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الثالاثء 4 كانون األول 2018

توثيق مقتل اثَنني من الكوادر اإلعالمية، 
وإصابة 3 آخرين واعتقال وخطف 3 يف سوراي 

حصيلة تشرين الثاين 2018
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص تشرين الثاين.
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.

 M181204

https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracieshttps://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lhry-lshf-2018-krhy-lshf-thdwd-ldymqrtyt
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracieshttps://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lhry-lshf-2018-krhy-lshf-thdwd-ldymqrtyt
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracieshttps://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 تشــرين الثــاين 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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حيتوي هذا التقرير على شــهادتن عر حديث مباشــر مع الشــهود، وليســت مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شــرحنا للشــهود 
اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم  عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

كشــف هوية كل من أبدى رغبته 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 تشرين الثاين:
شــهَد تشــرين الثــاين اســتمراراً يف التضييــق واملالحقــات يف الشــمال الســوري ِمــن قبــل اجلهــات املســيطرة علــى املنطقــة للشــهر 
اخلامــس علــى التــوايل، ترافــق ذلــك مــع عمليــات اغتيــال وتفجــرات وخطــف ســامهت يف خلــق جــوٍّ مــن الرعــب وزعزعــة حالــة 
األمــن الــي كان اجملتمــع يف هــذه املناطــق أبمــسِّ احلاجــة إليهــا مــن أجــل أتمــن العديــد مــن احتياجاتــه األساســية. الكــوادر 
اإلعالميــة كانــت مــن أكثــر الفئــات الــي انعكــس عليهــا هــذا الوضــع حيــث كانــت جــلُّ االنتهــاكات املرتكبــة حبقهــم يف تشــرين 

الثــاين يف الشــمال الســوري.

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

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى كانــون األول مــن العــام ذاتــه مقتــل 24 مــن 
الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، توزّعــوا شــهرايً علــى النحــو التــايل:
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ابء: حصيلة االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف تشرين الثاين 2018:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف تشرين الثاين 2018 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل اثنن من الكوادر اإلعالمية على يد هيئة حترير الشام.
- اإلصاابت: سجَّلنا إصابة 3 من الكوادر اإلعالمية توزَّعوا على النحو التايل:

- هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 1
- جهات أخرى: 2

- االعتقال واخلطف واإلفراج: سجَّلنا 5 حاالت توزَّعت على النحو التايل:
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- هيئة حترير الشام: سجلنا حالة اعتقال واحدة.
- فصائل يف املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتقال واحدة متَّ اإلفراج عنها.

- جهات أخرى: سجلنا حالة خطف واحدة متَّ اإلفراج عنها.

https://drive.google.com/file/d/1ySxQ-moLlz6gy-XB1Riv1Fqq2PFBgRcf/view
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رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

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

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 
الصــور  مــن  العديــد  وصــور  الفــارس  رائــد  مــع  للمظاهــرات  مصــوراً  عمــل  اخلاصــة، 
قــام  نبــل، كمــا  النظــام الســوري علــى مدينــة كفــر  الــي توثِّــق قصــف  والفيديوهــات 

بتصويــر عــدد مــن التقاريــر لصــاحل راديــو فريــش.

رائد الفارس

محود جنيد

http://sn4hr.org/arabic/2018/11/28/10628/
https://drive.google.com/file/d/1U0kVVdiDkbFLy1JOWP0DTRTbRv4EcRYo/view
https://drive.google.com/file/d/1LIbsu6ua-94NkWwFQA2T_6ymm--0QBNk/view
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- اإلصاابت:
زكراي كاسر احلاج مصطفى

الثالاثء 30/ تشــرين األول/ 2018 أصيب بعيارات انرية يف الســاق واليد اليســرى، 
أطلقتهــا عناصــر هيئــة حتريــر الشــام، يف أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــن هيئــة 
حتريــر الشــام واجلبهــة الوطنيــة للتحريــر –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-، يف قريــة كفــر 
محــرة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، الــي ختضــع لســيطرة مشــركة بــن هيئــة حتريــر الشــام 

وفصائــل يف املعارضــة املســلحة.
زكــراي املعــروف أبيب الكــرم احللــي، مديــر املكتــب اإلعالمــي لقريــة كفــر محــرة، مــن أبنــاء 
قريــة كفــر محــرة، مــن مواليــد عــام 1998، طالــب جامعــي –ســنة اثلثــة– يف كليــة 

احلقــوق، متــزوج ولديــه طفــل.

- االعتقال:
درغام محادي

األربعــاء 28/ تشــرين الثــاين/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر 
الشــام لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا بينمــا كان يف طريقــة مــن بلــدة 
األاترب إىل منطقــة ابب اهلــوى للحصــول علــى تصريــح تصويــر يف إحــدى املخيمــات 

احلدوديــة، وال يــزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
درغام، حمرر لدى موقع “فوكس حلب” وانشــط مدين عمل يف جملس حمافظة حلب، 
مــن أبنــاء ريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، وســكان بلــدة األاترب غــرب حمافظــة حلــب بعــد 

هتجــره مــن مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1973، متــزوج ولديــه 7 أطفــال.

زكراي احلاج مصطفى

درغام محادي

https://drive.google.com/file/d/1ynOMaF8j2MeNfgnDucNS7aaT0dIJ0yYf/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/15tNbLnpp2aJK1GgYuQ_dB00DWLxLPLUZ/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1S__lf-g2k52myLccDgocI-gRycORRVUB/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1bZg_Nj36FXbX33yHlDdM6qbxs0Jjk4s4/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/18aVIho3JGqiSsKNQimdO6dWcS49QDIT8/view
https://drive.google.com/file/d/1vEYKKC9K2VnFaX692vj4pVBK1rbU4lpN/view
https://drive.google.com/file/d/1ebLwr4gVpPLoYlwD5eh1S2JG21F7BV1H/view
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ابء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
- االعتقال واإلفراج:

بالل سريول
اخلميــس 8/ تشــرين الثــاين/ 2018، قرابــة الســاعة 20:00 اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
اتبعة للواء الســلطان مراد التابع لفصائل يف املعارضة املســلحة من شــارع الفيالت وســط 
مدينــة عفريــن بتهمــة التصويــر دون احلصــول علــى إذن، ومت اقتيــاده إىل مــكان جمهــول، 

أفــرج عنــه يــوم األحــد 11/ تشــرين الثــاين/ 2018 بعــد تعرُّضــه لتعذيــب شــديد.
بــالل، انشــط إعالمــي يف منظمــة ســواعدان الســورية، وعضــو يف رابطــة اإلعالميــن يف 
الغوطــة الشــرقية، إضافــة إىل عملــه مصمــم صــور يف رابطــة املســتقلن الكــرد الســورين، 
مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، ومــن مواليــد عــام 

.1993
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع بــالل1 الــذي أخــران: “بينمــا كنــت ُأصــوِّر يف أحــد شــوارع مدينــة عفريــن اقــرب 
مــين أحــد األشــخاص وســألين عمــا أقــوم بــه، فأجبتــه أين ألتقــط بعــض الصــور اإلنســانية، فقــام مبصــادرة معــدايت واتصــل 
بدوريــة اتبعــة للمكتــب األمــين الذيــن قامــوا بتقييــد 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 
الــي أتبــع هلــا، لكنَّهــم مل يصدقــوين واســتمروا بضــريب بشــكل وحشــي علــى أحنــاء جســدي كافــة وشــبحوين وأطفــؤوا أعقــاب 
الســجائر يف جســدي، إلجبــاري علــى االعــراف 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 أخــرين أنــه أبــو 
ــد بــالل أنَّ مــن قــام ابعتقالــه وتعذيبــه هــم عناصــر اتبعــون  أمحــد قائــد لــواء الســلطان مــراد، ومــن هنــاك مت اإلفــراج عــين” أكَّ

لشــخص يُدعــى أبــو الليــث اتبــع للــواء الســلطان مــراد.

بالل سريول

1  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/1DhHmJWu005FiQS7J9gIgt7swi-jZw9TQ/view
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اتء: جهات أخرى:
- اإلصاابت:

إبراهيم أمحد مرتو وكليستان حممد علي
اجلمعــة 2/ تشــرين الثــاين/ 2018 أصيــب إبراهيــم بطلقــة يف ســاعده األيســر، يف 
الركيــة،  القــوات  أّن مصدرهــا  نعتقــد  الوجــه،  برصاصــة يف  أصيبــت كليســتان  حــن 
حســب مــا أفــادان بــه الشــهود وانشــطي املنطقــة، ذلــك بينمــا كاان يُعــدان تقريــراً يف قريــة 
املنبطــح التابعــة ملدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل علــى احلــدود الســورية - 
الركيــة، الــي ختضــع لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد 

الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(. 
أصدرت وكالة األنباء هاوار بياانً أدانت فيه ما تعرض له مراسليها.

إبراهيــم، مراســل وكالــة األنبــاء هــاوار، مــن أبنــاء مدينــة تــل أبيــض، مــن مواليــد عــام 
أعــزب. اإلعداديــة،  الشــهادة  علــى  1995، حاصــل 

كليســتان، مراســلة وكالــة األنبــاء هــاوار، مــن أبنــاء مدينــة تــل أبيــض أيضــاً، مــن مواليــد 
عــام 1998، حاصلــة علــى الشــهادة الثانويــة، عازبــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع إبراهيــم2، الــذي أخــران أنَّــه توجــه مــع زميلتــه كليســتان إىل قريــة املنبطــح لتغطيــة 
القصــف املدفعــي الــذي تعرضــت لــه املدينــة مــن قبــل القــوات الركيــة يف اليــوم الســابق: “يف أثنــاء عملنــا اســتهدفنا حــرس احلــدود 
الركــي برصــاص قناصتــه؛ مــا أدى إىل إصابــي برصاصــة يف يــدي اليســرى، وعلــى الفــور مت إســعايف إىل املشــفى الوطــين يف 
مدينــة تــل أبيــض، حيــث خضعــت لعمــل جراحــي الســتخراج الرصاصــة، مث غــادرت املشــفى بعــد ســاعتني” أضــاف إبراهيــم 

أن زميلتــه يف الوكالــة كليســتان تعرضــت إلصابــة حرجــة يف الرقبــة.

إبراهيم مرتو

كليستان حممد علي

2  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 24/ تشرين الثاين/ 2018

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1ueQvz3c_iPoMnubvRMVx7Z7mPbaUVSL7/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1uVC-UoBiZBGje4sHkL9zpMZWS5-WrtqW/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1Qf2KhvRX0E_31_aDBzOTmly0RD5ryHKC/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1HAAltQ0imjSbgfEKhlkgoX8gs_l72soy/view
http://www.hawarnews.com/ar/haber/d8a8d98ad8a7d986-d985d986-d988d983d8a7d984d8a9-d8a3d986d8a8d8a7d8a1-d987d8a7d988d8a7d8b1-d984d984d985d986d8b8d985d8a7d8aa-d8a7d984d985d8b9d986d98ad8a9-d8a8d8add982d988d982-d8a7d984d8a5d986d8b3d8a7d986-d988d8a7d984d8afd981d8a7d8b9-d8b9d986-d8a7d984d8b5d8add8a7d981d8a9-d988d8add8b1d98ad8a7d8aad987d8a7-h9954.html
https://drive.google.com/file/d/143S20Qu5Ob9l1T79xSgrrV4d4-mwrm9f/view
https://drive.google.com/file/d/1mGMRccPeTq2aC5NUzCgPLhRH3ViB_JCs/view
https://drive.google.com/file/d/1_M68OcckvKWm-FCRydJOzhYScCI3l5UE/view
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- اخلطف واإلفراج:
فريد ديل عمر

اخلميــس 15/ تشــرين الثــاين/ 2018 اختطفتــه عناصــر مســلحة جمهولــة علــى 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 

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. 

فريد ديل عمر

https://drive.google.com/file/d/16Tb-Y66gXgJ-qF1bAjuqf75gIuAR9dvH/view?usp=sharing
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. 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 11

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


