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الثالاثء 6 كانون األول 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

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

خامساً: التوصيات. 
شكر وعزاء

مقتل 3 إعالميني، واعتقال وخطف 5، وإصابة 
15 آخرين حصيلة تشرين الثاين 2016

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
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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. 

قد يتطرق التقرير إىل حوادث ال نعتقد أهنا ُتشكُِّل خرقاً للقانون الدويل اإلنساين، لكننا نوردها لتسجيلها ضمن احلوادث اليت 
تسببت يف خسائر ابألرواح البشرية، حىت لو كانت ضمن اجملال الذي يُتيحه القانون الدويل اإلنساين.

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 الثاين 2016 على النحو التايل: 

ألف: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 3 إعالميني، يتوزعون على النحو التايل:
- القوات احلكومية: قتلت إعالمياً.

فصائل املعارضة املسلحة: قتل إعالمَيني اثنني.

ابء: اإلصاابت: سجلنا 15 إصابة، توزعت على النحو التايل:
- القوات احلكومية: 11 إصابة.
- القوات الروسية: 3 إصاابت.

- فصائل املعارضة املسلحة: إصابة واحدة.

اتء: االعتقال واإلفراج واخلطف: سجلنا 6 حاالت، توزعت على النحو التايل:
- قوات اإلدارة الذاتية: سجلنا 4 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها، وحالة إفراج واحدة.

- جهات جمهولة مل نتمكن من حتديدها: سجلنا حالة خطف مت اإلفراج عنها.
 

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

- القتل:
متأثراً  البكور  مصطفى  عمار  الصحفي  قضى   2016 الثاين/  تشرين   /6 األحد 
إبصابته يف الصدر والرقبة، جراء قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً ابلقرب 
منه، أثناء قيامه إبصدار بطاقات تعريفية ملوظفي مديرية الصحة مبحافظة إدلب يف 
فصائل  بني  مشرتكة  لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل،  إدلب  حمافظة  بريف  الداان  مدينة 

املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام “جبهة النصرة سابقًا”.
عمار، مدير املكتب اإلعالمي ملديرية الصحة مبحافظة إدلب ومراسل موقع زمان الوصل، من أبناء بلدة املوزرة بريف حمافظة 

إدلب، من مواليد عام 1980، حاصل على إجازة من كلية اإلعالم جبامعة دمشق، متزوج ولديه طفل.

http://www.sn4hr.org
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https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMVBwNjFmU0piSkE
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- اإلصاابت:
عبد  أمحد  اإلعالمي  الناشط  أصيب   2016 الثاين/  تشرين   /6 األحد 
جراء  القدمني،  يف  وجراح  اليسرى  اليد  عضد  وتفُتت يف  بكسر  بربور  هللا 
قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً ابلقرب منه، يف مدينة الداان 
بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام، أثناء توجهه من أجل التغطية اإلعالمية 

للقصف الذي تتعرض له مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب.
أمحد، مهندس البث املباشر لقناة أورينت نيوز يف حمافظة حلب وريفها، من أبناء مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، من مواليد 

عام 1986، حاصل على إجازة يف اهلندسة املعلوماتية – قسم نظام التشغيل والشبكات، متزوج.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد بربور –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك–، 

وأفادان بروايته:
“عند توجهي يوم األحد 6/ تشرين الثاين إىل مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب لتغطية القصف الذي تتعرض له، ولدى 
أحد  تسببت شظااي  فراغية،  قبل طريان حريب بصواريخ  للقصف من  املدينة  الرئيس يف  الشارع  تعرَّض  الداان  مبدينة  مروري 
الصواريخ إبصابيت جبراح يف معظم أحناء جسدي ويف اليد اليسري؛ ما أدى إىل خلع الكتف وتفتُّت العظام، مت إسعايف إىل 

مشفى الداان حيث تلقيت اإلسعافات األولية، ومن مث إىل مشفى ابب اهلوى حيث أاتبع عالجي”.

اخلميس 10/ تشرين الثاين/ 2016 ُأصيب الناشط اإلعالمي حسن أبو الزين -نتحفظ على ذكر كنيته لدواٍع أمنية- يف 
خاصرته اليمىن برصاصة قناصة القوات احلكومية، أثناء تغطيته اإلعالمية لعمليات القصف والقنص من قبل القوات احلكومية 

على حي الوعر مبدينة محص، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
حسن، انشط إعالمي ومصور مستقل، ومدير ائتالف شباب الثورة السورية، من أبناء مدينة محص، من مواليد عام 1986، 

حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج ولديه ثالث أطفال.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حسن أبو الزين –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– 

وأفادان بروايته:
“أثناء تغطييت اإلعالمية ملا يتعّرض له حي الوعر مبدينة محص من عمليات قصف وقنص من قبل القوات احلكومية املتمركزة 

يف منطقة البساتني، ُأصبت برصاصة قناص يف خاصريت اليمىن، وعلى الفور مت إسعايف إىل املشفى امليداين يف احلي”.

اخلميس 10/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد مجعة عبد العزيز بشظية يف ساقه اليمىن، جراء سقوط 
قذيفة صاروخية قصفتها القوات احلكومية ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل 

املعارضة املسلحة على جبهة منيان مبدينة حلب.
أمحد، مراسل شبكة اإلعالم السوري املوحد، من أبناء قرية الدقماق بريف حمافظة محاة، من مواليد 1997، حاصل على 

الشهادة الثانوية، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد عبد العزيز –عرب تطبيق واتس آب– وأفادان بروايته:

“بينما كنت أعمل على التغطية اإلعالمية لالشتباكات بني قوات النظام وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة منيان مبدينة 
حلب، سقطت جبانيب قذيفة صاروخية أطلقتها قوات النظام السوري؛ ما أدى إىل إصابة رجلي اليمىن وحتطُّم كامرييت اليت 

كنت أستخدمها”.
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األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أيهم حممود 
املروحي  النظام  إلقاء طريان  اليسرى، جراء  والقدم  الرأس  برازي بشظااي يف 
احلريب  الطريان  لقصف  اإلعالمية  تغطيته  أثناء  منه،  ابلقرب  متفجراً  برمياًل 

على حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
من  مدينة حلب،  أبناء  من  اإلعالمية،  الرباق  مؤسسة  لدى  مراسل  أيهم، 
مواليد عام 1996، درس حىت السنة الثانية يف كلية اهلندسة التقنية، وهو 

طالب سنة أوىل يف معهد اإلعالم، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أيهم برازي –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– 

وأفادان بروايته:
“بينما كنت أوثِّق قصف الطريان احلريب حلي الشعار مبدينة حلب، سقط ابلقرب مين برميل متفجر ألقاه الطريان املروحي؛ ما 

أدى إىل إصابيت بشظية يف الرأس وأخرى يف القدم اليسرى، وعلى الفور مت إسعايف إىل مشفى البيان يف احلي”.

اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حممود 
مصطفى بشظااي يف معظم أحناء جسده، جراء سقوط صاروخ قصفته رامجة 
حلب،  مبدينة  األنصاري  حي  يف  منه  ابلقرب  احلكومية  القوات  صواريخ 

اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أمحد، مراسل ومصور لدى قناة حلب اليوم، من أبناء مدينة حلب، مواليد 

عام 1989، حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج ولديه طفالن.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد مصطفى –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– 

وأفادان بروايته:
“كنت يف طريقي إىل مشفى الزرزور يف حي األنصاري مبدينة حلب، من أجل إعداد تقرير حول الوضع الطيب يف مدينة حلب، 
وكنت على موعد مع أحد أطباء املشفى هبذا اخلصوص، وعند اقرتايب من املشفى بدأت مدفعية القوات احلكومية القصف على 
احلي، سقط أحد الصواريخ قريب؛ ما أدى إىل إصابيت بشظااي يف قدمي اليمىن ويدي اليمين ومعظم أحناء جسدي، مت إسعايف 

إىل املشفى وبقيت حمتجزاً هناك إىل أن اخنفضت شدة القصف”.

اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أسامة عبد احلميد املالح بشظية يف القدم اليمىن، جراء قصف 
طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب على حي الشعار مبدينة حلب، 

اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أسامة، مصور لدى قناة اجلسر، من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 1995، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أسامة املالح –عرب تطبيق واتس آب– وأفادان بروايته:
“بينما كنت أوثِّق القصف على حي الشعار مبدينة حلب، سقط ابلقرب مين صاروخ أطلقه الطريان احلريب على احلي، ما 
أدى إىل إصابيت بشظية يف الساق اليمىن ورضوض يف معظم أحناء جسدي، وقد تلقَّيت اإلسعافات األولية يف مشفى عمر 

بن عبد العزيز”.

http://www.sn4hr.org
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https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheTdKbFl1SllId2s
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhX04yU2RVdEl6bzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhekNsNGl6MzJ6eUk/view
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السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عبد القادر عبد الكرمي 
أبو صاحل بشظية يف الظهر، جراء إلقاء طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً ابلقرب منه، 
أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطريان احلريب على حي كرم امليسر مبدينة حلب، اخلاضع 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
عام  مواليد  مدينة حلب،  أبناء  من  اليوم،  قناة حلب  لدى  مونتري  يعمل  القادر،  عبد 
1985، حاصل على إجازة من املعهد التقين للهندسة امليكانيكية والكهرابئية، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي عبد القادر أبو صاحل –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك– وأفادان بروايته:

“بينما كنت أمام منزيل يف حي كرم امليسر مبدينة حلب أوثِّق القصف على احلي، سقَط ابلقرب مين برميل متفجر، ما أدى 
إىل إصابيت بشظية يف منطقة أسفل الظهر، وعلى الفور مت إسعايف إىل أحد املشايف امليدانية يف احلي”.

السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد احملمد بشظية يف 
حي  يف  منزله  من  ابلقرب  صاروخاً  اجلناح حكومي  اثبت  طريان  قصف  جراء  الرأس، 

الفردوس مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أمحد، مراسل لدى قناة حلب اليوم، من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 1993، حاصل 

على الشهادة الثانوية، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد احملمد –عرب حسابه على 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– وأفادان بروايته:
“بينما كنت يف منزيل يف حي الفردوس أقوم برفع الفيديوهات اليت وثقت هبا القصف على احلي، شنَّ الطريان غارة أخرى 

مستهدفاً منزيل بصاروخ، تسبَّب بدمار منزيل وإصابيت جبرح يف رأسي ورضوض خفيفة يف جسدي”.

اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أنس حممد اخلربوطلي بشظية يف القدم اليسرى، جراء سقوط 
قذيفة مدفعية قصفتها القوات احلكومية ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف املدفعية احلكومية على مدينة كفر بطنا 

مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أنس، مصور لدى وكالة األانضول، من أبناء مدينة كفر بطنا مبحافظة ريف دمشق، مواليد عام 1991، طالب جامعي يف 

كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية – قسم هندسة طاقة كهرابئية، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أنس حممد اخلربوطلي –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك– وأفادان بروايته:
“بينما كنت أعمل على التغطية اإلعالمية لقصف مدفعية النظام على مدينة كفر بطنا مبحافظة ريف دمشق، سقطت إحدى 
القذائف قريب يف أحد أسواق املدينة؛ ما أدى إىل إصابيت بشظية يف القدم اليسرى، وعلى الفور مت إسعايف إىل مشفى كفر بطنا”.

الناشط اإلعالمي جماهد “مل يُفصح عن  الثاين/ 2016 أصيب  السبت 26/ تشرين 
قذيفة صاروخية  جراء سقوط  أحناء جسده،  معظم  بشظااي يف  أمنية”  كنيته ألسباب 
مصدرها املدفعية احلكومية ابلقرب منه يف حي احليدرية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة.
جماهد املعروف أبيب اجلود، رئيس قسم املراسلني يف مركز حلب اإلعالمي، من أبناء مدينة حلب، 

مواليد عام 1995، طالب جامعي –سنة رابعة– يف كلية الشريعة جبامعة حلب، أعزب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdDR4Nmh0S0tVMzg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhb3l0T1c3bUdHR0E
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhY051NzBsckF0REU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcUZUX2lrRHRpcWs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcUZUX2lrRHRpcWs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcjV1aEdjNUtTekk
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhaWVtOHh1MnRyc2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhWkpSNFppb2hZWlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhLVg5am1CNy05NFE/view
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السبت 26/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي عارف العارف بشظااي 
يف الرأس والبطن، جراء سقوط قذيفة صاروخية مصدرها املدفعية احلكومية ابلقرب 

منه يف حي احليدرية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
عارف املعروف جبواد الرفاعي، مراسل مركز حلب االعالمي، من أبناء مدينة حلب، 

مواليد عام 1995، حاصل على الشهادة اإلعدادية.

ابء: القوات الروسية:
- اإلصاابت:

اإلبراهيم  حممد  ابسل  اإلعالمي  الناشط  أصيب   2016 الثاين/  تشرين   /15 الثالاثء 
بشظااي يف خمتلف أحناء جسده، جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً 

ابلقرب منه يف حي الصاحلني مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
ابسل املعروف أبيب محزة، مراسل قناة حلب اليوم، من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 

1990، طالب يف كلية احلقوق جبامعة حلب –سنة اثلثة –، متزوج.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي ابسل اإلبراهيم –عرب حسابه على 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– وأفادان بروايته:
“عقب انتهائي من تصوير قصف الطريان الروسي حلي الصاحلني مبدينة حلب، توجهت إىل منزيل لرفع مقاطع الفيديو اليت 
قمت بتصويرها عرب شبكة اإلنرتنت، بعد وصويل املنزل عاود الطريان قصفه للمنطقة وسقط صاروخ على منزيل؛ ما أدى إىل 
إصابيت برضوض يف معظم أحناء جسدي وخاصة يف منطقة الرأس، كما أصبت بكسر شعري يف األنف، وعلى الفور مت إسعايف 

إىل مشفى عمر بن عبد العزيز حبي املعادي حيث تلقيت العالج”.

الثالاثء 15/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حممود برازي بكسور 
يف الساق اليسرى ورضوض وجراح سطحية، جراء هتدُّم أحد املنازل فوقه نتيجة قصف 
طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على حي الصاحلني مبدينة حلب، اخلاضع 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أمحد، مراسل ومصور لدى قناة حلب اليوم، من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 1993، 

طالب جامعي –سنة أوىل- معهد اإلعالم، أعزب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي أمحد حممود برازي –عرب حسابه 

على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– وأفادان بروايته:
“كنت يف منزل صديقي حيث شنَّ طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارة ابلصواريخ على حي الصاحلني، وأثناء استعدادان 
للتوجه من أجل التغطية اإلعالمية ملا خلَّفته الغارة، شنَّ الطريان ذاته غارة اثنية وسقط صاروخ ابلقرب منَّا، ما أدى إىل دمار 
املنزل وسقوط أحد جدرانه فوقي، انتشلين عناصر الدفاع املدين من حتت األنقاض، وأسعفوين إىل مشفى الزرزور، حيث مت 

تشخيص إصابيت بكسرين يف ساقي اليسرى ورضوض متفرقة يف جسمي”.

اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي ُمهاب عبد السالم بشظااي يف الظهر واليد اليسرى، جراء قصف 
طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للقصف على حي املواصالت مبدينة حلب، 

اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNHhFZXI0Q2ctX3M
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNTRMNGZWdjBrckU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVDdmRXhpdE9ZdGM
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhNThYQ1Z5N2Y3LUU/view
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOHZ4NnV2Z3gzREU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTjlKTjVXYWlRazQ
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhT1Vrb3NLQ2x3M0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhellWa1lSbnhYLVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTi0xV1BCTWFWMEE/view
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ُمهاب، مراسل ومصور لدى وكالة ثقة وجريدة عنب بلدي، من أبناء مدينة 
حلب، مواليد عام 1992، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي مهاب عبد السالم 
–عرب حسابه على مواقع التوصل االجتماعي فيسبوك– وأفادان بروايته:

“يوم اإلثنني 21/ تشرين الثاين أثناء تغطييت للقصف الذي يتعرض له حي 
املواصالت حبلب، سقط صاروخ ابلقرب مين، استقّرت إحدى شظاايه يف 

ظهري، بينما تسببت شظااي أخرى جبراح يف يدي اليسرى”.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
- أعمال القتل: 

متأثراً  اإلعالمي حمسن خزائي  2016 قضى  الثاين/  تشرين   /12 السبت 
مدفعية  -مصدرها  هاون  قذيفة  سقوط  جراء  الرأس،  يف  بشظااي  إبصابته 
فصائل املعارضة املسلحة- ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات 
مبدينة  منيان  جبهة  على  املسلحة  املعارضة  وفصائل  احلكومية  القوات  بني 

حلب.
 .IRINN حمسن، مراسل شبكة أخبار مجهورية إيران اإلسالمية

اخلميس 24/ تشرين الثاين/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أمحد إبراهيم شيخو جراء إطالق أحد احلواجز -يف ريف حمافظة 
محاة- التابعة ألحد فصائل املعارضة املسلحة الرصاص على السيارة اليت كان يستقلها؛ نظراً لعدم توقف سائقها عند احلاجز.

أمحد املعروف أبيب إبراهيم، انشط يف املكتب اإلعالمي حلركة أحرار الشام إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء قرية 
كوسنيا بريف حمافظة حلب، مواليد عام 1994، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

- إصاابت:
اخلميس 3/ تشرين الثاين/ 2016 أصيب اإلعالمي حممد جوالق بشظااي يف فخذه األيسر وخاصرته اليسرى، جراء سقوط 
القوات  أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني  املعارضة املسلحة- ابلقرب منه،  قذيفة مدفعية -مصدرها مدفعية فصائل 

احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة منيان مبدينة حلب.
حممد، مصور لدى قناة العامل اإليرانية، من أبناء مدينة دمشق، مواليد عام 1980، متزوج.

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين(:
- اعتقال وإفراج:

األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الناشطة اإلعالمية آفا خانو من مكان وجودها يف مكتب 
حزب يكييت الكردي يف مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة، واحتجزهتا يف مكان جمهول ساعات عدة مث أفرجت عنها يف 

اليوم نفسه.
آفا، مذيعة برامج يف إذاعة عامودا اف ام وعضو يف حزب يكييت الكردي، من أبناء مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQU95ZFBtdUtscE0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMWRPQ2pnV09NcXc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaURldzRZbUIzeE0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMVRuS1EzSVNxbm8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSW02MWpYMXJ6Y1U
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=539&token=WEvXiyYolxhzPtlueWlluGPfcogn6PFS
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V1ItZXpTWDVBLTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTWRkUmN5dXpEazQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhaFREQmxlMjNwbDQ/view
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األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الناشطة اإلعالمية نورشني أمحد من مكان وجودها يف 
مكتب حزب يكييت الكردي مبدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة، واحتجزهتا يف مكان جمهول ساعات عدة مث أفرجت عنها 

يف اليوم نفسه.
نورشني، مذيعة برامج يف إذاعة عامودا اف ام وعضو يف حزب يكييت الكردي، من أبناء مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة.

األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الناشط اإلعالمي سيبان حاج قاسم من مكان وجوده يف 
مكتب حزب يكييت الكردي يف مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة، واحتجزته يف مكان جمهول ساعات عدة مث أفرجت عنه 

يف اليوم نفسه.
سيبان، تقين يف إذاعة عامودا اف ام وعضو يف حزب يكييت الكردي، من أبناء مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة.

األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الناشط اإلعالمي بشجنك خاين من مكان وجوده يف 
مكتب حزب يكييت الكردي يف مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة، واحتجزته يف مكان جمهول ساعات عدة مث أفرجت عنه 

يف اليوم نفسه.
بشجنك، تقين يف إذاعة عامودا اف ام وعضو يف حزب يكييت الكردي، من أبناء مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة.

 
الناشط  عن  الذاتية  اإلدارة  قوات  أفرجت   2016 الثاين/  تشرين   /23 األربعاء 
اإلعالمي برزان حسني شيخموس، املعتقل لديها منذ يوم الثالاثء 16/ آب/ 2016

احلسكة،  حمافظة  بريف  عامودا  مدينة  أبناء  من  ميداي،  يكييت  وكالة  مراسل  برزان، 
مواليد عام 1980.

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
- خطف وإفراج:

الثالاثء 22/ تشرين الثاين/ 2016 اقتحمت جمموعة مسلحة جمهولة مقهى نت 
الذاتية،  اإلدارة  قوات  لسيطرة  اخلاضع  احلسكة،  مبدينة  املفيت  حي  يف  “الفني” 
واختطفت الناشط اإلعالمي سردار داري واقتادته معصوب العينني إىل مكان جمهول، 
يف اليوم التايل األربعاء 23/ تشرين الثاين/ 2016 مت العثور عليه مرمياً ابلقرب من 
والطعن  املربح  ابلضرب  عليه  االعتداء  مت  أن  بعد  احلسكة،  جنوب  اخلمائل  قرية 

ابلسكني يف ظهره، متَّ نقله إىل مشفى احلكمة يف مدينة احلسكة لتلقي العالج.
حمافظة  بريف  عامودا  مدينة  أبناء  من  ام،  اف  والت  إذاعة  مراسل  داري،  سردار 

احلسكة، مواليد عام 1992.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UTJ5aXczT3pCNGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TndtaUhmeXRrOFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWtXeUNHYkE4Q2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aTFlR3RDb285TUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3RtTEhMNUpRTk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b2pKc1lxaGZDUlk/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 وُتلِّد 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

