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أوال : عرض حول أبرز انتهاكات حرية اإلعالم خالل ثالثة سنوات 
االعالميين   بحق  سوريا  في  والجرائم  االنتهاكات  افظع  ارتكاب  يستمر 
من قبل عدة أطراف مسلحة دخلت في السنة االخيرة كمنافس قوي للنظام 
السوري ، والذي مازال يعد الطرف األبرز واالقوى في سلسة الجرائم 
 ، ومهنيته  االعالمي  العمل  حرية  على  سلبا  انعكس  الذي  االمر  تلك، 
فاالعالميون في سوريا  هم ضحايا قتل وتعذيب واعتقال وخطف وتهديد 
االعالمي من  العمل  بات  ان  الى   ، للحريات  ومالحقة وتضييق وكبت 
اخطر المهن في سوريا، ال سميا مع استمرارتصاعد وتيرة العنف في 
النزاع المسلح الدائرمنذ اكثرمن ثالثة سنوات ولغاية يومنا هذا ، اضافة 
الى اتساع رقعة المناطق التي يتقاسم فيها أطراف النزاع السيطرة عليها.
وحتى نتخيل حجم الكارثة التي أصابت العمل اإلعالمي في سورية البد 
المريعة خالل ثالث سنوات من عمر  الحقائق واألرقام  من استعراض 

الثورة في سورية 

شهر  نهاية  حتى  السورية  الثورة  بداية  منذ  الحكومية  القوات  قتلت  فقد 
نيسان 2014 مااليقل عن 328 اعالميا مابين مصور و صحفي ومواطن 
 16 بينهم  من   ، أجنبيا  إعالميا   12 بينهم  من  إعالمي  وناشط  صحفي 
إعالميا في شهر نيسان الماضي وحده بينهم 3 تم تعذيبهم حتى الموت .

اعتقلت القوات الحكومية مااليقل عن 848 إعالميا و قد تعرضوا للتعذيب 
بشكل قاسي وقتل منهم 19 إعالميا بسبب التعذيب في مراكز االحتجاز 
النظامية أو غير النظامية وآخرهم الصحفي العامل في قناة فلسطين بالل 

أحمد بالل .

5 أيار 2014 اإلثنني 

اليوم العالمي لحرية اإلعالم في سورية !

التقرير يتضمن :

عرض حول أبرز انتهاكات حرية اإلعالم خالل 

ثالثة سنوات 

انتهاكات حرية اإلعالم في شهر نيسان
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بينما قتل تنظيم دولة العراق والشام االسالمية التابعة للقاعدة مااليقل عن 13 إعالميا واعتقل 42 آخرين تم االفراج عن 
19 منهم ومازال 23 منهم مخطوفين او معتقلين .

قتلت المعارضة المسلحة  مااليقل عن 8 إعالميين بينهم إعالميين عاملين لدى الحكومة السورية  بينما تم اعتقال وخطف 
أكثر من 37 آخرين

أدت عمليات القتل و التعذيب و الخطف تلك إلى هروب المئات من اإلعالميين خارج البالد بعد ان ادركوا استحالة عملهم 
في داخل سورية نتيجة لعدة اسباب من اهمها فقدانهم االمن والحرية والبيئة المناسبة لالستمرار ، هذا يعني أننا بتنا 
المزيد كل يوم ، كما  الساحة االعالمية ومازالت تفقد  الذين فقدتهم  نتحدث عن نزيف مستمر وعن مئات االعالميين 
اليمكن تجاهل حاالت القتل والخطف بحق االعالميين االجانب االمر الذي دفع وكاالت االعالم االجنبية الى منع مراسليها 

وتحذيرهم من الدخول لسوريا ، كل ذلك يضعنا أمام واقعا اعالميا متدهورا ومتأزما بكل المعايير .

وبكلمات أخرى يمكن تلخيص الواقع االعالمي في بعض المناطق الساخنة في بضعة نقاط : 
- تعاني الساحة االعالمية  السورية من فراغا كبيرا متزايدا وانعدام البيئة المناسبة للعمل الصحفي الحر ،نتيجة الستمرار 
وتصاعد اعمال العنف المرتكبة بحق االعالميين من كافة االطراف المسلحة وعلى رأسها القوات الحكومية وتنظيم دولة 

العراق والشام .

- النظام السوري يتصدر بفارق شاسع كم ونوع الجرائم المرتكبة بحق االعالميين ، اذا يكاد اليمر شهردون تسجيل حالة 
أو اكثر العالميين قضوا تعذيبا حتى الموت في السجون ، اضافة الى العشرات منهم الذين مازالوا رهن االعتقال التعسفي 

، ولم تتغير سياسته الممنهجة في استهدافهم بالقتل المباشر ومالحقتهم والتضييق عليهم . 

- تصاعد ظاهرة االعالم الحربي في مقابل تراجع االعالم المدني الحر ، السيما في االعالم  السوري الرسمي ، حيث 
انتشرت في الفترات السابقة الترويج لفكرة االعالمي المسلح او المقاتل ، حيث حاول بعضهم الجمع بين مهنة االعالم 
والمقاتل في نفس الوقت ، وهذا مخالف ألبسط مبادئ العمل اإلعالمي وقد تجلى ذلك من خالل نشر صور لبعضهم يحملون 
السالح متفاخرين بذلك او نشر صور مشاركتهم  في عمليات عسكرية ، وهذا ينسحب على الكثيرمن اعالميي المعارضة 

المسلحة خصوصا بعد ان اضطر الكثير منهم الى االنتساب الى الكتائب المسلحة طلبا للحماية واالمن .

-  استطاع تنظيم دولة العراق والشام التابع للقاعدة ان يفرض قوانينه بقوة في المناطق التي يسيطر عليها السيما في مدينة 
الرقة مؤخرا وبعض بلدات الريف الحلبي ، من خالل اتباع سياسة ممنهجة لتكميم االفواه وكبت الحريات التقل قسوة عن 
التي يتبعها النظام السوري بحق االعالميين ، قتل –تعذيب –خطف –مالحقة وتضييق ، االمر الذي أدى ببعض الناشطين 
الى اطالق حملة اعالمية  تحت شعار » الرقة تذبح بصمت » لتسليط الضوء على مايحدث من جرائم وانتهاكات في الرقة 
، في المقابل  توعد التنظيم القائمين على الحملة بالقتل بتهمة الكفر والعلمانية وشن حمالت اعتقاالت ومداهمة لمقاهي 

االنترنت .

- يالحظ مؤخرا التدهور الكبير الذي تشهده حرية اإلعالم في األراضي السورية الخاضعة لسيطرة حزب االتحاد الديمقراطي 
الكردي،اذ ال يتوانى الحزب وأتباعه عن اعتقال و مالحقة  االعالميين وتعرضهم للضرب والتعذيب وتهديدهم وفي بعض 
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الحاالت يصل االمر الى حد نفيهم الى كوردستان العراق بتهمة الخيانة والعمالة ، بهدف إسكات األصوات الحرة األخرى 
وتخويف بقية الفاعلين في قطاع األخبار.

تؤكد  الشبكة السورية لحقوق االنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لهيئات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم 
من أجل الضغط على صناع القرار حول العالم اليقاف نزيف اإلعالميين في سورية وبهدف تسليط الضوء بشكل أكبر 
على معاناة اإلعالميين السوريين ،كماتؤكد الشبكة السورية لحقوق االنسان إدانتها لجميع االنتهاكات بحق حرية العمل 
االعالمي ونقل الحقيقة  من أي طرف كان ومهما تفاوت نوعها او حجمها ، وضرورة احترام حرية العمل االعالمي 
والعمل على ضمان سالمة العاملين فيه وإعطائهم رعاية خاصة ، مع محاسبة المتورطين في االنتهاكات بحق الصحفيين 

والناشطين اإلعالميين .
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أوال : القتـــل:
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 19  اعالميا يتوزعون إلى : 
القوات الحكومية : قتلت  16  )بينهم 3 اعالميين عذبوا حتى الموت، 

واعالمي دون سن ال18 سنة(  
المجموعات المسلحة : قتل 3 اعالميين  بيد المعارضة المسلحة  

ثانيا : االعتقال أو الخطف:
سجلنا 14  حاالت مابين خطف واعتقال ، إضافة إلى اطالق سراح 4 

صحفيين أجانب ، وهم يتوزعون كما يلي ::  
االعتقال :  لم تسجل حاالت اعتقال بيد القوات الحكومية

.  pyd الخطف :  خطف  4  اعالميين بيد قوات حزب االتحاد الديمقراطي ال
العراق والشام و 3 اعالميين  تنظيم دولة  بيد  في حين سجل خطف 5 
بيد جبهة النصرة، و 2  بيد مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها )عذب 

وضرب احدهما(
دولة  تنظيم  لدى  مخطتفين  كانوا  أجانب  4 صحفيين  سراح  أطلق  كما 

العراق والشام منذ عدة شهور

ثالثا: االصابات:
تم تسجيل  اصابة  15  من االعالميين، يتوزعون إلى : 

القوات الحكومية : أصابت 10  اعالميين
الجماعات المسلحة  : أصيب 5 اعالميين، احدهما أصيب نتيجة االعتداء 

عليه بالضرب من قبل جماعات مسلحة لم تحدد هويتها  

رابعا : اإلعتداء على الممتلكات:
تم مداهمة محترف لفنان تشكيلي من قبل رجال االمن ، فيما قصف مركز 
اعالمي في حلب من قبل القوات الحكومية ، كما احرق مركزا اعالميا 
بيد ملثمين مجهولين في حلب ، اضافة الى مداهمة منزل اعالمي من قبل 

.)YPG( وحدات حماية الشعب

مقتل   19 اعالميا  و14  مابني خطف 

واعتقال و إصابة 15  ومداهمة وتدمير 4 

مراكز

تتوزع أنواع االنتهاكات بحق اإلعالميني لهذا 

الشهر على النحو التالي : 

 أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في شهر نيسان لعام 2014



   www.sn4hr.org                                                                                                                      info@sn4hr.org

5

التقرير  تفاصيل 
ألف : االنتهاكات من قبل القوات الحكومية : 

قتلت القوات الحكومية 16 اعالميا بينهم 3 عذبوا حتى الموت في المعقالت واعالمي قتل بالقصف دون سن ال18سنة ، 
فيما اختطفت قوات حزب االتحاد الديمقراطي ال pyd    4 اعالميين ، نفت 2 منهم خارج البالد واطلقت سراح الثالث 
بعدة عدة ايام ، أما الرابع فحكمت عليه بالسجن 15 سنة بتهمة االرهاب ، كما قصفت القوات الحكومية مركزا اعالميا 
في حين داهم رجال االمن محترف فنان تشكيلي بدمشق، اضافة الى مداهمة منزل اعالمي من قبل وحدات حماية الشعب 

)YPG(،  كما أصيب  10 اعالميين بنيران القوات الحكومية  أثناء تغطية االشتباكات .  

تفاصيل األحداث :
نبدأ مع األحداث الدموية األبرز ، فقد قامت القوات الحكومية بتعذيب 3 اعالميين حتى الموت وهم : 

بالل أحمد بالل  »مخرج في قناة “فلسطين اليوم” قضى  تحت التعذيب في سجن صيدنايا قبل 4 أشهر ، ولم يعلن عن ذلك 
اال بتاريخ ) 4/29(  ، حيث كان معتقال من قبل االمن الجوي بدمشق بتاريخ 2012/9/13 ، ومن ثم أصدرت المحكمة 

الميدانية العسكرية حكماً عليه بالسجن لمدة 15سنة . 
و الفنان التشكيلي فادي عبدهلل مراد قضى تحت التعذيب في أفرع األمن منذ نحو ستة شهور ولم يتم التاكد من ذلك اال بتاريخ 
)4/7( بعدان سلم رجال االمن  هويته الشخصية لذويه، ويذكر ان فدي كان قد اعتقل بتاريخ 2013/1/8 أثناء عودته من 

عمله على أوتوستراد المزة في دمشق ولم تستطع عائلته معرفة أي خبر عنه طيلة فترة االعتقال  
و كنان زكوان األتاسي من مؤسسي شبكة قناة الجزيرة الحمصية«قضى تحت التعذيب في في الفرع 248 التابع لالستخبارات 
العسكرية بدمشق بعد اعتقاله على أحد حواجز فرع الجوية في حمص بتاريخ 2012/11/14 ولم يعلم ذووه نبأ استشهاده 

حتى تاريخ 2014/3/9  حينما اتصل رجال المخابرات بأهل الشهيد وطلبوا أن يأتوا الستالم أوراق الشهيد 
كما استمرت عمليات قتل االعالميين أثناء تغطيتهم االحداث وهم : 

االعالمي البارز محمد معاذ عبدالرحمن » ابو مهدي«  نتيجة اصابته بالقصف بصاروخ ارض ارض  في كفرزيتا بريف 
حماة) 4/25( ويذكر انه دون سن ال18 سنة، و محمد قاسم الشبيب مراسل شبكة »جبل الزاوية اليوم« )4/3( اثناء تغطية 
االحداث في جسر الشغور بريف ادلب ، و سليم عكاشة »أبو موفق« خالل تغطيته األحداث الميدانية في المليحة بريف 
دمشق ) 4/5( ،و أوفا عبدالصمد »من مؤسسي صفحة HOMS« نتيجة انفجار سيارة في حمص المحاصرة كانت تعد 
لفك الحصار عن حمص وصادف وجوده بالقرب من مكان االنفجار)4/6( ، و محمد الرويسي  خالل تغطيته المعارك في 
ريف القنيطرة )4/7( ، و أحمد محمد يحيى بالقصف أثناء تغطية االحداث في حي الراشدين )4/10( ، و محمد حسني 
البرم بالقصف  أثناء تغطية األحداث بريف القنيطرة )4/11( ، و يحيى نقرش نقرش » أبو حمزة الضميري« بالقصف 
العشوائي )4/12( اثناء تغطيته االحداث في القلمون بريف دمشق، ويذكر انه عضو المكتب االعالمي والسياسي في المدينة 
ومدير في مجلة البركة بالشباب ،  و توفيق اسماعيل الحسين » أبو أسماعيل الديري » ) 4/15( بعد إصابته بطلق ناري في 
الرأس اثناء تغطيته االشتباكات في مدينة ديرالزور، و سامر دلول »ابو فوزي« في جب الجندلي بحمص نتيجة القصف ) 
4/19( ، و أحمد محمد حاجو بالقصف اثناء تغطيته االحداث قرب مدرسة الحكمة بالراشدين في حلب ) 4/20( ، و أحمد 
عبد الكريم »أبو الفتح الصاخوري« بالقصف اثناء تغطيته االحداث في طريق اإلنذارات بحلب ) 4/21( ،وعبد القادر عبد 

العزيز موحد في سرمين بريف ادلب بالقصف الجوي على المدينة) 4/26( .
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فيما خطف : 
مراسل قناة )روداو( في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة  محمد محمود بشار )4/23( ، من قبل قوات االسايش التابعة 

لحزب االتحاد الديمقراطي )PYD( ومن ثم افرجت عنه بتاريخ )4/28( .
كما خطفت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها »مؤسسة عوائل شهداء YPG« في القامشلي، مراسل قناة روداو »بيشوا 
بهلوي«، ومراسل قناة أورينت نيوز »رودي  ابراهيم«) 4/19(  ، و من ثم قامت بنفيهم إلى إقليم كردستان العراقوهددتهم 
بالقتل في حال رجوعهم إلى سوريا ، ويذكر انه تم اعتقالهما في وقت سابق من قبل أجهزة أمن النظام، وتم توقيفها سابقاً 

.)PYD( من قبل حزب االتحاد الديمقراطي
في المقابل قامت وحدات حماية الشعب )YPG(بتهديد الصحفي جومرد حمدوش مراسل قناة روداو في عفرين باالعتقال 
والنفي خارج البالد  إذا استمر في تغطية األخبار، كماداهمت منزله وعبثت فيه، ماأدى الى توارى حمدوش عن األنظار 
لعلمه أن منزله تحت المراقبة.  )4/24( وفي حادثة سابقة في 29 يناير/كانون الثاني منعته األسايش من العمل كصحفي 

في منطقة عفرين بتاريخ 2014/1/29.
فيما داهمت عناصر من المخابرات الجوية السورية محترف الفنان التشكيلي الباارز يوسف عبدلكي في دمشق وعبثت 
بمحتوياته ) 4/14( ويُعتبر عبدلكي من أبرز الشخصيات الثقافية السورية التي تعرضت للكثير من التضييق واالعتقال 

لمرات عديدة 
وقصف قوات النظام مكتب »شبكة شام اإلخبارية« في مدينة حلب  القديمة )4/14(  مما ادى الى اضرارمادية كبيرة 

كما حكمت محكمة الشعب التابعة لقوات االسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي في عفرين بريف حلب بالسجن لمدة 
15 سنة على االعالمي حميد جمال حمو)4/29( ، بتهمة االرهاب بعد ان كان معتقال لديهم منذ نحو شهرين  

كما أصيب كل من :  
االعالمي ورد الحاج »ورد الفراتي«، ثناء تغطيته االشتباكات في حي الموظفين  بدير الزور)4/2( ، ومراسلي مركز 
 ( العامرية  للمعارك في حي  تغطيتهما  أثناء  لطلقات رشاش  إثر تعرضهما  الزاجل  الطيب وعلي  حلب اإلعالمي محمد 
4/9(، و مراسل شبكة حلب نيوز حج يوسف  ،بطلق ناري أثناء تغطيته االحداث في الشيخ نجار)4/9( ، و مراسل حلب 
نيوز عبداالله الحلبي إثر سقوط قذيفة على حي المعصرانية أثناء تغطيته لألحداث هناك)4/9(، ومراسل قناة ديرالزور 
الفضائية خالد النكالوي بالقصف ) 4/9(أثناء تغطية االحداث بالقرب من مطار ديرالزور العسكري  ، واالعالمي أبو 
 )BBC( اثناء تغطيته االحداث في سهل رنكوس في القلمون ، و مصور قناة )زيد الحمصي بنيران قوات النظام )4/13
البريطانية بيارفيليب غودوين ) 4/16( بعد قصف بالهاون لمركز ايواء محسن تركاوي في حي الدبالن بحمص ويشتبه 
في تورط قوات النظام بالقصف، و أبو الفدا واالعالمي علي احمد ياسين بشظايا صاورخ فراغي أثناء تغطية االحداث في 

جب الجندلي  بحمص ) 4/21( .  

انتهاكات اخرى: 
كما انتشرت في االونة االخيرة الترويج لفكرة االعالمي المسلح او المقاتل ، حيث حاول بعضهم الجمع بين مهنة االعالم 
والمقاتل في نفس الوقت ، وتجلى ذلك من خالل نشر صور لبعضهم يحملون السالح متفاخرين بذلك او نشر صورمشاركتهم  

في عمليات عسكرية 
احدى  في  متفجر  برميل  بجانب  النصر  اصبعي  يرفع  وهو  اوس حسن  السوري  الرسمي  التلفزيون  مراسل  فمثال ظهر 

طائرات النظام الحربية ) 4/4( ويعتقد انه كان يستعد حينها اللقاء البرميل  
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كما ظهر مراسل قناة OTV طوني اوريان وهو يحمل رشاش كالشينكوف في كسب بريف الالذقية ومن ثم قام بتصوير 
نفسه في نفس المكان مع الكاميرا 

وفي تقرير مصورله يظهرطوني في موقع متقدم جداعلى الجبهة العسكرية مع رجال الجيش السوري  

باء : االنتهاكات من قبل المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة :  
قتلت المعارضة المسلحة 3 اعالميين ، فيما اطلق سراح 4 صحفيين أجانب كانوا محتجزين لدى تنظيم دولة العراق والشام 
منذ عدة أشهر ،في حين خطف 5 اعالميين مواطنين وافرج عن احدهم بعد عدة ايام ، كما خطفت مجموعات مسلحة لم 
تحدد هويتها اعالميان  وثالثة خطفوا بيد جبهة النصرة ، فيما اصيب 5 اعالميين ، وأحرق مركز اعالمي بيد ملثمين  لم 

تحدد هويتهم ، وأخيرا تعرض مصور رويترز لمحاولة اغتيال في الغوطة الشرقية 

تفاصيل األحداث :
بداية مع الحدث االبرز ، مقتل ثالثة من فريق قناة المنار وهم  المراسل حمزة الحاج حسن والمصور محمد منتش و التقني 
حليم علوه في بلدة معلوال بريف دمشق ) 4/14( حيث وجه االتهام في قتلهم الى 3 من مسلحي المعارضة ،  وكانت 
الرواية انهم اطلقوا النيران على موكب سيارات قناة المنار، في حين يتضح لفريق الشبكة من خالل فحص الصور والمقاطع 
للقناة او  التي كانوا يستقلونها اليوجد عليها شعارا  السيارة  الجيش السوري وان  المناركان برفقة مسلحين من  ان فريق 
للصحافة،.كما اصيب كل محمد قصاص و جعفر حسن من الفريق نفسه في نفس الحادثة ،  ويشتبه في كون بعض افراد 

فريق المنار كان مسلحا حينها ، اذا نشر فيما سبق صورة لمراسل المنار وهو يحمل صاروخا ويلبس زيا عسكريا

كما تم اإلفراج عن : 
عن الصحفيين الفرنسيين االربعة ديدييه فرانسوا وإدوارد إلياس ونيكوال هينان وبيار توريس) 4/18( ، بعد ان خطفوا من 

قبل تنظيم دولة العراق والشام منذ شهرحزيران عام 2013  .

فيما خطف تنظيم دولة العراق والشام كل من : 
مراسل قناة الجزيرة الفضائية بديرالزور عمر الهزاع والمعروف اعالميا باسم »عمار الحاج« ) 4/10( من قبل تنظيم 

دولة العراق الشام على حاجز “سد تشرين” بالرقة أثناء توجهه براً إلى تركيا .   
واالعالمي احمد عصام الحاج » عضو في تنسيقية الرقة« و االعالمي عيسى الغازي من قبل تنظيم دولة العراق والشام 
في الرقة كماداهموا منزله وصادروا الكومبيوتر والموبايل ) 4/17( ومن ثم افرجوا عن االول بتاريخ )4/29(، ويأتي 
ذلك ضمن  حملة دهم واعتقاالت ضد ناشطين في الرقة عقب خروج مظاهرة في شارع المنصور في اطار ا لحملة التي 

اطلقها ناشطوا المحافظة اعتراضا على ممارسات التنظيم تحت اسم »الرقة تذبح بصمت«. 
ومراسل شبكة شام المعتز باهلل الحسن » عضوفي المكتب االعالمي بالمجلس المحلي لمدينة الرقة » منذ نحو شهر ونصف 

من قبل تنظيم دولة العراق والشام  اثناء عودته من تركيا على حاجز الفروسية في مدخل الرقة 
و اإلعالمي حسان الحمدو » أبو أيهم« العضو السابق في المكتب اإلعالمي لمدينة منبج بريف حلب، )3/24( من قبل 

تنظيم دولة العراق الشام وذلك على خلفية عمله السابق في اإلعالم والحالي في مجال االتصاالت.
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بينما خطفت مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها كل من :  
مراسل الجزيرة في ادلب عالء الدين اليوسف من قبل جماعة مسلحة لم يحدد هويتها بالقرب من جسر دركوش ) 4/5( بينما 
كان في طريقه إلى كسب لنقل األحداث هناك ، ومن ثم اطلق سراحه بتاريخ 2014/4/12  بعد تعرضه للتهديد والضرب 

والتعذيب وقد تم التحفظ على هوية الخاطفين حرصا على سالمته . 
واالعالمي حسين الخطاب، من قبل جماعة مسلحة مجهولة ) 4/12( أثناء توجهه من منبج نحو المناطق الشرقية من حلب 

لتغطية األحداث هنالك.  
الهيئة   قبل  الطلب من  فيصل دهموش واالعالمي عمران  معاذ طلب وزميله االعالمي  : االعالمي  كما خطف كل من 

الشرعية ممثلة بجبهة النصرة  في دير الزور) 4/22( بعد مداهمة مركزهم االعالمي ومصادرة جهاز النت الفضائي .

في حين أصيب كل من : 
مصور قناة اإلخبارية السورية اكرم سلمان بشظايا قذيفة اثناء تغطيته المعارك في كسب بريف الالذقية )4/5(، وكان 

يرتدي زيا عسكريا حينها، 
و االعالمي حيدر رزوق  »مراسل إذاعة شام اف ام »برصاص المعارضة المسلحة أثناء تغطيته االحداث في جب الجندلي 

بحمص ) 4/20( . 
وتعّرض مصور وكالة »رويترز« محمد عبد هللا، في المرج بالغوطة الشرقية الطالق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء 

عودته إلى منزله من المكتب االغاثي 
كما أحرق ملثمون لم تحدد هويتهم مكتب وكالة شهبا برس االخبارية في حي السكري ) 4/2(، مستغلين مغادرة مراسل 

الوكالة مكتبه حيث تسللوا الى المكتب و احرقوه بما فيه من معدات و اثاث  
فيما أصدرت القيادة العامة في لواء التوحيد التابع للجبهة اإلسالمية تعميماً إلى كافة القادة العسكريين واإلداريين والقطاعات 

في مدينة حلب وريفها يقتضي منع دخول اإلعالميين لقطاعات اللواء دون تصريح رسمي بدءا من )4/6(

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

ألف : القتلى و الجرحى والمعتقلين  على يد القوات الحكومية :
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اإلعالمي محمد حسني البرم 
االعالمي أوفا عبدالصمد
اإلعالمي سليم عكاشة  

االعالمي  محمد قاسم الشبيب 
االعالمي محمد محمود بشار 

مراسل قناة روداو »بيشوا بهلوي«، 
ومراسل قناة أورينت نيوز »رودي  ابراهيم« 

االعالمي أبو زيد الحمصي 
مصور قناة )BBC( البريطانية بيارفيليب غودوين« 

مكتب »شبكة شام اإلخبارية« في مدينة حلب  
االعالمي أبو الفدا

االعالمي علي احمد ياسين
الصورة لإلعالمي علي الزاجل

االعالمي محمد الطيب
مراسل حلب نيوز عبداالله الحلبي 

الفنان التشكيلي الباارز يوسف عبدلكي 

اعالميين مسلحين : 
مراسل قناة OTV طوني اوريان

فيديو لطوني في معركة يبرود
مراسل التلفزيون الرسمي السوري اوس حسن

باء : صور و فيديوهات قتلى و مخطوفين على يد المجموعات المسلحة 
الصحفيين الفرنسيين االربعة  ديدييه فرانسوا وإدوارد إلياس ونيكوال هينان وبيار توريس

مراسل قناة المنار حمزة الحاج حسن 
صورة لمراسل المنار حمزة الحاج حسن اثناء نقله صاروخ 

صورة لموكب فريق قناة المنار 2014-4-14
مشاهد سيارة فريق قناة المنار بعد استهدافها في معلوال بريف دمشق

قناة العالم تنفرد بمشاهد من استهداف فريق قناة المنار
فريق قناة المنار

مراسل قناة الجزيرة الفضائية بديرالزور عمر الهزاع والمعروف اعالميا باسم »عمار الحاج« 
مراسل الجزيرة في ادلب عالء الدين اليوسف 

مصور قناة اإلخبارية السورية اكرم سلمان 
االعالمي معاذ طلب 

االعالمي حسين الخطاب
االعالمي حيدر رزوق

االعالمي احمد عصام الحاج
االعالمي عيسى الغازي

مراسل شبكة شام المعتز باهلل الحسن
اإلعالمي حسان الحمدو  

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMua0o4dkpUT2NDYzg/edit?usp=sharing    
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTlVmbXR0LW82YTQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSjcwTHZ6OThQbEE/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMW1wQXctVFZpRnM/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOG54NnBLNE5uUnc/edit?usp=sharing   
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTjdJeWdwdUFrTFE/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTjdJeWdwdUFrTFE/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSW9SWndsUHk1bk0/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQzFrOV9acWRmbnc/edit?usp=sharing   
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQzFrOV9acWRmbnc/edit?usp=sharing   
http://youtu.be/HopquR0dG6Y  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMud2F1RWt2ZFZnX3M/edit?usp=sharing   
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuU1Iza1laYTVvX0E/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuY3BWRW5KejZmemc/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNFE3NjlBcG00SlE/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZk5GR1RoMGxDbFk/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucGw3c3FucTZTSGs/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucGw3c3FucTZTSGs/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOWgza2RydDdwNHc/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOWgza2RydDdwNHc/edit?usp=sharing 
https://www.youtube.com/watch?v=5i5Q-805ICU  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYlFfd0MydzhMVUk/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYlFfd0MydzhMVUk/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOHIySlFRU2lsWXM/edit?usp=sharing   
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudmpjQmtHaURBQ3c/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUDY4dE16azE5d00/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuczBOZkF6X29BOFk/edit?usp=sharing   
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuczBOZkF6X29BOFk/edit?usp=sharing   
https://www.youtube.com/watch?v=g7zRv2cFOCo 
https://www.youtube.com/watch?v=EnunLFnx7MI 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNlUzUG5IcHZjM2c/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubTNwWmNray03MHc/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuY3lHelEyTnRpcDg/edit?usp=sharing  
https://www.youtube.com/watch?v=njxrJuz2GsY&feature=youtu.be 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQUN2S1pac1lxX1U/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMua3pxSkI5b0NLbHM/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVnFsVTdJcUdPdzQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTzRUVmdIVnNIOXc/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuX2o4TmRuaXFhalk/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuclZsZ0lmWVpEN2M/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuclZsZ0lmWVpEN2M/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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