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األربعاء 4 متوز 2018

مقتل 17 من الكوادر اإلعالمية، وإصابة 21، 
واعتقال وخطف 12 يف سوراي 

حصيلة النِّصف األول من عام 2018

مقتل 2 من الكوادر اإلعالمية، 
واعتقال وخطف 6 حصيلة حزيران
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.
اثنياً: ملخص حزيران.

اثلثاً: ملخص تنفيذي. 
رابعاً: تفاصيل التقرير. 

خامساً: توصيات. 

أواًل: مقدمة ومنهجية: 
اضطَّهــدت األطــراف الفاعلــة يف النِّــزاع الســوري علــى حنــو خمتلــف الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن، ومارســت حبقهــم جرائــم 
ترقــى إىل جرائــم حــرب، إال أنَّ النظــام الســوري تربَّــع علــى عــرش مرتكــي اجلرائــم منــذ آذار 2011 بنســبة تصــل إىل 83 %، 
حيث عمَد بشــكل ممنهج إىل حماربة النشــاط اإلعالمي، وارتكب يف ســبيل ذلك مئات االنتهاكات حبق الصحفين واملواطنن 
الصحفيــن مــن عمليــات قتــل واعتقــال وتعذيــب؛ حمــاواًل بذلــك إخفــاء مــا يتعــرَّض لــه اجملتمــع الســوري مــن انتهــاكات حلقــوق 

اإلنســان، وطمــس اجلرائــم املرتكبــة حبــق املواطنــن الســورين.

كمــا اســتخدَم تنظيــم داعــش وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، وقــوات اإلدارة الذاتيــة سياســة كــمِّ األفــواه يف املناطــق اخلاضعــة 
لســيطرهتا عــر عمليــات اعتقــال واســعة. 

بنــاًء علــى ذلــك قبعــت ســوراي يف املركــز 177 )مــن أصــل 180 بلــداً( للعــام الرابــع علــى التــوايل حســب التَّصنيــف العاملــي حلريــة 
الصحافــة لعــام 2018، الــذي نشــَرته منظمــة مراســلون بــال حــدود.

حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين فــإنَّ الصحفــي يُعتــر شــخصاً مدنيــاً بغــضِّ النظــر عــن جنســيته، وأيُّ هجــوم يســتهدفه بشــكل 
ــد يرقــى إىل جرميــة حــرب، لكــنَّ اإلعالمــي الذيــن يقــرب مــن أهــداف عســكرية فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته  ُمتعمَّ
اخلاصــة، ألنَّ اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد يُعتــر مــن ضمــن اآلاثر اجلانبيــة، كمــا يفقــد احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف 

العمليــات القتاليــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lhry-lshf-2018-krhy-lshf-thdwd-ldymqrtyt
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lhry-lshf-2018-krhy-lshf-thdwd-ldymqrtyt
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lhry-lshf-2018-krhy-lshf-thdwd-ldymqrtyt
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وينــصُّ القانــون الــدويل اإلنســاين علــى محايــة الصحفيــن، حيــث ورد يف املــادة )79( مــن الروتوكــول اإلضــايف امللحــق ابتفاقيــة 
جنيــف 1949 حلمايــة املدنيــن يف النزاعــات العســكرية أنَّ الصحفيــن الذيــن يــؤدون مهماهتــم يف مناطــق النِّزاعــات املســلحة 
جيــب احرامهــم ومعاملتهــم كمدنيــن، ومحايتهــم مــن كل شــكل مــن أشــكال اهلجــوم املتعمَّــد، شــريطة أالَّ يقومــوا أبعمــال ختالــف 
وضعهــم كمدنيــن. وحســب القواعــد العرفيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين جــاء يف القاعــدة 34 “جيــب احــرام ومحايــة الصحفيــن 

املدنيــن العاملــن يف مهــام مهنيــة مبناطــق نــزاع مســلح مــا دامــوا ال يقومــون جبهــود مباشــرة يف األعمــال العدائيــة”.
 

وكان جملــس األمــن قــد أصــدر القــرار رقــم 2222 يف 27/ أاير/ 2015، الــذي أداَن فيــه اهلجمــات وأعمــال العنــف حبــقِّ 
الصحفيــن واإلعالميــن واألفــراد املرتبطــن بوســائل اإلعــالم يف النِّــزاع املســلَّح. 

منهجية:
يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة أبــرز االنتهــاكات حبــق الكــوادر اإلعالميــة )الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن( يف حزيــران علــى يــد 

أطــراف النِّــزاع الرئيســة.

تُعرِّف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان املواطن الصحفي أبنَّه كل من لعب دوراً مهماً يف نقل ونشر األخبار، وهو ليس ابلضرورة 
ــالح وُيشــارك بصــورة  شــخصاً حيــادايً، كمــا يُفــرض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي ولكــن عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي السِّ

مباشــرة يف العمليــات القتاليــة اهلجوميــة، تســقط عنــه صفــة املواطــن الصحفــي، وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل العســكري متامــاً. 

اســتنَد التَّقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرَّصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل 
ثنــا معهــم عــر اهلاتــف أو عــر وســائل  روتيــي مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــن حمليــَن حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي أرســلها 
لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع 
املقاطــع املصــورة والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســريَّة، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، 
وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، ورغــَم ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، 

ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات النِّظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2222(2015)&referer=%2Fenglish%2F&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2222(2015)&referer=%2Fenglish%2F&Lang=A
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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حيتــوي هــذا التقريــر علــى 4 شــهادات حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر 
ــر  دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

مــن الضــروري أن ُنشــر إىل أنَّ بعــض احلــوادث الــواردة يف التَّقريــر قــد ال ُتشــكِّل انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكنَّنــا نقــوم 
بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم.

اثنياً: ملخص حزيران:
شــهَد حزيــران اخنفاضــاً يف وتــرة قصــف قــوات احللــف الســوري الروســي يف عمــوم ســوراي -ابســتثناء اجلنــوب الســوري الــذي شــهَد 
محلــة عســكرية شرســة منــذ منتصــف حزيــران-، كان هلــذا االخنفــاض أثــراً ملموســاً علــى حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة. مــن 
جهــة أخــرى ســجَّلنا يف حزيــران مقتــل إعالميــن اثنــن كاان ُمســجلن يف قوائمنــا يف عــداد املختفــن قســرايً لــدى قــوات النظــام 
الســوري. وكنّــا قــد ســجَّلنا يف -تقريــران اخلــاص حبصيلــة ضحــااي التعذيــب- عشــرات حــاالت الوفــاة بســبب الّتعذيــب داخــل 
ــجل  مراكــز االحتجــاز التَّابعــة لقــوات النظــام الســوري، الــي علــَم فيهــا ُأســر بعــض املختفــن قســراً بوفــاة أبنائهــم عــر دوائــر السِّ
املــدين التابعــة للنظــام الســوري إمــا أثنــاء مراجعــة الدائــرة إلجــراء املعامــالت املدنيَّــة أو عــر نشــر تلــك الدوائــر قوائــم امسيَّــة للمختفــن 

الذيــن توفــوا بســبب التَّعذيــب دون حتديــد ســبب الوفــاة ومكاهنــا.
كمــا تعرَّضــت كــوادر إعالميــة عــدة لعمليــات خطــف واعتقــال يف ظــلِّ االنفــالت األمــي الــذي تشــهده معظــم املناطــق يف الشــمال 

السوري.

اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف النِّصف األول من عام 2018: 

توزَّعــت أنــواع االنتهــاكات املرتكبــة حبــق الكــوادر اإلعالميــة مــن قبــل أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف النِّصــف األول 
مــن عــام 2018 علــى النَّحــو التــايل: 

- أعمال القتـــل: وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 17 من الكوادر اإلعالمية توزعوا على النحو التايل:

http://sn4hr.org/arabic/2018/07/03/10076/
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- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 10
- القوات الروسية: 1

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 1
              •تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 1
- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1

- جهات أخرى: 3

https://drive.google.com/file/d/1UFeY9rv2GnmEXJwa5jdg6_rFKPvkAolt/view
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توزّعت حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية يف النِّصف األول من 2018 شهرايً على النحو التايل:

 

- اإلصاابت: سجَّلنا إصابة 21 من الكوادر اإلعالمية توزَّعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 9

- القوات الروسية: 8
- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1

- جهات أخرى: 3

- االعتقال واخلطف واإلفراج: سجلنا 16 حالة اعتقال وخطف وإفراج، بينهم سيدة، توزَّعت على النحو التايل: 
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

          •هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(:  حالي اعتقال.
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 7 حاالت اعتقال، بينها 1 سيدة، مت اإلفراج عن 2 منها.

- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: ســجَّلنا حالــة 
اعتقــال واحــدة مت اإلفــراج عنهــا.

- جهات أخرى: سجلنا حالي خطف، مت حترير أحدها.

https://drive.google.com/file/d/1sZcz09Bp8YjUYBgbNNcYRaNUavTNVM-N/view
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- انتهاكات أخرى حبق الكوادر اإلعالمية: سجلنا 3 انتهاكات توزَّعت على النحو التايل: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 2

- جهات أخرى: 1

ابء: حصيلة االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف حزيران:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف حزيران 2018 على النحو التايل: 

- أعمــال القتـــــل: وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 2 مــن الكــوادر اإلعالميــة بســبب التَّعذيــب علــى يــد قــوات 
النظــام الســوري.

- االعتقال واخلطف: سجَّلنا 6 حاالت اعتقال وخطف توزَّعت على النحو التايل:
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: حالة اعتقال واحدة.  •
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 4 حاالت اعتقال.

- جهات أخرى: حالة خطف واحدة.

رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- أعمال القتل:
سعد حممود بلوات:

التَّعذيــب داخــل  ــد ذووه مــن خــر وفاتــه بســبب  األحــد 3/ حزيــران/ 2018 أتكَّ
أحــد مراكــز االحتجــاز، لــدى مراجعتهــم دائــرة الســجل املــدين يف مدينــة محــاة، حيــث 
أخروهــم بوفاتــه منــذ عــام 2013، دون توضيــح ســبب الوفــاة ومكاهنــا أو تســليمهم 
قــد  الســوري -فــرع األمــن اجلوي-كانــت  النظــام  قــوات  ُنشــر إىل أنَّ  وثيقــة وفــاة. 

دامهــت مقــر عمــل ســعد واعتقلتــه يف 6/ حزيــران/ 2011.
ســعد، انشــط إعالمــي مســتقل متعاقــد مــع قنــاة العربيــة، مــن أبنــاء حــي ابب القبلــي غــرب مدينــة محــاة، مــن مواليــد عــام 1983، 

حاصــل علــى إجــازة مــن املعهــد التجــاري، عــازب.

سعد بلوات

https://drive.google.com/file/d/1SoULcIQEAg7uvTnMHrYy48JJvsOfnbbS/view
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ــا علمــت حبكــم عملهــا أنَّ العديــد  قالــت الســيدة نــور اخلطيــب1 رئيســة قســم املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أهنَّ
مــن املختفــن قســراً مســجلون يف دوائــر الســجل املــدين علــى أهنــم متوفــون فأشــارت علــى ذوي قريبهــا ســعد الســؤال عنــه يف دوائــر 
ــجل املــدين حبمــاة: “ذهبــت عمتــه إىل هنــاك حيــث أطلعتهــا املوظفــة علــى أنــه قــد تــويف منــذ عــام 2013” أضافــت نــور  السِّ
أنَّ ســعداً كان خمتــٍف قســرايً لــدى النظــام الســوري وأنَّــه شــوهد ملــرة واحــدة مــن قبــل أحــد املفــرج عنهــم يف ســجن املــزة العســكري 

يف دمشــق عقــب شــهرين مــن اعتقالــه.

سعيد خالد األبرش:
ــد ذووه مــن خــر وفاتــه بســبب التَّعذيــب داخــل أحــد  األحــد 3/ حزيــران/ 2018 أتكَّ
مراكــز االحتجــاز، لــدى مراجعتهــم دائــرة الســجل املــدين يف مدينــة محــاة حيــث أخروهــم 
بوفاتــه دون توضيــح ســبب الوفــاة ومكاهنــا واترخيهــا أو تســليمهم وثيقــة وفــاة. ُنشــر إىل 
أنَّ قــوات النظــام الســوري -فــرع األمــن العســكري- قــد اعتقلــت ســعيداً يــوم األربعــاء 8/ 
شــباط/ 2012 مــن ســيارة اإلســعاف الــي كانــت تُقلُّــه إىل املشــفى إثــَر إصابتــه بطلــق 
انري يف قدمــه أثنــاء تغطيتــه اقتحــام تلــك القــوات حلــي ابب القبلــي غــرب مدينــة محــاة.

ســعيد، انشــط إعالمــي- مراســل لــدى شــبكة أوغاريــت نيــوز - مصــور لــدى تنســيقية حــي ابب القبلــي، مواليــد عــام 1987، 
مــن أبنــاء حــي ابب القبلــي، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة -فــرع األديب-، عــازب.

التقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع عبد الرحيم األبرش2 -شــقيق ســعيد- الذي أفادان أنَّ شــقيقته راجعت دائرة الســجل 
املــدين يف محــاة يف 3/ حزيــران إثــَر مساعهــا أنَّ بعــض املختفــن قســراً مســجلون علــى أهنــم متوفــون يف ســجالت النفــوس: “أعلمــت 
املوظفــة شــقيقيت أنَّ ســعيداً متــوٍف دون أيــة تفاصيــل أخــرى، ال نعلــم مــى تــويف لكــن أخبــاره كانــت تصلنــا حــى عــام 2017، 
تنقَّل سعيد بن عدة معتقالت حيث كان يف فرع األمن العسكري يف محاة مث انتقل إىل الفرع 215، مث صيداناي يف دمشق 

حيــث انقطعــت أخبــاره” أضــاف عبــد الرحيــم أنَّ كل مــا وردهــم مــن معلومــات كان ُيشــر إىل تــردي وضعــه الصحــي.

سعيد األبرش

1 عر حساهبا على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 28/ حزيران/ 2018

2 يف مقر إقامته مبدينة إدلب يف 5/ حزيران/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1ugeerxQ_uMfsao523DhFPl1DhC2prQmd/view
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
هيئة حترير الشام: 

- االعتقال:
حممد فضل جانودي:

اإلثنــن 24/ حزيــران/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام 
مــن مــكان وجــوده قــرب خميــم عــن البيضــا القريــب مــن بلــدة بدامــا بريــف حمافظــة إدلــب 
الغــريب، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التَّابعــة هلــا يف ريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، 
بتهمــة عــدم حيازتــه إذَن تصويــر يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتم، ال يــزال مصــره جمهــواًل 

ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
حممــد امللقــب مبحمــد الشــامي، مراســل وكالــة قاســيون بريــف حمافظــة الالذقيــة، مــن أبنــاء قريــة الناجيــة بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، 

متــزوج ولديــه طفــالن، مــن مواليــد عــام 1995.

اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
- االعتقال:
أمحد بدوي:

السبت 2/ حزيران/ 2018 اختطفته عناصر مسلحة تتبع إحدى الفصائل يف املعارضة 
املســلحة مــن مــكان وجــوده يف حــي احملموديــة يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب 
الشــمايل، ال يــزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 
أمحــد امللقــب آبدم خطــاب، مراســل مركــز عفريــن اإلعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة عفريــن، 

غــر متــزوج.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي س.م3 )نتحفــظ علــى امســه لــدواٍع أمنيــة( زميــل أمحــد يف العمــل: “خــرج 
آدم يف مظاهــرة حبــي احملموديــة منــددة إبحــدى الفصائــل بســبب ممارســاهتا مــع أحــد املدنيــن، ويف اليــوم التــايل تتبَّعتــه عناصــر 

الفصيــل واعتقلتــه وكانــت آخــر مشــاهدة لــه أمــام مقــر فرقــة احلمــزات - لــواء املهــام اخلاصــة مبدينــة عفريــن”.

حممد جانودي

 أمحد بدوي

3 عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 3/ متوز/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1BGrnvIG0acqNuyuktkOSQzhhhWXi9Abw/view
https://drive.google.com/file/d/1t04JZ92Xz_2yP4_DxSkLIQwHpkCsAo-3/view
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عصام العباس:
اجلمعة 22/ حزيران/ 2018 اعتقلته عناصر مســلحة تنتمي إىل لواء الشــمال التَّابع 
لفصائــل املعارضــة املســلحة مــن مــكان وجــوده يف قريــة اجلــات قــرب قريــة اهليشــرية بريــف 
حمافظــة حلــب الشــرقي أثنــاء ذهابــه إىل القريــة لتصويــر تقريــر حــول االتفــاق الركــي 
األمريكــي يف مدينــة منبــج، وتُعتــر قريــة اهليشــرية خــط التمــاس بــن مناطــق ســيطرة قــوات 
اإلدارة الذاتيــة وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز 
التابعــة للــواء الســلطان مــراد يف مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل. ال يــزال 

مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
عصــام، انشــط إعالمــي مســتقل، عمــل مراســاًل إلذاعــة Hevi FM، مــن أبنــاء مدينــة احلســكة، مواليــد 20/ أاير/ 1980، 

متــزوج ولديــه طفــالن )ذكــر وأنثــى(.

رضوان اخلليل: 
اجلمعــة 22/ حزيــران/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي للــواء الشــمال التابــع 
لفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن مــكان وجــوده يف قريــة اجلــات قــرب قريــة اهليشــرية 
بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي أثنــاء ذهابــه إىل القريــة لتصويــر تقريــر حــول االتفــاق 
الركــي األمريكــي يف مدينــة منبــج، -تُعتــر قريــة اهليشــرية خــطَّ التمــاس بــن مناطــق 
ســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة وفصائــل يف املعارضــة املســلحة-، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز 
االحتجــاز التابعــة للــواء الســلطان مــراد يف مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل. 

ال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
رضوان، انشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة احلسكة، مواليد عام 1983، عازب.

عصام العباس

رضوان اخلليل

https://drive.google.com/file/d/1oArzqWFtAtHq3jdkYnnRaKrgaXKbcuam/view
https://drive.google.com/file/d/1keT1Or9XQQkNfy2CS19zLIKsWvRFwBGn/view
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كانيوار خليف:
اجلمعــة 22/ حزيــران/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي للــواء الشــمال التابــع 
لفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن مــكان وجــوده يف قريــة اجلــات قــرب قريــة اهليشــرية 
بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي أثنــاء ذهابــه إىل القريــة لتصويــر تقريــر حــول االتفــاق 
الركــي األمريكــي يف مدينــة منبــج، -تعتــر قريــة اهليشــرية خــط التمــاس بــن مناطــق 
ســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة وفصائــل املعارضــة املســلحة-، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز 
االحتجــاز التابعــة للــواء الســلطان مــراد يف مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل. 

ال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
كانيــوار، مصــور لــدى وكالــة عــرب 24، مــن أبنــاء قريــة شــورك بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، مواليــد عــام 1984، متــزوج 

ولديــه 3 أطفــال.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي هيبــار عثمــان4 -مراســل قنــاة احلــرة األمريكيــة- الــذي كان بصحبــة 
اإلعالميــن الثالثــة ومتكَّــن مــن اهلــرب قبــل اعتقالــه: “يف طريقنــا إىل قريــة اهليشــرية مــرران خبــط الســاجور -قريــة اجلــات حتديــدًا- 
الــذي يفصــل مناطــق ســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة عــن فصائــل املعارضــة، حيــث توقفنــا لســؤال مخســة أشــخاص عــن 
وجهتنــا، معتقديــن أهنــم مدنيــون، لكنهــم بــدأوا ابســتجوابنا وعلمنــا أهنــم اتبعــن لغرفــة عمليــات درع الفــرات” أضــاف هيبــار 
أنَّ العناصــر قامــوا بتهديدهــم ووجهــوا بنادقهــم حنوهــم وطلبــوا منهــم الرجــل مــن الســيارة: “اســتمرَّ هتديدهــم رغــم أتكيــدان أننــا 
صحفيــون ونعمــل مــع وســائل إعالميــة عامليــة معروفــة، وأننــا يف مهمَّــة رمسيــة ابلتعــاون مــع وكالــة »عــرب 24« إلعــداد تقريــر 
حــول االتفــاق األمريكــي - الركــي يف قريــة اهليشــرية، نزلنــا مــن الســيارة أخــراً لكنــي متكنــت مــن اهلــرب رغــم إطالقهــم 

الرصــاص حنــوي بكثافــة” أكَّــد هيبــار أن احلادثــة وقعــت يف منطقــة ال ختضــع لســيطرة قــوات درع الفــرات.

كانيوار خليف

4 عر اهلاتف يف 3/ متوز/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1oF4o59nzVa-bdkzIE09Zj3Y9lZ4BYmsa/view
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اتء: جهات أخرى:
- اخلطف:

آدم حاج سليمان:
يف أاير/ 2018 اختطفتــه عناصــر مســلحة جمهولــة مــن مــكان وجــوده يف مدينــة جســر 
الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، متكنَّــا مــن التحقــق مــن اختطافــه يــوم األحــد 3/ 
حزيــران/ 2018 عــر التواصــل مــع انشــطي املنطقــة. ال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
آدم، انشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة الالذقية.

خامساً: التوصيات: 
إىل جملس األمن الدويل: 

املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفالت من العقاب عر إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 
إدانة استهداف الكوادر اإلعالمية يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم. 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
إجراء حتقيقات يف استهداف الكوادر اإلعالمية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوراي. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  فتــح حتقيــق يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

آدم حاج سليمان

https://drive.google.com/file/d/14OVKKQLlCQIfJu0dg9KLnAXJpITONeRM/view
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إىل املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــر نشــر تقاريــر دوريــة ُتســلِّط الضــوء علــى معاانهتــم اليوميــة وخُتلــد تضحياهتــم، كمــا جيــب التواصــل 

مــع ذويهــم والتَّخفيــف عنهــم ومواســاهتم. 

أخــراً، علــى مجيــع اجلهــات يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا أن تلتــزم مبــا يوجبــه عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين فيمــا يتعلــق حبمايــة 
املدنيــن، وبشــكل خــاص الكــوادر اإلعالميــة ومعدَّاهتــم.  

شكر وعزاء
خالــص العــزاء لــذوي الضحــااي، وكل الشــكر والتقديــر ألهــايل وأصدقــاء اإلعالميــن الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل فّعــال يف 

هــذا التقريــر. 
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