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اإلثنني 4 نيسان 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: منهجية التقرير.
رابعاً: تفاصيل التقرير.

شكر وتقدير 

مقتل 3 إعالميني، واعتقال وخطف 8 وإصابة اثنني آخرين 
حصيلة آذار 2016

أواًل: مقدمة:
العمل اإلعالمي يف سوراي يسري من سيئ إىل أسوء يف ظل عدم رعاية واهتمام الكثري 
من املنظمات اإلعالمية الدولية ملا حيصل يف سوراي وتراجع التغطية اإلعالمية بشكل 

كبري يف السنة األخرية مقارنة ابلسنوات املاضية.
املسلح،  الكفاح  الشعيب ويف  البارز يف احلراك  االهتمام بدور اإلعالميني  ومن منطلق 
تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وبشكل شهري إبصدار تقرير يرصد االنتهاكات 

اليت يتعرضون هلا.

مدنياً حبسب  يُعترب شخصاً  الصحفي  أن  مهم، وهو  التذكري أبمر  من  لنا  لكن البد 
القانون الدويل اإلنساين بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد 
يرقى إىل جرمية حرب، لكن اإلعالمي 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«.

تراجعاً  السورية  احملافظات  خمتلف  شهدت  العدائية  األعمال  وقف  اتفاقية  بدء  منذ 
ملحوظاً وجيداً نسبياً، مقارنة مع األشهر السابقة منذ آذار 2011 حىت اآلن، واحلديث 
بشكل رئيس عن املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة؛ ألن بقية مناطق السيطرة 
السوري  النظام  سيطرة  ومناطق  الكردي  الدميقراطي  االحتاد  حزب  سيطرة  كمناطق 
الختضع للقصف اجلوي الكثيف اليومي والذي يعترب املتسبب الرئيس يف قتل ما اليقل 

عن %60 من الضحااي، وتدمري املباين وتشريد أهلها.

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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لكن على الرغم من كل ذلك فإن اخلروقات مل تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه املتضرر األكرب 
القانون، واألفظع من ذلك عمليات املوت بسبب  القتل خارج نطاق  العدائية، وخباصة جرائم  من استمرار وقف األعمال 
التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لألعمال العدائية فوق الطاولة نوعاً ما، أما اجلرائم اليت الميكن للمجتمع الدويل 

وحتديداً للوسيط األمريكي الروسي أن يلحظها فهي مازالت مستمرة مل يتغري منها شيء.

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما مُيكن إنقاذه من العمل اإلعالمي يف سوراي، 
وجتدد إدانتها جلميع االنتهاكات حبق حرية العمل اإلعالمي ونقل احلقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احرتام حرية 
العمل اإلعالمي، والعمل على ضمان سالمة العاملني فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع حماسبة املتورطني يف االنتهاكات حبق 
الصحفيني والناشطني اإلعالميني، وعلى اجملتمع الدويل متمثاًل مبجلس األمن حتمل مسؤولياته يف محاية املدنيني واإلعالميني 

يف سوراي.

ثانيًا: الملخص التنفيذي: 
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف آذار 2016 على النحو التايل: 

أواًل: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 3 إعالميني، يتوزعون على النحو التايل:
القوات احلكومية: قتلت إعالميان أحدمها سيدة.  -  
فصائل املعارضة املسلحة: قتلت إعالمياً واحداً.  -  

اثنياً: االعتقال: سجلنا 6 حاالت اعتقال مت اإلفراج عن 5 منها، يتوزعون على النحو التايل:
فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتقال واحدة.  -  

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  -  
جبهة النصرة: سجلنا 4 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها.

قوات اإلدارة الذاتية الكردية: سجلنا حالة اعتقال واحدة مت اإلفراج عنها.  -  
اثلثاً: اخلطف: سجلنا حاليت خطف مت اإلفراج عن إحدامها من قبل مجاعات مل نتمكن من حتديدها.

رابعاً: اإلصاابت: سجلنا إصابتني، توزعت على النحو التايل:
قوات اإلدارة الذاتية الكردية: إصابة واحدة.  -  

جهات مل نتمكن من حتديدها: إصابة واحدة.  -  

http://www.sn4hr.org


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

ثالثًا: منهجية التقرير:
حبسب منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن املواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً يف نقل ونشر األخبار، وهو 

ليس ابلضرورة شخصاً حيادايً، كما يفرتض أن يكون عليه حال الصحفي.

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

يعتمد هذا التقرير بشكل رئيس على أرشيف وحتقيقات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، 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 مجيع هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت.

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

القتل خارج إطار القانون:

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

اخلميس 31/ آذار/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي ن.م )نتحفظ على امسه ألسباب أمنية بناء على رغبة ذويه( برصاص 
قوات النظام أثناء رصده وتصويره ملواقعهم اليت تقدموا إليها يف ريف محص الشمايل رغم اتفاقية وقف األعمال العدائية. 

ن.م املعروف أبيب مجال الشياحي، يعمل يف املكتب اإلعالمي حلركة أحرار الشام )أحد فصائل املعارضة املسلحة( إضافة إىل 
شبكة أخبار حمافظة محص، من أبناء حي جورة الشياح مبدينة محص، من مواليد عام 1993، طالب يف الثانوية الصناعية، 

عازب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط غزوان النكديل أحد أقارب الضحية، الذي أفادها مبايلي:

بتصوير ورصد  الفرتة األخرية  قام يف  اخلاصة مبحافظة محص، وقد  االعالمية  الصفحات  العديد من  أبو مجال مع  »تعاون 
مواقع القوات احلكومية على اجلبهات، ويف ذلك اليوم تنّبه النظام لوجودهم فقام إبطالق الرصاص، فأصيب أبو مجال بثالث 

رصاصات استقرت اثنتان منهما يف صدره والثالثة يف رجله ما تسبب بوفاته«.
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ابء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
جبهة النصرة:

االعتقال واإلفراج:

اإلثنني 7/ آذار/ 2016 اعتقلت جبهة النصرة حسام مجال الدين هزبر يف 
مدينة إدلب واليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، 
بتهمة العمل مع منظمة ختالف سياسة تنظيم جبهة النصرة، مت اإلفراج عنه 

اخلميس 31/ آذار/ 2016.
حسام، إعالمي لدى مكتب توثيق جرائم النظام السوري، من أبناء مدينة 
معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 24 عاماً، طالب جامعي 

يف كلية التجارة والتسويق االلكرتوين، أعزب.

اإلثنني 7/ آذار/ 2016 قامت جبهة النصرة ابعتقال الناشط اإلعالمي حممد أمحد كركص يف مدينة إدلب اليت ختضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، على خلفية سوء تفاهم مع عناصر اجلبهة، ومت اإلفراج عنه بتاريخ 8/ آذار/ 2016.
حممد، إعالمي لدى شبكة بلدي ومركز املعرة اإلعالمي، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 21 

عاماً، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

معاذ  اإلعالمي  الناشط  النصرة  جبهة  اعتقلت   2016 آذار/   /7 اإلثنني 
الشامي يف مدينة إدلب واليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مع 
تنظيم جبهة النصرة، وأفرجت عنه يف اليوم التايل بتاريخ 8/ آذار/ 2016 

عقب اتضاح أن االعتقال كان عن طريق اخلطأ.
معاذ، إعالمي مستقل، من أبناء مدينة عربني بـمحافظة ريف دمشق، يبلغ 

من العمر 23 عاماً، طالب جامعي يف كلية االقتصاد والتجارة، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي معاذ الشامي الذي أفادها بروايته:
»تفاجأت يوم اإلثنني 7/ آذار/ 2016 ابعتقايل من قبل تنظيم جبهة النصرة يف مدينة إدلب، وأثناء التحقيق معي 
تبني أن عناصر التنظيم اعتقلوين عن طريق اخلطأ، وأن أحد زمالئي هو الشخص املالحق أمنياً هلم، ومت إطالق سراحي 

بعد قرابة 40 ساعة متت معامليت خالهلا بشكل حسن«.
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البوشي  بسام  اإلعالمي ايسني  الناشط  تعرض   2016 آذار/   /7 اإلثنني 
لالعتقال من قبل تنظيم جبهة النصرة يف مدينة إدلب، اليت ختضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة مع تنظيم جبهة النصرة، ومت اإلفراج عنه بتاريخ 8/ 

آذار/ 2016.
ايسني، إعالمي ومصور فوتوغرايف مستقل، من أبناء مدينة عربني مبحافظة 
ريف دمشق، يبلغ من العمر 26 عاماً، طالب جامعي يف السنة اخلامسة 

بكلية العمارة، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي ايسني بسام البوشي الذي أفادها بروايته:
»مت اختطايف حتت هتديد السالح يف مدينة إدلب من قبل تنظيم جبهة النصرة، وأثناء التحقيق معي أخربين عناصر 

التنظيم أهنم اعتقلوين عن طريق اخلطأ وقاموا ابإلفراج عين يف اليوم التايل، مل تتجاوز مدة االعتقال 30 ساعة«. 

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

األربعاء 9/ آذار/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد )مل يصرح عن كنيته 
الدين  نور  اندلعت بني حركة  اليت  أمنية( وذلك خالل االشتباكات  لدواٍع 
الزنكي وفرقة السلطان مراد يف حي امليسر مبحافظة حلب اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، جراء إصابته بطلق انري بينما كان يقف أمام منزله 
يف منطقة االشتباك نفسها، مل نتمكن حىت حلظة إعداد التقرير من حتديد 

اجلهة اليت أطلقت النار عليه.

حممد املعروف أبيب خالد احلليب، إعالمي لدى فرقة السلطان مراد إحدى 
فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء حمافظة حلب، من مواليد عام 1989، 

حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

االعتقال:
الثالاثء 22/ آذار/ 2016 مت اعتقال الناشط اإلعالمي فائز مصطفى الدغيم من املطعم الذي يعمل به يف بلدة جرجناز 
بريف حمافظة إدلب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ذلك من قبل إحدى الدورايت التابعة حلركة أحرار الشام 
إحدى فصائل املعارضة املسلحة، على خلفية نشره أخباراً تتعلق بتنظيم داعش وتوجيهه انتقادات لفصائل املعارضة املسلحة 

من خالل حسابه الشخصي على الفيسبوك.
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فائز، انشط إعالمي ومراسل جلريدة مصدر، من أبناء بلدة جرجناز بريف 
الرتبية جبامعة  1996، طالب جامعي يف كلية  مواليد  من  إدلب،  حمافظة 

البعث سابقاً مث التحق مبعهد إعداد املدرسني يف إدلب، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي  حممد حسن السيد 
الدغيم  صديق الناشط اإلعالمي فائز مصطفى الدغيم الذي أفادها بروايته:

»بينما كان الناشط اإلعالمي فائز يف مقر عمله يف أحد املطاعم على أطراف بلدة جرجناز بريف حمافظة إدلب، قامت 
دورية اتبعة حلركة أحرار الشام إحدى فصائل املعارضة املسلحة ابعتقاله واقتياده إىل جهة جمهولة، ليتم حتويله فيما بعد 
إىل مركز ابب اهلوى للتحقيق معه بتهمة نشره على صفحته الشخصية على »الفيسبوك« ألخبار تتعلق بتنظيم داعش 

وانتقادات لفصائل املعارضة املسلحة ومازال معتقاًل حىت اآلن«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SlVfV1NKZDM3UHM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bkswcFRUMUFqUEE
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اثء: االنتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - وحدات محاية 
الشعب وقوات األسايش(:

االعتقال واالفراج:
األربعاء 16/ آذار/ 2016 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية الناشط 
اإلعالمي مسعود عيسى محدي من قرية خزنة يف حمافظة احلسكة، مث أطلقت 

سراحه يوم األربعاء 23/ آذار/ 2016.
حمافظة  ريف  يف  خزنة  قرية  أبناء  من  ميداي،  يكييت  موقع  مراسل  مسعود، 

احلسكة.

اإلصاابت:
األحد 13/ آذار/ 2016 تعرض الناشط اإلعالمي حممد شبيب لإلصابة 
بطلقة قناص يف كتفه األمين على يد عناصر قوات محاية الشعب الكردية أثناء 
رصده ملواقعهم على جبهة حي الشيخ مقصود يف مدينة حلب واليت ختضع 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
حممد، إعالمي لدى شبكة حلب نيوز، من أبناء حمافظة حلب، يبلغ من 

العمر 22 عاماً، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.

جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها:

اإلصاابت:
األربعاء 2/ آذار/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي معاذ فهد النعيمي جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد مقرات جبهة 
ثوار سوراي إحدى فصائل املعارضة املسلحة يف بلدة العشة بريف حمافظة القنيطرة، اليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ما تسبب إبصابته بشظااي يف قدمه اليمين ويف رأسه، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بتفجري السيارة حىت حلظة إعداد 

التقرير.
معاذ، مراسل شبكة خطوة اإلعالمية واملكتب اإلعالمي ملخيم درعا، من أبناء خميم درعا مبحافظة درعا، يبلغ من العمر 20 

عاماً، طالب جامعي يف كلية احلقوق جبامعة دمشق، متزوج.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0R2FLUWRYc2JKclE
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOeG80a1pST1Jfenc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RkQtRkNyUkFyQkk/view
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االختطاف واإلفراج:
األربعاء 2/ آذار/ 2016 تعرض الناشط اإلعالمي فريح هزاع اخلالدي لالختطاف ابلقرب من بلدة املزيريب يف ريف حمافظة 
درعا، اليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة أثناء قيامه بنقل مصابني جبروح جراء انفجار سيارة مفخخة أبحد مقرات 
جبهة ثوار سوراي إحدى فصائل املعارضة املسلحة يف بلدة العشة بريف حمافظة القنيطرة، اليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابختطافه حىت حلظة إعداد التقرير.
فريح، إعالمي لدى جبهة ثوار سوراي إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء قرية خراب الشحم بريف حمافظة درعا، 

طالب جامعي.

تواصلت الشبكة السورية مع اإلعالمي أسامة السمهري صديق اإلعالمي فريح هزاع اخلالدي الذي أفادها بروايته:
»وقع انفجار بواسطة سيارة مفخخة ابلقرب من أحد مقرات جبهة ثوار سوراي إحدى فصائل املعارضة املسلحة يف 
بلدة العشة بريف حمافظة القنيطرة واليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل عشرات األشخاص 
وإصابة العديد جبراح، عقب انتهاء فريح من تصوير وتوثيق آاثر االنفجار، وأثناء قيامه إبسعاف جرحيني من ضباط 
جبهة ثوار سوراي إىل الساتر األردين ليتم عالجهم يف اململكة األردنية برفقة علي مسور أبوسلطان وحتديداً يف طريق 
فرعي يؤدي إىل بلدة املزيريب، مت اختطافه مع مرافقه من قبل أشخاص جمهولني ومازال مصريمها جمهواًل حىت اآلن«.

األحد 27/ آذار/ 2016 تعرض الناشط اإلعالمي أمحد ابراهيم الرسالن لالختطاف، يف مدينة خان شيخون بريف حمافظة 
إدلب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ومت إطالق سراحه بعد أقل من 12 ساعة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت 

قامت ابختطافه حىت حلظة إعداد التقرير.
أمحد، مقدم برامج وُمِعد تقارير لدى راديو فرش، من أبناء مدينة خان شيخون يف ريف حمافظة إدلب، من مواليد 1987، 

حاصل على الشهادة اجلامعية من كلية اآلداب قسم اللغة اإلنكليزية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أمحد البيوش، املدير التنفيذي لراديو فرش، الذي أفادها بروايته:
»قرابة الساعة 11:00 لياًل بينما كان اإلعالمي أمحد يف غرب مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب عائداً إىل 
منزله مع جمموعة من أصدقائه توقفت فجأة سيارة »رنج« ونزل منها ثالثة مسلحني ملثمني قاموا ابختطاف أمحد 
وعصب عينيه، واقتادوه إىل جهة جمهولة، وقد أخربين أمحد عقب اإلفراج عنه أنه، حسب تقديره نظراً لكونه مغمض 
العينني،كان حمتجزاً داخل مغارة وقد قاموا ابلتحقيق معه وطرح جمموعة أسئلة تتعلق بعمله براديو فرش وطبيعة عمل 
الراديو إضافة إىل أسئلة شخصية، مل يتعرض ألي ضرب أو أذى أثناء التحقيق معه، لكن حسب وصفه فقد كانت 
طريقة االعتقال وحشية ومفزعة، وعندما حاول أن يستفسر عن تبعية هؤالء اخلاطفني أجابوه أنت هنا لتجيب على 
أسئلتنا فقط، وعند الصباح قام اخلاطفون إبعادته إىل مدخل املدينة وهو معصوب العينني دون أن يتمكن من معرفة 

خمتطفيه وسبب اختطافهم له«.

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

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

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZElPNFpuV216LU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UXZiRDRrdUFvemc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TERzeW9ESGg0a2M

