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االنتهاكات بحق اإلعالميين

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

منعت الحكومة السورية منذ بداية الثورة السورية كافة وسائل اإلعالم -ماعدا الموالية للحكومة السورية ونهجها – من 
العشرات من وسائل االعالم وأوقفت  انها طردت  الواقع بل  العمل بحرية ونقل أخبار ومجريات مايحصل على أرض 
العشرات منهم وضيقت على آخرين في عملهم في سياسة تعتبر من أشد بلدان العالم تضييقا على األعالم وحرية الصحافة 

وانتهاكا لكافة المعايير والمواثيق الدولية المختصة في هذا الشأن .
سبب هذا حمال اضافيا على عاتق من قاموا بالثورة في سوريا فام المئات منهم بأخذ هذه المهمة على عاتقهم وأصبحوا 
الثورة  مسيرة  اإلنسان خالل  لحقوق  السورية  الشبكة  وثقت  فقد  واالعتقال  للموت  حياتهم  وعرضوا  الصحفي  المواطن 
السورية وحتى نهاية عام 2012  مقتل 112 اعالمياً، محترفاً ومواطناً صحفياً بينهم 4 نساء وهو مؤشر واضح على 

مشاركة المرأة في العمل اإلعالمي في الثورة السورية.
يحتوي الرابط التالي على كافة أسماء اإلعالميين مع تاريخ مقتلهم وصور وفيديوهات لهم.

الرسم البياني التالي يوضح توزعهم بحسب المحافظات السورية حيث تأتي في الصدارة حمص التي قدمت 48
اعالميا تليها حلب ب 12 ثم ريف دمشق ب 9 ثم درعا ودير الزور ب 7 اعالميين ثم بقيه المحافظات .

المعتقلين وتعذيب االعالميين : 
إضافة وجود مااليقل عن 3500 ناشط اعالمي ومواطن صحفي سواء كان مصور أو إداري في اخدى صفحات الفيس 
البوك ومابين مراسل يظهر بالصوت أو بالصوت والصورة اليصال المعلومات واألخبار إلى الوكاالت والمحطات حول 
المجال  في  الناشطين  بأن  ومعلوماتهم  افاداتهم  تواترت  فقد  المعتقالت  داخل  من  وناجين  عيان  شهود  وبحسب   ، العالم 
اإلعالمي للثورة يتعرضون لنوع مميز من التعذيب أشد قسوة من المعتقلين اآلخرين وقد استشهد 4 اعالميين تحت التعذيب 

وهناك مااليقل عن 600 ناشط اعالمي في عداد المفختفين قسريا .
االعالميين الذين تم تعذيبهم داخل السجون ثم قامت أفرع األمن بتسليم الجثث

إلى أهلهم وعليها آثار تعذيب وقد ماتوا داخل المعتقالت :
1. عبدهللا حسن كعكة حلب ذكر 17-11-2012  إعالمي قتل تحت التعذيب في فرع المخابرات العسكرية في حلب.

ً 2. براء يوسف البوشي الصابونية حماة ذكر 11-08-2012 مالزم اول منشق كان ناطقاً إعالمياً وصحفياً ميدانيا
    في ريف دمشق، قتل في القصف العشوائي على التل.

ادلب ذكر 22-07-2012 ناشط إعالمي قامت قوات الجيش باعتقاله 3. محمود صدقي سخيطة أريحا 
    من على أحد الحواجز في جبل الزاوية وقتل تحت التعذيب.

4. حسن محمد أزهري دمشق ذكر 17-05-2012 قتل بسبب التعذيب الذي تعرض له خالل اعتقاله في دمشق.
5. جوان محمد قطنا الدرباسية الحسكة ذكر 25-03-2012 مصور تم العثور على جثته التي بدت آثار التعذيب واضحة 
عليها بعد ثالث ساعات من اختطافه في قرية بالقرب من الدرباسية بعد اختطافه من قبل أربعة أشخاص مقنّعين من منزله 

في مدينة الدرباسية )شمال الحسكة الواقعة شرق سوريا(.  
ذكر 20-11-2011 تحت التعذيب 6. فرزات يحيى الجربان القصير حمص 

 )اعتقل بتاريخ 2011-11-19 ووجدت جثته مرمية بجانب المشحم(  
7. رامي سليمان إقبال داعل درعا ذكر 21-06-2012 متزوج وعنده طفلة ناشط إعالمي قتل تحت التعذيب على يد قوات األمن

االثنين 31  كانون االول  2012

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeG9qZW9wSUdXM2c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBS0hmUUJzMkdPd3c/edit
http://www.youtube.com/watch?v=IXx7EehIS3c&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yEbCNd7Gv0A&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=414616385255608&set=a.170186573031925.48606.165780076805908&type=1&theater
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من أبرز الشهداء األعالميين :
باسل شحادة :

مخرج سينمائي معروف، كان يدرس في جامعة سيراكيوز في الواليات المتحدة، عاد إلى سورية من أجل المشاركة في 
الحراك السلمي المناهض للحكومة، تم اعتقاله عندما كان مشاركاً في إحدى المظاهرات في دمشق من قبل المخابرات 
في حي الميدان بدمشق، وأفرج عنه بعد ذلك. كان يوثق بكاميرته الخاصه قصف قوات الجيش السوري على أحياء مدينة 

حمص، قُتل بتاريخ 29/05/2012 في قصف جيش الحكومة السورية على حي الصفصافة في مدينة حمص .
رامي السيد :

من إعالميي الثورة البارزين في حمص، حيث كان يصّور البث المباشر للمظاهرات، إضافة إلى نشاطه في توثيق ضحايا 
قصف قوات النظام من شهداء وجرحى وانتهاكات بحق المدنيين. استشهد في حي بابا عمرو المحاصر حينها إثر القصف 

العنيف لقوات الحكومة السورية بتاريخ 21/2/2012.
محمد الخال) ابو بالل الديري ( :

ناشط اعالمي تطوع لتوثيق فعاليات الثورة في مدينته دير الزور منذ اشتعال الثورة فيها، عمل على رصد معظم الحواجز 
العسكرية على محاور المدينة بتصويرها عن بعد، كما تمّكن من توثيق الكثير من عمليات “السرقة والنهب” التي قام بها 

جنود النظام خالل عمليات المداهمة، استشهد إثر القصف الصاروخي لقوات الحكومة السورية في 25/11/2012 .
عمر عبدالرزاق اللطوف ) عمر الحمصي( :

أحد الناشطين اإلعالميين البارزين في الثورة السورية، من مدينة تلبيسة بحمص، ساهم بشكل فعال في نشر أخبار الثورة 
السورية إلى المحطات والوكاالت حول العالم، كما قام بتصوير عدد كبير من األفالم بكاميرته الشخصية، استشهد بعملية 
إعدام ميداني مع اثنين من إخوته وعدد من الناشطين عندما كان عائداً من تركيا إلى تلبيسة على حاجز ايكارديا العسكري، 

التابع لقوات الجيش السوري بتاريخ 20/10/2012.
تامر العوام :

مخرج سينمائي وناشط اعالمي من السويداء، قام بعمل عدة وثائقيات عن فعاليات الثورة السورية كان ابرزها )ذكريات على 
الحاجز(، استشهد بشظية قذيفة عشوائية إثر قصف قوات الجيش السوري على  حي االذاعة بمدينة حلب في 9/9/2012.

ماري كولفن :
صحفية امريكية كانت تعمل لحساب صحيفة صنداي تايمز البريطانية، قتلت بتاريخ 2012-02-22 إثر استهداف قوات 
الحكومة السورية متعمدة المركز اإلعالمي لحي بابا عمرو، مما أدى إلى مقتلها مع زميلها المصور الفرنسي ريمي اوشليك 

ريمي اوشليك :
مصور فرنسي، عمل عام 2011 في جميع دول الربيع العربي، وشهد ثورات تونس ومصر واالنتفاضة ثم الحرب في 
المروعة والمفعمة باالنسانية في مجالت باري ماتش وتايم وصحيفة وول ستريت جورنال، نال  ليبيا. ونشرت صوره 
الجائزة االولى للمصورين الشباب في احتفالية “فيزا بور ليماج” للتصوير، قتل مع الصحفية ماري كولفن في حمص بحي 

بابا عمرو بتاريخ 22/2/2012 .
ميكا ياماموتو :

المستقلة  بالفيديو وحاصلة على عدة جوائز. كانت تعمل لحساب وكالة األنباء  التصوير  يابانية رائدة في مجال  صحفية 
)جابان برس(. قُتلت إلثر قصف لقوات الجيش السوري على مدينة حلب عندما كانت تقوم بواجبها اإلعالمي في تغطية 

األحداث الجارية هناك، بتاريخ 21-08-2012.



info@sn4hr.org www.sn4hr.org

3

اعالميون قيد السجون :  
مازن درويش :

صحفي وعضو في االتحاد الدولي للصحفيين، ومؤسس ورئيس “المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير”، تم اعتقاله بـ 
16/2/2012 بعد اقتحام قوات المخابرات الجوية للمركز، و منذ اعتقاله لم توجه له أية تهمة، وما زال معتقالً، وهم يعاني 

من مشاكل صحية عديدة. 
الناشط علي عثمان :

من أبزر الناشطين اإلعالميين في حمص شارك في توثيق عشرات الجرائم واالنتهاكات بحق المواطنين السوريين، ومن 
أشهر وأقوى ما التقتطه كميرته هو أول فيديو للقصف حيث علق فيه قائالً: “باباعمرو تقصف ...أين أنتم يا عرب!”.

األمن  فرع  إلى  تحويله  تم  بحلب، ومن  الباب  مدينة  في  العسكري  األمن  مفرزة  قبل  28/3/2012  من  بتاريخ  اعتقل 
العسكري، لينتهي به المطاف في فرع فلسطين، بعد أيام فقط من اعتقاله، وما زال معتقالً حتى اللحظة .

إدانة وتحميل المسؤولية : 
إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ استهداف 
األعالميين واالعتداءات بحقهم والتي تصنف على أنها جريمة ضداإلنسانية  ونحمل الحكومة السورية كاملة والقائد العام 
للجيش والقوات المسلحة بشار األسدالمسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الممارسات  وعن كافة التبعات وردات الفعل 
القتل بسبب االستمرار في تزويد  المترتبةعليها ، كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية عن أعمال 
القصوى التخاذ كل  وبالسرعة  العمل  المتحدة  األمن واألمم  كما  ونطالب مجلس   ، والمال   بالسالح  السورية  الحكومة 
مامن شأنه حماية المدنيين في سوريا وأن ترقى إلى مسؤولياتها األخالقية والقانونية وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة 

المتورطين في تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.
كما وتناشد الشبكة كافة اإلعالميين حول العالم بالوقوف إلى جانب زمالئهم في سوريا الذين يخاطرون بأرواحهم في سبيل 
ايصال صوت الحقيقة وجزء بسيط من معاناة مايتعرض له أخوتهم وأبناء بلدهم ، ويتوجب على كافة المنظمات األعالمية 
حول العالم شن حملة واسعة للمطالبة والضغط على الحكومة السورية لفتح األبواب لجميع وسائل اإلعالم حول العالم دون 

قيد أو شرط لتقوم بمهمتها ورسالتها اإلعالمية .


