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االحد 3 كانون الثاين 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

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

شكر وتقدير.

مقتل 94 إعالمياً، 33 حالة اعتقال وخطف، إصابة 91 آخرين يف عام 2015

بينهم مقتل 7 إعالميني، 3 حاالت اعتقال، إصابة 5 آخرين يف كانون األول 2015

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«.

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 
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.

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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اثنياً: امللخص التنفيذي: 

• حصيلة االنتهاكات حبق اإلعالميني خالل عام 2015:
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا العام على النحو التايل: 

أواًل: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 94 إعالمياً، يتوزعون كما يلي:
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

 قتلت 57 إعالمياً بينهم 9 بسبب التعذيب.
- القوات الروسية:

قتلت إعالميني اثنني. 
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

* تنظيم داعش: قتل 16 إعالمياً، بينهم اثنان بسبب التعذيب.  
* جبهة النصرة: قتلت إعالمياً بسبب التعذيب.  

- فصائل املعارضة املسلحة: 
قتلت 8 إعالميني.

- جهات مل نتمكن من حتديدها: 
قتلت 10 إعالميني

اثنياً: االعتقال أو اخلطف واإلفراج: سجلنا 48 حالة ما بني اعتقال أو خطف وإفراج.
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

 سجلنا 6 حاالت اعتقال، و5 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها، و3 حاالت إفراج وحالة خطف.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

* تنظيم داعش: سجلنا حاليت اعتقال، وحاليت إفراج، و4 حاالت خطف.  
* جبهة النصرة: سجلنا حاليت اعتقال مت اإلفراج عن أحدها، و3 حاالت إفراج، و3 حاالت خطف.  
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- فصائل املعارضة املسلحة: 
سجلنا حاليت اعتقال، و6 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها، وحاليت إفراج، و3 حاالت خطف.

- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 
سجلنا 5 حاالت اعتقال، و6 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها، وحالة إفراج.

- جهات مل نتمكن من حتديدها: 
سجلنا حاليت اعتقال أفرج عنهما، وحالة إفراج، و6 حاالت خطف.

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 91 إصابة، يتوزعون كما يلي:
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

62 إصابة.
- القوات الروسية: 

3 إصاابت.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

* تنظيم داعش: إصابة واحدة.  
* جبهة النصرة: حاليت إصابة.  

- فصائل املعارضة املسلحة:
18 إصابة.

- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 
حالة إصابة.

- جهات مل نتمكن من حتديدها:
4 حاالت إصابة.

رابعًا: االعتداء على املمتلكات: سجلنا 33 حالة اعتداء، يتوزعون كما يلي:
القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:  -

11 حالة اعتداء
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

* جبهة النصرة: 6 حاالت اعتداء.  
- فصائل املعارضة املسلحة:

10 حاالت اعتداء.
- جهات مل نتمكن من حتديدها:

حاليت اعتداء.

• حصيلة االنتهاكات حبق اإلعالميني يف كانون األول 2015:
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل: 

أواًل: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 7 إعالميني، يتوزعون كما يلي:
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

 قتلت 4 إعالميني.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

* تنظيم داعش: قتل إعالمياً واحدًا  
- جهات مل نتمكن من حتديدها: 

قتلت إعالميني اثنني.

اثنياً: االعتقال واإلفراج: سجلنا 8 حاالت ما بني اعتقال وإفراج.
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

 سجلنا 3 حاالت اعتقال مت اإلفراج عن أحدها.
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- فصائل املعارضة املسلحة:
سجلنا حاليت اعتقال مت اإلفراج عن أحدها.

- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 
سجلنا 3 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها. 

- جهات مل نتمكن من حتديدها: 
سجلنا حاليت اعتقال أفرج عنهما، وحالة إفراج، و6 حاالت خطف.

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 5 إصابة، يتوزعون كما يلي:
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

3 إصاابت.
- القوات الروسية: 

إصابتان. 

رابعًا: االعتداء على املمتلكات: سجلنا حالة اعتداء واحدة على يد جهات مل نتمكن من حتديدها.

اثلثاً: 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.

رابعاً: تفاصيل التقرير:

ألف: االنتهاكات على يد القوات احلكومية:
القتل خارج إطار القانون:

اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قضى اإلعالمي زكراي حيىي إبراهيم، إثر إصابته برصاصة قناص القوات احلكومية بتاريخ 
2/ كانون األول/ 2015، أثناء تغطيته االشتباكات يف مدينة تلدو على جبهة املشفى الوطين بني فصائل املعارضة املسلحة 

والقوات احلكومية.
زكراي، مصور لدى قناة اجلزيرة اإلخبارية، من أبناء مدينة تلدو بريف محص، يبلغ من العمر 19 عاماً، أعزب، طالب يف 

املرحلة الثانوية.
األحد 13/ كانون األول/ 2015 قضى الناشط اإلعالمي رضوان حممد السن إثر قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة 

على مدينة سقبا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، حيث أصيب بـ شظيتني يف رأسه وخاصرته.
رضوان، انشط إعالمي مستقل يف مدينة سقبا، ومصور فوتوغرايف، من أبناء مدينة سقبا مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 

24 عاماً، أعزب، حاصل على الشهادة اإلعدادية.

http://www.sn4hr.org
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األربعاء 16/ كانون األول/ 2015 قضى الناشط اإلعالمي حممد إلياس حممود الطويل إثر قصف القوات احلكومية بعدد من 
قذائف اهلاون مدينة دوما بريف دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، حيث أصيب بشظية قذيفة هاون أثناء 

تغطيته اإلعالمية ومسامهته مع عناصر الدفاع املدين إبخالء اجلرحى.
حممد إلياس، إعالمي يف املكتب اإلعالمي للدفاع املدين بريف دمشق، من أبناء مدينة دوما بريف دمشق، يبلغ من العمر 

22 عاماً، أعزب.

األربعاء 16/ كانون األول/ 2015 قضى الناشط اإلعالمي مالك رايض غنوم إثر قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة 
على جبهة مرج السلطان بريف دمشق، حيث تسببت شظااي أحد الصواريخ ببرت قدمه وإبصابة قاتلة يف وجهه.

مالك، عضو املكتب االعالمي يف تنسيقية مسرااب ومصور لدى جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة 
مسرااب، يبلغ من العمر 19 عاماً، أعزب، حاصل على الشهادة اإلعدادية. 

اإلصاابت:
األحد 20/ كانون األول/ 2015  أصيب الناشط اإلعالمي حممد نور يف قدمه بشظية برميل متفجر ألقاه طريان النظام 

املروحي على إحدى جبهات مدينة معضمية الشام مبحافظة ريف دمشق، أثناء تغطيته االشتباكات هناك.
حممد نور )مل يفصح عن امسه لدواٍع أمنية(، عضو املكتب اإلعالمي يف معضمية الشام، من أبناء مدينة معضمية الشام بريف 

دمشق، يبلغ من  العمر 21 عاماً، أعزب، حاصل على الشهادة الثانوية.

الثالاثء 29/ كانون األول/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي فراس أسامة الكحال جراء قصف مدفعية القوات احلكومية 
قذائف عدة على مدينة دوما بريف دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أثناء تغطيته ومسامهته إبسعاف اجلرحى 

مع فريق الدفاع املدين، تسببت شظااي القذائف جبراح يف كافة أحناء جسده واستئصال كليته.
فراس، املعروف بفراس الدومي، عضو يف املكتب اإلعالمي للدفاع املدين يف مدينة دوما، من أبناء مدينة دوما بريف دمشق، 

يبلغ من العمر 19 عاماً، حاصل على الشهادة اإلعدادية.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي حممد آدم، أحد أصدقاء اإلعالمي فراس، الذي أفادها بروايته:

»تعرضت مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق لقصف مدفعية القوات احلكومية، ما أدى إىل إصابة العديد من األشخاص، قام 
فراس مبرافقة فريق الدفاع املدين إلسعاف اجلرحى وتغطية مراحل إخالئهم لكن ما لبث أن عاودت املدفعية قصف موقع تواجد 
الفريق؛ ما أدى إىل إصابة فراس بشظااي قذيفة سقطت ابلقرب منه وتركزت اإلصاابت يف كبده ورقبته والبنكرايس، خضع على 

إثرها لعمليات جراحية عدة ومت استئصال كليته ووضعه الصحي مستقر حاليًا«.

األربعاء 30/ كانون األول/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي عبد الرمحن مصطفى طفور جراء قصف طريان النظام احلريب 
ابلصواريخ منزله يف مدينة دوما بريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، حيث أصيب جبروح عدة يف خمتلف 

أحناء جسده وتركزت يف وجهه.
عبد الرمحن، مدير شبكة مراسلي ريف دمشق اإلعالمية، من أبناء مدينة دوما بريف دمشق، من مواليد عام 1987، متزوج، 

حاصل على شهادة بكالوريوس من كلية التجارة واالقتصاد يف جامعة تشرين مبدينة الالذقية. 
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي احمللي منصور أبو اخلري، أحد أصدقاء اإلعالمي عبد الرمحن، الذي 

أفادها بشهادته:
»قصف الطريان احلريب مدينة دوما بريف دمشق بعدة صواريخ فراغية موجهة، أصاب أحدها جوار منزل الناشط اإلعالمي عبد 

الرمحن مصطفى طفور؛ ما أدى إىل تدمري منزله ابلكامل ووفاة ابنته راين، وإصابته مع زوجته وابنه جبراح«.
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https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TlBwVnFkaHItMFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0clBER1I0RXRQVHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MFJKSHJBMEd5NHM
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إهانة وتصوير جثث املوتى:
قامت التلفزيون احلكومي إبعداد تقرير عن طريق مراسلته كنانة 
علوش اليت ظهرت وسط جثث ادعت أهنا ملقاتلني إرهاببني من 

املعارضة املسلحة.

االعتقال واإلفراج:
األحد 6/ كانون األول/ 2015، اعتقلت القوات احلكومية الناشط اإلعالمي د.ع بعد مدامهة منزله.
د.ع )نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية بناء على رغبة ذويه(، انشط إعالمي حملي، من أبناء حمافظة محاة.

األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 اعتقل الناشط اإلعالمي عمر عبد هللا من قبل قوات النظام يف مدينة مصياف بريف محاة 
اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، ذلك بسبب انتقاده أحد أعضاء جملس الشعب السوري، ويشار إىل أنه مت إطالق سراحه 

يوم اخلميس 10/ كانون األول/ 2015.
عمر عبد هللا، املعروف بعمر دير ماما، مدير صفحة شبكة »أخبار مصياف« على موقع فيسبوك، من أبناء قرية ديرماما 

بريف محاة. 

السبت 12/ كانون األول/ 2015، اعتقلت القوات احلكومية الناشط اإلعالمي ن.ع من منزله.
ن.ع )نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية بناء على رغبة ذويه(، مراسل راديو شباب، من أبناء حمافظة محاة.

ابء: االنتهاكات على يد القوات الروسية:
اإلصاابت:

السبت 12/ كانون األول/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي أمحد حسن عبيد بشظااي صاروخ أدت إىل إصابة قدمه وعينه، 
ذلك أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف الطائرات احلربية اليت يزعم أهنا روسية مدينة األاترب بريف حمافظة حلب الغريب واخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أمحد، املعروف آبدم أاترب، انشط إعالمي لدى كتائب ثوار الشام إحدى فصائل املعارضة املسلحة وكان قد عمل مراساًل 
لوكالة شهبا برس احمللية، من أبناء مدينة األاترب بريف حلب، يبلغ من العمر 25 عاماً، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

األحد 20/ كانون األول/ 2015 أصيب اإلعالمي صهيب مصطفى اخللف بشظية صاروخ تسببت بكسر يف قدمه اليسرى 
إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل  أنه روسي صواريخ عدة على مدينة  أثناء تصويره إحدى غارات قصف طريان حريب يزعم 

املعارضة املسلحة.
صهيب، مراسل قناة اجلزيرة اإلخبارية، من أبناء قرية قميناس بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 29 عاماً، متزوج ولديه 

طفل، خريج كلية اآلداب قسم اللغة العربية.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الصحفي سيف احلموي الذي أفادها مبا يلي:

الطريان  إدلب قصف  الكارلنت مبدينة  فندق  الغارات جبانب  اخللف يصور إحدى  »بينما كان اإلعالمي صهيب مصطفى 
الروسي صاروخاً ابلقرب منه وتسببت إحدى الشظااي اليت أصابته أسفل ركبة قدمه اليسرى بكسر يف رجله بينما أصابت 

شظية أخرى أمعاءه«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0R2g4ZS13MzA2X0k
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WkE2a1VEc3JLNzQ/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0anVKUnRFTTFVdkE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=266&token=rmnijInDcVl8m8vnBrEUA0cxWnl7rPaJ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UGQ5UzRLWHh0ZlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TnVxVEpkVW8zXzg
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اتء: االنتهاكات على يد تنظيم داعش:
قتل خارج إطار القانون:

اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 أقدم تنظيم داعش على قتل الناشط اإلعالمي مصطفى حاسا عرب وضعه داخل قفص 
وتفجريه بعبوة انسفة وذلك يف حي احلويقة مبدينة دير الزور بتهمة التواصل والتخابر مع جهات خارجية.

مصطفى، امللقب بستيف، مصور فوتوغرايف وعضو مبركز دير الزور اإلخباري وكان مراساًل لقناة دير الزور الفضائية ولشبكة 
شام اإلخبارية، ورئيس مكتب اإلعالم يف اجمللس احملّلي ملدينة دير الزور، من أبناء مدينة دير الزور، يبلغ من العمر 29 عاماً، 

خريج كلية اآلداب قسم اللغة اإلنكليزية.

اثء: االنتهاكات على يد فصائل املعارضة املسلحة:
االعتقال واإلفراج:

الثالاثء 1/ كانون األول/ 2015، اعتقل اإلعالمي عز ابشق التضامن من مقر إقامته جبنوب دمشق على يد عناصر مسلحة 
اتبعة جليش األاببيل وهو أحد فصائل املعارضة املسلحة.

عز ابشق التضامن )مل يتم اطالعنا على امسه الصريح لدواٍع أمنية(، انشط إعالمي وعضو يف فريق دمشق اإلعالمي، من أبناء 
حي التضامن مبدينة دمشق.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 اعتقل الناشط اإلعالمي معاذ اخلربوطلي من منزله من قبل لواء مغاوير اإلسالم التابع لفيلق 
الرمحن أحد فصائل املعارضة املسلحة يف مدينة كفر بطنا بريف دمشق، عقب شتمه اعرتاضاً على قيامه ابلتصوير، أفرج عنه 

الحقاً.
معاذ، املعروف مبعاذ أبو عمر، انشط ابملكتب اإلعالمي لتنسيقية كفر بطنا ومراسل وكالة خطوة اإلخبارية يف الغوطة الشرقية، 

من أبناء مدينة كفر بطنا بريف دمشق، يبلغ من العمر 19 عاماً، أعزب.

جيم: االنتهاكات على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
االعتقال واإلفراج:

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 اعتقلت الناشطة اإلعالمية جيهان مستو من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية يف مدينة 
اجلهات  تواصلها مع بعض  بتهمة  املدينة  املتواجد يف  القدرات  لتنمية  تواجدها يف مركز هبار  أثناء  عفرين مبحافظة حلب، 
املعادية لقوات اإلدارة الذاتية الكردية وقيامها بتشويه صورة اإلدارة يف اخلارج، بتلفيق األكاذيب وتدخلها يف أمور خارجة عن 

اختصاصها، ويشار إىل أنه مت اإلفراج عنها يوم اخلميس 10/ كانون األول/ 2015.
جيهان، مراسلة ومعدة تقارير كتابية ومصورة لوكالة آرانيوز، من أبناء مدينة عفرين بريف حلب، تبلغ من العمر 22 عاماً، 

خرجية كلية العلوم - قسم الرايضيات يف جامعة حلب.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 اعتقل اإلعالمي عامر مراد من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية من مكان إقامته يف 
مدينة القامشلي بريف حمافظة احلسكة، واقتادته إىل سجن عسكري اتبع هلا، وأفرجت عنه الحقاً يوم االثنني 28/ كانون 

األول/ 2015. 
عامر، صحفي ومدير إذاعة هيفي إف إم، من أبناء مدينة القامشلي مبحافظة احلسكة، يبلغ من العمر 41 عاماً.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MWFQSzVxanBERDQ
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السبت 26/ كانون األول/ 2015 اعتقل اإلعالمي فريدون قجو من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية من مكان عمله يف 
سوق عامودا بريف حمافظة احلسكة، وأفرجت عنه الحقاً يوم اإلثنني 28/ كانون األول/ 2015. 

فريدون، مراسل موقع يكيت ميداي، من أبناء مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة.

حاء: االنتهاكات على يد جهات مل نتمكن من حتديدها:
قتل خارج إطار القانون:

األربعاء 16/ كانون األول/ 2015 قضى الناشط اإلعالمي أمحد حممد املوسى جراء إطالق شخصني جمهولني يستقالن 
دراجة انرية رصاصتني على رأسه، قرب بلدة أبو الظهور يف ريف إدلب اليت يقيم هبا.

أمحد، انشط إعالمي وعضو يف محلة الرقة تذبح بصمت، من مواليد مدينة الرقة، يبلغ من العمر 23 عاماً، عسكري منشق 
عن القوات احلكومية يف عام 2012، أعزب.

األحد 27/ كانون األول/ 2015 قضى اإلعالمي انجي اجلرف إثر إصابته برصاص مسلح ملثم أثناء خروجه من أحد 
مطاعم مدينة غازي عنتاب يف تركيا، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت إبطالق الرصاص عليه حىت حلظة إعداد التقرير.

انجي، هو رئيس حترير جملة حنطة ومدير يف مؤسسة بصمة سوراي، من أبناء مدينة السلمية بريف حمافظة محاة، حاصل على 
شهادة بكالوريوس من قسم الفلسفة يف جامعة تشرين، من مواليد عام 1977، متزوج ولديه طفلتان، عمل مديراً لتحرير جملة 
اهلندسة واملقاوالت الشهرية قبل اندالع االنتفاضة الشعبية، عمل على إنتاج عدد من األفالم الواثئقية حول مدينته قبل نزوحه 
إىل تركيا، كما عمل مع عدة جهات إعالمية معارضة للنظام السوري، وقام مؤخراً إبخراج فيلم تسجيلي بعنوان »داعش يف 
حلب« قام خالله بعرض جزء من انتهاكات تنظيم داعش، أقام عشرات الدورات ابلتعاون مع منظمة بصمة ووكالة مسارت 

لألنباء حتت اسم »املواطن صحايف«.

اإلصاابت:
اخلميس 10/ كانون األول/ 2015 أصيب الناشط اإلعالمي ماجد أمحد رشيد بكسور يف الذراع والقدم، جراء انفجار 
سيارة مفخخة يف بلدة جارز الواقعة غرب بلدة كفرة بريف حلب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مل نتمكن من 

حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.
ماجد، املعروف مباجد احلليب، انشط إعالمي اتبع للجبهة الشامية إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة حلب، 

يبلغ من العمر 20 عاماً، طالب بكالوراي، أعزب.
 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bFNaQXVwMko4RDA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aUxXbVFyMnJoc2c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QTVyNUVUZE1yWlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WHhJQldDZm93RW8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WHhJQldDZm93RW8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cElaRHUwZXh1VTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZzM4dmd1c3o3cFk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bUxOdVpyaldLTm8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QmYtZXZmOEt2YjQ
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االعتداء على املمتلكات:
اإلثنني 28/ كانون األول/ 2015 تعرض اإلعالمي إبراهيم املنجر حملاولة اغتيال عن طريق تفجري عبوة انسفة يف سيارته 
اخلاصة يف حمافظة درعا، مل ُيصب إبراهيم أبي أذى نظراً لعدم وجوده داخل سيارته حلظة انفجار العبوة، مل نتمكن من حتديد 

اجلهة اليت قامت بزرع العبوة الناسفة حىت حلظة إعداد التقرير.
العمر 23  يبلغ من  بلدة تل شهاب مبحافظة درعا،  أبناء  التحرير لدى وكالة مسارت لألنباء، من  إبراهيم، يعمل يف قسم 
عاماً، مل يكمل دراسته اجلامعية يف السنة الثالثة بقسم اللغة االنكليزية/ كلية اآلداب يف جامعة دمشق، بسبب تفرغه للعمل 

كإعالمي يف الثورة السورية، متزوج.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط إبراهيم املنجر، الذي أفادها مبايلي:

 تعرضت بتاريخ 28/ كانون األول/ 2015 لياًل حملاولة اغتيال عرب تفجري عبوة انسفة بسياريت الشخصية عقب وصويل إىل 
منزيل بقرابة نصف ساعة، رغم كون عملي حيادي ومستقل وال يتبع ألي فصيل عسكري أو جهة سياسية، يف اليوم التايل 
قام ملثمون وعرب ابنة أخي )طالبة يف مدرسة البلدة( إبرسال هتديد آخر يُنذر بتكرار حماولة قتلي، حىت اللحظة ال أستطيع 
اهتام أحد، لكن من املعروف أن منطقة تل شهاب تشهد بشكل يومي نزاعاً غري علين بني كل من جبهة النصرة ولواء شهداء 

الريموك املبايع لتنظيم داعش.

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/file/d/0B7O1jbPIaDd0eWtkWW91YlVONms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SFRzVnZucGRNYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MTBxYW5qdTUwUlU/view?usp=sharing
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