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مقتل11 اعالميا  و6 مابين خطف واعتقال و إصابة 7  ومداهمة 3 منازل 
مجال التقرير:  رصد أهم الممارسات واإلنتهاكات بحق بحق اإلعالميين على الساحة السورية

أوال :الملخص التنفيذي :
تتوزع أنواع االنتهاكات بحق اإلعالميين لهذا الشهر على النحو التالي : 

أوال : القتـــل :  وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 11  اعالميا يتوزعون إلى : 
القوات الحكومية : قتلت  7  )بينهم اعالمي تم تعذيبه حتى الموت(  

المجموعات المسلحة : قتلت 4  ) اثنان منهم بيد تنظيم دولة العراق والشام ، والثالث  بيد المعارضة المسلحة  والرابع بيد 
مسلحين لم تحدد هويتهم(

ثانيا : االعتقال أو الخطف: سجلنا 6 حاالت مابين خطف واعتقال ، وهم يتوزعون كما يلي :
االعتقال :  تم اعتقال  5 من االعالميين بيد القوات الحكومية ، افرج عن احدهما بنفس اليوم ، فيما اعتقلت قوات حزب 

االتحاد الديمقراطي ال pyd 3 اعالميين 
الخطف :  تم رصد حالة خطف واحدة  بيد مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها  وافرج عنه الحقا

ثالثا: االصابات:  تم تسجيل  اصابة  7 من االعالميين.
 يتوزعون إلى : 

القوات الحكومية : أصابت 5  اعالميين
الجماعات المسلحة  : أصيب اعالميان نتيجة االعتداء عليهما بالضرب من قبل جماعات مسلحة لم تحدد هويتها  

رابعا : اإلعتداء على الممتلكات : 
تم مداهمة منازل 2 من االعالميين من قبل قوات حزب االتحاد الديمقراطي ال pyd ، فيما داهمت مجموعة مسلحة لم 

تحدد هويتها منزل اعالمي في حلب ومصادرة معداته االعالمية

ثانيا :  مقدمة التقرير  
يكاد اليمر يوم دون ان ترصد الشبكة السورية لحقوق االنسان انتهاكا اواكثر بحق االعالميين بغض النظر عن الجهة التي 
ارتكبت تلك الجرائم ، حيث بات العمل االعالمي من اخطر المهن في سوريا، ال سميا مع استمرار تصاعد وتيرة العنف في 
النزاع المسلح الدائرمنذ ثالثة سنوات ولغاية يومنا هذا ، اضافة الى اتساع رقعة المناطق التي يتقاسم فيها أطراف النزاع 

السيطرة عليها.

تقرير خاص : أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في شهر آذار  لعام 2014
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ورغم ان النظام السوري كان ومايزال صاحب الحصيلة االكبر لكم و نوع الجرائم المرتكية بحق االعالميين ، إال ان 
هذا لم يمنع من دخول أطراف مسلحة أخرى)قد تكون مجموعات مسلحة تعتبر موالية للنظام السوري مثل حزب االتحاد 
الديمقراطي PYD  أو قد تكون مجموعات مسلحة تابعة للقاعدة له مثل تنظيم دولة العراق والشام أوغيرها من المجموعات 

المسلحة االخرى (  لترفع حصيلة تلك االنتهاكات وتصبح معوقا بارزا وهاما في وجه العمل االعالمي الحر المستقل .

لعام 2014( ، السيما مع  الماضيين )شباط وآذار  الشهرين  الجرائم سجلت تراجعا خالل  تلك  أن  إلى  التنويه  بنا  يجدر 
انسحاب تنظيم دولة العراق والشام من مناطق كثيرة و تمركزها في مدينة الرقة وبعض بلدات الريف الحلبي  ، إال انه ال 
يمكن اعتماده كمؤشر ايجابي كما يبدو في ظاهر االمر إلسباب كثيرة ذكرناها سابقا في تقاريرنا ونعود ونٍذكر بأبرزها : 

- هروب معظم االعالميين من المناطق التي تسطير عليها المجموعات المسلحة السيما تلك المناطق التي تقع في قبضة 
تنظيم دولة العراق والشام .

- اعتزال العمل االعالمي واختيار الحياد والصمت ،بعد ان دفع الكثير منهم ثمنا باهظا وصل احيانا الى حد الموت أو 
الخطف ) مايزال هناك عشرات المخطوفين ، هذا عدا عن مقتل الكثير مثل محمد السعيد ودياب حاجولة وغيرهم ( 

- اضطرار بعض االعالميين الى االنضمام إلى بعض الفصائل المسلحة والعمل معها وكسب الرعاية والحماية منها ، وهذا 
بالطبع ارخى بظالله على حرية العمل االعالمي المستقل بشكل سلبي. 

تقول هدى العلي الباحثة المختصة في شؤون اإلعالم في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : »يفترض ألي إعالم حر ومستقل 
أن ينمو ويتطور بعيداعن ضغط سطوة السالح والعنف، ليقوم بدوره المناط به كأحد موسسات المجتمع المدني ، إضافة 
الى الدور الكبير الذي يفترض أن يؤديه في ظروف الحرب الدائرة اليوم في سوريا من جمع وايصال المعلومات واالخبار 
والمساهمة في توثيق االنتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل كل أطراف النزاع وبكل حيادية ودقة وموضوعية، وهذه هي 

البيئة الصحية التي تفتقدها الساحة االعالمية السورية اليوم«

الشبكة السورية لحقوق االنسان تؤكد إدانتها لجميع االنتهاكات بحق حرية العمل االعالمي ونقل الحقيقة  من أي طرف كان 
ومهما تفاوت نوعها او حجمها ،  كما تسعى الشبكة بشكل حثيث إلى مطالبة جميع األطراف ، احترام حرية العمل االعالمي 
والعمل على ضمان سالمة العاملين في مجال اإلعالم، مع محاسبة المتورطين في االنتهاكات بحق الصحفيين والناشطين 
اإلعالميين ، كما تؤكد  الشبكة على ضرورة التحرك الجاد والسريع لهيئات ومنظمات المجتمع المدني في الضغط على 

الحكومة السورية و المجموعات المسلحة  وردعها بالوسائل المناسبة

ثالثا :  تفاصيل التقرير : 
ألف : االنتهاكات من قبل القوات الحكومية   

قتلت القوات الحكومية 7 اعالميين احدهم عذب حتى الموت في المعتقل ، بينما اعتقلت اثنان وكانت قد افرجت عن احدهما 
بعد عدة ساعات، فيما اختطفت قوات حزب االتحاد الديمقراطي ال pyd  3 اعالميين واطلقت سراحهم فيما بعد ، كما 
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داهمت منزل اعالميان غيرهم في محاولة منها العتقالهم ، في حين أصيب 5 اعالميين بنران القوات الحكومية  أثناء 
تغطية االشتباكات . 

التفاصيل فيما يلي : 
نبدأ مع الحدث االبرز، تعذيب االعالمي مروان اسماعيل عرسان حتى الموت في سجون النظام بدمشق بعد اعتقاله منذ 

أكثر من عام  )3/11(،
وتتالى جرائم القتل تباعا بحق كل من  :  

االعالمي عمر فريد الشحمة جراء القصف المدفعي مدينة بصرى الشام بريف درعا )3/2(، واإلعالمي  مصطفى الحمادي 
» أمير أندلسي« مدير صفحة »عدسة شاب رايق« اثناء تغطيته االحداث  في خان شيخون ) 3/7( ، والصحفي الكندي 
اثناء تغطيته االحداث )3/9(،  واالعالمي  المتفجرة على حي الحيدرية  بحلب  بالبراميل  علي مصطفى نتيجة القصف 
محمد غالب الشحري عضو فريق قدسيا االعالمي نتيجة قصف الطيران الحربي على مدينته  قدسيا بريف دمشق )3/19(،  
واالعالمي عدي رضا زنيقة استشهد أثناء تغطية االشتباكات واألحداث في ريف القنيطرة  )3/24(، واإلعالمي يوسف 

أحمد الخلف برصاص قناص أثناء تغطيته االحداث في مدينة مورك بحماة  )3/27(

كما اعتقلت القوات الحكومية كل من : 
المخرج السينمائي محمد ملص عند الحدود السورية – اللبنانبة  ،وهو في طريقه الى بيروت متوجها إلى جنيف لحضور 
مهرجان سينمائي، وأحيل إلى فرع “أمن الدولة” في دمشق. واطلق سراحه بعد عدة ساعات)3/4(، و اإلعالمي مناع احمد 

مدير تنسيقية الزاهرة في دمشق من قبل قوات االمن السوري )3/9( .

فيما اختطفت القوات الكردية كل من :
قوات  قبل  تركيا )3/5(من  من  بعد عودته  العرب«  في »عين  كُرد«.  موقع »كوباني  مدير  اإلعالمي مصطفى عبدي 
األسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي )PYD( ومن ثم افرجت عنه بعد يومين ، و وحيد مصطفى » اعالمي تنسيقية 
طلبة عفرين » في عفرين بريف حلب )3/17( من قبل قوات حزب االتحاد الديمقراطي PYD ومن ثم اطلق سراحه في 
اليوم التالي ، و رامان حسو عضو تنسيقية عامودا على يد قوات حزب االتحاد الديمقراطي ال pyd ) 3/19( حيث تعرض 

للضرب وتم األستيالء على معداته وافرج عنه في اليوم التالي .
كما داهمت قوات حزب االتحاد الديمقراطي PYD منزل االعالمي محمود كوريش » عضو في تنسيقية أزادي عفرين » 

ومنزل االعالمي صالح علو« عضو في تنسيقية جيان عفرين« في محاولة منهم للقبض عليهم )3/17(

بينما اصيب كل من : 
االعالمي براء المفعالني بالقصف اثناء تغطية االحداث في درعا ) 3/17(، و اإلعالمي محمد ياسين مدير مكتب قناة 
السوري الحر أثناء تغطيته االشتباكات في جبهة الشيخ نجار)3/13(، واإلعالمي محمد النقاوة عضو المكتب اإلعالمي 
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لبلدة النعيمة أثناء تغطية األحداث في سجن غرز بدرعا ) 3/19(، و مراسل شبكة حلب نيوز »علي أبو جعفر«  إثر 
القصف الذي استهدف حي بعيدين في حلب بالبراميل المتفجرة. )3/21(، و اإلعالمي أبو زيد الزعبي أثناء تغطيته االحداث 

في منطقة غرزبريف درعا )3/21(

باء : االنتهاكات من قبل المجموعات المسلحة التابعة للقاعدة أو المناهضة للحكومة :   
أعدمت عناصر تنظيم اعالميان في الرقة ، فيما قتلت مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها اعالمي بينما قتل آخر بنيران 
المعارضة المسلحة ،  كما خطف اعالمي وضرب وعذب لمدة خمسة أيام بيد مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها ، فيما 
اطلق سراح 3 صحفيين أجانب كانوا محتجزين لدى تنظيم دولة العراق والشام منذ عدة أشهر ،في حين تمت مداهمة منزل 

اعالمي في حلب من قبل مجموعة مجهولة وقاموا بضربه ومصادرة أدواته االعالمية .

التفاصيل : 
نبدأ مع الحدث األبرز، إعدام االعالميان عبدالمهيمن الجابرو سعد جاجان ) 3/27(،بيد تنظيم دولة العراق والشام 
في الرقة بعد خطفهما في ريف دير الزورقبل نحو عشرة أيام ، حيث وجهت لهم تهمة الردة المغلظة و العمل مع 

  Syrian Emergency Task Force مؤسسة
كما قتل االعالمي أحمد محمود العلي » أبو جعفر المنصور »مدير تنسيقية التضامن بدمشق برصاص جماعات مسلحة لم 
تحدد هويتها في مخيم اليرموك بدمشق )3/8(، بينما قتل مراسل قناة الميادين عمر عبدالقادر بنيران المعارضة المسلحة 

اثناء تغطيته االشتباكات المسلحة في مطار دير الزورالعسكري )3/8(.

في حين  خطف :
مراسل شبكة  »سمارت«  من قبل مجموعة مسلحة من أمام منزله في حلب ، واقتادته إلى جهة غير معروفة، حيث تعرض 
للتعذيب تعرض للشتم واإلهانة إضافة إلى الضرب والتعذيب على مدى خمسة أيام متواصلة، ما تسبب بإصابته بجروح 
وكدمات في مناطق مختلفة من جسده ورأسه. وزادوا تعذيبه نتيجة عمله في مجال اإلعالم، وأّكد المراسل أنّه تعرض لتهديد 

بالقتل أيضاً. اطلقوا سراحه بتاريخ ) 3/5(

كما تم اإلفراج عن : 
الصحفي اإلسباني مارك مارخينيداس )3/2( بعد ان كان مختطفا لدى تنظيم دولة العراق والشام منذ 2013/9/4 وذلك اثناء 
مروره على احد الحواجز التابعة لهم في ريف حماة ، والصحفيين اإلسبانيين خافيير اسبينوزا وريكاردو غارسيا فيالنوفا 

بعد ستة اشهر من خطفهما في الرقة على ايدي تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ) 3/30(.
كما أصيب اإلعالمي حمود العيسى »أسير الحرية«  ، مدير فرقة ثوار دير الزور اثر محاولة اغتياله من قبل جماعة 

مسلحة لم يحدد هويتها في في مدينة الميادين بريف دير الزور) 3/12(



5
info@sn4hr.org

في حين اقتحم مسلحون ملثمون منزل االعالمي خالد أبو المجد في حلب وقاموا باالعتداء عليه بالضرب وسرقة معدات 
إعالمية من كمبيوتر وموبايل وكاميرا) 3/7( 

خامسا: الملحقات و المرفقات : 
صور ومقاطع لالعالميين التي وردت اسماؤهم في التقرير :

ألف : القتلى و الجرحى والمعتقلين  على يد القوات الحكومية :
                 االعالمي عمر فريد الشحمة 

                     االعالمي خالد الحصني 

اإلعالمي  مصطفى الحمادي » أمير أندلسي« 

 الصحفي الكندي علي مصطفى 
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                 االعالمي محمد غالب الشحري 

                    اإلعالمي يوسف أحمد الخلف 

                            رامان حسو 

                 االعالمي عدي رضا زنيقة 

المخرج السينمائي محمد ملص 

اإلعالمي أبو زيد الزعبي 
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                    اإلعالمي محمد النقاوة 

                                                  اإلعالمي مصطفى عبدي 

باء : صور و فيديوهات قتلى و مخطوفين على يد المجموعات المسلحة 
االعالمي سعد الجاجان

االعالمي أحمد محمود العلي 
مراسل قناة الميادين عمر عبدالقادر 

االعالمي خالد أبو المجد 
مراسل شبكة  »سمارت«  

الصحفي اإلسباني مارك مارخينيداس 
الصحفيين االسبانيين خافيير اسبينوزا وريكاردو غارسيا فيالنوفا.

     االعالمي براء المفعالني 

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNnZrNUdMbllEUTQ/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNGF1ZWo3Qm42NFU/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudk1WV1BDejdHNGs/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVEZxbkcyUTlmX2M/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYmhvTGVneGNRQkU/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWC0tNzhPdGRmbmM/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZHR1U0pJSWZ4Tjg/edit?usp=sharing  
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شكر و تقدير
كل الشكر والتقدير ألهالي الضحايا و أقربائهم و لجميع النشطاء األعالميين من كافة المجاالت الذين لوال مساهماتهم 

وتعاونهم معنا لما تمكنا من أنجاز هذا التقرير على هذا المستوى.
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