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السبت 5  تشرين الثاين 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

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

خامساً: التوصيات. 
شكر وعزاء

مقتل 6 إعالميني، وإصابة 9 آخرين، حصيلة تشرين األول 2016
بينهم 4 إعالميني قتلهم النظام السوري 

أواًل: المقدمة:
العمل اإلعالمي يف سوراي يسري من سيئ إىل أسوأ 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 الذين يقرتب من أهداف عسكرية فإنه يفعل 
ذلك بناء على مسؤوليته اخلاصة، ألن استهدافه يف هذه احلالة قد يعترب من ضمن 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”.

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما مُيكن 
إنقاذه من العمل اإلعالمي يف سوراي، وُتدد إدانتها جلميع االنتهاكات حبق حرية العمل 
العمل  احرتام حرية  على ضرورة  وتؤكد  أي طرف كان،  من  احلقيقة  ونقل  اإلعالمي 
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.
 

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

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 يُفرتض أن يكون عليه حال الصحفي. 
املواطن  صفة  عنه  تسقط  اهلجومية،  القتالية  العمليات  يف  مباشرة  بصورة  وُيشارك  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 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. 

ثالثًا: الملخص التنفيذي: 
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف تشرين األول 2016 على النحو التايل: 

ألف: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 إعالميني، يتوزعون على النحو التايل:
- القوات احلكومية: قتلت 4 إعالميني.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: قتل إعالميني اثنني.

ابء: اإلصاابت: سجلنا 9 إصاابت، توزعت على النحو التايل:
- القوات احلكومية: 3 إصاابت.

- القوات الروسية: إصابتان.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: إصابتان.
- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(: إصابة واحدة.

- جهات مل نتمكن من حتديدها: إصابة واحدة.

اتء: االعتقال واإلفراج: سجلنا حاليت اعتقال مت اإلفراج عنهما من قبل جبهة فتح الشام.
جيم: انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا حادثة اعتداء على مقر جملة طلعنا على احلرية من قبل القوات احلكومية.

 
رابعًا: تفاصيل التقرير: 

ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
- أعمال القتل غري املشروع: 

الثالاثء 4/ تشرين األول/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عبد القادر عبد الرزاق جنيد متأثراً حبروق أصابته يف معظم أحناء 
جسده، جراء قصف طريان حكومي اثبت اجلناح صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتبتاكات بني قوات النظام 

وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة تل راية بريف حمافظة محاة الشمايل.
عبد القادر، مصور لدى جيش النصر أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء حمافظة محاة، من مواليد 1993، حاصل على 

إجازة من كلية العلوم – قسم الكيمياء، أعزب.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZUc2SDdNYzF1MFU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTlVRSDBqQ1VsX3c


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

اإلثنني 17/ تشرين األول/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي نورس حممود 
قيطاز متأثراً إبصابته يف رأسه برصاصة عربة شيلكا اتبعة للقوات احلكومية، 
أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة 

املسلحة على جبهة مؤتة بريف حمافظة حلب اجلنويب.
نورس، مصور لدى الفرقة 13 يف جيش إدلب احلر أحد فصائل املعارضة 
مواليد  من  إدلب،  حمافظة  بريف  النعمان  معرة  مدينة  أبناء  من  املسلحة، 

1997، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

القوات احلكومية  نصبته  اإلعالمي حممد مصطفى نصري جراء كمني  الناشط  2016 قضى  األول/  30/ تشرين  األحد 
إلحدى فصائل املعارضة املسلحة أثناء اقتحامها أحد املواقع على جبهة الكتيبة املهجورة على أطراف مدينة داعل بريف حمافظة 

درعا، واجلدير ابلذكر أن جثته بقيت لدى القوات احلكومية.
حممد املعروف أبيب شاغور، مصور لدى فرقة فجر اإلسالم إحدى فصائل املعارضة املسلحة ولدى مؤسسة ايمسني بلدي، من 

أبناء مدينة دمشق، من مواليد 1990، حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج.

اإلثنني 31/ تشرين األول/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عبد السالم انيف كنعان جراء إصابته بشظااي يف رأسه، جراء 
قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً على بلدة الزعفرانة بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

مبحافظة  بعلبة  دير  حي  أبناء  من  اجلسر،  قناة  لدى  مصور  السالم،  عبد 
محص، من مواليد 1982، حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي أنس األمحد 
صديق عبد السالم –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 

– الذي أفادان بروايته:
“قرابة الساعة 11.30 ظهر اإلثنني 31 تشرين األول شن طريان النظام 
احلريب عدة غارات على بلدة الزعفرانة بريف حمافظة محص، واحدة منها أدت 
إىل إصابة عبد السالم الذي كان يوثق قصف البلدة إعالمياً، ُأصيب عبد 

السالم بشظااي يف رأسه من اخللف، وفارق احلياة على الفور”.

- اإلصاابت:
اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016 ُأصيب الناشط اإلعالمي شريف حممد 
دملخي بشظااي عدة يف ظهره وخاصرته الُيمين ويديه، جراء سقوط قذيفة 
هاون قصفتها مدفعية القوات احلكومية ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية 
الزبدية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة  القوات احلكومية على حي  لقصف 

فصائل املعارضة املسلحة.
شريف، املعروف بشريف احلليب، انشط إعالمي لدى تمع “فاستقم كما 
أُمرت” أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة حلب، من مواليد 

1994، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTkhBbGVGZkI1aTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhang0S0ZVZmltc0k
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTkhBbGVGZkI1aTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTVltVTlkWjVFR28
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUha1h0cWZWOVAxT1E
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaGV5V0dmb2d5OUE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=527&token=naMkiiQ9tTeb7DOyvsrW18uU9rM96uzj
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYldvemFyUDY2TUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhakQ2MGluV3ZvTHM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYldvemFyUDY2TUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhakQ2MGluV3ZvTHM
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQk5DMFFOQ184aEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhLWRobTZsdDF4eU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhemtROFU2NEYyZUE/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي شريف –عرب حسابه على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك – الذي 
أفادان بروايته:

“كنُت أُوثِّق قصف القوات احلكومية بقذائف اهلاون على حي الزبدية يف مدينيت حلب، سقطت قذيفة ابلقرب مين يف نزلة 
الزبدية، تسببت شظاايها إبصابيت جبراح يف ظهري وخاصريت اليمين وكلتا يدي، ومت إسعايف إىل أحد املشايف امليدانية.”

النظام  إلقاء طريان  الظهر، جراء  النصريات بشظية يف  الناشط اإلعالمي حممود  2016 ُأصيب  9/ تشرين األول/  األحد 
املروحي برمياًل متفجراً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب على بلدة إبطع بريف حمافظة درعا، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
حممود املعروف أبىب محزة إبطع، مراسل مؤسسة شاهد اإلعالمية، من أبناء بلدة إبطع بريف حمافظة درعا، من مواليد 1986، 

طالب جامعي يف كلية اإلعالم، متزوج.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حممود النصريات –عرب تطبيق الواتس آب– الذي أفادان بروايته:

“بينما كنت أُغطي إعالمياً ما تتعرض له البلدة من قصف طريان النظام احلريب واملروحي، سقط ابلقرب مين برميل متفجر، 
أصابتين إحدى شظاايه يف ظهري، واحلمد هللا كانت إصابيت سطحية”.

األحد 30/ تشرين األول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد حسن 
اليسرى، جراء قصف طريان اثبت اجلناح حكومي  احلسني يف يده وقدمه 
احلكومية  القوات  بني  لالشتباكات  اإلعالمية  تغطيته  أثناء  قربه،  صاروخاً 

وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة حي الراشدين مبدينة حلب.
حممد، مصور لدى موقع احلركة الشعبية السورية، من أبناء قرية دالمة بريف 
حمافظة حلب، من مواليد 1994، حاصل على الشهادة االبتدائية، متزوج 

ولديه طفالن.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حممد –عرب حسابه 

على موقع التواصل اجلتماعي فيسبوك– الذي أفادان بروايته:
“أثناء تغطييت اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة حي الراشدين مبدينة حلب، 
أغار الطريان احلريب عدة غارات ابلصواريخ، سقط أحد الصواريخ ابلقرب مين، وُأصبُت بشظااي يف قدمي ويدي اليسرى وجراح 

يف معظم أحناء جسدي، ُأسعفت إىل أقرب نقطة طبية حيث تلقيت العالج”.

- انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:
اخلميس 13/ تشرين األول/ 2016 قصف الطريان احلكومي اثبت اجلناح صاروخاً على جممع يضمُّ مكتب جملة طلعنا عاحلرية 
يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل دمار كبري يف تهيزات ومواد إكساء املكتب. اجلدير ابلذكر أن املكتب 

تعرَّض للقصف سابقاً يف 22/ متوز/ 2016.
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ابء: القوات الروسية:
- اإلصاابت: 

األربعاء 12/ تشرين األول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي بكر القاسم بشظااي يف الرقبة، جراء قصف طريان اثبت اجلناح 
نعتقد أنه روسي صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني قوات النظام وفصائل املعارضة املسلحة على 

جبهة 1070 شقة يف حي احلمدانية مبدينة حلب.
بكر، مراسل لدى مكتب قوى الثورة السورية وراديو روزاان، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، من مواليد 

1995، طالب يف كلية الطب البيطري مبدينة محاة، أعزب.

اإلثنني 17/ تشرين األول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد هللا ملحم 
بشظااي يف يده اليمىن؛ ما أدى إىل برتها، جراء قصف طريان اثبت اجلناح 
الغريب،  حلب  حمافظة  بريف  عوجيل  قرية  على  صاروخاً  روسي  أنه  نعتقد 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
عبد هللا، مراسل لدى مركز حلب اإلعالمي ومركز األاترب اإلعالمي، من 
أبناء مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، من مواليد 1995، حاصل على 

الشهادة الثانوية، متزوج.

اتء: اجلماعات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

- أعمال القتل غري املشروع: 
األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي صبحي حممد نعمان متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا يف الرأس والبطن 
واليدين، جراء تفجري انتحاري من تنظيم داعش نـَْفَسه، يف منطقة القلمون الشرقي مبحافظة ريف دمشق، أثناء تغطيته اإلعالمية 

لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم داعش يف املنطقة.
صبحي، املعروف أبيب حممد صاحل، مسؤول املكتب اإلعالمي لدى جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء 

مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، من مواليد 1993، طالب معهد متوسط إدارة أعمال، أعزب. 

السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عيسى حممد نوري احلمدو أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات 
بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم داعش على جبهة بلدة أرشاف بريف حمافظة حلب الشمايل الشرقي؛ جراء انفجار لغم 

أرضي زرعه تنظيم داعش يف البلدة.
عيسى، امللقب أبيب النور، مصور لدى فرقة السلطان مراد إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء قرية احلميدية بريف 

حمافظة حلب، من مواليد 1982، حاصل على الشهادة االبتدائية، متزوج ولدية أطفال.

- اإلصاابت: 
اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمين سويد بشظااي يف الوجه والقدم اليمىن، جراء سقوط قذيفة 
صاروخية حملية الصنع قصفتها مدفعية تنظيم داعش ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني تنظيم داعش وفصائل 

املعارضة املسلحة على جبهة أخرتين بريف حمافظة حلب الشمايل الشرقي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSXhYV0xrVlJJUUk
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=521&token=vDBopYmb6sGRCPmyjTFv8g5CHrsbWwEh
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX2FCMnFWcWFNTEk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWGREa1NoalRodDQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMHU3X2M0cmZPMXM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhc09jWlQ2WWdqMmM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMGpLU0psWEltOGM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbHdLZk9Lc3JNQ28
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTEJYQjVXbTJqMlE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhS2V5LWtoZ2Vnb3c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYXdEaThBRXQzSTg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaklzSVhycURYQzg
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhV0x3MzViRjVqZDg/view
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أمين املعروف أبيب هاين احلليب، مراسل لدى قناة حلب اليوم، من أبناء بلدة منغ بريف حمافظة حلب، من مواليد 1986، 
طالب جامعي -سنة رابعة- يف كلية احلقوق، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمين سويد – عرب حسابه على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك– 
الذي أفادان بروايته:

“بينما كنت أعمل على التغطية اإلعالمية لالشتباكات بني تنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة أخرتين بريف 
حمافظة حلب، سقطت قريب قذيفة صاروخية مصدرها تنظيم داعش، تسببت شظاايها إبصابيت يف الوجه وقدمي اليمىن، وعلى 
الفور مت إسعايف إىل مشفى كلس يف تركيا حيث بقيت هناك قرابة ساعتني مث مت حتويلي إىل مشفى خاص يف مدينة غازي 

عنتاب الرتكية”.

السبت 15/ تشرين األول/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد شرفو محادة بشظية يف يده اليمىن، جراء سقوط قذيفة 
املعارضة  تنظيم داعش وفصائل  اإلعالمية لالشتباكات بني  تغطيته  أثناء  منه،  تنظيم داعش ابلقرب  هاون قصفتها مدفعية 

املسلحة على جبهة احتيمالت بريف حمافظة حلب الشمايل.
حممد، مصور لدى موقع احلركة الشعبية السورية، من أبناء مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، من مواليد 1996، حاصل 

على الشهادة االبتدائية، أعزب. 

- جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(:
- اعتقال وافراج:

السبت 8/ تشرين األول/ 2016 اعتقل تنظيم جند األقصى الناشط اإلعالمي حممد األشقر لدى مروره على أحد نقاط 
التفتيش التابعة للتنظيم على طريق إحسم - البارة يف ريف حمافظة إدلب اجلنويب، وأفرج عنه يف اليوم التايل.

حممد، مراسل قناة أورينت الفضائية، من أبناء حمافظة الالذقية.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حممد –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– الذي 

أفادان بروايته:
يوم السبت 8 تشرين األول فوجئُت لدى تنقُّلي على الطريق الواصل بني بلديت احسم والبارة يف ريف إدلب اجلنويب بوجود 
نقطة تفتيش اتبعة جلند األقصى قد مت وضعها حديثاً، قام عناصر النقطة إبيقايف وإنزايل من السيارة ومن مث مصادرة السيارة مبا 
حتويه من معدات إعالمية ختصُّين، مث اقتادوين إىل مكان أجهله، وعاملوين بطريقة ُمهينة دون أن يتعرضوا يل ابلضرب، وأطلقوا 
سراحي يف اليوم التايل. يف وقت الحق أعاد يل أحد الفصائل التابعة حلركة أحرار الشام معدايت اليت متت مصادرهتا واليت عثروا 

عليها لدى مدامهتهم أحد مواقع جند األقصى يف بلدة البارة”.

معداته  مبصادرة  وقامت  احلجي  اإلعالمي حممد  الناشط  الشام  فتح  جبهة  اعتقلت   2016 األول/  تشرين   /26 األربعاء 
اإلعالمية، أثناء قيامه بتغطية حفل خريي لألطفال يف خميم الدرية بريف حمافظة الالذقية، ونُقل إىل حمكمة سلقني، لتفرج عنه 

بغرامة مالية يوم اجلمعة 28/ تشرين األول/ 2016.
حممد، انشط إعالمي لدى فريق ملهم التطوعي، من أبناء حمافظة الالذقية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZjc4eUhweUZqRXc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhamxESlVCMzBicHM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VXQ3Yy1jeTFFSFk/view
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اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
- اإلصاابت:

الناشط اإلعالمي هيثم محو  2016 أصيب  األول/  22/ تشرين  السبت 
العلو بشظية يف رأسه، جراء سقوط قذيفة صاروخية حملية الصنع قصفتها 
قوات اإلدارة الذاتية الكردية ابلقرب من مكان وجوده، أثناء تغطيته اإلعالمية 
لالشتباكات بني قوات اإلدارة الذاتية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة 

السموقة بريف حمافظة حلب الشمايل.
املعارضة  فصائل  إحدى  الشامية  للجبهة  اإلعالمي  املكتب  مدير  هيثم، 
املسلحة، من أبناء قرية سوسنباط التابعة ملدينة الباب بريف حمافظة حلب 
الشمايل الشرقي، من مواليد 1987، حاصل على إجازة من كلية االقتصاد 

– قسم نظم حاسوب ومعلومات، متزوج ولديه 3 أطفال.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي هيثم –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– الذي 

أفادان بروايته:
“بينما كنت أعمل على تغطية االشتباكات بني قوات اإلدارة الذاتية الكردية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة السموقة 
بريف حمافظة حلب، سقطت ابلقرب مين فذيفة صاروخية قصفتها قوات اإلدارة الذاتية الكردية من املناطق اخلاضعة لسيطرهتا، 
أدت إىل إصابيت بشظية يف الرأس، وعلى الفور مت إسعايف إىل مشفى مارع يف مدينة مارع وهناك مت غرز عدة قطب يف الرأس”.

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
- اإلصاابت: 

وسيم  اإلعالمي  الناشط  أصيب   2016 األول/  تشرين   /23 األحد 
من  أبداة حادة “سكني”  للطعن  تعرضه  بعد  األيسر،  اخلطيب يف كتفه 
دمشق،  ريف  مبحافظة  عربني  مدينة  يف  منزله  من  ابلقرب  جمهولني  قبل 
هوية  حتديد  من  نتمكن  مل  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 

املعتدين حىت حلظة إعداد التقرير.
وسيم، مدير مكتب املؤسسة السورية للتوثيق والنشر يف دمشق وريفها، من 
أبناء مدينة عربني مبحافظة ريف دمشق، من مواليد 1990، طالب جامعي 

يف كلية التجارة واالقتصاد، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي وسيم اخلطيب –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– 
الذي أفادان بروايته:

“مساء يوم األحد 23 تشرين األول تعرضت حملاولة اغتيال أثناء عوديت إىل منزيل يف مدينة عربني، من قبل شخصني ملثَمني 
يركبان دراجة انرية، أحدمها انداين ابمسي وعندما التفت إليهما تلقيت ضربة عصا على رأسي، مثَّ قام بطعين يف كتفي األيسر 
طعنتني أبداة حادة “سكني” وبعدها الذا ابلفرار، واستطعت الوصول قبل فقدان وعيي إىل أقرب نقطة ممكنة من منزيل حيث 

مت إسعايف إىل مشفى عربني اجلراحي وتلقيت اإلسعافات الالزمة”. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhLVFHSmhGcWFBVG8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhLVFHSmhGcWFBVG8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWWpHclh1dVh6SFU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbDB0U3FMMXRpenc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhb1kwVWFZOGRMMlk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhb1kwVWFZOGRMMlk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMGQ0azRBTnI1YlU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTTZGWkxDYnpJV0U
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUlhyTHM1Y0l3MTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRTdsX19oLWdfVnc/view
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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 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 ومعدَّاهتم. 

شكر وعزاء:
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء اإلعالميني الذين 

سامهت إفاداهتم بشكل مهم يف هذا التقرير.

http://www.sn4hr.org

