
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

اجلمعة 4 كانون الثاين 2019

توثيق مقتل 24 من الكوادر 
اإلعالمية، وإصابة 28 آخرين واعتقال 

وخطف 31 يف سوراي يف عام 2018
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص كانون األول.
اثلثاً: ملخص تنفيذي. 

رابعاً: أبرز االنتهاكات يف كانون األول.
خامساً: أبرز االنتهاكات يف عام 2018.

سادساً: 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.

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.

    M190104

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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كمــا احتلــت ســوراي املرتبــة الثانيــة بــن الــدول األكثــر فتــكاً ابلصحفيــن وذلــك يف التقريــر الســنوي الــذي أصدرتــه منظمــة مراســلون 
بــال حــدود، بقتلهــا 11 صحفيــاً يف عــام 2018. كمــا ذكــر التقريــر أنَّ يف العــامل مــا ال يقــل عــن 60 صحفــي أســر، 59 منهــم 

حمتجزون يف ســوراي والعراق واليمن.

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.
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 كانــون األول علــى 

يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة.

تُعــرِّف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املواطــن الصحفــي أبنَـّـه كل مــن لعــب دوراً مهمــاً يف نقــل ونشــر األخبــار، وهــو ليــس 
ــالح وُيشــارك  ابلضــرورة شــخصاً حيــادايً، كمــا يُفــرض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي ولكــن عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي السِّ
بصورة مباشــرة يف العمليات القتالية اهلجومية، تســقط عنه صفة املواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العســكري متاماً. 

https://rsf.org/ar/news/-123
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
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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.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 9 رواايت 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 دوَن 
ــر االنتهــاك،  أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

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 كانون األول:
ســجَّل كانــون األول عمليــات اعتقــال حبــق الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد كل مــن هيئــة حتريــر الشــام وقــوات النظــام الســوري وقــوات 

اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، وقــد متَّ اإلفــراج عــن معظمهــا.
شــهَد الثلث األول من عام 2018 ارتفاعاً يف حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية مقارنة مبا تاله، إثَر التصعيد العســكري لقوات 
احللــف الســوري الروســي علــى مناطــق خفــض التصعيــد الثــالث )مناطــق ُمعيَّنــة مــن مشــال حمافظــة محــص، وأجــزاء مــن حمافظَــي درعــا 
والقنيطــرة، والغوطــة الشــرقية يف حمافظــة ريــف دمشــق( إىل أن أحكمــت الســيطرة عليهــا وقامــت بتهجــر أهلهــا قســرايً. تصــدَّرت 
قوات النظام السوري بقية األطراف بـقتلها 55 % من حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية اإلمجالية، 39 % منهم قضوا بسبب 

التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

والحظنــا يف النِّصــف الثــاين مــن العــام ارتفاعــاً غــر مســبوق يف عمليــات اعتقــال الكــوادر اإلعالميــة معظمهــا يف الشــمال الســوري 
علــى يــد كل مــن فصائــل يف املعارضــة وهيئــة حتريــر الشــام يف اســتمرار لسياســة كــمِّ األفــواه. 

ــاعتقاهلا 21 % مــن  تصــدَّرت فصائــل يف املعارضــة املســلحة بقيــة األطــراف مــن حيــث عمليــات اعتقــال الكــوادر اإلعالميــة بـ
احلصيلــة اإلمجاليــة تلتهــا هيئــة حتريــر الشــام بـــ 19 %.

اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية يف عام 2018: 

وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عام 2018 االنتهاكات التالية حبق الكوادر اإلعالمية:
- أعمال القتل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 24 إعالمياً، توزعوا على النحو التايل: 

- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 13، بينهم 5 بسبب التعذيب
- القوات الروسية: 2

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

هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 3

https://drive.google.com/file/d/1zDNTDr2XB7qMcVxe3fuxPhxTY3PCV-ME/view
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- فصائل يف املعارضة املسلحة: 1
- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(: 1

- جهات أخرى: 3

توزّعت حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية يف عام 2018 شهرايً على النحو التايل:

- اإلصاابت: سجَّلنا إصابة 28 من الكوادر اإلعالمية، توزعوا على النحو التايل: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 12

- القوات الروسية: 8
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 1
- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(: 1

- جهات أخرى: 6

https://drive.google.com/file/d/1WjrZTH54Jksg1kx2mEzi1luNfUCDsoyN/view
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- االعتقال واإلفراج: سجَّلنا 48 حالة اعتقال وخطف وإفراج، بينهم 1 سيدة )أنثى ابلغة(، توزَّعت على النحو التايل: 
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: ســجَّلنا 3 حــاالت اعتقــال مت 

اإلفــراج عــن إحداهــا.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: ســجَّلنا 9 حــاالت اعتقــال، 
مت اإلفــراج عــن 5 منهــا وحالــة إفــراج واحــدة.

- فصائل يف املعارضة املسلحة: سجَّلنا 10 حاالت اعتقال، بينهم 1 سيدة، مت اإلفراج عن 4 منها.
- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: ســجَّلنا 4 حــاالت 

اعتقــال مت اإلفــراج عــن 3 منهــا.
- جهات أخرى: سجَّلنا 5 حاالت خطف، مت حترير 3 منها.

- انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجَّلنا 4 انتهاكات، توزعت على النحو التايل: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 3

- جهات أخرى: 1

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

- االعتقال واإلفراج: سجَّلنا 11 حالة اعتقال وإفراج، توزَّعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: سجلنا حالي اعتقال مت اإلفراج عن إحداها.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- هيئة حترير الشام: سجلنا 3 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها.

- قوات اإلدارة الذاتية: سجلنا حالة اعتقال واحدة مت اإلفراج عنها

- انتهاكات أخرى حبق الكوادر اإلعالمية: سجلنا حادثة اعتداء واحدة على يد قوات النظام السوري.
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رابعاً: أبرز االنتهاكات يف كانون األول: 
ألف: قوات النظام السوري:
- أعمال االعتقال واإلفراج:

وسام الطري “مل نتمكن من معرفة امسه احلقيقي”
مدينــة  مــن  الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتــه   2018 األول/  كانــون   /15 الســبت 

اإلنســان. حلقــوق  الســورية  للشــبكة  ابلنســبة  جمهــواًل  مصــره  يــزال  وال  دمشــق، 
وســام، انشــط إعالمي ومدير شــبكة “دمشــق ااَلن”، من ســكان مدينة قدســيا مشال 

غــرب حمافظــة ريــف دمشــق. 

سونيل علي
مدينــة  مــن  الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتــه   2018 األول/  كانــون   /15 الســبت 

.2018 األول/  كانــون   /27 اخلميــس  يــوم  الحقــاً  عنــه  وأفرجــت  دمشــق، 
سونيل، مراسل يعمل لدى إذاعة املدينة إف إم، من أبناء مدينة الالذقية.

- انتهاكات أخرى حبق الكوادر اإلعالمية:
اخلميــس 20/ كانــون األول/ 2018 دامهــت قــوات النظــام الســوري مكتــب شــبكة “دمشــق ااَلن” -الواقــع يف حــي الشــعالن 

وســط مدينــة دمشــق- وصــادرت أجهــزة احلاســوب، عقــَب اعتقــال مديــر الشــبكة املعــروف بوســام الطــر خبمســة أايم.

وسام الطر

سونيل علي

https://drive.google.com/file/d/1Qag6Xdy_GKrpnrS0YN7Sgkw4E5p5DDjS/view
https://drive.google.com/file/d/1sfnm-tRYM-i5R0xhibj_9uoaUhseKCZj/view
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
- هيئة حترير الشام:  

- أعمال االعتقال واإلفراج:
عبد هللا خالد احلسن

األربعــاء 19/ كانــون األول/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام، 
من بلدة كللي بريف حمافظة إدلب الشمايل، واقتادته إىل سجن اتبع هلا يف مدينة حارم 

بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، وأفرجــت عنــه يــوم اإلثنــن 31/ كانــون األول/ 2018.
عبد هللا، امللقب بنور الرفاعي، انشــط إعالمي ومراســل لدى قناة اجلســر الفضائية، من 

أبنــاء مدينة القنيطرة.

أجمد ابكري
اخلميــس 13/ كانــون األول/ 2018 دامهــت عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام 
منزله يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشرقي، هبدف اعتقاله. تدخَّل أحد وجهاء 
املدينــة وحــاَل دون احتجــازه ومت اســتدعاؤه إىل احملكمــة، مث أفــرج عنــه بعــد عــدة ســاعات.

الناشــط أجمــد ابكــر، انشــط إعالمــي يعمــل لــدى املكتــب اإلعالمــي للــواء جبهــة ثــوار 
ســراقب -أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب.

أجمد كتالين
األحــد 16/ كانــون األول/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام، 
من منطقة الســوق وســط مدينة إدلب، وأفرجت عنه يوم اإلثنن 17/ كانون األول/ 

.2018
أجمد، انشط إعالمي يعمل لدى “منظمة حراس الطفولة”، من أبناء مدينة إدلب.

عبد هللا احلسن

 أجمد ابكر

أجمد كتالين

https://drive.google.com/file/d/1Eenehmia4KGg05Vc7IsYDPFXqGa7oaI9/view
https://drive.google.com/file/d/1C6tlc87GIoL-_VroRn4du6tADrMSNVdy/view
https://drive.google.com/file/d/17MpLzFeceOaRtKzj1vv27xSbqrsqslEA/view
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اتء: قوات اإلدارة الذاتية:
- أعمال االعتقال واإلفراج:

صربي فخري
اجلمعــة 21/ كانــون األول/ 2018 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة إثــَر مدامهــة منزلــه 
يف شــارع الســياحي مبدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، وأفرجــت عنــه 

بعــد عــدة ســاعات.
صــري، مراســل لــدى قنــاة ARK TV وأحــد أعضــاء احلــزب الدميقراطــي الكــردي، 

مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل.

خامساً: أبرز االنتهاكات يف عام 2018: 
ألف: قوات النظام السوري:

- أعمال القتل:
عبد الرمحن إمساعيل الياسني

الثــالاثء 20/ شــباط/ 2018 قضــى جــراء إصابتــه بشــظااي قاتلــة يف الفخــد األميــن والرئتــن، إثــر قصــف طــران اثبــت اجلنــاح 
اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً ابلقــرب منــه، يف أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لقصــف ســابق للطــران ذاتــه علــى بلــدة محوريــة يف 

الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
عبــد الرمحــن، مصــور لــدى مكتــب مدينــة محوريــة اإلعالمــي، مــن أبنــاء بلــدة محوريــة، مــن مواليــد عــام 1988، حاصــل علــى 

الشــهادة اإلعداديــة، متــزوج ولديــه طفــالن.

تواصلنــا مــع اإلعالمــي عبــد الســالم محــزة1 الــذي أخــران أن زميلــه عبــد الرمحــن كان يف حميــط مشــفى دار الشــفاء يوثــق عمليــات 
القصــف هنــاك حــن أغــار الطــران احلــريب مــرة اثنيــة: “أصيــب عبــد الرمحــن بشــظااي يف خمتلــف أحنــاء جســده وأصابــت إحــدى 
الشــظااي شــراينه الفخــذي واســتقرَّت أخــرى يف الرئتــني، مت إســعافه علــى الفــور إىل مشــفى دار الشــفاء حيــث فــارق احليــاة 

هناك”.

صري فخري

1  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 22/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1zzDpOm9nghObNMYZVwl6oO2OiI_pP99G/view
https://drive.google.com/file/d/1NOsPpsntuoBnJOqzoxL5BLolCUjU6H7D/view
https://drive.google.com/file/d/1rEWV-Ldzs_XPIxLDA5R7KcSMkkXIKe1O/view
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أمحد بشري محدان
األربعــاء 14/ آذار/ 2018 قضــى أمحــد جــراء إصابتــه بشــظااي عــدة يف معظــم أحنــاء 
جســده، إثــر قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال 
يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً علــى منزلــه يف بلــدة محوريــة يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.
أمحــد، عضــو مكتــب محوريــة اإلعالمــي، وعضــو مركــز الغوطــة اإلعالمــي، وُمشــارٌك يف 
مقاطــع متثيليــة مصــوَّرة، مــن أبنــاء بلــدة محوريــة، مــن مواليــد 5/ كانــون األول/ 1992، 
طالــب يف معهــد الصحافــة واإلعــالم يف أكادمييــة مســار يف الغوطــة الشــرقية، متــزوج 

ولديــه طفلــة.

سعيد خالد األبرش
األحــد 3/ حزيــران/ 2018 أتكَّــد ذووه مــن خــر وفاتــه بســبب التَّعذيــب داخــل أحــد 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 ســعيد يــوم األربعــاء 8/ شــباط/ 2012 مــن ســيارة 
اإلســعاف الــي كانــت تُقلُّــه إىل املشــفى إثــَر إصابتــه بطلــق انري يف قدمــه يف 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.
التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عبــد الرحيــم األبــرش2 -شــقيق ســعيد- الــذي أفــادان أنَّ شــقيقته راجعــت دائــرة 
الســجل املــدين يف محــاة يف 3/ حزيــران إثــَر مساعهــا أنَّ بعــض املختفــن قســراً مســجلون علــى أهنــم متوفــون يف ســجالت النفــوس: 
“أعلمــت املوظفــة شــقيقيت أنَّ ســعيد متــوٍف دون أيــة تفاصيــل أخــرى، ال نعلــم مــى تــويف لكــن أخبــاره كانــت تصلنــا حــى 
عــام 2017، تنقَّــل ســعيد بــني عــدة معتقــالت حيــث كان يف فــرع األمــن العســكري يف محــاة مث انتقــل إىل الفــرع 215، 
مث صيــداناي يف ريــف دمشــق حيــث انقطعــت أخبــاره” أضــاف عبــد الرحيــم أنَّ كل مــا وردهــم مــن معلومــات كان ُيشــر إىل 

تــردي وضــع شــقيقه الصحــي.

أمحد محدان

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

https://drive.google.com/file/d/1gbgq4Bb6odCjT7HpXotAo3Di0WHySMTP/view
https://drive.google.com/file/d/1IpSB-f7gyI3ln5z3KHtmq2sUWASl1b4R/view
https://drive.google.com/file/d/1gbgq4Bb6odCjT7HpXotAo3Di0WHySMTP/view
https://drive.google.com/file/d/1ugeerxQ_uMfsao523DhFPl1DhC2prQmd/view
https://drive.google.com/file/d/1IGvFqudbLhanG2L_2ma16BHTn9HFgfzX/view
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- اإلصاابت:
عبد القادر طالب املنصور 

الســبت 10/ آذار/ 2018 أصيــب عبــد القــادر بشــظااي يف الوجــه، جــراء قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 
متمركــزة يف حاجــز قريــة املصاصنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب صاروخــاً علــى األراضــي الزراعيــة شــرق بلــدة اللطامنــة بريــف 

حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
عبــد القــادر، املعــروف بعبــادة احلمــوي، إعالمــي لــدى مشــفى اللطامنــة اجلراحــي، طالــب 
يف قســم الفيــزايء – كليــة العلــوم يف جامعــة تشــرين، عــازب، يبلــغ مــن العمــر 29 عامــاً.

أخــران عبــد القــادر3  أنَّ بعــض املزارعــن ُأصيبــوا بقذيفــة مدفعيــة أطلقتهــا رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري علــى إحــدى 
املــزارع القريبــة مــن بلــدة اللطامنــة قرابــة الســاعة 08:00: “توجَّهــت إىل هنــاك لتغطيــة احلادثــة وإســعاف املصابــني، لكــن قذيفــة 
اثنيــة ســقطت قــريب؛ مــا تســبَّب جبــراح متفرقــة يف جســمي وإصــاابت خفيفــة يف العــني اليمــى إضافــة إىل إصابــيت يف الفــكِّ 

العلــوي وفقــدان بعــض األســنان، وال زلــت أخضــع للعــالج حــى اآلن”.

أنس عبد اجمليد الدايب
اجلمعة 7/ أيلول/ 2018 أصيب بشظااي يف الرجلن، جراء سقوط قذيفة صاروخية 
قصفتهــا مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقــرب منــه، يف أثنــاء مســاعدته فريــق 
مــن طــران  نشــب جــراء قصــف ســابق ابلصواريــخ  إطفــاء حريــق  املــدين يف  الدفــاع 
اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي اســتهدف إحــدى املنشــآت الصناعيــة علــى األطــراف 
الشــمالية مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، الــي ختضــع لســيطرة 

مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
أنــس، مصــور لــدى املكتــب اإلعالمــي للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون، مــن مواليــد عــام 1996، حاصــل علــى 

الشــهادة الثانويــة، أعــزب.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أنــس4 الــذي أخــران أنــه توجــه مــع فريــق الدفــاع املــدين إلطفــاء حريــق يف أحــد 
املعامــل جنــم عــن قصــف طــران روســي: “وبينمــا كنــت أعمــل مــع الفريــق تعرضــت املنطقــة لقصــف مدفعــي مــن مواقــع يتمركــز 
فيهــا النظــام الســوري أبربعــة قذائــف؛ تســبَّبت األوىل إبصابــيت مــع أحــد رفاقــي ومــدين كان يف املوقــع، مت إجالئــي إىل مشــفى 
معــرة النعمــان حيــث أخــربوين أن أحــد األوردة يف ســاقي قــد انقطــع وقــد تضــررت بعــض األواتر، خضعــت لعمــل جراحــي 
يف املشــفى ذاتــه ومكثــت ثالثــة أايم إىل أن متَّ نقلــي إىل أحــد املشــايف يف مدينــة غــازي عنتــاب الرتكيــة الســتكمال العــالج”.

3  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب

4  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 26/ أيلول/ 2018

أنس الدايب

https://drive.google.com/file/d/1dQxpXyBMncXxerasu64Z8PmI1AVr0Zdj/view
https://drive.google.com/file/d/1JSnC4JsjZo0st6q2_A9_EO581-_61Y_e/view
https://drive.google.com/file/d/1yzBgRbXQeWtYeNQHdw_KeCgHRa1ZZ97r/view
https://drive.google.com/file/d/1yD_jEqmGTjxv86J3zsT7WCDhQWFCVZej/view
https://drive.google.com/file/d/1JZ1lE_VTPjTbcntiezr-BwkIWTihrx9o/view
https://drive.google.com/file/d/1b0Rh4j5kC1SDSt7oLkzGB1f3rtsj3DGD/view
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- االعتقال واإلفراج:
عمر كالو

الســبت 25/ آب/ 2018 اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التَّفتيــش التابعــة هلــا علــى الطريــق 
الواصــل بــن مدينــة حلــب ومدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل الشــرقي، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
عمــر، حاصــل علــى إجــازة يف اإلعــالم مــن جامعــة دمشــق، مقــدم نشــرة أخبــار علــى قنــاة Rudaw الفضائيــة، مــن أبنــاء قريــة 

أرســالن طــاش شــرق مدينــة عــن العــرب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1977. 

ابء: القوات الروسية:
- أعمال القتل:

أمحد حممود عزيزة
اجلمعــة 10/ آب/ 2018 قضــى إثــَر إصابتــه بشــظااي يف معظــم أحنــاء جســده، جــراء 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً ابلقــرب منــه، بينمــا كان يســعف 
ضحــااي قصــف ســابق للطــران ذاتــه علــى قريــة أورم الكــرى بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، 

الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
أمحــد، مراســل ومصــور لــدى شــبكة “حلــب نيــوز” اإلعالميــة وشــبكة عيــون ســوراي، مــن 
أبنــاء مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1998، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حممــود عزيــزة5 امللقــب أبيب العــز احللــي، والــد أمحــد الــذي أخــران أن 
ــه أمحــد إىل املــكان لتغطيــة  طــراانً اثبــت اجلنــاح يتبــع ســالح اجلــو الروســي شــنَّ غــارة ابلصواريــخ علــى قريــة أورم الكــرى فتوجَّ
القصــف: “وصــل أمحــد إىل املوقــع قبــل فــرق اإلنقــاذ فآثــر املســامهة إبنقــاذ الضحــااي علــى تغطيــة احلــدث، وبينمــا كان 
ُيســعف طفلــة، عــاود الطــريان قصفــه املوقــع ذاتــه؛ مــا تســبَّب يف إصابتــه جبــراح بليغــة يف معظــم أحنــاء جســده أدَّت 
الستشــهاده علــى الفــور قرابــة الســاعة الســابعة مســاء” أضــاف حممــود أنــه علــم أنَّ ابنــه أمحــد مفقــود: “توجهــت للبحــث 
عنــه يف مجيــع املراكــز الطبيــة ومل أعثــر عليــه هنــاك فتوجهــت إىل حيــث يتــم مجــع جثامــني ضحــااي اجملــزرة ووجدتــه هنــاك. 

ــه”. وهلل احلمــد علــى عطائ

5  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 25/ آب/ 2018

أمحد عزيزة

https://drive.google.com/file/d/1Ai-udZrZmxhBNPtQjj06KkT6ISAdCh24/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1UlQsMWmmsRu1oLhPbzXtOrBNKP4_rl-T/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1e5cbvCURaBPrAYBaX_-1DICVbTUBSx-U/view
https://drive.google.com/file/d/1QgLGu-1Ys-vGVwZ38Yum4p8gbkcqr5nm/view
https://drive.google.com/file/d/1Urs-bB8hPZLBS9ACKVg6M0SqpSVVZUKc/view
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- اإلصاابت:
شاهر حيىي مساق

اإلثنــن 29/ كانــون الثــاين/ 2018 ُأصيــَب بشــظية يف الــرأس، جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ 
صغــرة علــى مشــفى عــدي، حيــث كان شــاهر يعمــل علــى التغطيــة اإلعالميــة جلرحــى قصــف ســابق للطــران ذاتــه علــى ســوق 
البطاطــا يف مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، الــي ختضــع لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
شــاهر، مراســل قنــاة أورينــت، مــن أبنــاء مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1990، طالــب جامعــي 

– ســنة اثنيــة – يف كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية – قســم اللغــة اإلنكليزيــة، متــزوج.
أخــران شــاهر6  أنَّ الطــران احلــريب الروســي شــنَّ غــارة علــى مشــفى يف مدينــة ســراقب بينمــا كان يُغطــي إعالميــاً إصــاابت وصلــت 
إىل املشــفى جــراء قصــف ســابق للطــران ذاتــه علــى ســوق البطاطــا يف املدينــة: “ُأصبــت بشــظية يف رأســي فتــمَّ إســعايف إىل أحــد 

املراكــز الطبيَّــة يف مدينــة بنــش مث إىل مركــز آخــر يف مدينــة إدلــب ومــن مث أعــادوين إىل بنــش”. 

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
- هيئة حترير الشام:  

- أعمال القتل:
رائد حممود الفارس ومحود جنيد

دمشــق/  بتوقيــت   12:00 الســاعة  قرابــة   ،2018 الثــاين/  تشــرين   /23 اجلمعــة 
GMT 10:00، وبينمــا كان النــاس يــؤدون صــالة اجلمعــة، خــرج الناشــط رائــد 
الفــارس بســيارته برفقــة زميليــه محــود جنيــد وعلــي الدنــدوش مــن مكتــب احتــاد املكاتــب 
الثوريــة ابجتــاه منطقــة الســوق، متجهــن إىل منــزل أحــد أقــرابء رائــد، تبعتهــم ســيارة تُقــلُّ 
مســلحن قاموا ابغتيال رائد وزميله محود، حينما أوقف رائد الســيارة الي كان يقودها 
أمــام املنــزل املقصــود. نعتقــد علــى األغلــب أنَّ هيئــة حتريــر الشــام هــي الــي قامــت بعمليــة 
االغتيــال وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً مفصــالً عــن احلادثــة. 
رائــد، مديــر “راديــو فريــش” وانشــط ابرز يف احلــراك الشــعي حنــو الدميقراطيــة، مــن أبنــاء 
مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد 1972، وهــو متــزوج ولديــه 

ثالثــة أبنــاء.
رائد الفارس

6  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 31/ كانون الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1a3d1veL-LgN29UVpoJH35aRKqwwsvzLi/view
https://drive.google.com/file/d/1SHLOYrjN0VnHRx_WU-bltpb061Q982ID/view
https://drive.google.com/file/d/1vfLQX6XN6h16pO-MJiANg8qng9Ol5fib/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1kO2K7tKmxMDg5DYeBaHU4WYeEBcrHK3C/view
https://drive.google.com/file/d/15XY5sPTg8MlVHQt8S1xpEy1zME7CwWV8/view
http://sn4hr.org/arabic/2018/11/28/10628/
https://drive.google.com/file/d/1U0kVVdiDkbFLy1JOWP0DTRTbRv4EcRYo/view
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محــود، انشــط إعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل أيضــاً، أحــد كــوادر راديــو فريــش، مــن 
مواليــد عــام 1980، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال بينهــم طفلــة مــن ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة، عمــل مصــوراً، وصــوَّر العديــد مــن الصــور والفيديوهــات الــي توثِـّـق التظاهــرات 
الشــعبية أو عمليــات القصــف علــى مدينــة كفــر نبــل، كمــا قــام بتصويــر عــدد مــن 

التقاريــر لصــاحل راديــو فريــش.

- االعتقال واإلفراج:
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.

جوميب ايسودا
الثــالاثء 23/ تشــرين األول/ 2018 أفرجــت عنــه هيئــة حتريــر الشــام مقابــل فديــة 
ماليــة، ُنشــر إىل أن جومــي قــد اعتقــل مــن قبــل اهليئــة مــن قريــة ســلهب بريــف حمافظــة 
إدلــب الغــريب يف متــوز/ 2015، وقــد ظهــر يف ذكــرى يــوم ميــالده يــوم األربعــاء 16/ 
ــه عــره رســالة إىل أهلــه وأصدقائــه دعاهــم فيهــا  آذار/ 2016 يف مقطــع فيديــو وجَّ

للعمــل علــى إطــالق ســراحه.
جومي، صحفي ايابين، من مواليد عام 1974.

محود جنيد

حممد جانودي

جومي ايسودا

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aDF0X3dhZWVLeWs/view
https://drive.google.com/file/d/1LIbsu6ua-94NkWwFQA2T_6ymm--0QBNk/view
https://drive.google.com/file/d/1BGrnvIG0acqNuyuktkOSQzhhhWXi9Abw/view
https://drive.google.com/file/d/1ShtbYgrSKMdgyIFLN1lEcNCrtBaqFXRx/view
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مجعة العمري
اإلثنــن 29/ تشــرين األول/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر 
الشــام مــن قريــة ترمانــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
مجعة، انشط إعالمي مستقل، من أبناء بلدة كفر محرة بريف حمافظة حلب الغريب.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد حســن احملمــود7 ، مــن أبنــاء 
مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، الــذي كان شــاهداً علــى عمليــة االعتقــال: 
“مســاء يــوم اإلثنــني، ولــدى وجــود اإلعالمــي مجعــة يف منزهلــم علــى أطــراف بلــدة 
ترمانني، قدمت قوة مســلحة من امللثمني اتبعني هليئة حترير الشــام، وقاموا بتطويق 
املنــزل الــذي يقيــم فيــه اإلعالمــي مجعــة مــع عائلتــه، مث أطلقــوا عــدة عيــارات انريــة 
يف اهلــواء لرتهيــب األهــايل، خــرج علــى إثرهــا مجعــة ووالــده مــن املنــزل، فاعتقلهــم 
امللثمــون علــى الفــور وانطلقــوا هبــم إىل جهــة ال نعلمهــا، وحــى اآلن ال أحــد يعلــم 

مصــريه أو مــكان اعتقالــه هــو ووالــده”.

اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
- االعتقال واإلفراج:

دلشان قره جول
اجلمعــة 30/ آذار/ 2018 اعتقلتهــا عناصــر مســلحة تنتمــي للــواء الســلطان مــراد التابــع 
لفصائل يف املعارضة املســلحة من مدينة عفرين بريف حمافظة حلب الشــمايل، واقتادهتا 
إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف مدينــة إعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 

وأفرجــت عنهــا يــوم اجلمعــة 27/ نيســان/ 2018.
دلشان قره جول، مصورة وانشطة إغاثية، من أبناء مدينة عفرين، من مواليد عام 1975.

مجعة العمري

دلشان قره جول

7  عر تطبيق الواتس آب

https://drive.google.com/file/d/1zHQOg5bpg_OTLgZEzoI78HJiUXVgWZuG/view
https://drive.google.com/file/d/1cZvjoHhqbcVhemDWs3xnBQacPLnjB4nb/view
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بالل سريول
اخلميس 8/ تشرين الثاين/ 2018، قرابة الساعة 20:00 اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة 
للــواء الســلطان مــراد التابــع لفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن شــارع الفيــالت وســط مدينــة 
عفرين بتهمة التصوير دون احلصول على إذن، ومت اقتياده إىل مكان جمهول، أفرج عنه يوم 

األحد 11/ تشرين الثاين/ 2018 بعد تعرُّضه لتعذيب شديد.
بالل، انشط إعالمي يف منظمة سواعدان السورية، وعضو يف رابطة اإلعالمين يف الغوطة 
الشرقية، إضافة إىل عمله “مصمم إعالين” يف رابطة املستقلن الكرد السورين، من أبناء 

مدينة دوما يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، ومن مواليد عام 1993.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع بــالل8 الــذي أخــران: “بينمــا كنــت ُأصــوِّر يف أحــد شــوارع مدينــة عفريــن اقــرتب 
مــين أحــد األشــخاص وســألين عمــا أقــوم بــه، فأجبتــه أين ألتقــط بعــض الصــور اإلنســانية، فقــام مبصــادرة معــدايت واتصــل 
بدوريــة اتبعــة للمكتــب األمــين، قــام عناصرهــا بتقيِّــد يــديَّ وتعصيــب عيــينَّ واقتــادوين إىل مــكان ال أعرفــه يبعــد عــن عفريــن 
قرابــة نصــف ســاعة، وهنــاك ضربــوين وعذبــوين دون توجيــه أي ســؤال، وبعــد نصــف ســاعة مــن العــذاب ســألوين عــن اجلهــة 
الــيت أتبــع هلــا، لكنَّهــم مل يصدقــوين واســتمروا بضــريب بشــكل وحشــي علــى أحنــاء جســدي كافــة وشــبحوين وأطفــؤوا أعقــاب 
الســجائر يف جســدي، إلجبــاري علــى االعــرتاف أبنــين أعمــل لصــاحل جهــة معينــة ووضعــوين يف املنفــردة أربعــة أايم مقيــداً 
ابألصفــاد ومعصــوب العينــني، ال أعلــم أيــن أان أو مــاذا حيــدث حــويل” أضــاف بــالل “يــوم األحــد 11/ تشــرين الثــاين طلبــوا 
مــين أن أرتــدي مالبســي ونقلــوين بســيارة إىل منطقــة قريبــة مــن عفريــن وأدخلــوين إىل مكتــب فيــه شــخص أخــربين أنــه أبــو 
ــد بــالل أنَّ مــن قــام ابعتقالــه وتعذيبــه هــم عناصــر اتبعــون  أمحــد قائــد لــواء الســلطان مــراد، ومــن هنــاك متَّ اإلفــراج عــين” أكَّ

لشــخص يُدعــى أبــو الليــث اتبــع للــواء الســلطان مــراد.

جيم: جهات أخرى:
- أعمال القتل:

إبراهيم عبد الرزاق املنجر
اخلميــس 17/ أاير/ 2018 قضــى إثــَر إصابتــه بعيــارات انريــة عــدة يف الرقبــة والصــدر، أطلقهــا عليــه مســلحون أمــام منزلــه يف 
مدينــة صيــدا بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن إطــالق النــار حــى حلظــة إعــداد التقريــر، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

بالل سريول

8  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 21/ تشرين الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1jpS-6wg0-cIu50BQX2F2yWP_1_hQFGvd/view
https://drive.google.com/file/d/1EMUxT-8GqWp_-6vQBzzk31Bl56ms9Anw/view
https://drive.google.com/file/d/17p7dp2O6g1L7K0zaTjnJvr80G6YDmEFP/view
https://drive.google.com/file/d/1_7CF89kv5KmXByBa_yncrGzU1Fb-35yA/view
https://drive.google.com/file/d/15LNmUtH3o4XTYNLPJRamGZbIhvWwvF1y/view
https://drive.google.com/file/d/1DhHmJWu005FiQS7J9gIgt7swi-jZw9TQ/view
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إبراهيم، مراســل شــبكة شــام اإلخبارية وموقع Sy24، من أبناء بلدة تل شــهاب بريف 
حمافظــة درعــا الغــريب، مــن مواليــد عــام 1992، طالــب جامعــي -ســنة اثلثــة- يف كليــة 
اآلداب والعلــوم اإلنســانية جبامعــة دمشــق – قســم اللغــة اإلنكليزيــة، متــزوج ولديــه طفلــة. 

- اإلصاابت:
محزة حممد الفرج

اإلثنــن 2/ متــوز/ 2018 أصيــب جبــروح وكســور يف كلتــا رجليــه، جــراء انفجــار لغــم 
أرضــي علــى أطــراف قريــة املتاعيــة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، يف أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
لنــزوح املدنيــن جــراء احلملــة العســكرية الشرســة لقــوات النظــام الســوري علــى املنطقــة، مل 
نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن زراعــة اللغــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع 
القرية لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة – ختضع لسيطرة قوات النظام 

الســوري حلظــة إعــداد التقريــر.
محــزة، مراســل ومصــور لصــاحل مؤسســة يقــن اإلعالميــة، مــن أبنــاء منطقــة اللجــاة بريــف 
حمافظــة درعــا الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1986، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع محــزة8 الــذي أخــران أنَّ حركــة نــزوح كبــرة شــهدهتا حمافظــة درعــا جــراء عمليــات 
القصــف املكثــف جبميــع أنــواع األســلحة: “أثنــاء تغطيــيت اإلعالميــة حلركــة النازحــني علــى أطــراف قريــة املتاعيــة بريــف درعــا، 
انفجــر لغــم أرضــي ابلقــرب مــين؛ تســبَّب يف إصابــيت يف رجلــي االثنتــني، ومتَّ إســعايف علــى الفــور إىل األردن” يعتقــد محــزة أن 

قــوات النظــام الســوري هــي مــن قامــت بزراعــة اللغــم.

إبراهيم املنجر

محزة الفرج

9  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 22/ متوز/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1sS2CO5r6iaiy6YJIgh0WiNL8HLKWyTHS/view
https://drive.google.com/file/d/1oOdZdJ7LokLjctD6MCBzIh2XK8_XyA1V/view
https://drive.google.com/file/d/1XNsvSVzl3Ht-mOOQ3dytU4sxn4JnlbCG/view
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- االعتقال واإلفراج:
فريد ديل عمر

اخلميس 15/ تشرين الثاين/ 2018 اختطفته عناصر مسلحة جمهولة بينما كان على 
الطريــق الواصــل بــن مدينــي اعــزاز وعفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل اخلاضعتــن 
لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، علــى خلفيــة اعتقــال الناشــط اإلعالمــي بــالل 
ســريول مــن قبــل فرقــة الســلطان مــراد يف وقــٍت ســابق، مت اإلفــراج عنــه يف الســاعات 

األوىل مــن يــوم الســبت 17/ تشــرين الثــاين/ 2018.
فريــد، املعــروف بفريــد أبــو ايمــن، انشــط إعالمــي، يعمــل لــدى فرقــة الســلطان مــراد 
-التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة-، مــن مواليــد عــام 1994، حاصــل علــى 

الثانويــة. الشــهادة 

سادساً: 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. 

فريد ديل عمر

https://drive.google.com/file/d/16Tb-Y66gXgJ-qF1bAjuqf75gIuAR9dvH/view
https://drive.google.com/file/d/1IuaAl9akEbsZXTIhBYMvyl8q1cgCHB9L/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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