الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران2011/
وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من قبل
األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

السبت  5آيلول 2015

مقتل  12إعالمياً ،حالتا اعتقال ،إصابة  8آخرين
حصيلة شهر آب 2015
حمتوايت التقرير:
أوالً :امللخص التنفيذي.
اثنياً :مقدمة التقرير.
اثلثاً :منهجية التقرير.
رابعاً :تفاصيل التقرير.
شكر وتقدير

أوالً :امللخص التنفيذي:
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل:
أوالً :القت ــل :وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  12إعالمياً ،يتوزعون كما
يلي:
 القوات احلكومية (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):قتلت  8إعالميني ،بينهم إعالمي واحد قتل بسبب التعذيب يف مراكز االحتجاز.
 التنظيمات اإلسالمية املتشددة:تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية):
قتل  3إعالميني.
 فصائل املعارضة املسلحة:قتلت إعالمياً واحداً.
اثنياً :االعتقال أو اخلطف :سجلنا حاليت اعتقال.
 القوات احلكومية :سجلنا اإلفراج عن صحفي واحد من قبل القوات احلكومية. قوات «اإلدارة الذاتية» الكردية( :بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي  -وحداتمحاية الشعب وقوات األسايش) :سجلنا حالة خطف واحدة.
 فصائل املعارضة املسلحة :سجلنا حالة خطف واحدة.اثلثاً :اإلصاابت :سجلنا  8إصاابت يتوزعون كالتايل:
 القوات احلكومية :سجلنا  5حاالت. قوات اإلدارة الذاتية «الكردية» :سجلنا حالة واحدة. التنظيمات اإلسالمية املتشددة:تنظيم داعش :سجلنا حالة واحدة
 -فصائل املعارضة املسلحة :سجلنا حالة واحدة.
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رابعاً :االعتداء على املمتلكات :سجلنا  6حاالت.
 قوات «اإلدارة الذاتية» الكردية :سجلنا حالتني. لتنظيمات اإلسالمية املتشددة:جبهة النصرة :سجلنا  3حاالت ابلتشارك مع فصائل املعارضة املسلحة.
 -فصائل املعارضة املسلحة :سجلنا  4حاالت  ،من بينهم  3حاالت ابلتشارك مع جبهة النصرة.

اثنياً :مقدمة التقرير:
ال جديد يف صورة املشهد االعالمي السوري ،فاألخطار اليت تواجه اإلعالميني بشكل آين ويومي مازالت مستمرة منذ قرابة اخلمس
سنوات حىت حلظة إعداد هذا التقرير ،كل ذلك حيدث وسط غياب ابرقة أمل ميكن أن تلوح يف أفق احللول املمكنة لوقف سيل اجلرائم
املرتكبة حبقهم.
إن اجلديد الذي طرأ خالل السنوات الثالثة املاضية ،هو ظهور وتعدد األطراف املشاركة يف االنتهاكات املرتكبة حبق العاملني يف اجملال
اإلعالمي فقط ،ما ضاعف من حجم معاانهتم ،وحىت لو حاولنا استقراء الواقع فيما خيص استمرار وتصاعد اجلرائم يوماً بعد يوم لوجدان
أنه مايزال حمصوراً ضمن حلقة من الستاتيك املرضية.
ويف ظل الواقع املرتدي الذي تشهده حرية الصحافة يف سوراي اليوم ،واملخاطر اجلسيمة اليت يتعرض هلا العاملون يف هذا احلقل ،ال نستطيع
مساواة قضااي التضييق على احلرايت والتعددية وتقبل الرأي اآلخر وغريها من القضااي املهنية األخرى ،ابلقدر نفسه فيما خيص جرائم
القتل والعنف املرتكبة حبق اإلعالميني بشكل يومي ،فهناك حالة ملحة وعاجلة لتوفري احلد األدىن من األمان والسالمة ،لتكون فيما بعد
بيئة صحية مناسبة ترقى ملمارسة العمل اإلعالمي مبهنية واحرتافية وااللتزام ابملعايري واملبادئ األخالقية واملهنية للصحافة.
وحنن نرى أنه رغم تزايد حجم االنتهاكات املرتكبة حبق اإلعالميني واستمرارها وسط إفالت اتم من العقاب وحماسبة مرتكيب االنتهاكات،
إال أنه مازال هناك من ميلك اجلرأة والشجاعة ليخاطر بروحه وينقل الكلمة والصورة ،وقد ساهم هؤالء بشكل فعال يف تسجيل األحداث
واملعلومات واجلرائم.
كل ما سبق مل يستطع أن ُيرك جهوداً دولية جادة حىت اآلن لتسليط الضوء على حجم الكارثة واملأساة احلقيقية اليت يُعانيها اإلعالميون
يف سوراي ،واليت من شأهنا أن ُتثل خطراً على طمس احلقيقة وجمرايت األحداث ،وتكميم األفواه ،وحجب الصورة والكلمة ،تؤكد الشبكة
السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما ُيكن 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 متمثالً مبجلس األمن حتمل مسؤولياته يف محاية املدنيني واإلعالميني يف سوراي.
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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.
عندما حيمل املواطن الصحفي السالح ويشارك بصورة مباشرة يف العمليات القتالية اهلجومية ،تسقط عنه صفة املواطن 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  2011وحىت
اآلن.
كل ذلك وسط الصعوابت والتحدايت األمنية واللوجستية يف الوصول إىل مجيع املناطق اليت حتصل فيها االنتهاكات ،لذلك فإننا نُشري
دائماً إىل أن مجيع هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت.

رابعاً :تفاصيل التقرير:
ألف :االنتهاكات من قبل القوات احلكومية (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):
القتل خارج نطاق القانون:
حممد عبد اللطيف محادة
 - 1األربعاء  /5آب ،2015 /قتل اإلعالمي حممد عبد اللطيف محادة ،إثر إصابته
بقذيفة مدفعية مصدرها القوات احلكومية يف منطقة سهل الغاب بريف محاة قرب حاجز
املشيك والزايرة ،وذلك أثناء تغطيته األحداث يف املنطقة.
حممد من أبناء قرية تل وساط بريف محاة ،ويعمل مراسالً يف لواء العادايت التابع حلركة
أحرار الشام «إحدى فصائل املعارضة املسلحة».

 - 2اجلمعة  /14آب ،2015 /قتل اإلعالمي طارق زايد «مراسل مؤسسة نبأ
االعالمية» ،إثر تعرضه لشظااي قنبلة برميلية ألقاها الطريان املروحي احلكومي على حي
طريق السد مبدينة درعا ،حيث كان يف طريق العودة إىل منزله بعد أن أهنى عمله يف تغطية
األحداث يف املنطقة حينها.
تواصلنا مع بعض املقربني منه الذين أبلغوان :أن زايد من مواليد مدينة درعا عام ،1986
فلسطيين اجلنسية ،وأنه مل يستطع إهناء دراسته اجلامعية قسم أدب انكليزي بسبب ظروف
احلرب.
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 - 3السبت  /15آب ،2015 /قتل اإلعالمي حممد هاين قيسون «مدير شبكة تلبيسة
مباشر» ،إثر تعرضه لشظااي قذيفة داببة اتبعة للقوات احلكومية ،ذلك أثناء تغطيته
االشتباكات يف حميط بلدة تسنني بريف محص بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة
املسلحة.

محمد هاين قيسون

 - 4السبت  /15آب ،2015 /قتل اإلعالمي حممد عدانن مياسا ،إثر إصابته بقذيفة
داببة اتبعة للقوات احلكومية يف حميط مدينة حرستا بريف دمشق ،حيث كان يغطي وقائع
املعارك بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة.
عدانن من مواليد مدينة دوما عام  ، 1998وهو مراسل جليش االسالم «أحد فصائل
املعارضة املسلحة»

محمد عدنان مياسا

 - 5اإلثنني  /24آب ،2015 /أتكد ذوو الصحفي حامد عيسى املساملة من وفاته
بسبب التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز احلكومية «فرع فلسطني بدمشق» ،وذلك بعد أن
اعتقلته قوات فرع املخابرات العسكرية يف حي املطار مبدينة درعا بتاريخ /12كانون األول/
 ،2012مث مت نقله إىل فرع فلسطني بدمشق ،وبقي مصريه جمهوالً إال أن وصل خرب وفاته.
املساملة ،من مواليد مدينة درعا عام  ،1985حائز على درجة املاجستري يف اإلعالم
والصحافة من جامعة دمشق ،اعتقل مرتني من قبل القوات احلكومية ،كانت املرة األوىل
أثناء اقتحام القوات احلكومية ملدينة درعا يف نيسان ،2011 /مث أطلق سراحه بعد قرابة
شهرين.

حامد عيىس املساملة

عمل على نقل األحداث يف مدينة درعا على حنو مستقل منذ بداية انطالق االحتجاجات الشعبية يف آذار ،2011 /وذلك من خالل
التواصل مع القنوات العربية والعاملية ،كما عمل على تدريب زمالئه اإلعالميني من أبناء مدينته يف تغطية األحداث ونقلها.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أمحد مساملة ،شقيق الصحفي حامد:
«بعد اعتقال أخي حامد بتاريخ  /12كانون األول ،2012 /من قبل فرع املخابرات العسكرية يف درعا ،علمنا أنه مت نقله
إىل فرع فلسطني بدمشق بعد  15يوماً من اعتقاله ،وانقطعت أخباره عنا منذ ذلك التاريخ.
كان يعاين حامد قبل اعتقاله من مشكالت صحية يف الكبد والكولون والرئتني لذلك كنا خائفني جداً من عدم إمكانية تلقيه
العالج املناسب ،ومل يكن بيدان حيلة إال الدعاء والتضرع هلل ،وبعد حماوالت عديدة علمنا من أحد املصادر األمنية احلكومية
أن حامد تويف يف فرع فلسطني ،دون أن نعرف سبب الوفاة».
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 - 6الثالاثء  /25آب ،2015 /قتل اإلعالمي حممد خطاب ،إثر إصابته بقذيفة مدفعية
مصدرها القوات احلكومية يف قرية ابشكوي بريف حلب الشمايل ،ذلك أثناء تغطيته
االشتباكات يف املنطقة.
حممد من مواليد عام  ،1995يلقب «أبو خالد اجلرجنازي” ،يعمل مراسالً جليش اإلسالم،
أحد فصائل املعارضة املسلحة.

محمد خطاب

عبد الرحمن السطلة

 - 7اخلميس  /27آب ،2015 /قتل اإلعالمي عبد الرمحن السطلة «أبو راين» ،برصاص
قناص اتبع للقوات احلكومية ،ذلك أثناء تغطيته االشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة
والقوات احلكومية يف حميط مدينة دوما بريف دمشق ،قرب أوتسرتاد محص.
عبد الرمحن من مواليد مدينة دوما عام  ،1997يعمل مراسالً جليش اإلسالم «أحد فصائل
املعارضة املسلحة».
انتهاكات أخرى:
الثالاثء  /11آب ،2015 /قضى اإلعالمي «حممد عبد اهلادي اختناقاً يف أحد اآلابر
البدائية يف مدينة محورية بريف دمشق ،وذلك بعد نزوله للبئر ملساعدة شخص آخر علق
فيه.

حممد عبد اهلادي

أخربان خالد عمران «عضو يف مكتب محورية اإلعالمي» عن تفاصيل احلادثة:
«علق أحد أقارب حممد يف أحد اآلابر ،ونزل حممد إليه ملساعدته ،إال أن نقص
األوكسجني يف األسفل وانتشار رائحة البنزين اليت كانت تفوح من آلة احلفر اليت
تعطلت داخل البئر ،تسببت ابختناقهما ووفاهتما .لقد اضطر األهايل يف الغوطة
الشرقية بسبب احلصار املفروض من قبل القوات احلكومية وقلة املياه الصاحلة
للشرب ،إىل حفر آابر بطرق بسيطة وبدائية ،وآبالت بسيطة غري آمنة».
اإلصاابت:
 - 1اجلمعة  /14آب ،2015 /أصيب اإلعالمي عمر اهلاروين «مراسل وكالة قاسيون لألنباء» ،بشظااي قذيفة مدفيعة مصدرها
القوات احلكومية يف بلدة اليادودة بريف درعا ،ذلك أنثاء تغطيته األحداث فيها.
 - 2اجلمعة  /14آب ،2015 /أصيب اإلعالمي مالك الزوابين «املسؤول اإلعالمي يف جملس حمافظة درعا ومراسل جيش املعتز ابهلل
«بقذيفة داببة اتبعة للقوات احلكومية ،قرب حاجز املفطرة يف حميط بلدة اليادودة بريف درعا.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل اإلعالمي مالك ،وأخربان عن تفاصيل إصابته:
«أصبت برضوض بسيطة أثناء تغطييت ملعركة عاصفة اجلنوب ،بعد أن استهدفتنا القوات احلكومية بقذيفة داببة قرب حاجز
املفطرة يف حميط بلدة اليادودة ،حنن كإعالميني حناول أن ننقل واقع األحداث ،ودائماً نتواجد مع مقاتلينا يف الصفوف األمامية
لنقل األحداث ،كل التحية والتقدير لكل إعالمي حر وشريف».
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اخلميس  /20آب ،2015 /تعرض اإلعالمي أنس اخلويل «عضو تنسيقية سقبا» لإلصابة إثر تعرضه لشظية قذيفة مدفعية 3 -
مصدرها القوات احلكومية ،يف حميط مدينة حرستا مبحافظة دمشق ،ذلك أثناء تغطيته االشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل
.املعارضة املسلحة يف املنطقة
 - 4الثالاثء  /25آب ،2015 /أصيب اإلعالمي زين الرفاعي جبروح ابلغة يف الوجه والقدمني ،إثر تعرضه لقذيفة مدفعية مصدرها
القوات احلكومية يف قرية ابشكوي بريف حلب الشمايل ،وذلك أثناء تغطيته االشتباكات يف املنطقة.
يعمل زين مصوراً صحفياً لدى قناة اجلزيرة اإلخبارية ووكالة فرانس برس ( ،)AFPإضافة إىل عمله مع مركز حلب اإلعالمي ،ويعمل
كذلك على نقل رواايت السكان احملليني اليت تسلط الضوء على معاانة سكان حلب اليومية يف القسم الذي تسيطر عليه القوات
احلكومية ،وأيضاً القسم الذي تسيطر عليه فصائل املعارضة املسلحة.
 - 5اإلثنني  /27متوز ،2015 /أصيب اإلعالمي عاطف الساعدي «مراسل جيش املعتز ابهلل» ،بشظية قذيفة مدفعية مصدرها
القوات احلكومية ،وذلك أثناء تغطيته األحداث يف حميط بلدة اليادودة ابلقرب من حاجز الكازية.
اإلفراج:
اإلثنني  /10آب ،2015 /أفرجت السلطات السورية عن الصحفي مازن درويش
«مؤسس املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري» ،بعد أن كان معتقالً منذ ُمدامهة املخابرات
اجلويّة مقر املركز يف دمشق منذ  /16شباط.2012 /
علماً أ ّن درويش أطلق سراحه وهو ال يزال قيد احملاكمة ،ويف يوم  /31آب،2015 /
ّقررت هيئة حمكمة قضااي اإلرهاب يف دمشق برائسة القاضي «رضا موسى» تشميل قضية
معتقلي «املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري» رقم أساس  39لعام  2015مبرسوم العفو
العام رقم ( )22الصادر بتاريخ  9حزيران .2014

مازن درويش

ملؤسس املركز مازن درويش ولزمالئه
وعليه متّ إلغاء هتمة الرتويج لألعمال اإلرهابية ،وإلغاء عقوبتها ،وهي التهمة اليت كانت منسوبة ّ
العاملني معه يف املركز (حسني غرير وهاين الزيتاين ,ومنصور العمري وعبد الرمحن محادة).

ابء :االنتهاكات من قبل قوات «اإلدارة الذاتية» الكردية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي  -وحدات محاية الشعب
وقوات األسايش):
االعتقال:
اإلثنني  /27متوز ،2015 /اعتقل مزكني حممد رمضان «ممثل تنسيقية الشيخ معشوق يف اجمللس الوطين الكردي» من قبل قوات «اإلدارة
الذاتية» الكردية ،حيث قامت قوات األسايش مبدامهة منزله مساء يف حي جرنك مبدينة القامشلي التابعة حملافظة احلسكة ،واقتادوه إىل
جهة جمهولة دون معرفة األسباب.
يعترب مزكني من الشباب األوائل الذي اخنرطوا يف التظاهرات السلمية ابلقامشلي ومن مؤسسي تنسيقية الشيخ املعشوق ،وقد تعرض
سابقاً لالختطاف واالختفاء القسري مع جمموعة من رفاقه يف التنسيقية عام  ،2012من قبل قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي
 ،PYDمث أطلق سراحهم بعد قرابة ستة أشهر.
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اإلصابة:
اخلميس  /20آب ،2015 /تعرض الكاتب دالور زنكي «رئيس احتاد الكتاب ال ُكرد -سوراي» للضرب املربح من قبل شخصني كاان
يرتداين زي وحدات محاية الشعب التابع لقوات اإلدارة الذاتية «الكردية» ،حيث هامجا منزله مساء يف مدينة القامشلي ،واعتداي عليه
وجروح ابلغة يف وجهه.
ابلضرب وعلى ابنته ،ما تسبب حبدوث كس ٍر يف أحد قدميه
ٍ
االعتداء على املمتلكات:
اإلثنني  /3آب ،2015 /قامت مديرية اإلعالم يف عامودا بريف احلكسة «تتبع لإلدارة الذاتية» الكردية ،بسحب تراخيص عمل قنوات
«روداو» و»أورينت نيوز» يف املناطق اليت تسيطر عليها اإلدارة الذاتية يف حمافظة احلسكة مشال شرقي سوراي واليت تطلق عليها ما يسمى
«مقاطعة اجلزيرة» ،واعتربت هذا البيان مبثابة تبليغ للقائمني على القناتني املذكورتني والعاميلن فيهما.

اتء :االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

 :1تنظيم داعش:
القتل خارج نطاق القانون:
 - 1السبت يف  /15آب ،2015 /نشر املكتب اإلعالمي التابع لتنظيم داعش يف الرقة ،مقطعاً مصوراً بعنوان «هم العدو فاحذروهم ،»2
يُظهر مقتل إعالميني مع شخص اثلث بيد عناصر التنظيم رمياً ابلرصاص بعد تقييدهم إىل األشجار ،ذلك بعد أن اهتمهم التنظيم ابلعمالة
لصاحل جهات خارجية ،وإرغام الضحااي على اإلدالء ابعرتافات حول قيامهم أبعمال تصوير ونقل معلومات فيما خيص أحداث مدينة الرقة.
العواد ،وعطا هللا اخللف احلميد العيدان ،من مدينة الرقة) ،إضافة إىل والد اإلعالمي محود املوسى «من
اإلعالميان مها (راكان حلو ّ
مؤسسي محلة الرقة تذبح بصمت» ويدعى حممد املوسى اجلاسم ،الذي سجلنا خرب مقتله يف تقرير شهر حزيران ،ذلك بعد أن أبلغ
التنظيم عائلته مبقتله حينها بتاريخ  /21حزيران.2015 /
تنويه :مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التأكد من اتريخ الواقعة ،مع الرتجيح أهنا وقعت خالل شهر حزيران .2015
حممد املوسى اجلاسم
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 - 2األربعاء  /26آب ،2015 /أبلغ تنظيم داعش ذوي اإلعالمي تركي محيد احلسني
املعروف «أببو حسني القرعاين» عن قتله يف سجوهنم ،بعد أن كان معتقالً لديهم منذ حنو
شهرين يف بلدة الطيانة بريف دير الزور بتهمة «التواصل مع جهات خارجية كافرة ومرتدة «
حسب زعم التنظيم ،ومل نستطع التأكد من الطريقة اليت قتل فيها أو اتريخ القتل.
تركي من مواليد بلدة الطيانة ،عمل كناشط إعالمي حتت اسم “أبو حسني القرعاين” منذ
بداية انطالق االحتجاجات الشعبية يف منطقته ،وبعد سيطرة التنظيم على معظم املناطق يف
دير الزور انضم إىل التنظيم ليصبح مراسالً إعالمياً لديهم.

تريك الحميد

اإلصابة:
السبت  /15آب ،2015 /أصيب اإلعالمي وسيم حافظ ،إثر تعرضه لشظااي قصف مدفعي مصدره تنظيم داعش على مدينة مارع
بريف حلب ،وذلك أثناء قيامه بتغطية االشتباكات فيها.
جبهة النصرة:
االعتداء على املمتلكات:
 - 1اجلمعة يف  /14آب ،2015 /متت مصادرة  3000نسخة تقريباً من جريدة صدى الشام  -العدد  103حتديداً  ،من قبل
إدارة معرب ابب اهلوى بريف إدلب ،ومنع العدد من التوزيع يف األراضي السورية.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل عبسي مسيسم «رئيس حترير جريدة صدى الشام» ،وأخربان مايلي:
«متت مصادرة  3000نسخة من جريدة صدى الشام من قبل القائمني على إدارة معرب ابب اهلوى ،كان يفرتض أن توزع يف
ريف إدلب وريف الالذقية وريف محاة ،وحنن كجهات إعالمية يف صدى الشام ويف الشبكة السورية لإلعالم املطبوع نستنكر
هذا الفعل الذي وصل حدوداً غري مقبولة يف التعرض حلرية اإلعالم ،وحتكم محلة السالح بدخول ومنع وسائل اإلعالم وألسباب
غري منطقية.
إن أسباب املنع هي أسوأ من اخلطوط احلمر اليت وضعتها جبهة النصرة على توزيع الصحف يف مناطقها؛ إذ ُتنع الصحف
ألسباب تتعلق بتفنيد الرقيب ملا بني السطور وأتويله أي مجلة على أهنا مس ابإلسالم أو مس ابجملاهدين».
تكرر قرار منع جريدة صدى الشام (العدد  )104للمرة الثانية بتاريخ  /29آب ،2015 /من قبل مدير املكتب اإلعالمي للمعرب «أبو
الطيب» ،ذلك بعد إصدار توجيه إلدارة املعرب مبنع دخول العدد  104األراضي السورية ،مربراً ذلك حبسب ماجاء يف القرار «بسبب
وجود مشكالت ابملضمون ختص اإلسالم ومساواة اجملاهدين ابلقاتل بشار ،ووضعهم معه يف خانة واحدة».
معرب «ابب اهلوى» خيضع إلدارة احملكمة الشرعية املكونة من «جبهة النصرة» و»اجلبهة الشامية» و»حركة أحرار الشام» وجمموعة أخرى
من فصائل املعارضة األخرى يف ريف إدلب.
صورة عن قرار املنع الصارد عن أبو الطيب مدير املكتب اإلعالمي إلدارة معرب ابب اهلوى.
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 - 2اجلمعة  /14آب ،2015 /صادرت إدارة معرب ابب اهلوى بريف إدلب  1500نسخة تقريباً من العدد  53الصادر عن جريدة
«طلعنا ع احلرية» ،وذكر املوقع اإللكرتوين الرمسي للجريدة ،أن قرار املنع جاء بسبب تضمن العدد مادة رأي للكاتب شوكت غرز الدين
بعنوان« :الثوار اإلرهابيون».
علماً أن معرب «ابب اهلوى» خيضع إلدارة احملكمة الشرعية املكونة من «جبهة النصرة» و»اجلبهة الشامية» و»حركة أحرار الشام»
وجمموعة من فصائل املعارضة األخرى يف ريف إدلب.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل ليلىي الصفدي «رئيسة حترير جريدة «طلعنا ع احلرية»:
«لألسف الشديد ليست هذه احلادثة هي األوىل من نوعها مع الصحافة اجلديدة يف املناطق احملررة ،مبا خيص صحيفتنا طلعنا
خاصاً عن تنظيم داعش  ،مل يُطبع العدد يف معظم
عاحلرية تكرر األمر عدة مرات ،أوهلا كان العدد  ،35الذي تضمن ملفاً ّ
وتعرض انشطو عدة تنسيقيات عملوا على طباعة وتوزيع اجلريدة يف مناطقهم آنذاك للتهديد والوعيد.
املناطق املعتادةّ ،
مث العدد  ،37الذي مت إحراق ألف نسخة منه على حاجز مدخل الرقة طريق  -سد تشرين أيضاً على يد عناصر اتبعة لتنظيم
داعش .وقد تعرض يومها فريق التوزيع لإلهانة من قبل هؤالء العناصر ،ومت هتديدهم ابجللد ،ومل ِ
يكتف عناصر احلاجز برمي
ّ
هتمة الكفر على الصحيفة وفريقها بل على الثورة السورية ككل «ثورة كفرية»!..
بعد ذلك مت منع طباعة العدد  48بكامله ،يف ريف حلب ،حيث منعت جبهة النصرة الطباعة حبجة وجود صور لنساء
«متربجات» يف الصحيفة ،ومل تكن تلك الصور إال للناشطتني املختطفتني يف الغوطة الشرقية رزان زيتونة ومسرية اخلليل!..
واآلن يف املرة األخرية مت منع دخول الصحيفة (العدد  )53إضافة إىل صحف أخرى زميلة من قبل إدارة معرب ابب اهلوى
التابعة حلركة أحرار الشام ،وذلك حبجة مقال منشور يف العدد «وصف الثورة والثوار ابإلرهاب بشكل مبطن اترة وصريح اترة
أخرى» كما ادعى قرار املنع.
نثمن وحنرتم كل خطوة إجيابية ختطوها تلك اإلدارات ابالجتاه الصحيح ،وكنا قد دعوانهم للحوار ،وصحيفتنا على استعداد
حنن ّ
لنشر آرائهم يف املوضوع ومناقشته على صفحاتنا».

جيم :فصائل املعارضة املسلحة:
القتل خارج نطاق القانون:
السبت  /22آب ،2015 /قتل اإلعالمي عبدو علي جواد «مراسل يف مديرية اإلعالم
احلريب التابعة ملليشيا حزب هللا الشيعية» ،إثر إصابته بقذيفة مدفعية خالل تغطيته العمليات
العسكرية يف حميط مدينة الزبداين بريف دمشق بني القوات احلكومية من جهة وبني فصائل
املعارضة املسلحة من جهة أخرى.
جواد من مواليد قرية أم احلباب يف محص عام .1992

عبدو عيل جواد

االعتقال:
األحد  /2آب ،2015 /أفرج عن اإلعالمي معاوية حسن آغا «مراسل إدلب برس» ،ذلك بعد أن مت اعتقاله من قبل حركة حركة أحرار
الشام «إحدى فصائل املعارضة املسلحة» يف مدينة سرمني بريف إدلب منذ  /13متوز ،2015 /أخربان أنه تعرض للضرب واإلهانة
أثناء عملية االعتقال ،كما تعرض لظروف إنسانية قاسية يف السجن.
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حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل معاوية ،وأخربان عن تفاصيل

صورة حديثة لإلعالمي بعد خروجه من السجن.

اعتقاله ومعاانته يف السجن:
«قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ،كنت يف مقهى اإلنرتنت مبدينيت
سرمني ،حني حاصرت جمموعة مسلحة كبرية اتبعة حلركة أحرار الشام املقهى
للقبض على أحد املطلوبني ،كانوا مدججني ابلسالح وأبسلحة ثقيلة كذلك
مثل مدفع  23ورشاش  14وقاذف آر يب جي.
دخلت اجملموعة املقهى وصادرت كل موابيالت املوجودين وكنت من بينهم،
رغم أنين إعالمي مدين وال أنتمي ألي فصيل مسلح ،وعملنا اإلعالمي
يقتضي الوقوف على احلياد جتاه كل فصائل املعارضة املسلحة.
بعد أن ألقوا القبض على الشخص املطلوب ،تعرف إيل أحد العناصر وكنت أعرفه مسبقاً بشكل شخصي ويوجد بيننا خالف
سابق ،وعلى حنو مفاجئ أمر العناصر إبلقاء القبض علي ،مث قيدوين وأغمضوا عيوين بقطعة قماش وبدأو بضريب أبمخص
البندقية بشكل عنيف ،واقتادوين لالعتقال وهم يسحبونين من شعري بشكل مهني مع توجيه كيل من السباب والشتائم ،اليت
ال أظن أين قد مسعتها يف حيايت حىت من العدو األسدي أبول اايم الثورة عندما اعتقلت من قبل القوات احلكومية.
وضعوين يف سيارة مفتوحة أظن أهنا «بيك أب « مع  7معتقلني آخرين ،ورموان فيها كاألغنام فوق بعضنا ،مث اقتادوان إىل مدينة
بنش ،ليتم بعدها نقلنا بسيارة أخرى إىل مكان جمهول مل نصله إال بعد طلوع الشمس ،وقاموا بركلنا أبرجلهم أثناء ذلك وتوجيه
السباب والشتائم طوال الطريق.
عند وصولنا إىل املعتقل ،أخذوا مين كل ما أمحل من مال إضافة إىل موابيلي وبعض األغراض الشخصية ومسدسي الذي أمحله
حلماييت الشخصية عادة ،وكانوا يتحدثون مع بعضهم عن أن تلك األشياء تعترب غنائم هلم.
أدخلوان الزنزانة وأغلقوا الباب ،بقينا على هذه احلال دون ماء أو طعام مدة ثالثة أايم متواصلة ،كانت تلك األايم الثالثة
األخرية من شهر رمضان.
شعرت أن الزنزانة كالقرب ،مظلمة وال يوجد فيها أي فتحة للتهوية ،ما رفع نسبة الرطوبة فيها ،مل يكن هناك سوى فتحة صغرية
داخل الباب إلدخال الطعام الذي اقتصر على مرىب املشمش فقط.
 11يوماً من االعتقال كنت أصلي مع رفاقي ابجتاه الشمال ،ألننا مل نكن قادرين على حتديد االجتاهات يف السجن ،يف اليوم
الرابع من االعتقال أي يف أول أايم العيد ،أحضروا لنا املاء والطعام ،ومن مث عُرض كل منا للتحقيق على حدة ،مل َأر وجه احملقق
والسجانني ،فقد كنت معصوب العينني طوال الوقت ،مل أعلم ملاذا أان هنا وما هي ُتميت ،أخربين رفاقي يف الزنزانة ذاهتا ،أنه مل
يوجه هلم أي اهتام مباشر كذلك.
أثناء التحقيق ،سألين احملقق عن عمري وعملي يف الثورة وما قبلها وعن اسم زوجيت وأوالدي! وإن كنت أنشر أخباراً عن تنظيم
داعش ،قلت هلم حسايب الفيس بوك معروف من قبل اجلميع إبمكانكم أن تفتحوه وتتأكدوا أين مل أقم بذلك ،وفعالً دخلوا
إىل حسايب الشخصي وأتكدوا من كالمي.
استمر اعتقايل مدة  22يوماً ،كنت أسال خالل تلك الفرتة عن هتميت ،كان السجانون جييبونين أبنين بريء من أي هتمة،
إال أهنم ينتظرون األوامر إبطالق سراحي فقط ،بعد ذلك مت نقلنا إىل مدخل سرمني وأطلق سراحنا ،كنا حفاة بدون أحذية،
وعلمت بعدها من بعض رفاقي أن السجن الذي كنا فيه هو عبارة عن مزرعة تعود ملكيتها للمدعو أمحد حسون (مفيت
اجلمهورية) وتقع مقابل حاجز االيكاردا يف اجلهة املقابلة لألتسرتاد على طريق حلب سراقب يف ريف حلب اجلنويب ،وتعد
املزرعة من أكرب سجون حركة أحرار الشام بعد استيالئهم عليها ،وتضم منفردات وزنزاانت لالعتقال ،كما علمت أن احملقق
الذي قام ابستجوابنا يف السجن يدعى أبو بصري وهو قيادي يف حركة أحرار الشام».
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االعتداء على املمتلكات:
 - 1اجلمعة يف  /14آب ،2015/متت مصادرة  3000نسخة تقريباً من جريدة صدى الشام  -العدد  103حتديداً  ،من قبل
إدارة معرب ابب اهلوى بريف إدلب.
 - 2وتكرر قرار منع جريدة صدى الشام (العدد  )104للمرة الثانية بتاريخ  /29آب ،2015 /من قبل مدير املكتب اإلعالمي
للمعرب «أبو الطيب».
 - 3اجلمعة  /14آب ،2015 /صادرت إدارة معرب ابب اهلوى بريف إدلب  1500نسخة تقريباً من العدد  53الصادر عن جريدة
«طلعنا ع احلرية».
انتهاكات أخرى:
اإلثنني  /31آب ،2015 /قامت رائسة احتاد اإلعالميني يف حلب بفصل اثنني من اإلعالميني األعضاء من األمانة العامة واهلئية
العامة يف االحتاد ،ونشر االحتاد على صفحته الرمسية عرب الفيس بوك صورة عن البيان ،موضحاً فيه أسباب الفصل ،فيما يلي نص البيان
كما ورد عنهم:
«حنن رائسة احتاد اإلعالميني حبلب واستناداً إىل قانون ميثاق العمل الصحفي واحرتام اإلنسان وحسب نص املادة « 16من النظام
الداخلي» نقرر فصل كل من الزمالء اإلعالميني من احتاد اإلعالميني يف حلب من «األمانة العامة واهلئية العامة» ،ومها:
 - 1الناشط اإلعالمي هباء احلليب.
 - 2الناشط اإلعالمي حممد شبيب.
ذلك لألسباب التالية:
 - 1إهانة أحد أعضاء املكاتب التنفيذية وتوجيه ألفاظ -ال تليق بزمالء مهنة البحث عن املتاعب -إليهم.
 - 2وصف رئيس احتاد اإلعالميني بصفات ال تليق أن تصف أايً من األشخاص العاديني انهيك عن زميل يف العمل والكفاح والثورة.
اهتام أحد أعضاء املكاتب التنفيذية ابلتسلق على اإلعالم والثورة واهتامات ابطلة دون دليل قاطع.
فيما يلي نص البيان

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.
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