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 ملخص التقرير
  : تتوزع أنواع االنتهاكات بحق الصحفيين و اإلعالميين لهذا الشهر على النحو التالي

  مابين اعالمي و صحفي و مصور  يتوزعون إلى :  قوات النظام السوري قتلت القسم األعظم  15ل  قت أوال : القتـــل :
 .  إعالميا بينما قتلت جماعة مسلحة اعالمية واحدة14

   شخص يتوزعون كما يلي :21 وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ثانيا : االعتقال أو الخطف:

  بيد القوات الكردية3 بيد القوات الحكومية و 2 اعالميين : يتوزعون إلى  5اعتقال 

 بيد مجموعات مسلحة لم  9  بيد عناصر دولة الشام والعراق و 7 حالة خطف  يتوزعون إلى : 16تسجل  ثالثا : الخطف :
 تحدد هويتها

  اعالميين بينهم مصور الحرب البولندي مارسين سدير3كما تم اطالق سراح 

 . بينما ماتزال المدونة طل الملوحي رهن االعتقال رغم صدور قرار اخالء سبيلها منذ أكثر من شهر

  من االعالميين والنشطاء15  سجلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اصابة  رابعا : االصابات  :

 . صحفيين اردنيين اصيبوا بيد جماعات مسلحة لم تحدد هويتها3 اصيبوا بيد القوات الحكومة  و 12يتوزعون إلى :  

 . تعرض مركزان اعالميان في حلب للقصف والتدميرخامسا : القصف و الدمار :

 

 مقدمة التقرير
 3باتت سوريا أخطر المناطق بالنسبة لنشاط العاملين والفاعلين في الحقل االعالمي نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ نحو 

سنوات ،فلم يعد العنف مقتصرا على طرف دون اآلخر  ،إذ بات الخطر يحيق بحرية العمل االعالمي من قبل عدة قوى 
مسلحة فاعلة على االرض ، وإن كانت القوات الحكومية مازالت ترتكب القسم األعظم من االنتهاكات بحق اإلعالميين من 

 . ناحية الكم و النوع
من جهة أخرى هناك زيادة وتصاعد في عدد حاالت االختطاف والتهديد المباشر" الذي وصل في كثير من االوقات الى حد 

القتل "سواء كان بحق اعالميين سوريين أوأجانب، على يد بعض الجماعات المسلحة ، السيما تنظيم دولة العراق و الشام 
، حيث تسعى إلى فرض قانونها الخاص على األراضي التي تسيطر عليها كليا أو جزئيا  وتحديدا في محافظتي حلب و الرقة 

وأمام تهديدات تنظيم دولة الشام والعراق يلوذ اإلعالميون السوريون بالفرار إلى خارج البالد، فمنذ بداية شهر 
نوفمبر\تشرين الثاني ازداد بشكل صارخ  هذا النزيف عبر هروب العشرات منهم إلى تركيا والدول المجاورة ، في المقابل 
قرر العديد منهم البقاء في سوريا، ولكن مع وقف جميع أنشطتهم خوفاً من العمليات االنتقامية ، كما أحجم عدد هائل من 

 . الصحفيين الغربيين عن الدخول إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام
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  : تفاصيل التقرير

  :  : االنتهاكات من قبل القوات الحكوميةأوالً 

رصدت الشبكة السورية لحقوق االنسان خالل شهر تشرين الثاني /نوفمبر ارتفاعا بأعداد الضحايا من العاملين في حقل 
 على االقل بيد القوات الحكومية والقوات الموالية 12 شهيدا ، واصابة 14االعالم على االراضي السورية  ، حيث بلغ 

 .لها،إضافة الى استهداف مركزان اعالميان في حلب

بدات أحداث هذا الشهر الدموي باستشهاد مراسل قناة السوري الحر دياب حسين البطران "أبو عبد الرحمن" أثناء تغطيته 
) ، وهذا انسحب على كل من الناشط االعالمي المصورعبد هللا 6/11االحداث في المحطة الحرارية في ريف حلب الشرقي(

ثناء تغطيته االشتباكات في حي برزة  أ)، والناشط االعالمي حسن حاج عمر8/11الريس الغزاوي  بالقصف في درعا (
)، واالعالمي مضر عبدهللا الهنداوي المسالمة أثناء تغطيته لالشتباكات في حي طريق السد في درعا 12/11الدمشقي (

)،والناشط اإلعالمي دمحم أحمد تيسير بلو " دمحم العنداني " مدير تحرير تلفزيون شهبا ومراسل وكالة شهبا برس 18/11(
) ، والناشط االعالمي عبد هللا األخرس"أبو أسير" 19/11برصاص قناص في محيط فرع المخابرات الجوية بحلب (
)، واالعالمي عبد الرحمن شولح " شهيد هللا " اثناء تغطية 21/11بالقصف أثناء قيامه بتغطية األحداث الجارية في درعا (

)، في حين أعدم االعالمي والناطق باسم مجلس قيادة الثورة بدمشق دمحمعمار 23/11االشتباكات في العتيبة بريف دمشق (
طباجو "دمحم السعيد" و االعالمي المهندس حسن هارون "دمحم الطيب "( من أبرز إعالميي دوما والغوطة الشرقية )مع 
ثالثة من رفاقهم االعالميين بعد تعرضهم لكمين في بلدة الجربا بريف دمشق أثناء  توجههم لتغطيته االحداث في منطقة 

) ويرحج تورط مليشيات شيعية موالية للنظام في قتلهم،أما االعالميين الثالثة االخرين هم : أكرم السليك 23/11المرج (
"صالح عبد الرحمن" و ياسين هارون "أبو بشير " و دمحم شاهر النجار ، بينما قتل في ذلك اليوم الدموي االعالمي 

)، وتتابع وتيرة القتل ذاتها بإستشهاد 23/11المهندس أحمد صالح الدين الشايب اثناء تغطيته االشتباكات في الغوطة  (  
) ، 24/11االعالمي يامن نداف "مراسل لوكالة شهبا برس " أثناء تغطيته لالشتباكات في حي الشيخ سعيد بحلب (

  ) .11/ 26واالعالمي المصور نـبـال اإلمـام اثناء تغطية االشتباكات في الغوطة الشرقية( 

 أما في سياق االعتقاالت :

ال زالت  المدونة طّل الملوحي محتجزة حتى اآلن لدى إدارة المخابرات العامة رغم صدور قرار قضائي بإطالق سراحها 
 .  سنوات3)ويذكر انها معتقلة منذ نحو 24/10بتاريخ (

 اعتقلت السلطات السورية كل من : كما 

الصحفي عمر الشعار "مدير تحرير القسم االنكليزي في موقع دي برس اإلخباري " من منزله في مدينة جرمانا بريف 
)وقامت بمصادرة حاسبه الشخصي ، واعتقلت قوات االمن االعالمي لطفي النقشبندي للمرة لثالثة في 11/11دمشق (

 ).13/11دمشق ( 

) وعاثت فيه 5/11كما داهمت المخابرات السورية منزل الكاتب الصحفي عبد هللا أمين حالق في السلمية بريف حماة (
 خرابا ويذكر انه معتقل سابق لدى الحكومة السورية .

 

اعتقاالت من قبل قوات حزب العمال الكردستاني :  

 PYD   ال)خطف اإلعالمي برزان حسين" مراسل قناة زاغروس " بيد قوات تابعة لحزب 12/11في منطقة الجزيرة( 
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اضافة الى خطف  مراسل قناة اإلخبارية السورية دمحم توفيق الصغير و  جميل الطوس " مصورفي قناة اإلخبارية السورية 
  ) .11/ 26"بيد القوات الكردية في رأس العين بريف الحسكة على خلفية تقرير اعده وبثه فريق االخبارية (

 اإلصابات :

 اعالميا وناشطا على االقل أثناء تغطيتهم االحداث الدائرة على ارض 12سجلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إصابة  
 المعارك  وهم :

  )5/11االعالمي هـادي العبدهللا بشظية بالرأس في منطقة مهين بريف حمص (

)،وإصابة أربعة من أعضاء مركز حلب اإلعالمي بالقصف عرف 6/11واالعالمي دمحم الزهوري في مهين بريف حمص (
قطان، حيث تعرض المقر الرئيسي للمركز إلى  منهم المصور فادي الحلبي و المصور دمحم الطيب و الناشط اإلعالمي حسن

دى لتوقف عمله مؤقتا  أدمار شبه كامل إثر استهدافه من قبل الطيران الحربي وفقدان العديد من أجهزته ومعداته ما
) ، في حين استهدفت قذائف الجيش النظامي مكاتب شبكة حلب نيوز اإلخبارية في نفيسة بحلب حيث دُمر مقرها 16/11(

)، كما أصيب كل من الناشط االعالمي عمر الجوالني "مراسل شبكة سوريا مباشر، 17/11جزئياً دون وقوع ضحايا (
)، واإلعالمي  أبو علي الحلبي "مراسل مركز 22/11)، و الناشط االعالمي دمحم الرفاعي بدرعا (18/11بريف القنيطرة (

)، 28/11) ، ودمحم ابراهيم"مراسل شبكة شام بحمص" في حمص المحاصرة (27/11مراسلو حلب الموحد" في النقارين( 
  ) .30/11و اإلعالمي دمحم بطحيش و محمود يسو نتيجة القصف بالرشاشات الثقيلة على مدينة الباب بريف حلب (

في ذات السياق تم  بتر أرجل االعالمي أبو فهد الحلبي "مراسل قناة شدا "جراء اصابته بلغم مزروع في األرض في 
  ) .5/11خناصر بريف حلب(

 

 ً   : االنتهاكات من قبل المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة : ثانيا

سجل هذا الشهر ارتفاعا غير مسبوقا بأعداد العاملين في حقل االعالم من المختطفين بيد الجماعات المسلحة (تتصدرها 
) شخصا بينهم صحفيان 16تنظيم دولة الشام والعراق السيما  في المناطق التي تسيطرعليها) ، وقد وصل عددهم إلى ( 

 من السويد ،اضافة الى مقتل اعالمية في ريف حلب بعد اختطافها الربعبن يوما .

  اعالميين بينهم مصور الحرب البولندي مارسين سدير بعد دفع فدية للخاطفين3هذا وقد تم اطالق سراح 

 

التفاصيل : 

  : قتـــلال

قائد كتيبة في لواء عندان يدعى نمر أبو الخير وآخرين معه الحدث الدموي األبرزكان مقتل االعالمية سميرة كيالي بيد 
 يوم بينما 40حد مزارع الريف الشمالي بحلب بعد اختطافها منذ نحو أ في ويشتبه بتعاملهم مع المخابرات الجوية بحلب

 .)9/11كانت متوجهة للحدود التركية ولوحظ على جثمانها اثارا للتعذيب (
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 الخطف :

مؤيد سلّوم "مراسل قناة اورينت  نيوز" بالقرب من حاجز الكاستيللّو (دوار الليرمون) بحلب بيد عناصرمن دولة الشام 
 )، كما قام التنظيم المذكور بخطف كل من : 2/11والعراق بخطفه (

)/ويذكرانه أحد أعضاء "شبكة حلب 8/11االعالمي البارزعبد الوهاب مال"ابو اصطيف " في حي مساكن هنانو بحلب (
 نجوم“ على قناة ”حلب اليوم ، والناشط االعالمي طارق شيخو " مراسل شبكة أخبار 3نيوز" ومقدم برنامج ”الثورة 

) ، وأحمد بريمو"اعالمي وناشط اغاثي" 11(/10سوريا مباشر " وأطلق سراحه بعد يوم واحد في ربيعة بريف الالذقية  
)، و اإلعالميَّين لؤي أبو الجود"مراسل قناة العربية سابقا" و كرم كرم والناشط نور طبية 16/11في حي الزبدية بحلب (

)، كما اقتحمت عناصر دولة االسالم في بالد العراق والشام منزل 28/11أثناء توجههم لتغطية مجزرة حي قاضي عسكر(
  ) .11/11الناشط االعالمي انور حزواني " انور دمحم" للمرة الثانية في اعزاز بريف حلب على التوالي و هددت عائلته (

  افراج :

)بعد ان اختطف 24/11كما تم اطالق سراح المصور الفوتوغرافي  زياد الحمصي " أحد أعضاء فريق "ُرسل آرتس"" (
 . )10/ 12من قبل تنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام خالل عودته من تركيا إلى منطقة الغوطة الشرقية في ( 

 الخطف من قبل جماعات مسلحة مجهولة الهوية : 

خطف دمحم اإلدلبي "مراسل وكالة األنباء" ادلب برس" في كمين وهو في طريقه من قرية الناجية الي دركوش بريف ادلب 
)، و الخطاط واالعالمي جمعة موسى والمعروف بـ "اإلعالمي المرح" ليوم واحد من منزله في مساكن هنانو بحلب 1/11(
)، واالعالمي ياسر الصطوف 26/11)، واالعالمي " مهيمن الحلبي  " (مالك الوسمي) في ريف حلب الشرقي (12/11(.

)،و الصحفي السويدي ماغنوس فالكهيد ورفيقه 20/11" ابو احمد الديرحافري مراسل شهبا برس" في حلب بديرحافر(
)، و الناشط "هشام الخطيب" من أمام محلّه 23/11المصّورالسويدي نيكالس هامارستروم بالقرب من الحدود اللبنانية ( 

 ) . 30/11) ،واإلعالمي عمر ربيع الحسن في حي بعيدين ( 30/11في شارع الوادي بالرقة (

افراج :  

 تحرير االعالمي دمحم الناشف "مراسل قناة السوري الحر "بعد أن قامت دورية لحركة أحرار الشام بفك أسره من عصابة 
) ،وأطلق سراح كل من الناشط االعالمي حازم الحسين بتاريخ 28/11خاطفة في قرية الكفيفة على طريق راس العين ( 

)بعد ان كان معتقال منذ حوالي الشهر عند مجموعات مسلحة ،و اطالق سراح مصور الحرب البولندي مارسين 5/11(
 على 24/7/2013 "يعمل لوكالة كوربيس الفرنسية "بعد ان كان مختطفا منذ 31/10/2013سدير بعد دفع فدية بتاريخ 

 .  يد جماعات مسلحة في سراقب بريف ادلب

)/مراسل 7/11كما هاجمت مجموعة مسلحة مكتب االعالمي رأفت الرفاعي في حلب  رغم توقفه عن العمل واختفائه منذ (
  ) 11/ 13جريدة زمان الوصل وذلك في محاولة منها للقبض عليه ، وقامت بأعمال تخريب ونهب كبيرة (  وذلك في 

) في سياق التهديدات واالنتهاكات 4/11ومن جهته أعلن االعالمي عقيل حسين "مراسل اورينت نيوز" توقفه عن العمل (
بحق االعالميين في حلب ، إضافة إلى  لؤي أبو الجود"مراسل قناة العربية سابقا الذي أعلن استقالته منها عقب تلقيه 

تهديدات على إثر مقتل اإلعالمي دمحم سعيد ،كذلك هو الحال مع مراسل "أورينت" في مدينة حلب رأفت الرفاعي الذي قرر 
 . توقفه عن العمل االعالمي،وغيرهم كثيرمن االعالميين والناشطين االعالميين الذبن قرروا التوقف أو الهروب خارج البالد
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 اعالميين اردنيين  "أعضاء رابطة الكتاب األردنية "إلى إصابات طفيفة في الرأس إثر محاولة 3ويذكر أنه قد تعرض 
تفجير للحافلة التي كانت تقلهم من العاصمة دمشق إلى عّمان  بيد جماعات مسلحة مجهولة بعد لقاءات أجروها مع 

  ) .22/11مسؤولين في النظام السوري (

 

االستنتاجات و التوصيات 

  : ةنياالستنتاجات القانو

 من القانون العرفي للقانون الدولي اإلنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة : يجب احترام وحماية 34القاعدة  .۱
الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا ال يقومون بجهد مباشر في األعمال 

 .العدائية
لقد أثبتت عمليات القتل خارج نطاق القانون واسعه النطاق والتي التراعي الطبيعه االعالميه بل يتم استهدافهم  .۲

بشكل متعمد من قبل القوات الحكومية منذ بداية الثورة و مازال هذا الواقع حتى اللحظة مستمرا فشهريا نفقد 
  مابين صحفي و ناشطا إعالميا .20كمعدل وسطي قرابة ال 

إن االنتهاكات المرتكبة من قبل القوات الحكومية تعبر عن سياسة دولة و هي ممهنجة ويدل على ذلك العدد الكبير  .۳
الستهداف اإلعالميين و في جميع المناطق و المحافظات فهي تعبر جرائم ضد اإلنسانية بحسب المادة السابعه من 

 . قانون روما األساسي
 .كما أنها اركتبت على نحو متعمد وفي ظل نزاع مسلح غير دولي فهي تعتبر جرائم حرب .٤
إن المجموعات المسلحة في سورية و بخاصة دولة العراق و الشام ارتكبت انتهاكات متعددة بحق اإلعالميين  .٥

السورية وهي ترقى إلى جرائم حرب و يجب على ائتالف قوى الثورة و المعارضة متابعة و محاسبة المسؤولين 
عن تلك االنتهاكات ويجب ضمان عدم افالت أحد منهم من العقاب . 

تؤكد الشبكة السورية لحقوق االنسان إدانتها لجميع االنتهاكات بحق حرية العمل االعالمي ونقل الحقيقة  من أي  .٦
طرف كان، يتوجب على الحكومة السورية و المعارضة  احترام حرية العمل االعالمي و ضمان سالمة العاملين 

فيه، و محاسبة المتورطين في االنتهاكات بحق الصحفيين والناشطين اإلعالميين ، كما تؤكد  الشبكة على ضرورة 
التحرك الجاد والسريع من قبل مجلس األمن الصدار قرارات تلزم جميع األطراف بالسماح بحرية التغطية 

 اإلعالمية .

 

 : التوصيات

 . تكثيف التغطية الصحفية و اإلعالمية بحق المآسي و االنتهاكات الحاصلة بحق أبناء الشعب السوري .۱
 . دعم مسيرة نضال الشعب السوري و ثورته في التحرر و الديموقراطية .۲
 . تدريب النشطاء اإلعالميين السوريين من أجل االرتقاء بمستواهم الصحفي و اإلعالمي .۳
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 :مرفقات  بالتقرير
 صور وفيديوهات لالعالميين والنشطاء التي وردت اسماؤهم في التقرير :

  : القتلى و الجرحى والمعتقلين  على يد القوات الحكومية :أوالً 

دياب حسين البطران  -

 

 

عبد هللا الريس الغزاوي  -

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBREtwelFtVlZza0E/edit?usp=sharing
http://youtu.be/7D7gdpa7eTA
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https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZURQRUZubFk0Mjg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbjQ4eWNjUV9nbDg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcHpqM3UtWEhQWVE/edit?usp=sharing
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حسن حاج عمر  -

 

  

 مضر عبدهللا الهنداوي المسالمة -

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWDl6N1dQZ2lEMHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVUtXaDA3Tzg1Zlk/edit?usp=sharing
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 دمحم أحمد تيسير بلو الملقلب بـ " دمحم العنداني -

 

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRURyNGxnVkVieGc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBblhsaG04NVhtVDA/edit?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWFUyQ281X1VoQkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZGZOYXJzRW9TSkk/edit?usp=sharing
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 عبد هللا األخرس -

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=YYfu-gQ-yEA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSlBxS0l2bEYzYTQ/edit?usp=sharing
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عبد الرحمن شولح 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeDhvZWVGdlJXRXM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBdk14U3J2bWZkOU0/edit?usp=sharing
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 "دمحمعمار طباجو "دمحم السعيد -

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeXlMcFZrNm9BZEk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVWlEZEZ2UV8zNkU/edit?usp=sharing
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 صورة تظهر مليشيا شيعية قتلت دمحم السعيد

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWGtvY1JjZ2JDTm8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=w7qUbxgdYsI&amp;feature=youtube_gdata
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBQURnWU1aMm9VWGc/edit?usp=sharing
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حسن هارون (دمحم الطيب )  -

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRTVxN2dQTHZpSm8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcHl3SFdFYnBlcGM/edit?usp=sharing
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أكرم السليك (صالح عبد الرحمن )  -

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWkpOR2lodDBrTVU/edit?usp=sharing
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 دمحم شاهر النجار -

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBX3ptTHdVLWh6XzA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBS3pGZmNvSTlZWEU/edit?usp=sharing
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 أحمد صالح الدين الشايب -

 

   

 يامن نداف -

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTzhZdDRTMUNEejA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUlJnRmNhYXVUVG8/edit?usp=sharing
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 نـبـال اإلمـام -

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWkd3azlKTEJUazA/edit?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZlFfNnVXdkFDdmM/edit?usp=sharing
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 المعتقلين

 المدونة طّل الملوحي -

 

 

 اإلعالمي برزان حسين" مراسل قناة زاغروس

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBd3lucDU1OGtsWEU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUnBndnRJaWFfV2M/edit?usp=sharing


 االنتهاكات بحق اإلعالميين في شهر تشرين الثاني
 

www.syrianhumanr.org  24 صفحة 
 

 

 الصحفي عمر الشعار

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTmhKbzdRNEVNWE0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSW9IV3FmRGdaWTg/edit?usp=sharing
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 الصحفي عبد هللا أمين حالق

 

 

   : المصابين

اصابة االعالمي هـادي العبدهللا  -

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeTRWWHFqX08zZE0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTXlGRFRfY2pMQW8/edit?usp=sharing
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 بتر أرجل االعالمي أبو فهد الحلبي -

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mZdw186YllY
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcHBTbkxJUFI2Zlk/edit?usp=sharing
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اصابة االعالمي دمحم الزهوري  -

 

 اصابة فادي الحلبي -

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMzBSNTFMZzhfOHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUDh3eUtFc2JtSjA/edit?usp=sharing
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 اصابة دمحم الطيب -

 

  AMC مقطع يوضح اثار القصف على مركز حلب اإلعالمي -

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBczVZZDdvcG9RMGc/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=1xh6wZtZje8&feature=youtu.be
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اصابة الناشط االعالمي دمحم الرفاعي  -

 

 

 اصابة دمحم ابراهيم"مراسل شبكة شام بحمص -

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBNGZiUlVJM3VDX1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBQXFqRnN1STdPem8/edit?usp=sharing
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 ً  : : صور و فيديوهات قتلى و مخطوفين على يد المجموعات المسلحةثانيا

 

  :شهداءال

 
 االعالمية سميرة كيالي -

 

 

    

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBQlBkaW43MXlGSkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMXB5TEVwQ0tmSVE/edit?usp=sharing
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 : المختطفين

 مؤيد سلّوم -

 

  

 

  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMlJuQTU5TXR0cEU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbk1oMzVKTG83dVU/edit?usp=sharing
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 عقيل حسين -

 

 

  " عبد الوهاب مال"ابو اصطيف -

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZk5ZcG9IeFE0Wm8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMllfRnNKMHNxTzQ/edit?usp=sharing
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 طارق شيخو -

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcDRUemprRUFjUms/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBV1FkeXM1WnRCaDA/edit?usp=sharing
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 مصور الحرب البولندي مارسين سدير -

 

  

 زياد الحمصي -

 

 

حازم الحسين  -

 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZW9DT0Z6SDRXdWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSTZSMGNhVERzbms/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSG9zQTBwQTBXVUk/edit?usp=sharing
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  رأفت الرفاعي -

 

  

 أحمد بريمو -

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBdEd6NVAxMzJFVnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBamI2ekJTZXV4aEk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBR1RKZm4xc1dSZXM/edit?usp=sharing
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ياسر الصطوف " ابو احمد الديرحافري  -

 

  

 )مهيمن الحلبي  " (مالك الوسمي -

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbUQ0cVQ1SFFha1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBakhHVkZBbm9qWUk/edit?usp=sharing
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  الصحفي السويدي ماغنوس فالكهيد ورفيقه المصّورالسويدي نيكالس هامارستروم -

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBOHNNSVh6RXR4LVE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBaGdUX3doNF9zeXc/edit?usp=sharing
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دمحم الناشف  -

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBclRFUmxoN2N1cE0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRk4wQXRzVFlRems/edit?usp=sharing
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لؤي أبو الجود  -

 

  

 

هالي الشهداء و لجميع الصحفيين و اإلعالميين و الناشطين الذين ساعدوا الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في شكرا أل
إعداد هذا التقرير . 

 

 

www.syrianhumanr.org 

www.facebook.com/syrianhumanr 
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