلح يف 
سوراي بعنف وشدة ودون أن تلوح  بوادر أي حل جذري إليقاف رحى تلك احلرب 
الشرسة اليت يدفع مثنها املدنيون ابلدرجة األوىل، هذا بدوره ساهم يف بروز حالة من 
الفوضى والتشتت انعكست على حرية العمل اإلعالمي، وابت واقعه ضعيفاً متأزماً، 
يعاين من حالة تدهور مستمرة أثرت بدورها على دور و وظائف العاملني يف هذا احلقل.  
من أهم مالمح التدهور والفوضى اليت طغت على مسات الواقع اإلعالمي اليوم، كمُّ 
البالد،  يف  املرتكبة  واجلرائم  واالنتهاكات  األحداث  أبرز   حول  املتناقضة  املعلومات 
وقلة املصادر املوثوقة، والتعتيم على األحداث أو حىت حجبها، وصعوبة الوصول إليها 
والتحقق منها يف معظم املناطق السورية، ال سيما تلك اليت يسيطر عليها تنظيم داعش 
ويفرض فيها حالة من الرعب والرتهيب فيما خيص العمل اإلعالمي املهين واملستقل، 

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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ورغم أن تلك املناطق اليت يسيطر عليها التنظيم قد تتعدى مساحتها 40% من مساحة األراضي السورية، إال أن مناطق الظالم 
تلك متتد إىل ابقي املناطق اليت ترزح حتت سيطرة القوات احلكومية، وأيضاً سطوة سالح األطراف املسلحة األخرى املشاركة 

يف احلرب ابلرغم من تفاوت حجم االنتهاكات املرتكبة فيها بفارق شاسع لصاحل القوات احلكومية أواًل وتنظيم داعش اثنياً.
ومُيكننا القول أن األوضاع األمنية اخلطرية واجلرائم واالنتهاكات املستمرة اليت ترتكب حبق اإلعالميني، تعد من أهم التحدايت 
واملعوقات اليت يواجهها العمل اإلعالمي يف سوراي اليوم، واليت أدت إىل منعه من االرتقاء إىل مستوى مواكبة التطورات السريعة 
واملعقدة لألحداث على الصعد كافة، كما أدت إىل تدين أدائه املهين حىت يقوم بدوره الوظيفي واحليوي يف رصد األحداث 

ونشرها.
الفاعلة قد عجزت عن  القوى اإلعالمية  أن أغلب  السورية،  اليت تعصف ابلساحة اإلعالمية  الكارثة  ومما يشري إىل حجم 
النهوض ابإلعالم كمؤسسة مدنية، وابلتايل أخفقت يف حتقيق احلد األدىن من أهم الوظائف املناطة هبا، بل إن أهم ما مييز 
الرسائل اإلعالمية اليوم، تشويش املتلقي وتضارب يف الرؤى والتوجهات وحتويل تلك الرسائل إىل أسلحة حرب نفسية ختدم 
مصاحل وسياسات القوى املسلحة اليت تدعم ومتول، ابلتايل متيزت معظم املعلومات اليت تبث أبهنا مضللة وتفتقر إىل املصداقية 

والدقة واملوضوعية؛ ما أدخل البالد يف أزمة إعالمية حقيقية.
هذا كله يضعنا أمام حالة من الستاتيك املرضي مير به واقع اإلعالم السوري حالياً ال سيما يف ظل فرض قانون الغاب والسالح، 
حيث ُتسيس الكلمة ويوجه اخلرب وفقاً ملصاحل األقوى، األمر الذي مينع توفر بيئة صحية متارس فيها تعددية ودميقراطية اإلعالم 

حبرية.      
وأمام تلك املعطيات املقلقة اليت من شأهنا أن تقوِّض األسس الصحيحة اليت يفرتض أن تكوِّن القاعدة املتينة النطالق العمل 
اإلعالمي املهين احلر، وأمام اخلطر الناتج عن طمس احلقيقة وجمرايت األحداث، وتكميم األفواه، وحجب الصورة والكلمة، 
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 اإلعالميني يف سوراي.

 اثلثاً: تفاصيل التقرير:
أ: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية:

القتل خارج نطاق القانون:     
العطرات »مدير  2015، قضى اإلعالمي عمر ايسني  28/ شباط/  السبت  يوم 
مؤسسة آفاق اإلعالمية«؛ نتيجة قصف بلدة كفر مشس بريف درعا، بصاروخني من 

قبل الطريان احلكومي، أثناء تغطية األحداث فيها.

يوم األحد 8/ آذار/2015، قضى اإلعالمي نور الدين أمحد هاشم، املعروف ابسم 
»نور الدين اخلطيب«، إثر إصابته بشظااي صاروخ أطلق من قبل الطريان احلكومي 

على مدينة عربني بريف دمشق، حيث كان يغطي أحداث القصف حينها.
عمله  مارس  فيها،  يقيم  وكان   ،1994 عام  عربني  مدينة  مواليد  من  الدين،  نور 
الشعبية، وخضع  التحركات  انطالقة  منذ  إعالمي يف حمافظة ريف دمشق  كناشط 
لدورات عدة يف جمال اإلعالم وتوثيق االنتهاكات، وكان من أوائل املراسلني يف شبكة 

»االحتاد برس« اإلخبارية منذ انطالقتها. اإلعالمي نور الدين أمحد هاشم
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يوم الثالاثء 17/ آذار/ 2015، قضى اإلعالمي عبد القادر زكراي البقاعي متأثراً 
بلدة  على  متفجراً  احلكومي صاروخاً  الطريان  قصف  جراء  هبا  أصيب  اليت  جبراحه 
دير العصافري يف الغوطة الشرقية بريف دمشق، يُذكر أن البقاعي كان عضو املكتب 

اإلعالمي للبلدة.

أابزيد  ارشيدات  ميان  اإلعالمي  مقتل  سجلنا   ،2015 آذار/   /21 السبت  يوم 
االحتجاز  مراكز  أحد  يف  التعذيب  بسبب  درعا«  مدينة  يف  شام  شبكة  »مراسل 
احلكومية، ذلك بعد أن تعرف ذووه على صورته من خالل صور سيزر املسربة، اعتقل 
ميان من قبل حاجز طيار اتبع للقوات احلكومية يف مدينة درعا بتاريخ 10/ تشرين 
األول/ 2012، أثناء عودته من جولة إعالمية لتغطيته بعض األحداث يف املنطقة 
الشرقية بريف درعا مع زمالئه اإلعالميني، وبقي مصريه جمهواًل منذ ذلك الوقت إىل 

أن مت التعرف على جثمانه عرب الصور املسربة.  

القصف   نتيجة  احلوراين  احلكم  بـأبو  امللقب  فايز شباط،  ميالد حممد  اإلعالمي  ، قضى   2015 آذار/   /24 الثالاثء  يوم 
بصاروخ من قبل الطريان احلكومي ملدينة بصرى الشام بريف درعا، وذلك أثناء تغطيته األحداث فيها، ميالد من أبناء مدينة 

الشيخ مسكني، وعضو مؤسسة شاهد اإلعالمية.  

يوم السبت 28/ آذار/ 2015، مت توثيق مقتل إعالمي )مت التحفظ على االسم( 
وفاته  خرب  تلقيهم  ذووه  أبلغنا  وقد  بدمشق،  فلسطني  فرع  يف  املوت  حىت  تعذيباً 
وأتكدهم من ذلك، يُذكر أن الضحية من مواليد مدينة محاة، يبلغ من العمر 21  
عاماً، وقد مت اعتقاله من قبل القوات احلكومية بتاريخ 6/ تشرين الثاين/ 2014. 

زيد  »أبو  اهلويدي  اإلعالمي عالء حممد  قضى   ،2015 آذار/   /30 اإلثنني  يوم 
السوري« برصاص قناص اتبع للقوات احلكومية يف حي صالح الدين حبلب، ذلك 

أثناء إعداده تقريراً عن املعاهد الشرعية ابملدينة.
يُذكر أن عالء من مواليد مدينة السفرية مبحافظة حلب، وهو مدير املكتب اإلعالمي 

حلركة أحرار الشام يف حلب.

اإلصاابت:  
يوم اخلميس 26/ آذار/ 2015، أصيب اإلعالمي حممد انيف أابزيد »مراسل مؤسسة نبأ اإلعالمية« إثر قصف القوات 
الثقيلة بشكل عشوائي على حي درعا البلد يف مدينة درعا، ذلك أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف  احلكومية قذائف اهلاون 

الطريان احلريب احلكومي، الذي سبق قصف اهلاون على احلي .

االعتقال واخلطف:  
يوم األحد يف 11/ كانون الثاين/ 2015، اعتقل اإلعالمي حممد أمني رمضان »أبو البشري« من قبل القوات احلكومية يف 

مدينة محاة، بتهمة بث مظاهرات لقناة اجلزيرة، وقد وردان مؤخراً أنه مت حتويله إىل فرع فلسطني بدمشق.

ميان ارشيدات أابزيد مراسل شبكة شام 

االعالمي عالء حممد اهلويدي
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أبو البشري من حي طريق مصياف مبدينة محاة، يبلغ من العمر 29 عاماً، انشط إغاثي، وعضو املكتب اإلعالمي الحتاد ثوار 
محاة، وقد اعتقل أخوه أمين من منزله حبماة بتاريخ 12/ آذار/ 2015، بتهمة مساعدة حممد يف نشاطه اإلعالمي.

االعتداء على املمتلكات:
اخللف  اجلزيرة صهيب  مراسل  سيارة  تعرضت   ،2015 آذار/   /1 األحد  يوم 
لقصف بقنبلة برميلية من الطريان املروحي احلكومي يف بلدة اللطامنة بريف محاة؛ 

ما تسبب ابحرتاق السيارة.
صورة سيارة اإلعالمي صهيب اخللف بعد تعرضها للقصف.

صورة اإلعالمي صهيب اخللف.

ب: االنتهاكات من قبل قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي:   
االعتقال:

يوم اخلميس 5/ آذار/ 2015، مت اعتقال اإلعالمي هجار السيد »مراسل وكالة 
قاسيون لألنباء«، يف مدينة عامودا بريف احلسكة من قبل قوات األسايش التابعة 
حادثة  تصوير  يف  بعمله  قيامه  أثناء  ذلك   ،PYD الدميقراطي  االحتاد  حلزب 
احلريق الذي نشب يف منزل السيد خضر اخلياط، وقد أفرج عنه بعد حنو نصف 

ساعة بعد توقيعه تعهداً بعدم التصوير.

قناة روداو يف  اعتقل اشيت تيشي »مراسل  يوم اخلميس 12/ آذار/ 2015، 
الدميقراطي، ذلك  االحتاد  التابعة حلزب  األسايش  قوات  القامشلي« من  مدينة 
أثناء تغطيته إحياء ذكرى أحداث امللعب »آذار 2004«، اليت أقامها احلزب 

يف امللعب البلدي، وقد مت اإلفراج عنه بعد حنو ساعتني ومتت مصادرة كامريته.

اإلفراج:
-1 يوم اخلميس 26/ آذار/ 2015، مت اإلفراج عن اإلعالمي حممود كوريش »عضو يف تنسيقية أزادي عفرين«، من قبل 
قوات اتبعة حلزب االحتاد الدميقراطي pyd، ذلك بعد أن كان خمتطفاً منذ 3/ كانون األول/ 2014، من قبل قوة تطلق على 

نفسها »فرقة مدامهة اإلرهابيني« وهي قوات أمنية جديدة اتبعة للحزب، وتعمل بشكل سري عن طريق أشخاص ملثمني.

ج: االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة:   
القتل خارج نطاق القانون:     

يوم السبت 21/ آذار/ 2015، قضى اإلعالمي حممد نور النحالوي »أبو اليسر الشامي« متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا 
يوم اجلمعة يف مدينة عربني بريف دمشق، ذلك بعد أن صدمته سيارة ابخلطأ اتبعة لفيلق الرمحن التابع ألحد فصائل املعارضة 
املسلحة ابلغوطة، حيث كان حممد يستقل دراجته النارية مع أحد أصدقائه متوجهاً صباح ذلك اليوم لتصوير فيلم واثئقي 

يف املنطقة، وتزامن ذلك مع وجود اشتباكات مسلحة بني فيلق الرمحن وجيش اإلسالم حينها؛ ما تسبب بتعرضه للحادث.

تعرض سيارة مراسل اجلزيرة صهيب اخللف لربميل متفجر

شيت تيشي »مراسل قناة روداو يف مدينة القامشلي
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حممد نور من أبناء حي القيمرية الدمشقي، ومن مواليد مدينة عربني عام 1994، وهوعضو مؤسس يف املكتب اإلعالمي 
املوحد يف مدينة عربني، وعضو رابطة اإلعالميني يف الغوطة الشرقية.

االعتقال واخلطف:
السالمة  معرب ابب  يف  اإلعالمي  املكتب  »مدير  عيسى  يوسف  اإلعالمي  اعتقال  مت   ،2015 آذار/   /12 اخلميس  يوم 
احلدودي مع تركيا«، ذلك بعد مدامهة مكتبه من قبل عناصر مسلحة اتبعة للجبهة الشامية، أفرج عنه يف اليوم نفسه دون 

معرفة أسباب اعتقاله.

د - االنتهاكات من قبل اجلماعات املتشددة: 
تنظيم داعش:

القتل خارج نطاق القانون: 
داعش  تنظيم  بث   ،2015 آذار/   /2 اإلثنني  يوم 
يظهر فيه إعدام اإلعالمي أمحد حممد  تسجياًل مصوراً 
بطلقة انرية يف الرأس، بتهمة التعاون مع وسائل االعالم 
والتخابر مع جهات خارجية، وتزويدهم ابملعلومات عن 

التنظيم.
يُذكر أن حممد من مواليد مدينة جرابلس بريف حلب، 
يبلغ من العمر 31 عاماً، كان يعمل إعالمياً مع لواء 
الربيع العريب  التابع للمعارضة املسلحة يف حيي اهللك 
وطريق الباب حبلب، وهو معتقل لدى داعش منذ 15/ 

كانون األول/ 2014  

د: االنتهاكات من قبل مجاعات مل حتدد هويتها:   
االعتداء على املمتلكات:

يوم األربعاء 4/ آذار/ 2015، مت إطالق عدة عيارات انرية ابجتاه املكتب اإلعالمي يف كفرنبل بريف إدلب، من قبل جهة 
جمهولة مل نتمكن من حتديد هويتها، وقد أصابت بعض الطلقات أحد جدران املقر، ومل يصب أحد.

حتدثنا إىل اإلعالمي محود اجلنيد، عما شاهده أثناء وجوده يف املكتب حينها:
»أثناء وجودان يف املكتب اإلعالمي الساعة 7 مساء، مسعنا صوت إطالق انر، وبعد حنو عشر ثواٍن أُطلقت طلقات عدة ابجتاه املكتب 
اإلعالمي، كانت حنو عشر طلقات متفجرة، بعدها خرجنا ملعرفة مصدر الرصاص فلم جند أحداً، وأخربان حينها أحد اجلريان أنه شاهد 

شخصاً يُطلق النار وهرب بعدها مسرعاً ابجتاه اجلبل، ومل يستطع أحد حتديد هويته ومكانه«.

  رابعاً: شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من اجملاالت كافة، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم 

معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.

http://www.sn4hr.org
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