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األحد 6 أاير 2018

مقتل 3 من الكوادر اإلعالمية، 
وإصابة 3 آخرين، واعتقال 4 منهم 

يف سوراي حصيلة نيسان 2018

مقتل 29 من الكوادر اإلعالمية 
يف سوراي يف 2018
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص نيسان 2018
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 جرائم حرب، إال أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكيب اجلرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إىل 83 %، حيث عمَد 
بشــكل ممنهــج إىل حماربــة النشــاط اإلعالمــي، وارتكــب يف ســبيل ذلــك مئــات االنتهــاكات حبــق الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن 
من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ حماوالً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له اجملتمع السوري من انتهاكات حلقوق اإلنسان، وطمس 

اجلرائم املرتكبة حبق املواطنن 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.

حبسب القانون الدويل اإلنساين فإنَّ الصحفي يُعتر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل ُمتعمَّد 
يرقــى إىل جرميــة حــرب، لكــنَّ اإلعالمــي الذيــن يقــرب مــن أهــداف عســكرية فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته 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 نيســان 2018 

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 5 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 نيسان 2018:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخنفاضــاً يف حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة، وعمــوم االنتهــاكات املرتكبــة 
حبقهــا يف نيســان، علــى صعيــد آخــر ســجلنا حــاالت عــدة إلســاءة اســتخدام مهنــة اإلعــالم يف هــذا الشــهر، منهــا ظهــور مقطــع 
لإلعالمــي املــوايل للنظــام الســوري حســن مرتضــى ُيصــور نفســه علــى خلفيــة قصــف قــوات النظــام الســوري وحلفائــه مدينــة دومــا، 
متشــفياً أبهلهــا بعبــارات حتمــل صبغــة طائفيــة. كمــا أســاءت روســيا كذلــك -الدولــة العضــو الدائــم يف جملــس األمــن والــذي 
يفــرض هبــا هــذا املنصــب أن ال تتصــف هبــذا الكــمِّ اهلائــل مــن الدجــل واخلــداع- حــن نشــرت وزارة الدفــاع الروســية مقطعــاً مصــوَّراً 
لكــوادر طبيــة يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية -بعــد ســيطرهتا علــى املنطقــة- مــن أجــل دحــض صحــة اهلجومــن الكيميائيــن 

علــى املدينــة يــوم 7/ نيســان، الَلذيــن أســفر أحدمهــا عــن مقتــل 41 مدنيــاً.

اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية منذ بداية عام 2018: 

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى أاير مــن العــام ذاتــه مقتــل 29 مــن الكــوادر اإلعالميــة 
علــى يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، توّزعــت شــهرايً علــى النحــو التــايل:

https://www.youtube.com/watch?v=Otbxei17Kf4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mWOuXYpyN6g&feature=youtu.be
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ابء: حصيلة االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف نيسان 2018:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف نيسان 2018 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 3 من الكوادر اإلعالمية توزعوا على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1Kx7qmiYIyuP2IIlfn6X5OWmTWcCRXZlG/view
https://drive.google.com/file/d/1DDQSnPT1RSNvC2LIcbzYij1FiT0og3S9/view
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- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 1
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1
- جهات أخرى: 1

- اإلصاابت: سجَّلنا إصابة 3 من الكوادر اإلعالمية توزَّعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 2

- جهات أخرى: 1

- االعتقال واإلفراج: سجلنا 6 حاالت، بينهم 1 سيدة )أنثى ابلغة(، توزَّعت على النحو التايل: 
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: سجلنا حالة اعتقال واحدة.
- فصائل يف املعارضة املسلحة: سجلنا 3 حاالت اعتقال، بينهم 1 سيدة، مت اإلفراج عن 2 منهم.

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

- أعمال القتل: 
بشار العطار 

اإلثنن 12/ آذار/ 2018 قضى بشار إثر إصابته بشكل مباشر، جراء قصف طران 
اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( صواريــخ قــرب منزلــه يف مدينــة عربــن يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف 
دمشــق، مل نتمكــن مــن التحقــق مــن احلادثــة حــى يــوم اخلميــس 26/ نيســان إثــَر تواصلنــا 
مع انشــطي املنطقة، ختضع املدينة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة– 

ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.
بشــار، املعــروف ببشــار أبــو زاهــر، مصــور لــدى املكتــب اإلعالمــي املوحــد يف مدينــة عربــن، مــن أبنــاء مدينــة عربــن، مــن مواليــد 

عــام 1999، عــازب.

بشار العطار

https://drive.google.com/file/d/1Fr_Ypichg-il48Hk7gd6nLnfWw2CDshL/view
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أفــاد الناشــط اإلعالمــي بــراء أبــو اليســر1 الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن غــارة جويــة اســتهدفت املنطقــة احمليطــة مبنــزل بشــار 
يف مدينــة عربــن ظهــر يــوم 12/ آذار: “حــّول الصــاروخ جســد بشــار إىل أشــالء، فقــد ســقط قريبــاً منــه”

- اإلصاابت: 
عمار سليمان “نتحفظ على امسه احلقيقي لدواع أمنية”

الســبت 15/ آذار/ 2018 أصيــب عمــار بشــظية يف الســاق اليمــى، أدت إىل برهــا مــن منتصــف الركبــة، جــراء قصــف طــران 
اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ املنــزل الــذي كان 
موجــوداً فيــه يف بلــدة عــن ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، بســبب ظــروف املنطقــة مل نتمكــن مــن التحقــق 
مــن احلادثــة إىل أن تواصلنــا مــع عمــار يــوم اجلمعــة 20/ نيســان، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت 

احلادثة–ختضــع البلــدة لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

عمــار، إعالمــي لــدى تنســيقية جوبــر، ومصــور مســتقل يعمــل لصــاحل وكالــة األانضــول 
ووكالــة AFP، مــن مواليــد عــام 1991، مــن أبنــاء حــي جوبــر شــرق مدينــة دمشــق، 
شــارك يف تصويــر عــدد مــن األفــالم الواثئقيــة عــن حــي جوبــر، طالــب جامعــي يف كليــة 

اهلندســة قســم االتصــاالت واإللكــرون.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عمــار  الــذي أفــادان أنــه كان يف املنــزل برفقــة صديقيــه اإلعالميــن أبــو إايد وماهــر 
أبــو اخلــر: “مهمــت قرابــة الســاعة 11 صباحــاً للخــروج إىل أحــد املشــايف لتغطيــة األحــداث حــن قصــف الطــران احلــريب 
صواريــخ عــدة قــرب املنــزل وأصبــت بشــظية يف الســاق، مت إســعايف إىل مكتــب حــي جوبــر الطــي ومــن مث إىل مشــفى احليــاة، 
تســببت اإلصابــة ببــر ســاقي اليمــى، بينمــا كانــت إصابــة صديقــي طفيفــة حبمــد هللا” أضــاف عمــار أنــه هجــر قســراً مــن 

الغوطــة الشــرقية وهــو موجــود حاليــاً يف مدينــة األاترب بريــف حلــب الغــريب.

عمار سليمان

1  تواصلنا معه عر تطبيق تلغرام 26/ نيسان/ 2018

2 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 20/ نيسان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1m6kP--jSn1NCNVAhuX3Et4-yGIIqvMZN/view
https://drive.google.com/file/d/1FFJHc4OT5pIsX_kWVBKu44JQYhxw96O1/view
https://drive.google.com/file/d/1DOE0Fa1CR82i3o9TOlKzVBZrKkS3C4bZ/view
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عصام حممد حسن عبد احلي 
اإلثنــن 12/ آذار/ 2018 ُأصيــب بشــظااي يف القــدم اليســرى والكتــف والصــدر، 
جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد 
التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ بلــدة جســرين يف الغوطــة الشــرقية شــرق 
حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء توجهــه ألداء صــالة الفجــر يف أحــد مســاجد البلــدة، مل 
نتمكــن مــن التحقــق مــن احلادثــة إىل أن تواصلنــا مــع عصــام يف 18/ نيســان، ختضــع 
البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –وختضــع لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.
عصــام، املعــروف بعصــام أبــو جــواد، مديــر املكتــب اإلعالمــي يف بلــدة جســرين التابــع للمجلــس احمللــي، مــن أبنــاء بلــدة جســرين، 
مــن مواليــد 1/ كانــون الثــاين/ 1975، هــو أحــد أعضــاء اجمللــس احمللــي، ومديــر مكتــب التوثيــق واإلحصــاء يف الغوطــة الشــرقية 

التابــع للهيئــة الشــرعية يف دمشــق وريفهــا، حيمــل الشــهادة الثانويــة، متــزوج ولديــه طفلــن.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عصــام3 الــذي أفــادان أنــه خــرج مــن القبــو الــذي جلــأ إليــه مــع عائلتــه قرابــة الســاعة 
04:30 فجــر يــوم 12/ آذار قاصــداً املســجد ألداء صــالة الفجــر حــن أغــار طــران النظــام الســوري علــى املنطقــة: “أصبــت 
بعــدة شــظااي قطعــت أوردة يف رجلــي اليســرى، وشــظااي يف الكتــف والصــدر، مــا جعلــي أخضــع لعملــن جراحيــن يف 
مشــايف الغوطــة قبــل أن أهجــر منهــا، ولــدى وصــويل إىل نقطــة الوصــول يف بلــدة قلعــة املضيــق حبمــاة مت نقلــي إىل مدينــة 
معــرة مصريــن إبدلــب حيــث خضعــت ألربــع عمليــات جراحيــة” ال يــزال عصــام يتلقــى العــالج إىل أن تلتئــم جراحــه ويتمكــن 

مــن الســر وقــد حيتــاج إىل عــالج فيزايئــي، حبســب مــا أخــران بــه.

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

- أعمال القتل:
إيهاب بالن 

اجلمعة 20/ نيسان/ 2018 نعت الوكالة العربية السورية لألنباء )ساان( وجهات إعالمية 
موالية لقوات النظام السوري مقتله برصاص تنظيم داعش، أثناء تغطيته االشتباكات بن 
التنظيــم وقــوات النظــام الســوري يف منطقــة جنــوب دمشــق، كمــا نعــاه الرئيــس الشيشــاين 
رمضان قديروف عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي “فكونتاكتيه”، ونشر إىل 

أن إيهاب يعمل مراسل لشبكة غروزين لإلذاعة والتلفزيون الشيشانية.

عصام عبد احلي

3  مكاملة صوتية عر تطبيق واتساب يف 18/ نيسان/ 2018

إيهاب بالن

https://www.sana.sy/?p=740999
https://drive.google.com/file/d/10UsoevpaGQLX4_MOCQU8jgeVWzpbEAlh/view
https://drive.google.com/file/d/1djS6ztdN03tW4wd0i4i1e4PHTCVekw8D/view
https://drive.google.com/file/d/1WBnguIf5uPvNrORehqyG_Ja5VVv7vque/view
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- هيئة حترير الشام )حتالف بن جبهة فتح الشام وفصائل يف املعارضة املسلحة(: 
- االعتقال:

أمحد األخرس:
الســبت 28/ نيســان/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام 
مــن مــكان وجــوده يف بلــدة دركــوش بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، بتهمــة عــدم حيازتــه 
إذن تصويــر يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتم، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق االنســان وألهلــه أيضــاً.
أمحــد األخــرس، مراســل املكتــب اإلعالمــي لقــوى الثــورة وموقــع sy24، مــن أبنــاء 

مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب.

اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
- االعتقال: 

دلشان قره جول: 
اجلمعــة 30/ آذار/ 2018 اعتقلتهــا عناصــر مســلحة تنتمــي للــواء الســلطان مــراد 
التابــع لفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن مــكان وجودهــا يف مدينــة عفريــن بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل، واقتادهتــا إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف مدينــة إعــزاز 
بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، وأفرجــت عنهــا يــوم اجلمعــة 27/ نيســان/ 2018، 
نشــر إىل أننــا متكنــا يــوم اإلثنــن 2/ نيســان/ 2018 مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة 

والتحقــق مــن صحــة خــر االعتقــال.
دلشان قره جول، مصورة وانشطة إغاثية، من أبناء مدينة عفرين بريف حمافظة حلب، من مواليد عام 1975.

الدكتور عبد اجمليد عزت شيخو:
األربعــاء 4/ نيســان/ 2018، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لفصيــل أحــرار الشــرقية 
أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة، إثــَر مدامهــة مــكان إقامتــه يف مدينــة عفريــن مشــال 
حمافظــة حلــب، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 
عبــد اجمليــد، مــن أبنــاء قريــة جلبــل مشــال حمافظــة حلــب، تولــد عــام 1951، حائــز علــى 

شــهادة دكتــوراه يف اإلعــالم، رئيــس قســم االعــالم يف جامعــة عفريــن.

أمحد األخرس

دلشان قره جول

الدكتور عبد اجمليد شيخو

https://drive.google.com/file/d/1VBFQq6dPzijAJNvaheINiPhlOZWqxk0-/view
https://www.youtube.com/watch?v=t1pxES4Q3R0
https://drive.google.com/file/d/1eZKBlmH3AYcNB8baWemzjYyjrEQQBZuu/view
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عمر جيجو:
اجلمعــة 13/ نيســان/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي للــواء الشــمال التَّابــع 
لفصيل فيلق الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة من مكان وجوده يف قرية كفرة بريف 
حمافظة حلب الشمايل، واقتادته إىل أحد مراكز االحتجاز التابعة هلا يف قرية كفر كلبن 
بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، وأفرجــت عنــه بعــد ســاعة ونصــف مــن االحتجــاز، وقــد 

أظهــرت إحــدى الصــور آاثر التعذيــب الــذي تعــرض لــه يف أثنــاء احتجــازه.
عمــر جيجــو، امللقــب أبيب العبــد، انشــط إعالمــي، مديــر مكتــب حمافظــة حلــب وريفهــا 
وعضــو األمانــة العامــة يف احتــاد إعالميــي ســوراي األحــرار، مــن أبنــاء قريــة كفــرة بريــف 

حمافظــة حلــب الشــمايل.
أخــران عمــر4 أنــه تلقــى عــدة هتديــدات مــن قبــل لــواء الشــمال التابــع لفيلــق الشــمال عــر اتصــاالت هاتفيــة لكنــه مل يكــرث هبــا: 
“قرابــة الســاعة العاشــرة صبــاح 13/ نيســان داهــم عناصــر اتبعــون للــواء الشــمال منــزيل وضربــوين مــع ابــن عمــي، ومــن مث 
اقتــادوين بســيارة فــان إىل أحــد مقراهتــم يف قريــة كلبــن” أضــاف عمــر أنــه تعــرض لإلهانــة والضــرب وإطــالق التهــم والتهديــدات 
ابلقتــل طــوال الطريــق: “قامــوا ابلتَّحقيــق معــي داخــل الفــرع بســبب نشــري تســجياًل مصــوراً لعناصــر الفصيــل وهــم يطلقــون 
النــار بشــكل عشــوائي يف أحــد األعــراس، والــذي حذفتــه علــى الفــور بعــد أن تبــن يل أنــه ليــس حديثــًا” بعــد قرابــة ســاعة 

ونصــف الســاعة أفرجــوا عــي.

اثء: جهات أخرى:
- أعمال القتل: 

طالب عبد امللك الدريس
اجلمعــة 20/ نيســان/ 2018 عثــر عناصــر مــن الدفــاع املــدين علــى جثمــان طالــب 
يف قريــة عقــرابت بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، قــرب احلــدود الســورية الركيــة، مصــاابً 
بطلقــة قنــاص يف الــرأس، بعــد أن فُقــد مخســة أايم لــدى توجهــه إىل احلــدود الســورية 
الركيــة للعبــور بطريقــة غــر شــرعية إىل تركيــا. مل نتمكــن حــى حلظــة إعــداد التقريــر مــن 

حتديــد اجلهــة الــي تســببت يف مقتلــه.
طالــب، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد عــام 1997، انشــط إعالمــي لــدى مركــز معــرة 

النعمــان اإلعالمــي، طالــب جامعــي يف الســنة األوىل يف قســم اهلندســة جبامعــة إدلــب، عــازب. 

عمر جيجو

طالب الدريس

4  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 15/ نيسان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/195ksmphu4d9lAXtyE8vXx5miPlgL3ePg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxroVSWPq71Hvq2aiuZjPCkUZbaWYcFh/view
https://drive.google.com/file/d/1UxroVSWPq71Hvq2aiuZjPCkUZbaWYcFh/view
https://drive.google.com/file/d/1IitD96eBnDR9uNJ4_OHicnRu9oadVf3k/view
https://drive.google.com/file/d/1LKMLYAKxCEhWS7z6h3wUaarMpz9nWZgK/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 10

- اإلصاابت: 
مصطفى احلاج علي

اخلميــس 26/ نيســان/ 2018 أصيــب بعــدة أعــرة انريــة يف الصــدر، جــراء إطــالق 
مســلحون ملثمــون جمهولــون، يســتقلون ســيارة، النــار عليــه بعــد خروجــه مــن منزلــه قــرب 
مفــرق قريــة النــرب بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام.
مصطفــى، انشــط إعالمــي، مراســل وكالــة خطــوة اإلخباريــة، مســؤول دائــرة اإلعــالم يف 
مديريــة تربيــة إدلــب “احلــرة”، مــن مواليــد 21/ كانــون الثــاين/ 2017، متــزوج ولديــه 

ثــالث طفــالت. 
أخــران مصطفــى5 أنــه كان قــد توجــه إىل ســوق القريــة مــع بناتــه علــى دراجتــه الناريــة قرابــة الســاعة 8 صبــاح يــوم 26/ نيســان، 
وأنــه توقــف عنــد أحــد حمــالت صيانــة الدراجــات الناريــة لنفــخ عجلــة دراجتــه: “فجــأة اقربــت ســيارة بســرعة جنونيــة ابجتاهــي 
فطلبــت مــن أطفــايل الدخــول إىل احملــل فــورًا، ومل أعــي بعدهــا إال وأان ممــدد علــى األرض ومصــاب بطلقــات ابلصــدر مل 
أعــرف عددهــا يف ذلــك الوقــت” أضــاف مصطفــى أنــه مت إســعافه إىل أحــد املشــايف علــى الفــور: “أخــروين هنــاك أن رصاصــة 
اخرقــت جانــي األميــن وخرجــت مــن الصــدر مــن األمــام متســببة أبذيــة يف الرئــة ولكــن حبمــد هللا كانــت بعيــدة عــن القلــب”

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. 

مصطفى احلاج علي

5 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 3/ أاير/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1Eq2Xk9MUPwpH3FUOsRy1jE8n0JBZIzoO/view
https://drive.google.com/file/d/1GdjoWrTfKsnR5bThitluSenetC0blqDE/view
https://drive.google.com/file/d/17drqRI-BxZp_quEiRgwhOyQx8Y16hrwa/view
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: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. 

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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