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الصحفيين المعتقلون و المغيبون... سورية األخطر في العالم

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

أوال: القتل
1. الحكومة السورية :

قتلت القوات الحكومية منذ بداية الثورة السورية وحتى نهاية شهر تشرين األول من عام 2013 مااليقل عن 261 مابين 
صحفي و ناشط إعالمي و مصور 

الرابط التالي يحتوي على كافة االسماء و الصور و التفاصيل.
في الشهر الماضي  وحده قتل 22 اعالميا توزعوا كالتالي :

بينهم 21  قضوا بيد قوات النظام من بينهم  طفل و  2 صحفيين قضوا تحت التعذيب في المعتقل
شهيد )مراسل العربية محمد سعيد الخطيب( يشتبه بتورط دولة الشام والعراق بعملية اغتياله

2. المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة :
قتلت المجموعات المسلحة المناهضة للحكومه بمختلف تياراتها التي تنتمي للجيش الحر أو الخارجه عن الجيش الحر كدولة 

العراق و الشام و جبهة النصرة مااليقل عن 14 اعالميا مابين صحفي و ناشط و هم : 
مقتل مراسلة  قناة االخبارية السورية السورية  يارا عباس  بتاريخ 27/5/2012 جراء استهداف الجيش الحر السيارة 

العسكرية التي كانت تستقلها في محيط مدينة القصير بحمص.

• قُتل الناشط اإلعالمي عبد هللا ياسين، يوم السبت 2 آذار/مارس 2013، برصاص عناصر إحدى كتائب الجيش السوري 
الحر في ريف حلب . وبحسب تصريح شقيقه غسان ياسين  الذي قال إن الكتيبة المسؤولة عن مقتل أخيه هي “كتيبة صوت 

الحق”، ولم تتضح األسباب الحقيقية لمقتله حتى اللحظة.
• مقتل مقدم البرامج في التلفزيون السوري الرسمي محمد السعيد على يد عناصر من جبهة النصرة بعد ان قامت بخطفه في 
جديدة عرطوز بريف دمشق بتاريخ 19/7/2012 ومن ثم اعلنت في بيان على موقها االلكتروني عن قتله بتاريخ 4/8/2012 
• 15 /9/ 2013 مقتل االعالمي فخر الدين حسن في تفجير عبوة ناسفة استهدفت رتل عسكري كان يتواجد معه على 

طريق إدلب المسطومة.
• عمر دياب حاجوله /حلب/اعزاز/اعالمي ومراسل لوكالة شهبا برس/ومعروف بإسم  حازم عزيزي من الجيش الحر 

قضى برصاص قناص عناصر دولة الشام والعراق 2013-09-18.
• محمد سعيد الخطيب / حلب / مسقان/اعالمي ومراسل قناة العربية/مدني استشهد برصاص مسلحين اثناء تواجده في 
صالون للحالقة في بلدة حريتان بريف حلب ويشتبه بتورط عناصر من دولة الشام والعراق في عملية اغتياله اذا انهم قاموا 

بتهديده قبل عملية االغتيال 29\10\2013 فيديو يوثق الحادثة
• علي عباس رئيس دائرة األخبار الداخلية في الوكالة العربية السورية لألنباء “سانا”: قتل من قبل مجموعة إرهابية مسلحة 

في مكان إقامته بجديدة عرطوز بريف دمشق بتاريخ -11 -08 2012.
• منى بكور صحافية في جريدة “الثورة” بحلب ومديرة موقع “سورية القلعة”: قتلت في التفجير الذي استهدف نادي الضباط 

وساحة سعد هللا الجابري في حلب حيث كانت داخل فندق “السياحي” المطل على الساحة بتاريخ 03-10-2012
• باسل توفيق يوسف صحافي في التلفزيون السوري الرسمي قتل برصاص مسلحين معارضين في حي التضامن في دمشق 

بتاريخ 22 – 11-2012 
• سهيل محمود العلي صحافي في قناة “الدنيا” التلفزيونية السورية ، قتل بالرصاص خالل  تواجده في منطقة عسكرية تابعة 
للنظام في مدينة حلب بتاريخ 2013-01-04 خالل تغطيته مواجهات مسلحة تجري في مدينة حلب وبينما كان موجودا 

في منطقة تابعة لقوات النظام.

الخميس 30  تشرين االول  2013

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBLTdOUF83alU0dk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBek11WmRNRnh3YWM/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBX3BVVkloYTVDMTQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcE9Ycy1xWENxMFE/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVDJiOUU5RDJGX1U/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMU5zXzdrQUZ2YlU/edit?usp=sharing  
 /https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBejB0cFIyY3BCNzg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBamo1eWFRNkw1b3c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBazJUZXNCNnVJVVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBd2dQamV0THF6eVU/edit?usp=sharing
http://youtu.be/IxFl9MJRwXY
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• حيدر الصمودي مصور في التلفزيون الرسمي السوري ، قضى بعد إطالق النار عليه  امام منزله في كفرسوسة بدمشق 
بتاريخ 21-12-2012.

• أنمار ياسين محمد صحافي بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون السورية ، قضى في تفجير استهدف حافلة ركاب في حي 
المزة بدمشق بتاريخ 21-12-2012.

• ناجي أسعد صحافي في صحيفة تشرين اغتالته مجموعة إرهابية أمام منزله في حي التضامن في دمشق بتاريخ 4-12-2012
• حسن مهنا مراسل اإلخبارية السورية قتل في تفجير انتحاري استهدف مطعما في حي الموكامبو في حلب بتاريخ 2013-08-22

ثانيا : االعتقال و االخفاء :
1. الحكومة السورية :

لم تقتصر االنتهاكات بحق الصحفيين على االستهداف المباشر بالقتل بل أن القوات الحكومية قامت و منذ بداية الثورة 
السورية بعمليات ممنهجة للتعتيم اإلعالمي و حظر مختلف الوكاالت و المحطات اإلعالمية و طردت مئات الصحفيين مما 
دفع بالعشرات من الصحفيين األجانب إلى دخول البالد عبر المناطق الخارجة عن سيطرة النظام و هذا عرضهم لخطر 

بعض المجموعات المسلحة التي قامت بعمليات خطف بهدف طلب فدية مالية.
اعتقلت القوات الحكومية مااليقل عن 174 صحفي أفرجت عن عدد منهم و مازال هناك مااليقل عن 43 صحفي منهم قيد 

االعتقال وكثير منهم  لم تستطع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان الكشف عن مصيرهم و تحولوا إلى مختفين قسريا.
في الشهر الماضي اعتقلت قوات االمن في دمشق صحفي فرنسي.

2. المجموعات المسلحة :
بالرغم من أن االنتهاكات التي قامت بها القوات الحكومية بحق الصحفيين السوريين من قتل و تعذيب حتى الموت و اعتقال 
و اخفاء هي األكثر منهجية و األوسع انتشارا و قسوة إال أن هناك انتهاكات عديده حصلت من قبل بعض المجموعات 
المسلحة منها من ينتمي إلى هيئة األركان وبالتالي يقع تحت تصرف المعارضة السورية و منها من الينتمي إليها كدولة 

العراق و الشام التي ارتكبت العدد األكبر من االنتهاكات .
تشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتجاوز أعداد الصحفيين المعتقلين و المختفين لدى المجموعات المسلحة 32 

صحفيا مازال أكثر من 21 منهم قيد االعتقال أو االخفاء .
في الشهر الماضي خطفت دولة العراق و الشام 3 اعالميين لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة .

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : “ إن القوات الحكومية ارتكبت جرائم منهجية بحق الصحفيين 
بهدف ردعهم عن نقل حقيقة و فظاعه حجم االنتهاكات التي تقوم ترتكبها بحق المواطن السوري و التي ال تخطر ببال إنسان 
عاقل لوال أن تترافق مع الصورة و التقرير الصحفي ، كما أن المجموعات المسلحة ارتكبت العديد من جرائم الحرب بحق 

الصحفيين من خطف و قتل و تعذيب وهي في حالة تزايد ، كل ذلك يجب أن يتوقف “
ال يوجد في سورية شيء أصال اسمه حرية إعالم منذ أن استولى حزب البعث على السلطة في انقالب عام 1963 حتى 
عام 2006 يوجد في سورية فقط 3 جرائد جميعا تتبع النظام الحاكم و تتحدث باسمه وهي “الثورة و البعث و تشرين” ، في 
عام 2006 ظهرت صحيفة أخرى تتبع ابن خال األسد هي صحيفة” الوطن “ أما بعد اندالع الثورة في سورية فقد صنفت 
لجنة حمايه الصحفيين سورية على أنها الدولة األخطر في العالم في ظل مئات االنتهاكات بحق الصحفيين و اإلعالميين .

أخبرنا عدد كبير من الصحفيين أنهم خائفون جدا و ال يمارسون مهنة الصحافة بسبب خوفهم الشديد على حياتهم ، 
قائمه  بأبرز الصحفيين المعتلقين والمغيبين لدى الحكومة السورية : 

• اعتقال الصحفي مازن درويش / صحفي وعضو في االتحاد الدولي للصحفيين ومؤسس ورئيس “المركز السوري لإلعالم 
وحرية التعبير/ تم اعتقاله بـ 16 /2/ 2012 بعد اقتحام قوات المخابرات الجوية للمركزفي دمشق.

• اعتقال حسين غرير / مدون / تم اعتقاله بـ 16 /2/ 2012 بعد اقتحام قوات المخابرات الجوية المركز السوري لإلعالم 
وحرية التعبير في دمشق حيث يعمل.

• اعتقال هاني الزيتاني/ مدون/ تم اعتقاله بـ 16 /2/ 2012 بعد اقتحام قوات المخابرات الجوية المركز السوري لإلعالم 
وحرية التعبير في دمشق حيث يعمل.

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBdThncmt5ZWNMejg/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBYnltUWRmM3NOQWs/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBODVpOU85MEZMRHc/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBODVpOU85MEZMRHc/edit?usp=sharing 
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• أكرم رسالن / 39سنة / حماة / صوران / رسام كاريكاتير/ اعتقل على يد مخابرات النظام السوري العسكرية  في حماة 
منذ  2 \ 10 \ 2012 وهو موجود بالحجز ااالنفرادي  في دمشق.

• اعتقال الصحفي كمال شيخو/ 35سنة / الحسكة - الدرباسية / صحفي ومدون سوري / تم اعتقاله في دمشق من قبل فرع 
األمن الجنائي في العاصمة بتاريخ 7/7/2013.

• اعتقال الصحفي محمود نوارة / 29سنة/ سوري-فلسطيني /صحفي في مجلة الحرية التابعة للجبهة الديمقراطية/اعتقل 
على يد رجال االمن من حي  باب شرقي في دمشق  بتاريخ 29/7/2013.

• اعتقال الصحفي بالل أحمد  بالل / صحفي ومخرج في قناة “فلسطين اليوم”  /على عناصر فرع المخابرات الجوية  في 
دمشق بتاريخ 13/9/2012 ومن ثم أصدرت المحكمة الميدانية العسكرية حكماً عليه بالسجن لمدة 15سنة وحاليا موجود بسجن 
صيدنايا، اعتقال قوات النظام الكاتب سامر رضوان أثناء عودته من لبنان إلى سوريا بتاريخ 18/6/2013  وقد تم إطالق 

سراحه بعد ثالثة أيام.
• اعتقال أجهزة األمن الصحفي جهاد أسعد محمد بتاريخ 10/8/2013 في شارع الثورة بدمشق.

• اعتقال الصحفية شذى المداد بتاريخ 2012-11-2 من قبل الفرع الداخلي ألمن الدولة في دمشق ومن ثم تم االفراج عن 
بتاريخ 11/7/2013.

• اعتقال الصحافي األلماني آرمن فيرتز في حلب بتاريخ 5/5/2013 قوات النظام ومن ثم اطلق سرحه بتاريخ 26/9/ 2013.
• اعتقال الصحفي والمدون محمد غازي كنّاص/بتاريخ 1/3/2013 على يد قوات االمن في حّي كفرسوسة بدمشق ومن 

ثم تم االفراج عنه بتاريخ 16/1/2013.
• اعتقال الصحفي عالء الخضر/ مراسل وكالة األنباء السورية الرسمية “سانا” /بتاريخ 18/11/2011 في دير الزور 

من قبل قوات االمن.
• اعتقال الصحفية آيات بسمة/ صحفية من رويترز/بتاريخ 26/3/2011 بيد قوات االمن ومن ثم افرج عنها بتاريخ 29/3/2011

• اعتقال المصور نادر اسماعيل/ مصور فوتوغرافي/بتاريخ 3/1/2013 على يد قوات االمن.
• اعتقال الصحفي والمدون نبيل  وليد الشربجي/بتاريخ 26/2/2012 على أحد الحواجز العسكرية في داريا بريف دمشق.
• اعتقال الصحفي ثابت المحيسن / محرر في موقع سيريانيوز /بتاريخ 1/8/2012 على يد حاجز قرى األسد في ضاحية 

قدسيا بريف دمشق  وقد ذكر احد المفرج عنهم انه موجوده بسجن صيدنايا.

أبرز الصحفيين المعتلقين والمغيبين لدى الجماعات المسلحة : 
خطف المصور طالل جنبكلي/ مصور في التلفزيون السوري / من قبل مجهولين في دمشق بتاريخ 4/8/2012

خطف االعالمي محمد علي حسين/يعمل في القناة التربوية السورية/ من قبل مجهولين  أثناء توجهه إلى عمله 
من منطقة قدسيا في دمشق  4/8/2012

خطف  الصحافية األوكرانية أنهار كوتشنيفا / 41سنة / على أيدي مقاتلي المعارضة المسلحة اثناء  توجهها من طرطوس
الى حمص بتاريخ 9/10/2013

خطف الصحافي اللبناني فداء عيتاني / اعالمي في المؤسسة اللبنانية لالرسال/ من قبل الجماعات المسلحة ووضعه
تحت االقامة الجبرية في أعزاز بتاريخ 27/10/2012

خطف االعالمي عبود الحداد/21سنة/مصور صحفي/منشق عن جيش النظام  اعتقل بتاريخ 26/6/2013
على يد الجماعات المسلحة في اطمة بريف ادلب وذلك اثناء سفره الى تركيا

اعتقال مراسل اإلخبارية السورية أحمد فياض في مدينة الرقة  من قبل عناصر دولة الشام والعراق بتاريخ 11/8/2013
بتهمة  المسلحة  الجماعات  قبل  من   20/8/2013 بتاريخ  حلب   بريف  االتارب  في  صالح  سمر  االعالمية  اعتقال 

التعاون مع قناة اورينت.
اعتُقل الصحفي مهيمن الحلبي /يعمل  مع المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير/ في دير حافر بحلب من قبل جماعات 

مسلحة بمحافظة الرقة  بتاريخ 4/8/2013.
اعتقال  الصحفي سامي جمال /مراسل مستقل متعاون  مع إذاعة روزانا/ على يد جماعات مسلحة في األتارب شرقي حلب 

بتاريخ 14/8/2013.

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZ2JRYTBpd0xxQ1k/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBV1JxZGZTLV9DMEU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBejE5TUQxcnM0ZlE/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBU0ljV29jWkx2Q0k/edit?usp=sharing  
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBY2hoNjJLRGRGWDg/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbnY0V1Z6R2R2N2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBY3lNWFA0VzU0c0E/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBa3MySTVzT1E1UUk/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBLUtPY2k5RTBPeUk/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBdVVjSU8wNFdrSTQ/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBS3A4Y1FuRFp2M2M/edit?usp=sharing
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اعتقال الصحفي علي ابو المجد /مراسل اخبار االن/ بتاريخ 26/7/2013 من قبل جماعات مسلحة بالرقة.
اختطاف الصحفي عبيدة بطل / مراسل  تلفزيون اورينت نيوز / من قبل جماعات مسلحة في تل رفعت بريف حلب 

بتاريخ 25/7/2013.
خطف مصور الحرب البولندي مارسين سدير / ويعمل لوكالة كوربيس الفرنسية  /بتاريخ 24/7/2013 على يد  جماعات 

مسلحة في سراقب بريف ادلب.
اختفاء الصحفي محمد نور مطر في الرقة  بتاريخ 16/8/2013 بعد حادثة تفجير في محطة القطار في الرقة.

اعتقال المصور واالعالمي عمر الخاني في مدينة حلب على يد  الجماعات المسلحة بتاريخ 5/8/2013.
خطف مراسل اإلخبارية السورية أحمد فياض على يد الجماعات المسلحة  في الرقة   بتاريخ 11/8/2013.

خطف الصحفي  سامي جمال في االتارب بحلب على يد الجماعات المسلحة بتاريخ 14/8/2013.
اختطاف الصحفي زكريا حاج جمو /مراسل  موقع يكيتي ميديا” االلكتروني /على يد جماعات مسلحة بالقرب من تل أبيض 

بالرقة بتاريخ 21/8/2013.
التابع لحزب “يكيتي” الكردي في سوريا بالقرب من تل أبيض بالرقة الرقة  بتاريخ 21/8/2013.

خطف االعالمي االسباني  مارغينيداس /مراسل صحيفة “إلبيريوديكو” )El Periodico( اإلسبانية /على يد  جماعات 
مسلحة في منطقة قريبة من مدينة حماة بتاريخ 23/9/2013.

البلجيكي بيار بيتشيني بتاريخ 8/9/2013  تم إطالق سراح الصحافي االيطالي دومينكو كويريكو والكاتب واألكاديمي 
اللذين كانا مختطفين  من  قبل إحدى الكتائب المعارضة في  القصير بريف حمص منذ خمسة شهور، إختطاف االعالمي 

والمصور حازم الحسين في الرقة من قبل مجهولين  بتاريخ 9/10/2013.
خطف الصحافي  الفرنسي نيكوال هينان في 22/7/2013 من قبل جماعات مسلحة في الرقة.

خطف المصور الفرنسي  بيار تورس في 22/7/2013 من قبل جماعات مسلحة في الرقة.
خطف المراسل الصحفي إسحاق مختار/موريتاني الجنسية/مراسل سكاي نيوز/تم اختطافه من قبل مجهولين ، أثناء تغطيته 

لألحداث الميدانية في منطقة حلب شمالي بتاريخ 15/10/2013.
المصور الصحفي سمير كساب /لبناني /يعمل ضمن فريق سكاي نيوز/ تم اختطافه من قبل مجهولين أثناء تغطيته لألحداث 

الميدانية في منطقة حلب شمالي بتاريخ 15/10/2013.
اختطاف المصور الروسي قسطنطين جورافليف /32 عاما/بتاريخ 12/10/2013 على يد مجموعات مسلحة في ريف 

حلب أثناء دخوله االراضي السورية من تركيا.

القانون الدولي اإلنسان يخص الصحفيين بمزيد من االهتمام و الرعاية حتى المرافقين منهم للحمالت العسكرية مالح يحمل 
السالح ، يتوجب على المفوضية السامية لحقوق اإلنسان اصدار بيانات دورية تدين كافة االعتداءات على الصحفيين و 

السعي الحثيث لعدم افالت كل من ارتكب أي جريمة بحقهم .

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVTFjZENfMkpJak0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWmw4c2xrWDNPakk/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZW9DT0Z6SDRXdWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBanhyZGNuejNNZGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBanhyZGNuejNNZGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUzJMMFNHbFVaTDQ/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUzJMMFNHbFVaTDQ/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBb1JvY1IzSGphTms/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBb1JvY1IzSGphTms/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZjVNd2dDRm04WFU/edit?usp=sharing 

