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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

اجلمعة  ٢٦كانون األول ٢٠١٤

حصاد العمل الصحفي سوراي  2014عام أسود

مقتل  17صحفياً ،و 43آخرين ما بني خطف واعتقال ،وإصابة  15آخرين

حيتوي التقرير على:
أوالً :ملخص تنفيذي.
اثنياً :مقدمة.
اثلثاً :أبرز االنتهاكات املرتكبة حبق
الصحفيني من قبل القوات احلكومية.
رابعاً :أبرز االنتهاكات املرتكبة حبق
الصحفيني من قبل القوات الكردية.
خامساً :أبرز االنتهاكات املرتكبة حبق
الصحفيني من قبل اجملموعات املتطرفة.
سادساً :أبرز االنتهاكات املرتكبة حبق
الصحفيني من قبل فصائل املعارضة
املسلحة.
سابعاً :أبرز االنتهاكات املرتكبة حبق
الصحفيني من قبل مجاعات مسلحة مل
حتدد هويتها.
اثمناً :شكر وتقدير.

أوالً :امللخص التنفيذي:
توزعت أنواع االنتهاكات حبق الصحفيني لعام  2014على النحو التايل:
أوالً :القت ــل :وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  17صحفياً ،يتوزعون كالتايل حبسب اجلهة املسؤولة
عن قتلهم:
 القوات احلكومية :قتلت  10صحفيني ،بينهم  3قتلوا بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز. اجلماعات املتطرفة :قُتل  4صحفيني من قبل تنظيم داعش حتديداً. فصائل املعارضة املسلحة :قتلت صحفيني اثنني. مجاعات مل حتدد هويتها :قتلت صحفياً واحداً.اثنياً :االعتقال أو اخلطف :سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  43حالة ما بني اعتقال
وخطف ،يتوزعون كما يلي:
 القوات احلكومية 8 :حاالت اعتقال ،بينهم  6صحفيني أُفرج عنهم ،واثنان مايزال مصريمها جمهوالً لغايةهناية هذا العام.
 القوات الكردية 8 :حاالت خطف واعتقال ،أُفرج عنهم مجيعاً يف أوقات الحقة. اجملموعات املتطرفة:تنظيم داعش 20 :حالة خطف ،بينهم  14صحفياً أُفرج عنهم ،فيما اليزال مصري  6آخرين جمهوالً.
جبهة النصرة :حالتا خطف على يد عناصر جبهة النصرة ،أحدمها مايزال مصريه جمهوالً ،وآخر أُفرج عنه الحقاً.
 فصائل املعارضة املسلحة 3 :حاالت خطف. جمموعات مل حتدد هويتها :حالتا خطف ،أُفرج عن صحفي واحد منهما.اثلثاً :اإلصاابت :إصابة  15صحفياً:
 القوات احلكومية :تسببت يف إصابة  7صحفيني. فصائل املعارضة املسلحة :تسببت يف إصابة  5صحفيني. جمموعات مل حتدد هويتها :تسببت يف إصابة  3صحفيني. رابعاً :االعتداء على املمتلكات 11 :حالة اعتداء توزعت كالتايل: القوات احلكومية :تسببت يف  5حاالت. القوات الكردية :سجلنا  3حاالت اعتداء. اجملموعات املتطرفة :سجلنا حاليت اعتداء من قبل تنظيم داعش. -جمموعات مل حتدد هويتها :سجلنا حالة اعتداء واحدة.
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هذا التقرير ال يشمل النشطاء اإلعالميني أو املواطنني الصحفيني الذين مت رصد االنتهاكات حبقهم يف عشرات التقارير السابقة من قبل الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان ،وإن مجيع هذه الوقائع واإلحصائيات ال تشكل سوى احلد األدىن من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حدثت وحتدث يف سوراي منذ  2011وحىت اآلن؛
نظراً للصعوابت اهلائلة يف عمليات توثيق املعتقلني واملختفيني قسرايً وهي أصعب مبراحل من عمليات توثيق الضحااي ،وذلك بسبب خوف أهايل الصحفيني أو
اجلهات العاملني هبا من اإلفصاح عن عمليات خطفهم أو اعتقاهلم من جهة ،ومن جهة أخرى ألن الكثري من اجلهات اإلعالمية تكون قد دخلت يف عمليات
مفاوضات مع اجلهات اخلاطفة وترفض أي تدخل كان.

اثنياً :املقدمة:

تعد سوراي اليوم من أخطر دول العامل ابلنسبة لعمل الصحفيني ،بعد أن ابتت مهنة الصحافة من أخطر املهن اليت ميكن أن متارس يف ظل نزاع مسلح متعدد
األطراف ،بل إن وترية العنف ضدهم تزداد وتتصاعد ابستمرار وسط إفالت اتم من العقاب وحماسبة مرتكيب االنتهاكات ،ومل يعد يقتصر األمر على التضييق
عليهم ومالحقتهم واعتقاهلم ،أو خطفهم وقتلهم ،بل تعدت اجلرائم املرتكبة حبقهم إىل جعل الصحفي ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية.
وعلى الرغم من دخول جمموعات مسلحة منذ منتصف عام  ،2012ومجاعات متطرفة منذ بداية عام  ،2013إال أن القوات احلكومية مازالت تستحوذ على
الكم األكرب من حيث حجم ونوع االنتهاكات املرتكبة حبق الصحفيني بفارق شاسع لصاحلها ،رغم دخول تنظيم داعش كمنافس قوي هلا يف املنهجية ذاهتا،
وتفوقه عليها يف طريقته االستعراضية يف الرتهيب والقمع.
ميكننا القول ،إن األوضاع األمنية اخلطرية واجلرائم واالنتهاكات املستمرة اليت ترتكب حبق حرية العمل الصحفي من قبل األطراف املسلحة كافة ،وعلى رأسها
القوات احلكومية ،وتنظيم داعش ،تُعد من أهم التحدايت واملعوقات اليت يواجهها العمل الصحفي يف سوراي اليوم ،اليت تسببت إىل حد كبري يف منعه من االرتقاء
إىل مستوى مواكبة التطورات السريعة واملعقدة لألحداث على الصعد كافة ،كما أدت إىل تدين أدائه املهين ،وظهور حالة من الفوضى اإلعالمية ،اليت بدت
مالحمها تطغى على املشهد اإلعالمي يف سوراي ،وميكن استشعار هذه احلالة من خالل كم املعلومات املتناقضة حول أبرز وأهم األحداث واالنتهاكات واجلرائم
املرتكبة يف البالد ،وقلة املصادر املوثوقة ،والتعتيم على األحداث أو حجبها ،وصعوبة الوصول إليها والتحقق منها يف معظم املناطق السورية.
وأمام تلك املعطيات املقلقة اليت من شأهنا أن تقوض األسس الصحيحة اليت يفرتض أن تُ ِّ
كون القاعدة املتينة النطالق العمل اإلعالمي املهين احلر ،واخلطر من
نتائج 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 ،وضرورة 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 يف سوراي.

اثلثاً :أبرز االنتهاكات املرتبكة حبق الصحفيني من قبل القوات احلكومية:
أ :القتل خارج نطاق القانون:
 - 1الصحفي معاذ حمي الدين اخلالد ،طالب سنة اثلثة يف كلية اإلعالم بدمشق ،من مواليد القنيطرة 23 ،عاماً ،قامت دورية اتبعة لألمن السياسي ،ابعتقاله إثر
مدامهة منزله يف مساكن برزة بدمشق يف  /4حزيران ،2012 /وذلك على خلفية اهتامه ابملشاركة والتغطية اإلعالمية للمظاهرات اليت كانت خترج يف احلي ،إضافة
إىل نشاطه السلمي ،وقد علمنا من أحد املفرج عنهم أن معاذ أخربه إنه قد مت نقله إىل األمن السياسي بداية ،مث قيادة الشرطة ،مث سجن صيداناي للسياسيني،
مث العزل السياسي يف عدرا ،وقد تعرض معاذ يف املعتقل لتعذيب شديد ،ما أدى إىل تدهور حالته الصحية وإصابة يف جهازه العصيب ،فضالً عن نقصان وزنه
احلاد ،وقد أخربان أهل خالد أن رجال األمن أبلغوهم رمسياً بوفاة خالد يف  /20شباط.2014 /
 - 2قتل الصحفي الكندي علي مصطفى؛ نتيجة القصف ابلقنابل الربميلية ،اليت ألقتها طائرات قوات النظام على حي احليدرية حبلب أثناء قيامه بتغطيته
األحداث يف  /8آذار ،2014 /ويذكر أن علي مصور صحفي مستقل من مواليد كندا ،ألب مصري وأم كندية ،وكان قد وصل إىل مدينة حلب قبل حنو أسبوع
من مقتله إلجناز تقرير صحفي عن املدارس والتعليم يف حلب يف ظل واقع احلرب يف سوراي.
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 - 3الصحفي بالل أمحد بالل« ،خمرج تلفزيوين يف قناة“ فلسطني اليوم ”من مواليد بلدة
خترج من كلية اإلعالم يف جامعة دمشق عام  ،2007وعمل
املعضمية بريف دمشق 30 ،عاماًّ ،
بعد خترجه يف حمطات تلفزيونية سورية وعربية عدة ،كان آخرها قناة (فلسطني اليوم) ،اعتقل من
قبل األمن اجلوي بدمشق يف  /13أيلول،2012 /على أحد احلواجز التابعة للمخابرات اجلوية
أثناء توجهه إىل عمله من املعضمية إىل حي املزة بدمشق ،حيث مقر القناة التابعة حلركة اجلهاد
اإلسالمي الفلسطينية املقربة من النظام ،ومن مث أصدرت احملكمة امليدانية العسكرية حكماً عليه
ابلسجن مدة  15عاماً ،قُتل تعذيباً حىت املوت يف سجن صيداناي بريف دمشق يف كانون األول/
 ،2013وبقي األمر طي الكتمان مدة  4شهور ،إىل أن أبلغ رجال األمن ذويه بوفاته يف /29
نيسان ،2014 /حيث سلموهم هويته الشخصية فقط دون جثمانه.

الصحفي بالل أمحد بالل

 - 4الصحفي حممد اخلطيب ،من مواليد معضمية الشام 34 ،عاماً ،خريج جامعة دمشق قسم اإلعالم ،عمل يف العديد من الصحف السورية ،قبل أن تعتقله
أجهزة األمن السورية يف  /8كانون الثاين ،2012 /على خلفية وقوف حممد أمام فريق البعثة العربية اليت كان يرأسها اجلنرال السوداين حممد الدايب ،وكان قد شرح
هلم ما حيصل من انتهاكات لقوات النظام تتمثل حبمالت دهم واعتقال عشوائية ألهايل املعضمية ،وقصف مهجي كانت تتعرض له املدينة برامجات الصواريخ
واملدفعية الثقيلة ،وقدم حياته مثناً هلذه الشهادة.
تنقل اخلطيب بني العديد من أفرع األمن لدى النظام السوري قبل أن يتحول إىل سجن صيداناي بتهمة اإلرهاب ،بعدها أبلغت قوات األمن عائلته رمسياً بوفاته،
وقاموا بتسليمهم أوراقه الثبوتية «كاهلوية الشخصية» يف  /27حزيران ،2014 /ونقل أقرابؤه إلينا خرب مقتله.
 - 5الصحفي املصري أمحد حسن السيد «مراسل وكالة شينخوا الصينية» ،تويف متأثراً جبراحه يف  /21حزيران  ،2014/نتيجة إصابته أمام ابب احملكمة
الدستورية العليا ،يف دمشق برصاص املسلحني احملتفلني إبعالن فوز الرئيس بشار األسد ابالنتخاابت يف  /5حزيران.2014 /
 - 6الصحفي أسعد جبروك «مدير ومؤسس جملة شامنا» من مواليد مدينة حريتان 26 ،عاماً،
وهو مؤسس شبكة حريتان نيوز لنقل أخبار ريف حلب الشمايل ،وأسس جملة «شامنا» وكان
مديراً هلا ،وله نشاطات ع ّدة يف اجملال اإلعالمي ،كما عمل حتت اسم مستعار «أسعد زيدان»،
وقام بتسجيل العديد من االنتهاكات.
أُصيب بشظااي نتيجة قصف الطريان احلريب احلكومي على ساحة الشهداء يف مدينة حريتان بريف
حلب الشمايل ،بينما كان ُياول تصوير القصف بتاريخ  /18متوز ،2014 /وتويف بعدها متأثراً
جبراحه يف  /22متوز.2014 /

الصحفي أسعد جبروك

• اتريخ  /8كانون ﺍﻷﻭﻝ ،2014 /استهدفت القوات احلكومية بقذيفة صاروخية موجهة سيارة فريق قناة أورينت املؤلف من :املراسلني رامي عادل العامسي،
ويوسف حممود الدوس ،واملصور سامل عبد الرمحن اخلليل ،وذلك على أطراف مدينة الشيخ مسكني مبحافظة درعا ،ما أدى إىل مقتلهم مجيعاً ،وصحيح أن السيارة
اليت كانت تقلهم مل تكن حتمل شعار “الصحافة” ،لكنها كانت حتمل جهاز استقبال القمر الصناعي الذي كان من املمكن رؤيته بوضوح.
 - ٧يوسف حممود الدوس ،من مواليد مدينة بصرى الشام بريف درعا 29 ،عاماً ،وهو خريج
كلية اآلداب قسم اللغة اإلنكليزية  ،2011أحد أعضاء رابطة الصحفيني السوريني ،وأحد
املؤسسني للمكتب اإلعالمي يف درعا ،وله العديد من النشاطات اإلعالمية املتميزة ،فقد بدأ
عمله الصحفي مع انطالق الثورة السورية انشطاً إعالمياً ينقل ويصور األحداث امليدانية يف درعا،
إىل أن أصبح مراسالً ميدانياً لقناة أورينت يف درعا ،وأع ّد العديد من التقارير امليدانية واإلنسانية
من ريفي درعا والقنيطرة.
يوسف حممود الدوس
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 - ٨رامي عادل العامسي ،من أبناء مدينة داعل بريف درعا 26 ،عاماً ،درس اهلندسة املعلوماتية يف جامعة دمشق ،كان من أوائل من قام بعملية البث املباشر
عرب هاتفه اجلوال ،وهو عضو مؤسس للمكتب اإلعالمي يف مدينة داعل ،وعمل مراسالً صحفياً يف قناة أورينت نيوز ،كما كتب يف عدد من الصحف اليت
ظهرت يف أثناء الثورة.
 - ٩املصور سامل اخلليل ،من مواليد مدينة بصرى الشام بريف درعا ،خريج معهد هندسة احلاسوب  27 ،2009عاماً ،صور بعدسته كثرياً من املعارك واألحداث
يف حمافظة درعا ،وأصبح يعمل مصوراً لقناة أورينت مع زميله يوسف الدوس ،ويُذكر أن سامل كان فيما سبق مقاتالً سابقاً يف صفوف املعارضة املسلحة بعد أن
انشق عن اجليش احلكومي يف وقت مبكر ،لكنه اعتزل القتال وانتقل للعمل الصحفي كمصور.
 - ١٠مراسل اجلزيرة نت مهران بشري الديري ،قُتل مساء األربعاء أثناء توجهه لتغطية املعارك
الدائرة بني كتائب املعارضة املسلحة وقوات النظام يف مدينة الشيخ مسكني بريف درعا ،وذلك
بتاريخ  /10كانون األول ،2014 /عندما اصطدمت سيارته اليت أطفأ أنوارها جتنباً الستهدافها
من قبل القوات احلكومية ،بسيارة أخرى اتبعة للمعارضة املسلحة ،وذلك تقريباً يف املكان ذات
الذي استهدفت فيه القوات احلكومية قبل ثالثة أايم إعالميني يعملون مع شبكة «أورينت».
مهران الديري 31 ،عاماً ،من مواليد مدينة الشيخ مسكني ،خريج كلية اإلعالم جبامعة دمشق،
خترج منها عام  ،2008وعمل سابقاً صحفياً يف وكالة األنباء السورية الرمسية «ساان» ،قبل أن
ينشق عن الوكالة يف وقت مبكر من اندالع الثورة ،كتب يف صحف عدة ،عربية وعاملية.

مهران بشري الديري

ب :اإلصاابت :سجلنا  7إصاابت:
• أُصيب مراسل قناة الغد العريب وائل عادل ،واملصور أبو اجلود ابلقصف اجلوي من قبل القوات احلكومية أثناء تغطية األحداث يف عزيزة بريف حلب يف /28
كانون الثاين.2014 /
• إصابة أمحد لؤي «مراسل قناة العربية» ابلقصف اجلوي من قبل القوات احلكومية أثناء تصويره دخول املساعدات يف محص احملاصرة يف  /8شباط.2014 /
• أُصيب مصور قناة ( )BBCالربيطانية «بيار فيليب غودوين» إثر القصف بقذائف اهلاون على مركز إيواء حمسن تركاوي يف حي الدبالن حبمص يف /16
نيسان ،2014 /وقد صدر القصف من منطقة تسيطر عليها القوات احلكومية.
• إصابة مصطفى مجعة «مراسل قناة أخبار اآلن» حبالة اختناق ،بعد أن قامت طائرات اتبعة للقوات احلكومية إبلقاء براميل متفجرة حتتوي على غازات سامة
على أحياء سكنية يف كفر زيتا بريف محاة يف  /22أاير.2014 /
• إصابة الصحفي علي حافظ برصاص قناص اتبع للقوات احلكومية ،ومتمركز يف قلعة حلب،
وذلك أثناء تصوير علي للقلعة يف  /25أاير ،2014 /ويُذكر أنه حائز على دكتواره يف اإلعالم،
ويعمل ككاتب وحملل سياسي.
• أصيب بشر أمحد «مراسل قناة شدا احلرية» ،بنريان القوات احلكومية أثناء تغطيته األحداث
قرب داعل يف ريفدرعا ،يف  /23آب.2014 /
• حممد نور« ،مراسل قناة اجلزيرة يف درعا» ،أُصيب يف قدمه إثر تعرضه إلطالق انر من قبل
القوات احلكومية ،وذلك عقب انتهائه من تصوير تقريره يف مدينة الشيخ مسكني بريف درعا يف
 /7تشرين الثاين.2014 /
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ج :االعتقاالت:
 -1مهيب سلمان النوايت :صحايف فلسطيين ،سافر يف  /28كانون األول 2010 /من النرويج إىل الشرق األوسط ملواصلة عمله ،وترتيب ترمجة كتاب له ،وكان
من املفرتض أن يعود إىل النرويج بتاريخ  /9كانون الثاين ،2012 /إال أنه اختفى يف دمشق بتاريخ  /5كانون الثاين 2012 /وشوهد بعدها يف أحد فروع األمن
العسكري بدمشق حبسب أحد الناجني من االعتقال.
قامت عائلته بتقدمي طلب إىل السلطات يف النرويج حول اختفاء ابنهم ،وعلى الرغم من أن السفارة النروجيية قد أجرت حترايت عديدة يف املستشفيات ومراكز
الشرطة يف سوراي ،إال أنه مل تظهر أية معلومات عنه حىت اآلن ،ومازال مصريه جمهوالً حىت هناية عام .2014
 -2جديع عبد هللا نوفل :كاتب وانشط حقوقي 63 ،عاماً ،من مواليد مدينة السويداء ومقيم يف صحنااي بريف دمشق ،مؤسس ومدير مركز الدميقراطية واحلقوق
املدنية التابع ملكتب حقوق اإلنسان ابألمم املتحدة ،الذي أسسه عام  2012برتخيص من احلكومة السورية ،وهو معتقل سابق يف الثمانينيات ،وقد اعتُقل
كذلك مدة مخس سنوات يف سجن صيداناي العسكري (بني عامي  1993و ،)1997بتهمة االنتماء للجان الدفاع عن احلرايت وحقوق اإلنسان.
مساء يوم اجلمعة يف  /31تشرين األول ،2014 /اعتقل نوفل مع اثنني من زمالئه وهم الصحفي عمر الشعار ،والصحفية ماراي شعبو عندما كانوا متوجهني إىل
دمشق بعد حضور ورشة عمل حول حقوق اإلنسان يف بريوت عند نقطة احلدود السورية يف جديدة ايبوس ،مث متّ تسليمهم لألمن السياسي يف ريف دمشق،
وتؤكد التقارير أنه قد مت حرمانه من االتصال مبحاميه وأسرته ،ويُذكر أيضاً أنه يُعاين من أمراض قلب وضغط ،ووضعه الصحي ال حيتمل االعتقال ،ويف يوم
األربعاء  /17كانون األول ،2014 /وافق قاضي اإلحالة يف دمشق ،على إخالء سبيل كل من الصحايف عمر الشعار والكاتب جديع نوفل «أبو سالم»،
حيث أفرج عنهم يف اليوم التايل.
جديع نوفل
 -3عمر الشعار ،عمل يف وقت سابق مديراً لتحرير القسم اإلنكليزي يف موقع «دي برس» اخلاص واملرخص من احلكومة السورية ،كانت قد اعتقلته السلطات
السورية فيما سبق بتاريخ  /11تشرين الثاين ،2013 /وذلك بعد أن دامهت دورية أمنية منزله يف مدينة جرماان وصادرت حاسوبه الشخصي ،ومن مث أفرجت
عنه بعد حنو مثانية أشهر يف  /15حزيران ،2014 /كما سبق لزوجة الشعار احملامية جمدولني حسن أن اعتُقلت على خلفية نشاطها املدين أشهراً عدة ،يف وقت
سابق من عام .2013
مساء يوم اجلمعة  /31تشرين األول ،2014 /اعتقل عمر مع اثنني من زمالئه :الكاتب جديع نوفل والصحفية ماراي شعبو عندما كانوا متوجهني إىل دمشق
بعد حضور ورشة عمل حول حقوق اإلنسان يف بريوت عند نقطة احلدود السورية يف جديدة ايبوس ،ويف يوم األربعاء  /17كانون األول ،2014 /وافق قاضي
اإلحالة يف دمشق ،على إخالء سبيل كل من الصحايف عمر الشعار والكاتب جديع نوفل «أبو سالم» ،حيث أفرج عنهم يف اليوم التايل.
 -4الطبيبة ماراي شعبو 26 ،عاماً ،صحفية مستقلة وانشطة يف جمال حقوق اإلنسانُ ،ولدت يف
السجن ومل خترج منه إال بعد أن أصبح عمرها سنة ونصف السنة ،فهي تنتمي إىل عائلة معروفة
مبعارضتها للنظام السوري ،سبق أن اعتُقلت والدهتا ران حمفوظ ،وهي حامل هبا ،وأمضت يف
السجن أربع سنوات (بني عامي  1988و )1991بتهمة االنتماء حلزب العمل الشيوعي ،كما
قضى والدها هبجت شعبو  10سنوات ابلتهمة ذاهتا يف سجن صيداناي العسكري.
مساء يوم اجلمعة يف  /31تشرين األول ،2014 /اعتقلت ماراي مع اثنني من زمالئها :الكاتب
جديع نوفل والصحفي عمر الشعار عندما كانوا متوجهني إىل دمشق بعد حضور ورشة عمل
حول حقوق اإلنسان يف بريوت عند نقطة احلدود السورية يف جديدة ايبوس ،أُفرج عنها الحقاً
يف  /11تشرين الثاين.2014 /

ماراي شعبو

 - 5الصحفي بشار القدومي «مراسل قناة احلرة» ،اختفى يف مدينة حلب يف  /20آب ،2012 /وذلك بعد دخوله عرب احلدود السورية الرتكية برفقة املصور
الرتكي جنيد أوانل ،والصحفية الياايبنية ايماموتو ،ومصور ايابين ،حيث تعرض الصحفيني لكمني من قبل القوات احلكومية يف حي صالح الدين مبدينة حلب
أثناء تغطيتهم األحداث فيه ،وقتلت على إثرها ايماموتو ،وأُصيب بشار جبروح ابلغة ،واختفى بعدها مع املصور الرتكي جنيد أوانل ،الذي أُطلق سراحه الحقاً من
قبل النظام السوري ،فيما بقي مصري القدومي جمهوالً ،ومل يعرتف النظام أو أي جهة أخرى بوجوده لديها ،ومايزال مصري القدومي جمهوالً لغاية هناية عام .2014
يُذكر أن القدومي من مواليد القدس وحيمل اجلنسية األردنية ،إضافة إىل حيازته اهلوية اإلسرائيلية ،وهو متزوج ولديه طفالن.
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 -6أسامة مشاشان من مواليد داراي بريف دمشق ،ملقب أببو حسني ،مفكر وكاتب ،حاصل على شهادة ليسانس ابلفلسفة ،مت اعتقاله بدمشق يف /17
أيلول ،2013 /من قبل رجال األمن ،مث مت حتويله إىل سجن عدرا املركزي يف  /12تشرين الثاين ،2013 /أُفرج عنه الحقاً يف  /31تشرين األول.2014 /
 -7بتاريخ  /16كانون الثاين ،2014 /اعتقل الصحفي هيثم فرحان حسو« ،مراسل ائتالف شباب سوا» ،من قبل فرع املخابرات العسكرية يف الرقة ،وهو من
مواليد القامشلي 34 ،عاماً ،ومت نقله فيما بعد إىل دمشق حىت اتريخ اإلفراج عنه يف  /12متوز.2014 /
 -8بتاريخ  /22شباط ،2014 /اعتقل الكاتب الصحايف واملعتقل السياسي السابق أكرم البين وسط دمشق ،من قبل عناصر أمن الدولة التابعني للقوات
احلكومية ،ومن مث أُفرج عنه بعد يومني.
ج :االعتداء على املمتلكات:
• تعرض مكتب شهبا برس يف الشيخ جنار مبدينة حلب إىل قصف ابلقنابل الربميلية يف  /21كانون الثاين ،2014 /أدى إىل تدمري املكتب بشكل شبه كامل.
• قصفت قوات النظام مكتب «شبكة شام اإلخبارية» يف مدينة حلب القدمية يف  /14نيسان ،2014 /ما أدى إىل وقوع أضرار مادية كبرية مبحتوايت املكتب.
• تعرض فريق وكالة «األانضول» لألنباء ،هلجوم بقذائف اهلاون والصواريخ من قبل القوات احلكومية أثناء توجهه لتغطية األحداث يف حي امليسر مبدينة حلب
يف  /16متوز ،2014 /ما أدى إىل مقتل الدليل املرافق للفريق أمحد أبو رشاد يف حني جنا املصوران صاحل حممد ليلى ،وأمحد حممد علي من املوت.
• قصف الطريان احلريب احلكومي مركز بث إذاعة «وطن إف إم» ،بريف إدلب يف  /17آب ،2014 /ما أدى إىل إصابة أجهزة البث وتدمريها ،ودون أن
يرتتب على العملية إصابة أحد من اإلعالميني.
وكان مقر اإلذاعة الواقع يف حمافظة ريف دمشق قد تعرض لقصف عنيف تسبب يف توقفها عن البث هنائياً.
• سهري سرميين «خمرجة يف هيئة اإلذاعة والتلفزيون السوري» ،تعرضت إلطالق انر على سيارهتا من قبل أحد احلواجز األمنية يف ساحة األمويني بدمشق يف
 /20تشرين الثاين ،2014 /وقد ذكرت على صفحتها الشخصية على الفيس بوك أنه «مل يكن هناك مربر إلطالق النار خصوصاً بعد أن أبرزت بطاقتها
اإلعالمية ألفراد األمن على احلاجز ،إن هذا احلاجز قد أساء لكثري من املواطنني ولكثري من الشخصيات العامة واملعروفة».
ح :انتهاكات اخرى:
انتشر يف عام  2014يف صفوف اإلعالم احلكومي الرتويج لفكرة اإلعالمي واملقاتل يف
الوقت نفسه ،وجتلى ذلك من خالل نشر صور لبعض اإلعالميني وهم حيملون السالح
متفاخرين بذلك ،أو نشر صور مشاركتهم يف العمليات العسكرية.
فقد ظهر مراسل التلفزيون الرمسي السوري أوس حسن وهو يرفع أصبعي النصر جبانب
برميل متفجر يف إحدى طائرات القوات احلكومية احلربية يف  /4نيسان،2014 /
وتشري الصور إىل أنه كان يستعد حينها إللقاء الربميل.
كما ظهر طوين أوراين «مراسل قناة  ،»OTVاملؤيدة للحكومة السورية وهو حيمل
رشاش كالشينكوف يف كسب بريف الالذقية ،مث قام بتصوير نفسه يف املكان نفسه
مع الكامريا .ويف تقرير مصور له ،يظهر طوين يف موقع متقدم على اجلبهة العسكرية
مع قوات من اجليش احلكومي.

االعالمي اوس حسن

رابعاً :أبرز االنتهاكات املرتكبة حبق الصحفيني من قبل القوات الكردية:
أ :اخلطف واالعتقال:
 - 1يوم األحد  /20نيسان ،2014 /خطف كل من بيشوا هبلوي «مراسل قناة روداوو» ،ورودي إبراهيم «مراسل قناة أورينت» ،من قبل جمموعة مسلحة
تطلق على نفسها اسم «مؤسسة عوائل شهداء  »YPGيف القامشلي ،وهي اتبعة حلزب االحتاد الدميقراطي ،حيث قام املسلحون بنقلهم من سجن إىل آخر
حسب ما أكده املختطفان ،وبعد مضي تسع ساعات مت نفيهما إىل إقليم كردستان العراق واهتامهما ابخليانة ،وإهنما يعملون خارج إرادة الكرد يف «روج افا»،
وهددومها ابلقتل إذا حاوال الرجوع إىل «كردستان سوراي» ،وقد مت اعتقاهلما يف وقت سابق من قبل أجهزة األمن احلكومية ،كما مت توقيفهما سابقاً من قبل
حزب االحتاد الدميقراطي (.)PYD

6

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

 -٢حممد حممود بشار ،مراسل قناة (روداو) يف مدينة الدرابسية مبحافظة احلسكة اعتقل يف  /23نيسان ،2014 /من قبل قوات األسايش التابعة حلزب االحتاد
الدميقراطي ( ،)PYDمث أفرجت عنه يف اليوم التايل.
 -3خطف الصحفي مصطفى عبدي« ،مدير موقع كوابين ُكرد» ،من قبل قوات األسايش التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي ( )PYDيف عني العرب ،بعد
عودته من تركيا يف  /5آذار .2014 /مث أفرجت عنه بعد يومني.
 -4خطف دلدار محو «مراسل قناة  ،»ARKمن قبل قوات األسايش التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي ( ،)pydيف القحطانية بريف احلسكة يف  /11أاير/
 ،2014وذلك بعد مدامهة منزله ومصادرة حاسبه الشخصي وكامريا فوتوغرافية عائدة له ،مث أطلق سراحه بتاريخ  /16أاير ،2014 /علماً أنه سبق أن اعتُقل
من قبل احلزب املذكور يف شهر شباط املاضي حبجة عدم امتالكه تصرحياً ابلعمل الصحفي.
 -5اعتقل سكفان أمني «مصور يف قناة زاغروس» من قبل قوات األسايش  YPGالتابعة حلزب االحتاد الدميقراطي يف /18متوز ،2014/بعد أن دامهت منزله
يف بلدة «املالكية» بريف احلسكة ،مث قامت إبطالق سراحه بعد أايم عدة يف  /22متوز.2014 /
 -6الصحفي مالفا علي ،اعتقل على يد قوات األسايش  YPGالتابعة حلزب االحتاد الدميقراطي ،على حاجز «خاان سري» بريف احلسكة ،بينما كان عائداً
من القامشلي يف  /21متوز ،2014 /وأُفرج عنه يف اليوم نفسه بعد التحقيق معه لنحو مثاين ساعات بتهمة اإلساءة هلم ولقوات حزب االحتاد الدميقراطي.
 -7تعرض سعدون السينو «مراسل قناة أورينت نيوز» ،لالحتجاز واالعتقال مرات عدة من قبل قوات األسايش  YPGالتابعة حلزب االحتاد الدميقراطي،
حيث احتجز أثناء تصويره تقريراً يف مدينة الدرابسية بريف احلسكة يف  /25متوز ،2014 /مث أُفرج عنه بعد ساعات عدة ،كما تعرض لالعتقال أيضاً يف /8
آب ،2014 /ومتت مصادرة كامريته حينها ،مث أفرج عنه بعد يومني.
ب :االعتداء على املمتلكات اخلاصة والعامة:
 -1قامت قوات محاية الشعب الكردية ( ،)YPGبتهديد الصحفي جومرد محدوش «مراسل قناة روداو يف عفرين» ،ابالعتقال والنفي خارج البالد إذا استمر
يف تغطية األخبار ،وقد دامهت منزله وعبثت به يف  /24نيسان ،2014 /ما أدى إىل تواري محدوش عن األنظار لعلمه أن منزله حتت املراقبة ،ويف حادثة سابقة
يف  /29كانون الثاين 2014 /منعته قوات األسايش من العمل كصحفي يف منطقة عفرين.
 -2يف يوم الثالاثء املوافق  /18شباط ،2014 /دامهت قوات األسايش التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي مقر راديو آرات يف مدينة عامودا بريف احلسكة وأوقفته
عن العمل لثالثة أايم حبجة وجود أجهزة بث إذاعية أخرى غري أجهزة اإلذاعة املصرح هبا ،مث افتتحت اإلذاعة فرعاً آخر هلا يف عني العرب» كوابين» يف /21
كرر «األسايش» اقتحام املبىن ،ليُغلق هذا الفرع حبجة «أ ّن قانون اإلعالم مل يصدر يف املقاطعة».
حزيران ،2014 /بريف حلب ،وبدأت ّ
ببث براجمها ليوم واحدّ ،
ث منذ عامني.
تب
إم»
إف
«كوابين.
ابلرغم من أ ّن هناك إذاعة للحزب ابسم
ُّ
 -3يف يوم السبت املوافق  /9أاير ،2014 /مت تفجري وتدمري منزل الصحفي لوند حسني يف بلدة القحطانية «تربه سيب» يف القامشلي ،يف ظروف غامضة،
ويشتبه بضلوع عنصرين مواليني حلزب االحتاد الدميقراطي الـ  pydيف العملية ،حيث قضى أحدمها أثناء زرع عبوة انسفة يف املنزل ،ما أدى إىل مقتله وإصابة
اآلخر ،وقد قامت عناصر احلزب فيما بعد مبصادرة كتب ومقتنيات الصحفي من املنزل ،ويُذكر أن لوند حسني (عضو يف احتاد الصحفيني الكرد) ،وهو مغرتب
يف أملانيا.
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خامساً :أبرز االنتهاكات املرتكبة حبق الصحفيني من قبل اجملموعات املتطرفة:

تنظيم داعش:
أ :القتل خارج نطاق القانون:
 - 1الصحفي عامر حسيب الشون ،منشق عن «جريدة اجلماهري» ،قتل بطلق انري مصدره تنظيم داعش أثناء قيام التنظيم ابقتحام بلدته األاترب بريف حلب
واالشتباك مع فصائل املعارضة املسلحة ،وذلك يف  /3كانون الثاين.2014 /
 - 2يف يوم اجلمعة املوافق  /1تشرين الثاين ،2013 /خطف تنظيم داعش اإلعالمي مؤيد سلوم« ،مراسل قناة أورينت نيوز» مع شقيقه على حاجز طريق
الكاستلو يف بلدة حريتان بريف حلب ،وقد أفرج تنظيم داعش عن أخيه منذ شهور عدة ،وبقي مصري مؤيد جمهوالً إىل أن أكد أحد العناصر املنشقة عن التنظيم
يف شهر حزيران ،2014 /لعائلته إن مؤيد أُعدم يف مشفى العيون حبلب عند سيطرة التنظيم على تلك املنطقة.
 - 3الصحفي األمريكي جيمس فويل ،قُتل ذحباً على يد تنظيم داعش يف
 /19آب ،2014 /وقد خطف جيمس يف  /22تشرين الثاين2012 /
مشال سوراي ابلقرب من مدينة تفتناز ،ويُعتقد أنه كان خمتطفاً لدى جملس
شورى اجملاهدين الذي ابيع تنظيم داعش فيما بعد.
بتاريخ  /19آب ،2014 /نشر التنظيم تسجيالً مصوراً على اإلنرتنت
بعنوان «رسالة إىل أمريكا» ،يزعم فيه ذبح الصحفي على يد أحد عناصر
داعش ،وذكر فيه إن قتل جيمس جاء رداً على الضرابت اجلوية األمريكية
لقوات التنظيم يف العراق ،وهدد التنظيم يف الشريط ذاته بقتل الصحفي
األمريكي اآلخر ستيفن سوتلوف الذي حيتجزه ،والذي مت اختطافه بسوراي
يف  /4آب 2013 /يف حلب ،قرب احلدود مع تركيا ،لكن خرب خطفه
بقي سراً ،وبقى يف عداد املفقودين إىل أن كشف التنظيم عن خرب اختطافه.

الصحفي األمريكي جيمس فويل

 - 4قتل الصحفي األمريكي ستفني سوتلوف على يد تنظيم داعش ،حيث بث التنظيم تسجيالً مصوراً بعنوان «رسالة اثنية إىل أمريكا» يف  /2أيلول،2014 /
ويظهر فيه ستيفن راكعاً على ركبتيه ومرتدايً قميصاً برتقالياً ،وإىل جانبه مسلح ملثم حيمل سكيناً ،ويُدين امللثم التدخل األمريكي يف سوراي والعراق قبل إعدام
سوتلوف ذحباً ،مث يُهدد يف التسجيل بتصفية رهينة بريطاين يُدعى دافيد هانيس ،علماً أن خرب اختطاف سوتلوف بقي طي الكتمان بعد اختطافه يف الشمال
السوري يف حلب بتاريخ  /4آب ،2013 /قرب احلدود مع تركيا.
ب :اخلطف واالعتقال:
طف من قبل تنظيم داعش يف تل رفعت بريف حلب يف  /25متوز ،2013 /ومايزال مصريه جمهوالً.
 - ١اإلعالمي عبيدة بطل ،مراسل تلفزيون أورينت نيوزُ ،خ َ
طف من قبل تنظيم داعش يف  /11آب ،2013 /ومايزال مصريه جمهوالً.
 - ٢أمحد فياض ،مراسل القناة اإلخبارية السورية يف مدينة الرقةُ ،خ َ
 - ٣مي الزروك «إعالمي ومسؤول راديو أان»ُ ،خطف من قبل تنظيم داعش يف الرقة بتاريخ  /1تشرين األول ،2013 /وبعد اعتقاله قام عناصر التنظيم ابقتحام
مكتب مؤسسة أان ومصادرة أجهزة البث واملعدات اخلاصة ابملكتب ،ومايزال مصريه جمهوالً.
 - ٤املراسل الصحفي إسحاق خمتار ،موريتاين اجلنسية  -مراسل قناة سكاي نيوز ،مت اختطافه من قبل تنظيم داعش أثناء تغطيته لألحداث امليدانية مشايل مدينة
حلب يف  /15تشرين األول ،2013 /ومايزال مصريه جمهوالً.
 - ٥املصور الصحفي مسري كساب /لبناين /يعمل ضمن فريق قناة سكاي نيوز /مت اختطافه من قبل تنظيم داعش أثناء تغطيته لألحداث امليدانية مشايل مدينة
حلب يف  /15تشرين األول ،2013 /ومايزال مصريه جمهوالً.
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الصحفي الربيطاين جون كانتلي

 - ٦الصحفي الربيطاين جون كانتلي ،كشف تنظيم داعش عن احتجازه،
وذلك عرب بثه شريطاً مصورأ عرب مواقع اإلنرتنت يف  /18أيلول،2014 /
بعنوان “استمعوا إىل رسائل الرهينة الربيطاين جون كانتلي“ ،فيما بدا
التصريح القسري للصحفي رسالة حتذير من خوض حرب ضد التنظيم ،كما
أرغمه التنظيم على الظهور جمدداً يف شريط فيديو دعائي من مدينة عني
العرب «كوابين» بريف حلب ،اليت يسيطر التنظيم على أجزاء منها ،وذلك
لتسويق روايته عن األوضاع يف املدينة .وقد مت بث مقطع الفيديو بتاريخ /27
تشرين الثاين ،2014 /وذلك يف انتهاك آخر حلقوق كانتلي الذي كان قد
خطف يف الشمال السوري منذ تشرين الثاين  ،2012وقد سبق له أن ظهر
يف مقاطع أُخرى بثها التنظيم.

 - 7املصور والصحفي الرتكي ،بنيامني آيغون« ،مراسل صحيفة ملييت الرتكية» ،خطف من قبل عناصر تنظيم داعش على احلدود السورية الرتكية يف بداية شهر
كانون األول ،2013 /وأفرج عنه الحقاً يف  /5كانون الثاين.2014 /
 - 8الصحفيان االسبانيان ،خافيري إسبينوزا ،وريكاردو غارسيا فيالنوفاُ ،خطفا يف تل أبيض مبحافظة الرقة من قبل تنظيم داعش يف  /16أيلول،2013 /
بينما كاان يستعدان ملغادرة البالد بعد أسبوعني من العمل يف سورية .وبقي األمر طي الكتمان إىل أن أعلنت صحيفة «إل موندو» اإلسبانية وعائلتامها عن خرب
اختطافهما يف مؤمتر صحفي عقد يف  /10كانون األول ،2013 /وقد أفرج عنهما بعد حنو ستة أشهر يف  /29آذار.2014 /
 - 9الصحفي حممد السلوم «رئيس حترير جملة الغرابل» ،أُفرج عنه يف كفر نبل بريف إدلب ،من قبل تنظيم داعش يف  /4كانون الثاين ،2014 /وذلك بعد
اعتقاله ألايم عدة.
 -10املخرج واملصور عمر اخلاين ،اعتقل للمرة الثانية على يد تنظيم داعش يف  /20كانون األول ،2013 /يف املركز الثقايف مبدينة اتدف يف ريف حلب ،على
خلفية مطالبته اإلفراج عن زوجته «أمريكية اجلنسية» ،حيث اعتقل معها للمرة األوىل حنو شهر يف  /5آب ،2013 /فيما بقيت هي رهن االختطاف منذ ذلك
احلني ،وقد أُفرج عنه يف  /23كانون الثاين.2014 /
 - 11الصحفي اإلسباين مارك مارخينيداس ،مراسل صحيفة «إلبرييوديكو» ( )El Periodicoاإلسبانية ،خطف على يد تنظيم داعش أثناء مروره على
أحد احلواجز التابعة هلم يف ريف محاة بتاريخ  /4أيلول ،2013 /وأُفرج عنه بعد حنو ستة أشهر ،حيث مت تسليمه للقوات الرتكية على احلدود السورية الرتكية
يف  /2آذار.2014 /
 - 12الصحافيان الفرنسيان يف إذاعة «أورواب  ،»1ديدييه فرنسوا 53 ،عاماً ،واملصور إدوار الياس 23 ،عاماًُ ،خطفا يف  /6حزيران ،2013 /من قبل تنظيم
داعش مشال حلب بعد أن عربا احلدود الرتكية السورية ،وأطلق سراحهما بعد حنو  10أشهر من االحتجاز برفقة صحفيني فرنسيني آخرين يف  /18نيسان/
.2014
 -13املصور الفرنسي بيار تورس ،والصحفي الفرنسي نيكوال هينان 37 ،عاماً ،اختطفا يف  22حزيران ،2013 /من قبل تنظيم داعش يف الرقة ،إال أن األمر
بقي طي الكتمان احرتاماً لرغبة العائلتني ،وإىل أن أعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية ،يوم األربعاء  /9تشرين األول 2013 /عن اختطافهما ،وكان هينان يف يوم
اختطافهما يُعد تقريراً لصاحل جملة «لو بوان» ( )Le Pointوقناة «أريت» ( ،)Arteوتوريس يعتزم تغطية انتخاابت حملية تنظمها مدينة الرقة.
أفرج عنهما الحقاً مع صحفيني فرنسيني آخرين يف  /18نيسان.2014 /
 -14مراسل قناة اجلزيرة الفضائية عمر اهلزاع واملعروف إعالمياً ابسم «عمار احلاج» ،خطف بدير الزور يف  /10نيسان ،2014 /من قبل تنظيم داعش على
حاجز “سد تشرين” ابلرقة أثناء توجهه براً إىل تركيا ،وأُفرج عنه الحقاً يف  /10متوز.2014 /
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 -15املصور الدامناركي دانيال راي أوتوسني ،أفرج عنه تنظيم داعش يف  /19حزيران ،2014 /بعد أن
مت اختطافه يف الشمال السوري ،يف  /17نيسان ،2013 /ويُذكر أن عائلته تكتمت على خرب اختطافه
حينها خوفاً على حياته.
 - 16اختفى الطاقم الصحفي لقناة روداو الناطقة ابللغة الكردية :الصحفي فرهاد محو ،واملصور :مسعود
عقيل يف ريف القامشلي ،حيث انقطعت أخبارمها يوم اإلثنني يف  /15كانون األول ،2014 /أثناء عودهتم
من تل كوجر.
اليعربية الدويل ،فيما وردت مزاعم من
حيث مت اختطافهم من قبل حاجز مؤقت لتنظيم داعش على طريق ُ
مصادر موثوقة لعائلتهم وإلدارة القناة أن الصحفيان ،مت نقلهما بعدها إىل تل محيس يف ريف القامشلي ،اليت
تقع حتت سيطرة التنظيم ،مث مت نقلهما إىل مدينة الشدادي يف ريف احلسكة الستكمال التحقيق معهما.

لطاقم الصحفي لقناة روداو

ب :االعتداء على املمتلكات:
 - 1قامت جمموعة مسلحة من عناصر تنظيم داعش ،ابقتحام مكتب وكالة األانضول يف منطقة الشيخ جنار حبلب يف  /21كانون الثاين ،2014 /حيث قامت
بسرقة األجهزة واملعدات ،مبا فيها أجهزة البث ،مث غادرت املكان بعد أن عبثت مبحتوايته ،بينما كان طاقم الوكالة يف هذه األثناء يقوم بتغطية إخبارية يف منطقة
أخرى من مدينة حلب ،كما استولت اجملموعة على سيارتني اتبعتني للمراسلني احملليني.
 - 2مت إغالق مكتب قناة دير الزور الفضائية يف مدينة دير الزور ،من قبل تنظيم داعش حتت هتديد السالح يف  /31متوز ،2014 /وصادر معداهتا ،األمر
الذي دفع أعضاء فريق العمل لتقدمي استقالتهم ،كما فرض شروطاً عدة للعمل اإلعالمي يف املدينة أمهها:
 -1االعرتاف بـ “دولة اخلالفة” ،واملبايعة بيعة عوام جلميع الراغبني ابالستمرار يف العمل.
 -2االعرتاف مبصطلح “الدولة اإلسالمية” وكل تسمية أخرى كـ “تنظيم الدولة” أو “ما يسمى ابلدولة” أو “داعش” هي تسمية مرفوضة متاماً.
 -3االمتناع عن التعامل مع القنوات اإلعالمية املتلفزة بشكل قطعي ،وعدم املشاركة ابملداخالت عليها.
 -4يسمح إبعطاء الصور واألخبار العاجلة للوكاالت بشكل فوري ،أما التقارير املصورة ومقاطع الفيديو أو التقارير املكتوبة ،فيجب إرساهلا وأخذ موافقة
املكتب اإلعالمي لتنظيم داعش قبيل إرساهلا.
ج :انتهاكات أخرى:
بتاريخ  /19تشرين الثاين ،2014 /أصدر تنظيم داعش بياانً يتضمن جمموعة ضوابط عامة للصحافيني احملليني العاملني ضمن نطاق سيطرة تنظيم داعش ،توجب
جتنّب الفضائيات احمللية والعاملية ،كما متنع منعاً ابتًّ التعامل مع قنوات «اجلزيرة» و»العربية» و «أورينت» ،واضعة من خيالف هذا البند حتت طائلة املسؤولية.
يف املقابل مسح التنظيم لصحافييه ابلتعامل مع وكاالت األنباء العاملية (رويرتز -فرانس برس -أسوشييتد برس) ،مع ضرورة أن يكون عمل الصحافيني حتت
إشراف املكاتب اإلعالمية يف مناطقه حصراً ،واختُتم البيان أب ّن هذه الضوابط ليست هنائية ،وإمنا قابلة للتغيري حبسب الظروف ودرجة تعاون الصحافيني والتزامهم
مع املكاتب اإلعالمية.
رابط البيان الذي أصدره تنظيم داعش ،يتضمن جمموعة ضوابط عامة للصحافيني احملليني العاملني.
جبهة النصرة:
أ :اخلطف واالعتقال:
 - 1زكراي حاج مجو ،مراسل موقع «يكييت ميداي اإللكرتوين» ،اختطف من قبل عناصر جبهة النصرة ،وذلك بني قرييت اليابسة وتل أخضر قرب تل أبيض بريف
الرقة يف  /21آب 2013 /حيث كان حاج مجو يغطي اشتباكات بني مقاتلني أكراد وعناصر من جبهة النصرة.
 - 2مت إطالق سراح الصحفي األمريكي بيرتثيو كورتيس من قبل جبهة النصرة يف  /24آب ،2014 /بعد أن مت خطفه منذ حنو عامني ابلقرب من احلدود
الرتكية ،وقد أعلن وزير اخلارجية األمريكي جون كريي يف بيان رمسي عن ذلك ،حيث مت تسليمه إىل قوات حفظ السالم الدولية يف مرتفعات اجلوالن ،اليت تقع
حتت السيطرة اإلسرائيلية.
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ب :انتهاكات أخرى:
يوم السبت  /19كانون األول ،2014 /بدأت دار القضاء بريف إدلب إبرسال طلبات امتثال لإلعالميني الذين انتقدوا أعمال النصرة خالل أحداث معركتها
األخرية يف ريف إدلب ضد جبهة ثوار سوراي وحركة حزم.
وقد مت تبليغ  21إعالمياً وانشطاً مدنياً من سكان قرى جبل الزاوية يف ريف إدلب اجلنويب ،بشكل مباشر يف أماكن إقامتهم ،ومت هتديدهم ابالعتقال يف حال
مل يقوموا مبراجعة دار القضاء.
يف اليوم التايل قام املبلَغون مبوجب املذكرة مبراجعة دار القضاء التابعة لتنظيم جبهة النصرة يف قرييت البارة ،ودير سنيل ،ومت توقيفهم لنحو  22ساعة ،وبعدها
مت اإلفراج عنهم.
وهذه وثيقة قضائية صادرة عن حمكمة دير سنبل يف ريف حمافظة إدلب حتمل استدعاءً من قبل جبهة النصرة ألحد الناشطني ويُدعى حممد أديب احلمود.

سادساً :فصائل املعارضة املسلحة:
أ :القتل خارج نطاق القانون:
 – 1بتاريخ  /14نيسان ،2014 /قتل ثالثة من فريق قناة املنار ،وهم املراسل محزة احلاج حسن ،واملصور حممد منتش ،والتقين حليم علوه ،وذلك إثر إطالق
النار من قبل مسلحي املعارضة املسلحة على موكب سيارات من ضمنها سيارة اتبعة للقناة أثناء دخوهلم بلدة معلوال يف ريف دمشق ،وذلك حبسب رواية
احلكومة السورية.
تبني الحقاً لفريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،ومن خالل فحص الصور واملقاطع أن فريق املنار كان برفقة مسلحني من القوات احلكومية ،وأن السيارتني
اللتني كانوا يستقلوهنما ال يوجد عليهما شعار للقناة أو للصحافة ،ويُشتبه يف أن بعض أفراد فريق املنار كانوا مسلحني حينها ،إذ نُشر فيما سبق صورة ملراسل
املنار محزة احلاج حسن وهو حيمل صاروخاً ويرتدي زايً عسكرايً.
صورة ملراسل املنار محزة احلاج حسن أثناء نقله صاروخاً
ب :اإلصاابت:
 - 1أصيب كل من مصور وكالة ساان جورج أورفليان ،ومراسل قناة اإلخبارية السورية بنيامني درويش ،واملصور جورج ديالبو ،ومراسل التلفزيون السوري ،شادي
حلوة واملصور أمحد سليمان ،بنريان مقاتلي املعارضة املسلحة ،وذلك أثناء تغطيتهم االشتباكات املسلحة يف حي املعصرانية حبلب يف  /9شباط.2014 /
صورة شادي حلوة
 - 2أُصيب عبد الغين اجلاروخ «مراسل قناة مسا» املوالية للحكومة السورية أثناء تغطيته أحداث املعارك يف جبل األربعني بريف إدلب ،وذلك أثناء صعوده إىل
أحد األبنية لتصوير القوات احلكومية ،فتفاجأ بوجود املسلحني ضمن البناء ،فقام برمي نفسه من البناء يف  /25أاير.2014 /
ج :اخلطف واالعتقال:
 - 1اختطاف مراسل صحيفة التاميز الربيطانية أنثوين لويد ،واملصور جاك هيل ،ومرافقهما حممود الباشا ،وتعرضهما للضرب واالبتزاز من قبل عناصر من كتيبة
املدعو «حكيم عنزة» اليت تنتمي إىل «اجلبهة اإلسالميّة» ،كان ذلك يف  /15أاير ،2014 /أثناء عبورهم من مدينة تل رفعت بريف حلب متجهني إىل تركيا.
أُصيب أنثوين على إثرها بطلق انري يف ساقه أثناء حماولته اهلروب ،وما لبثت أن تدخلت عناصر أخرى من اجلهة اخلاطفة ذاهتا «اجلبهة اإلسالميّة» ،وقامت
بتحريرهم بعد بضع ساعات على ذلك.
 - 2خطف الصحفي خالد خلف «مراسل صحيفة سراج برس» ،من قبل فصيل عسكري اتبع للمعارضة املسلحة يف قرية الرتنبة التابعة لسراقب بريف إدلب
يف  /12تشرين األول ،2014 /وذلك للتحقيق معه يف مسألة أمنية ال تتعلق ابلعمل الصحفي حبسب ما أوضح خالد على صفحته الشخصية بعد اإلفراج
عنه يف  /22تشرين األول.2014 /

سابعاً :أبرز االنتهاكات املرتكبة حبق الصحفيني من قبل مجاعات مسلحة مل حتدد هويتها:

أ :القتل خارج نطاق القانون:
قتل حممد عبد اجلليل القاسم «مراسل اجلزيرة نت» ،يف ريف إدلب بواسطة كمني نفذته جهة مل نتمكن من حتديد هويتها ،وذلك أثناء عودته من تغطية إعالمية
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بريف إدلب الشمايل ،مساء يوم األربعاء يف  /10أيلول.2014 /
وقد كان برفقة أبو علي قائد كتيبة «أصحاب اليمني» التابعة لفيلق الشام أثناء عودهتم من بلدة الغدفة بريف إدلب من أجل تنسيق انضمام الكتيبة للفيلق
اخلامس ،حيث كان القاسم يغطي احلدث إعالمياً ،وعند وصول السيارة للطريق الواصل بني قرييت الغدفة وأبو دفنة قام جمهولون بفتح النار عليهم ،ما أدى إىل
مقتل كل من القاسم وأبو علي على الفور.
و حممد القاسم البالغ من العمر  24عاماً ،كان قد انضم لفريق املراسلني املتعاونني مع اجلزيرة نت مطلع العام احلايل ،وغطى العديد من التقارير من ريف إدلب
املشتعل ،كما كان يزود عدداً من املواقع اإلخبارية والوكاالت الصحفية بتقارير وأخبار من إدلب ،منها راديو روزنة.
ب :اخلطف:
• الفنان التشكيلي واملصور حممد وائل سعيّد 40 ،عاماً ،خريج كلية الفنون اجلميلة اختصاص التصوير عام  ،1996وهو مصور ضوئي حمرتف ومهتم ابلتصوير
الفوتوغرايف للمناطق السورية ،ويعمل خمرجاً فنياً يف جريدة تشرينُ ،خطف وائل بتاريخ  /1كانون الثاين ،2013 /قرابة الساعة السادسة والنصف صباحاً أثناء
توجهه من مكان عمله يف جريدة تشرين إىل منزله الكائن يف عدرا العمالية ،وذلك من قبل جهة جمهولة مل نستطع حتديد هويتها حىت اآلن ،وال توجد معلومات
عن مصري حممد.
خطف من قبل مجاعة مسلحة مل حيدد هويتها ابلقرب من جسر دركوش يف  /5نيسان ،2014 /بينما كان
 - 2عالء الدين اليوسف ،مراسل اجلزيرة يف إدلب
َ
يف طريقه إىل كسب لنقل األحداث هناك ،ومن مث أطلق سراحه يف  /12نيسان ،2014 /بعد تعرضه للتهديد والضرب والتعذيب ،وقد مت التحفظ على هوية
اخلاطفني حرصاً على سالمته.
ج :اإلصاابت:
تعرض مصور وكالة «رويرتز» حممد عبد هللا ،إلطالق انر من قبل مسلحني جمهولني ،وذلك يف املرج ابلغوطة الشرقية أثناء عودته إىل منزله من املكتب اإلغاثي
 ّيف  /21نيسان.2014 /
 اإلعالمي زكي اإلدليب مراسل قناة «األورينت» ،أُصيب إثر حماولة اغتياله عن طريق زرع عبوة انسفة يف سيارته من قبل مجاعة جمهولة ،مل نتمكن من حتديدهويتها حىت اآلن ،وذلك يف مدينة بنش بريف إدلب يف  /29أيلول ،2014 /وقد أُصيب اإلدليب جبروح عديدة منها إصابة يف العمود الفقري ،ومت نقلهُ إىل
مشفى ميداين للعالج.
ح :االعتداء على املمتلكات:
أحرق مسلحون ملثمون مل تستطع حتقيقاتنا كشف هويتهم حىت اآلن ،مكتب وكالة «شهبا برس اإلخبارية» ،الواقع يف حي السكري يف  /2نيسان،2014 /
مستغلني مغادرة مراسل الوكالة مكتبه ،حيث تسللوا إىل املكتب ،وأحرقوه مبا فيه من معدات وأاثث.

اثمناً :شكر وتقدير:
كل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء الصحفيني املعتقلني الذين سامهت إفاداهتم بشكل مهم يف هذا التقرير الذي أنمل أن يساهم يف تسليط الضوء على قضية
الصحفيني املعتقلني والضغط لإلفراج عنهم وحتييدهم عن النزاع ،وحماسبة كافة مرتكيب االنتهاكات.
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