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أبرز االنتهاكات
بحق اإلعالميين

في شهرآب
في شهر آب:

مقتل  9 إعالميين، و6 
آخرين ما بين خطف واعتقال، 

وإصابة 5 إعالميين
بلغ عدد القتلى اإلجمالي من 

اإلعالميين ما اليقل عن 369 
إعالمياً حتى نهاية شهرآب
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في شهر آب: مقتل  9 إعالميين، و6 آخرين ما بين خطف واعتقال، وإصابة 5 إعالميين
بلغ عدد القتلى اإلجمالي من اإلعالميين ما اليقل عن 369 إعالمياً حتى نهاية شهرآب

أوالً:  ملخص التقرير

تتوزع أنواع االنتهاكات بحق اإلعالميين لهذا الشهر على النحو التالي: 
أوالً: القتـــل: وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 9 إعالميين يتوزعون إلى:  

• قوات النظام السوري : قتلت  7 إعالميين من بينهم إعالمي قُتِل تحت التعذيب في المعتقالت     
• تنظيم الدولة: قتل 2 من اإلعالميين   

ثانياً: االعتقال أو الخطف: سجلنا 6 حاالت خطف، وهم يتوزعون كما يلي:  
        األول، خطف من قبل قوات األسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي، وصحفيتان أجنبيتان على يد جماعات مسلحة لم تحدد 

        هويتها، وإعالميان على يد تنظيم الدولة اإلسالمية والسادس على يد المعارضة المسلحة.
        فيما سجل إطالق سراح صحفي أجنبي من قبل عناصر جبهة النصرة.

ثالثاً: اإلصابات:  تم تسجيل  إصابة  5 إعالميين، على يد قوات النظام السوري.    
رابعاً : اعتداءات وانتهاكات أخرى: سجلنا 8 انتهاكات أخرى تنوعت ما بين االعتداء على الممتلكات الخاصة والحريات، كما توزعت   

          مناصفة ما بين قوات النظام السوري والمليشيات األجنبية الموالية له وبين تنظيم الدولة اإلسالمية.

ثانياً:  مقدمة التقرير

لم تتوقف الجرائم المرتكبة بحق اإلعالميين للسنة الرابعة على التوالي، من قبل مختلف األطراف المسلحة المشاركة في الحرب الدائرة في 
سوريا، بل إن وتيرة العنف ضدهم تزداد وتتصاعد باستمرار وسط إفالت تام من العقاب ومحاسبة مرتكبي االنتهاكات.

وباتت سوريا اليوم من أكثر البلدان خطراً بالنسبة للعمل الصحفي، واستحال إلى مهنة محفوفة بالمخاطر والتحديات، نظراً لحجم ونوع الجرائم 
واالنتهاكات المستمرة والممنهجة بحق الصحفيين السوريين والعرب واألجانب على حد سواء، ويحظى النظام السوري بالحصة األكبر بال 
منازع وبفارق شاسع من حيث كّمِ ونوع االنتهاكات المرتكبة بحق اإلعالميين، فهو منذ بداية انطالق الثورةلم يأُل جهداً في مالحقتهم واعتقالهم 
في ظروف غير إنسانية، وتعذيب البعض منهم حتى الموت في المعتقالت وبأبشع األساليب والطرق، إضافة إلى القتل المباشر والترهيب، 
ويشاركه تنظيم الدولة اإلسالمية، المنهجية ذاتها ويضاف إلى ذلك ارتكاب أبشع الجرائم، فهولم يكتف بمالحقة واعتقال اإلعالميين وتعذيبهم 
لترهيب خصومه  منه  محاولة  في  الجريمة،  بشاعة  فيه  تتجلى  وحشي  مشهد  في  الكاميرات  أمام  ذبحهم  إلى  يعمد  بات  بل  األفواه،  وتكميم 
وإخضاعهم، ونذكر هنا نشر التنظيم جريمة ذبح الصحفي األمريكي جيمس فولي، والتي بثها عبر تسجيل نشر على اإلنترنت بعنوان “رسالة 

إلى أمريكا”، والتهديد بقتل الصحفي األمريكي اآلخر ستيفن سوتلوف الذي يحتجزه.

في المقابل ال يمكننا التقليل من حجم انتهاكات قوات األسايش الـ YPG التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي المستمرة منذ عدة أشهر لتتقاسم مع 
باقي األطراف المسلحة األخرى حصة من تلك الجرائم، ذلك بعد أن تعددت انتهاكاتها من خطف ومالحقة وتضييق إضافة إلى النفي، لتصل 
إلى حد التعذيب حتى الموت في معتقالتها، األمر الذي أدى إلى فرار الكثير من اإلعالميين من المناطق التي تسيطر عليها تلك القوات الكردية 
أو توقفهم عن العمل، وبالتالي تنضم المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى غيرها من المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية السيما 
في ريف دير الزور ومدينة الرقة وريفها وبعض البلدات من ريف حلب وحمص، وتدخل بالتالي في حالة من الصمت وتكميم األفواه وطمس 

الحقائق وتشويهها وتوجيه الخبر وفقاً لمصالح القوات المسيطرة عليها.

االحد 31 آب 2014

أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في شهرآب
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بيئة  إلى  اليوم  السوري  الواقع اإلعالمي  السورية لحقوق اإلنسان:”لقد تحول  الشبكة  المختصة بشؤون اإلعالم في  الباحثة  العلي  تقول هدى 
خطرة غير صالحة للعمل الصحفي المهني والمستقل عن أي تبعية عسكرية أو سياسة موجهة، وهذا تسبب في فراغ الساحة اإلعالمية، وتفوق 
قوة السالح على قوة القلم والكلمة، مما أدى إلى عدم االلتزام بمبادئ وأخالقيات المهنة الصحفية وتراجع المصداقية والدقة والحيادية في نقل 

األحداث، وتشويه الحقائق وطمسها، وصعوبة رصد الحدث”
اإلعالميون في سوريا اليوم يتحدون آلة القمع والمخاطر الجسيمة دون أية حماية أو جهود جدية للحد من تلك الجرائم واالنتهاكات بحقهم، وهم 
يواجهون تلك التحديات بمفردهم ويدفعون يومياً ثمناً باهظاً مقابل شجاعتهم وإصرارهم على نقل الكلمة والصورة، ويكاد ال يمرُّ يوم دون أن 
يغادر أحدهم إما مقتوالً أو معتقالً، مختطفاً أو مفقوداً، منفياً بشكل قسري أو طوعي، أو متخفياً داخل البالد أو هارباً إلى خارجها خوفاً على 

حياته، أو طالباً للرزق. 
تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع إلنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل اإلعالمي في سوريا، وتجدد إدانتها 
لجميع االنتهاكات بحق حرية العمل اإلعالمي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وضرورة احترام حرية العمل اإلعالمي والعمل على ضمان 
سالمة العاملين فيه وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في االنتهاكات بحق الصحفيين والناشطين اإلعالميين، وعلى المجتمع 

الدولي متمثالً بمجلس األمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين في سوريا.

ثالثاً:  تفاصيل التقرير

أ: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له: 
نبدأ مع الحدث الدموي األبرز،  مقتل اإلعالمي أنس الطالب تعذيباً حتى الموت في سجون النظام بدمشق )3/8(، وذلك بعد اعتقاله من منطقة 

المزارع الشرقي في حي دير بعلبة بريف حمص بتاريخ 28/12/2012.

كما قتلت قوات النظام السوري كل من:
أحمد وهبي “مصور وتقني تصوير” نتيجة قصف الطيران الحربي على تجمع سكني في مدينة دوما بريف دمشق )3/8(، واإلعالمي محمد 
الرفاعي برصاص قوات النظام أثناء تغطيته اإلعالمية في بلدة المليحة بريف دمشق )4/8(، واإلعالمي عمر الحتاوي “محمد أبو حمزة” جراء 
غارة من الطيران الحربي على مدينة دوما أثناء تغطيته األحداث فيها )6/8(، واإلعالمي عبد الرحمن الويس جراء إلقاء الطيران المروحي 
برميالً متفجراً على حي كرم حومد بحلب )6/8(، واإلعالمي أسامة عدنان العباس أثناء تغطيته للقصف الذي طال حي قاضي عسكر في حلب 
)10/8(، واإلعالمي أسامة عباس “أبوعدنان الحلبي” )10/8(، إثر قصف استهدف حي قاضي عسكر بحلب  أثناء محاولة تغطيته األحداث فيها.

االعتقال والخطف: 
خطف مراسل أورينت في الدرباسية بريف الحسكة سعدون السينو للمرة العاشرة ومصادرة كامرته من قبل قوات األسايش “YPG” الذراع 
العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي “PYD“ )8/8( واإلفراج عنه بعد يومين، فيما هاجم أحد عناصر قوات األسايش مراسل قناة أورينت 

فاروج تخوبي والمصور نايف بشير أثناء تصويرهما تقرير في عامودا )6/8( وقام باالعتداء على فاروج وشتمه وتهديده بالسالح.

أُصيب كل من:
البلد )9/8( وتم تحويله  المنشية بدرعا  القصف في حي  بتغطية  قيامه  أثناء  اإلعالمي محمد عللوه مراسل وكالة “سمارت” لألنباء بجروح 
لمشافي األردن، واإلعالمي إبراهيم فحيلي”مراسل مؤسسسة نبأ اإلعالمية” أثناء تغطية األحداث بدرعا البلد وتم تحويله لمشافي األردن )9/8(، 
واإلعالمي إياد سريول أُصيب بكسر في ساقه وبعض الشظايا في جسمة جراء قصف الطيران الحربي على المدينة )3/8(، واإلعالمي بشر 
أحمد مراسل قناة “شدا الحرية” أثناء تغطيته األحداث قرب داعل في ريف  درعا )23/8(، والمصور أبو دباك الحر أثناء تغطيته األحداث في 

جبل الزاوية بريف ادلب )19/8(.

اعتداء وانتهاكات أخرى:
تعرض المكتب اإلعالمي في تل رفعت بريف حلب إلى القصف الجوي مما تسبب بتدمير جميع معداته وإحذاث دمار كبير فيه )5/8(، في حين 
حجز النظام السوري على أموال وممتلكات 51 إعالمياً ومثقفاً ومعارضاً سورياً، )20/7( “بتهمة العبث بأمن وسالمة البالد، وكتابة تدوينات 
تطال النظام ونشر أخبار من شأنها المساس بأمن الوطن”، فحجز القرار على األموال المنقولة وغير المنقولة بتهمة القدح والذم، ونشر تعليقات 

مسيئة لسورية على اإلنترنت، إضافة إلى نشر مقاالت معادية للنظام، والتحريض على القيام بأعمال إرهابية”.
فيما طلبت وزراة اإلعالم السورية، من صحفيين يعملون لدى مكاتب قنوات فضائية في العاصمة دمشق، عدم تغطية أي مؤتمر صحفي للمعارضة 
الموجودة في دمشق، إال بعد الحصول على موافقة خطية، ودون إبالغهم عن اسم الجهة الواجب تقديم طلباتهم الخطية إليها )10/8(، ويأتي هذا 
الطلب بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي كان من المزمع أن تعقده قيادة هيئة التنسيق للتغيير الوطني الديمقراطي يوم اإلثنين 11 آب/ 2014.
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كما داهم مسلحو حزب االتحاد الديمقراطي )pyd( منزل اإلعالمي سوار حتوفي مدينة عامودا بريف الحسكة )25/8(، والذي كان قد غادر 
المنزل وتحطيم وتفتيش  المدينة بعد إصابته في أحداث عامودا بتاريخ 17/6/2013، وقاموا باعتقال إخوته تيسير وياسر حتو بعد اقتحام 
محتوياته ومصادرة الموبايالت وكتبهم وأوراقهم أيضاً، و أبلغوا ذوي سوار بضرورة مغادرة المدينة باتجاه الحدود التركية خالل أربعة أيام، 

مع التهديد بمصادرة كل األمالك والعقارات التي يملكونها.

ب: االنتهاكات من قبل المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة:
كان الحدث األبرز، مقتل الصحفي األمريكي جيمس فولي، ذبحاً على يد عناصر الدولة اإلسالمية )19/8(، بعد أن تم خطفه بتاريخ 22/ تشرين 
الثاني 2012 شمال سوريا بالقرب من مدينة تفتناز، وجاء ذلك رداً على الضربات الجوية األمريكية لقوات التنظيم في العراق، بحسب تسجيل 
نشر على اإلنترنت بعنوان “رسالة إلى أمريكا”، ويذكر أن عائلته كانت تظن أنه معتقل لدى النظام السوري، لكن لم يثبت ذلك، ويعتقد أنه كان 

مختطفاً لدى مجلس شورى المجاهدين الذي بايع تنظيم الدولة فيما بعد.
وهدد التنظيم في الشريط ذاته بقتل الصحفي األمريكي اآلخر ستيفن سوتلوف الذي يحتجزه، والذي تم اختطافه في سوريا بتاريخ 4/آب 2013 

في حلب، قرب الحدود مع تركيا، لكن خبر اختطافه بقي سًرا، وبقي في عداد المفقودين إلى أن كشف التنظيم عن خبر اختطافه. 
كما أعدم اإلعالمي محمد باسل العران على يد تنظيم الدولة اإلسالمية في مدينة الميادين بريف دير الزور  بعد اعتقال دام أسبوعاً )11/8(.

الخطف: 
خطفت الصحفيتان اإليطاليتان )فانيسا مارزولو( و )غريتا راميلّي( في بلدة األبزمو بريف حلب الغربي )1/8( من قبل جماعات مسلحة لم 
تحدد هويتها، فيما تمكن صديقهم الصحفي اإليطالي )دانيل رانيري(  من الهرب، بعد أن كانوا جميعاً في منزل قائد المجلس الثوري في بلدة 
األبزموو والذي كان من المفترض أن يقيموا فيه خالل وجودهما في البلدة، فيما خطف كل من: اإلعالمي أبو كرم الحراني من قبل أحد فصائل 
المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق )31/7(، واإلعالمي خالد النكالوي ليوم واحد من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية بمدينة 

الطيانة بريف دير الزور الشرقي )2/8(. 
فيما تم إطالق سراح الصحفي األمريكي )بيترثيو كورتيس( من قبل جبهة النصرة )24/8(، بعد أن تم خطفه منذ نحو عامين بالقرب من الحدود 
التركية، وقد أعلن وزير الخارجية األمريكي جون كيري في بيان رسمي عن ذلك، حيث تم تسليمه إلى قوات حفظ السالم الدولية في مرتفعات 

الجوالن، التي تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية.

اعتداء وانتهاكات أخرى: 
هوجم اإلعالمي حمزة الجوجة من قبل مسلحين لم تحدد هويتهم )4/8( اعتدوا عليه بالضرب، كما سرقوا منه “كاميرته” وهاتفين و”هارد ديسك” 

يضم كل أرشيفه من الصور التوثيقية للثورة ومبلغاً من المال قبل أن يلقوا به مكبالً ومغمض العينين على أتوستراد حلب الدولي.
حكم تنظيم الدولة اإلسالمية بالنفي مدى الحياة على اإلعالمي طالل الخلف “ناشط سياسي ورئيس الهيئة اإلعالمية لحركة ثوار دير الزور” 
بعد اتهامه بالردة )8/8(، فيما صدر بيان عن إدارة تنسيقية أحفاد الحمزة ثوار دير الزور تعلن فيه عن توقفها عن العمل بسبب فرض قيود 

على الناشطين واإلعالميين من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية واضطرار بعض كوادرها اإلعالمية إلى التوقف ومنهم من غادر البالد )4/8(.
صادر تنظيم الدولة اإلسالمية مكتبة المعرفة في مدينة منبج بريف حلب لصاحبها الشاعر والناشط السياسي والمعتقل سابقاً في سجون قوات النظام 
الكاتب حسن النيفي وأعلنها وقفاً عائداً له )30/7(، علماً أنها كانت تُعد منتدى ثقافياً وسياسياً يؤمها معظم العاملين في الحراك الثقافي والشأن العام.

في حين تم إغالق مكتب قناة دير الزور الفضائية في مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية تحت تهديد السالح )31/7(، وصادر 
معداتها، األمر الذي دفع أعضاء فريق العمل لالستقالة، كما فرض عدة شروط للعمل اإلعالمي في المدينة أهمها:

1. االعتراف بـ “دولة الخالفة”، والمبايعة بيعة عوام لجميع الراغبين باالستمرار في العمل.
2. االعتراف بمصطلح “الدولة اإلسالمية” وكل تسمية أخرى كـ “تنظيم الدولة” أو “ما يسمى بالدولة”  أو “داعش” هي تسمية مرفوضة تماماً.

3. االمتناع عن التعامل مع القنوات اإلعالمية المتلفزة بشكل قطعي، وعدم المشاركة بالمداخالت عليها.
4. يسمح بإعطاء الصور واألخبار العاجلة للوكاالت بشكل فوري، أما التقارير المصورة ومقاطع الفيديو أو التقارير المكتوبة، فيجب إرسالها 

وأخذ موافقة المكتب اإلعالمي عليها، قبيل إرسالها.

http://www.sn4hr.org
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رابعاً: الملحقات والمرفقات

صور ومقاطع لإلعالميين الذين وردت أسماؤهم في التقرير:
أ - القتلى والجرحى والمعتقلين على يد القوات الحكومية: 

اإلعالمي أنس الطالب أحمد وهبي “مصور وتقني تصوير”

اإلعالمي عمر الحتاوي اإلعالمي محمد عللوه

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNl9FQXpBd3YwZnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSTVFeXFKa1RaM3c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOU9ybUpqbjV1dkk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVTFOMVlvcVZxRG8/edit?usp=sharing
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سعدون السينواإلعالمي إبراهيم فحيلي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRHJITS1mdTV4WGM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuY1FPRnNpemM1SU0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRUdxZkZqaGIzZWM/edit?usp=sharing


info@sn4hr.org www.sn4hr.org

7

مراسل قناة أورينت فاروج تخوبي والمصور نايف بشير  مراسل قناة أورينت فاروج تخوبي 

المصور أبو دباك الحراإلعالمي بشر أحمد

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYlVGZkc5ekdVUDg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYWR2U2hDdDVHc3M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZnR4SDhpay1oRUE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuS0ZNYWhZSnE4LTQ/edit?usp=sharing
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ب - صور وفيديوهات قتلى ومخطوفين على يد المجموعات المسلحة  

الصحفي األمريكي، جيمس فولي.
اإلعالمي محمد باسل العران.

اإلعالمي طالل الخلف.
الصحفي األمريكي ستيفن سوتلوف.

الصحفيتان اإليطاليتان فانيسا مارزولو و غريتا راميلّي.
الصحفي األمريكي بيترثيو كورتيس.

اإلعالمي حمزة الجوجة.

منزل اإلعالمي سوار حتواإلعالمي سوار حتو

الصحفي األمريكي، جيمس فولي

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ألهالي الضحايا وأقربائهم ولجميع النشطاء 
اإلعالميين من كافة المجاالت الذين لوال مساهماتهم وتعاونهم 

معنا لما تمكنا من إنجاز هذا التقرير على هذا المستوى. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuODZFU0FxajAxb0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuR1NrVlZYTTBCODA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWEFGdzd2dURROGM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRkEzTjRDNlFRblU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYlowSmNrR2RJdEk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUDlmSzVMY0Z3Nmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTEtxZXRDdkN3dHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVEJ5UEtNVWFPb2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuN2tOSzh2VmM0UDA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuV1gtSGdsTjBLVlU/edit

