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األحد 4 آذار 2018

مقتل 4 من اإلعالميني، وإصابة 
5 آخرين يف سوراي حصيلة شباط 2018

قوات النظام السوري قتلت إعالمَيني، 
كالمها يف الغوطة الشرقية
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احملتوى:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: ملخص تنفيذي. 
اثلثاً: تفاصيل التقرير. 

رابعاً: توصيات. 

أواًل: مقدمة: 
اضطَّهــدت األطــراف الفاعلــة يف النِّــزاع الســوري علــى حنــو خمتلــف الصحفيــني واملواطنــني الصحفيــني، 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 الصحفيني واملواطنني 
الصحفيــني مــن عمليــات قتــل واعتقــال وتعذيــب؛ حمــاواًل بذلــك إخفــاء مــا يتعــرَّض لــه اجملتمــع الســوري مــن انتهــاكات حلقــوق 

اإلنســان، وطمــس اجلرائــم املرتكبــة حبــق املواطنــني الســوريني.

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( حســب التَّصنيــف العاملــي حلريــة الصحافــة لعــام 2017، 
الــذي نشــَرته منظمــة مراســلون بــال حــدود، واعتــَرت املنظمــة ذاهتــا أّن ســوراي أكثــر دول العــامل فتــكاً حبيــاة الصحفيــني.

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/reports/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map
https://rsf.org/ar/reports/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map
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وينــصُّ القانــون الــدويل اإلنســاين علــى محايــة الصحفيــني، حيــث ورد يف املــادة )79( مــن الروتوكــول اإلضــايف امللحــق ابتفاقيــة 
جنيــف 1949 حلمايــة املدنيــني يف النزاعــات العســكرية أنَّ الصحفيــني الذيــن يــؤدون مهماهتــم يف مناطــق النِّزاعــات املســلحة 
جيــب احرامهــم ومعاملتهــم كمدنيــني، ومحايتهــم مــن كل شــكل مــن أشــكال اهلجــوم املتعمَّــد، شــريطة أالَّ يقومــوا أبعمــال ختالــف 
وضعهــم كمدنيــني. وحســب القواعــد العرفيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين جــاء يف القاعــدة 34 “جيــب احــرام ومحايــة الصحفيــني 

املدنيــني العاملــني 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 
الصحفيــني واإلعالميــني واألفــراد املرتبطــني بوســائل اإلعــالم يف النِّــزاع املســلَّح. 

منهجية:
يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة أبــرز االنتهــاكات حبــق اإلعالميــني )الصحفيــني واملواطنــني الصحفيــني( يف شــباط 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 لناجــني وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــني حمليــنَي 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 10 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 
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: امللخص التنفيذي: 
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف شباط 2018 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 4 إعالميني توزعوا على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1y_vRCeuU2xN_Wo_fNdj149Da6Wp6k8u0/view
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- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 2 
- القوات الروسية: 1 

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

- اإلصاابت: سجَّلنا إصابة 5 إعالميني توزَّعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 3

- القوات الروسية: 2

- االعتقال واإلفراج: سجلنا حالة اعتقال واحدة مّت اإلفراج عنها على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية.

- انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا حادثَي اعتداء توزَّعتا على النحو التايل: 
- قوات النظام السوري: 1 حادثة اعتداء على عربة بث مباشر.

- جهات أخرى: 1 حادثة اعتداء على إعالمي.

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

- أعمال القتل:
خالد مجال محو

الســبت 17/ شــباط/ 2018 قضــى خالــد جــراء إصابتــه بشــظااي يف معظــم أحنــاء 
جســده، إثــر ســقوط صــاروخ أرض - أرض قصفتــه رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام 
الســوري علــى ســوق يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، 

الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
خالــد، مديــر قســم الصوتيــات لــدى وكالــة مشــهد ومذيــع لــدى إذاعــة اإلســالم، مــن 
أبنــاء مدينــة دومــا، مــن مواليــد عــام 1991، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، متــزوج 

ولديــه طفــالن.
خالد محو

https://drive.google.com/file/d/1y-3PcPN8rhWR_Y4IuoTY8Nf851VKexy2/view
https://drive.google.com/file/d/1eqOM4Bdr407S-NuB0syEzCnVA9Z08BEs/view
https://drive.google.com/file/d/1n2wJmGH5ccuiaa4ivP41UhKh6jt2y0PS/view
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أفــادان اإلعالمــي عمــار محــو1 -ابــن عــم خالــد- أنّــه علــم مــن ذويــه أنَّ صــاروخ أرض - أرض ســقَط ابلقــرب مــن خالــد بينمــا 
ــزت يف قســمه العلــوي وخصوصــاً يف رأســه، متَّ نقلــه إىل إحــدى  كان يف الســوق: “الشــظااي مــأت جســده ابجلــراح وتركَّ

النقــاط الطبيــة حيــث فــارق احليــاة”.

عبد الرمحن إمساعيل الياسني
الثــالاثء 20/ شــباط/ 2018 قضــى جــراء إصابتــه بشــظااي قاتلــة يف الفخــد األميــن 
والرئتــني، إثــر قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً ابلقــرب 
منــه، 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.
تواصلنا مع اإلعالمي عبد السالم محزة2 الذي أخران أن زميله عبد الرمحن كان يف حميط مشفى دار الشفاء يوثق عمليات القصف 
هنــاك حــني 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 هنــاك”.

- اإلصاابت:
حممد صاحل عبد الرمحن

األربعــاء 7/ شــباط/ 2018 أصيــب بشــظااي يف الوجــه والقــدم اليمــى، إثــَر قصــف 
طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه 
اإلعالميــة لقصــف ســابق للطــران ذاتــه علــى مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق 
حمافظــة ريــف دمشــق، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
حممــد، مراســل لــدى قنــاة أورينــت، مــن أبنــاء مدينــة دومــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، 
مــن مواليــد عــام 1985، حاصــل علــى دبلــوم أتهيــل وختصــص يف الرمجــة والتعريــب 
مــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية - قســم اللغــة الفرنســية –، متــزوج ولديــه طفــالن.

عبد الرمحن الياسني

 1 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 24/ شباط/ 2018

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

حممد عبد الرمحن

https://drive.google.com/file/d/1zzDpOm9nghObNMYZVwl6oO2OiI_pP99G/view
https://drive.google.com/file/d/1tqyExxkqrwx5qnI9jkBmtIbJS2-Hv_UA/view
https://drive.google.com/file/d/1MhWrvPl8HUR3UrKIY3i8VFe-qu5maEaD/view
https://drive.google.com/file/d/1NOsPpsntuoBnJOqzoxL5BLolCUjU6H7D/view
https://drive.google.com/file/d/1nCr05ad3aU9Iu30jNyA8Y3GM1gQpppYb/view
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أخــران حممــد3 أنــه يف يــوم 7/ شــباط وبينمــا كان يصــوِّر مــا جنــم عــن القصــف علــى شــارع حلــب يف مدينــة دومــا، عــاد الطــران 
احلــريب الســوري ونفَّــذ غــارة اثنيــة علــى املــكان: “ســقط الصــاروخ قــريب وتســبَّبت شــظاايه إبصابــي جبــروح يف وجهــي وقدمــي 
اليمــى، ومت إســعايف إىل املشــفى املركــزي يف املدينــة حيــث خضعــت لإلســعافات األوليــة، مل تطــل مــدة إقامــي يف املشــفى 
لعــدم خطــورة اإلصابــة” أضــاف حممــد أن هــذا القصــف تســبَّب يف مقتــل عــدد مــن املدنيــني وإصابــة قرابــة 30 آخريــن جبــراح.

أمحد الدمشقي “نتحفظ على ذكر امسه لدواٍع أمنية”
األربعــاء 7/ شــباط/ 2018 أصيــب برضــوض يف الــرأس والقــدم واليــد اليســرى، جــراء 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء 
تغطيتــه اإلعالميــة للقصــف علــى مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف 

دمشــق، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
الشــهادة  علــى  أبنــاء مدينــة دومــا، حاصــل  مــن  بــرس،  أمحــد، مراســل وكالــة شــهبا 

أعــزب. االبتدائيــة، 
ــد إصابتــه بقصــف طــران حــريب اتبــع للنظــام الســوري: “متَّ إســعايف إىل  يف 22/ شــباط/ 2018 تواصلنــا مــع أمحــد4 الــذي أكَّ
أحــد املراكــز الطبيَّــة وخرجــت مــن هنــاك بســبب اكتظاظــه ابملصابــني وخشــية تعرضــه للقصــف، وجــاء أحــد املســعفني إىل 

ــد جراحــي” أضــاف أمحــد أن القصــف تســبَّب يف مقتــل عــدة مدنيــني وأضــرار ماديــة كبــرة ابألبنيــة. املنــزل وضمَّ

ماهر عبد العزيز 
اإلثنــني 19/ شــباط/ 2018 ُأصيــَب بشــظااي يف الــرأس والفخــذ األميــن، جــراء ســقوط 
صــاروخ أرض - أرض قصفتــه رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري علــى عربــة 
البــثِّ املباشــر علــى طريــق محوريــة – مســرااب يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف 

دمشــق، الــذي خيضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
ماهــر، مهنــدس عربــة البــث التَّابعــة لقنــاة أورينــت، مــن أبنــاء مدينــة دومــا، مــن مواليــد 

عــام 1994، طالــب جامعــي – ســنة أوىل – يف كليــة اهلندســة املعماريــة، متــزوج.

أمحد الدمشقي

ماهر عبد العزيز 

 3 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 13/ شباط/ 2018

 4 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

https://drive.google.com/file/d/12MVcfXyqwNE0z10zrZOCC_OAiDlfYqnv/view
https://drive.google.com/file/d/1iS3LZxlH0zEtZYaVBXWDMTzwm2nJLdhr/view
https://drive.google.com/file/d/1eaTWIVE4JJJkzVOF1gtNwhQlrjJj7Q8d/view
https://drive.google.com/file/d/1eaTWIVE4JJJkzVOF1gtNwhQlrjJj7Q8d/view
https://drive.google.com/file/d/1Q8V9pp3Nge3jCD3UL162T2jeuPTSl_b2/view
https://drive.google.com/file/d/1Wc_mSENngvdo1EPbpmoJ7W6Fx44SXJMs/view
https://drive.google.com/file/d/1JI6W9Wl_8DCVF6lDgRwKr4hwSrnDm8dg/view
https://drive.google.com/file/d/1YesBekUvXA3gXkwtFRKBtwsSmIAwZGIo/view
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أكَّــد لنــا ماهــر5  إصابتــه أثنــاء عودتــه بعربــة البــثِّ املباشــر مــن موقــع تصويــر، حيــث ســقط صــاروخ أرض - أرض قــرب الســيارة: 
“أصابــت الشــظااي رأســي وفخــذي األميــن جبــراح فخرجــت علــى الفــور مــن الســيارة مبتعــداً عنهــا حلســن احلــظ، حيــث 
ــرت يف الوصــول  أصــاب صــاروخ اثٍن العربــة؛ مــا تســبب بدمارهــا بشــكل شــبه كامــل” أضــاف ماهــر أنَّ فــرق اإلســعاف أتخَّ
إليــه قرابــة 3 ســاعات: “متَّ نقلــي إىل أحــد املراكــز الطبيــة يف محوريــة حيــث تلقيــت مــع أحــد املدنيــني الــذي كان برفقــي 

اإلســعافات الالزمــة”.

- انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:
عربة البث املباشر لقناة أورينت

اإلثنــني 19/ شــباط/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صــاروخ أرض – أرض علــى عربــة البــثِّ 
املباشــر التَّابعــة لقنــاة أورينــت علــى طريــق محوريــة – مســرااب يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل دمــار 

عربــة البــثِّ بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ابء: القوات الروسية:
- أعمال القتل:

فؤاد حممد احلسني
الثــالاثء 6/ شــباط/ 2018 قضــى فــؤاد جــراء إصابتــه بشــظااي يف الــرأس، إثــر قصــف 
طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخاً ابلقرب منه، يف قريته ترمال بريف حمافظة 

إدلــب اجلنــويب، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
فــؤاد، مراســل وكالــة إفنــت لألنبــاء، مــن أبنــاء قريــة ترمــال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، 
مــن مواليــد عــام 1986، حاصــل علــى دبلــوم مــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية - 

قســم اللغــة العربيــة، متــزوج ولديــه طفــالن.
تواصلنا مع اإلعالمي عبد اجمليد العمر6 صديق فؤاد، الذي أخران أنه قرابة الساعة 07:30 شنَّ الطران احلريب الروسي غارة على 
حميط املســجد الكبر يف ترمال: “ســقط الصاروخ ابلقرب من فؤاد وأصيب رأســه بشــظااي قاتلة، وما لبَث أن تويف أثناء إســعافه 

إىل مشفى كفر نبل” أضاف عبد اجمليد أنَّ القصف يف ذلك اليوم تسبَّب يف مقتل عدد من املدنيني، وإصابة آخرين جبراح.

فؤاد احلسني

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

 6 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك 12/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/10uUieXwzdXYzgdo4k0wIAELGfk-UN0fa/view
https://drive.google.com/file/d/1fi47nowvUPcCP_ijb5Tavxjjx1COfvUB/view
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- اإلصاابت:
وليد سعيد الراشد

األربعــاء 7/ شــباط/ 2018 أصيــَب بشــظااي يف الركبتــني، جــراء قصــف طــران اثبــت 
اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة للقصــف الــذي 
تعــرَّض لــه احلــي الغــريب يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، الــي ختضــع 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 
وليــد، مصــّوِر لــدى مركــز املعــرة اإلعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان، مــن مواليــد عــام 

1996، طالب جامعي – سنة أوىل – كلية احلقوق، أعزب.
ــد لنــا إصابتــه الشــديدة يف ركبتيــه جــراء غــارة للطــران احلــريب  تواصلنــا مــع اإلعالمــي عبــد العزيــز قيطــاز7 زميــل وليــد الــذي أكَّ
الروســي علــى احلــي الغــريب يف مدينــة معــرة النعمــان: “كان وليــد يوثِّــق القصــف الــذي تعرَّضــت لــه املنطقــة، ومت إســعافه إىل 

مشــفى شــام اجلراحــي يف بلــدة حــاس، ونظــراً خلطــورة إصابتــه مت نقلــه إىل تركيــا لتلقــي العــالج”

أمحد خالد ابكري
اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 أصيــب خبــدوش يف معظــم أحنــاء جســده، جــراء قصــف 
طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
النتشــال جثــث ضحــااي إثــر قصــف ســابق للطــران ذاتــه علــى مركــز الرعايــة الصحيَّــة 
األوليــة يف قريــة مشمشــان بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، الــي ختضــع لســيطرة هيئــة حتريــر 

الشــام واحلــزب اإلســالمي الركســتاين وقــت احلادثــة.
أمحــد، إعالمــي ومصــوِّر لــدى مركــز اجلبــل الوســطاين التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء 
قريــة الســكرية بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، مــن مواليــد عــام 1991، طالــب جامعــي 

– ســنة رابعــة – يف كليــة اإلعــالم، متــزوج ولديــه 3 أطفــال.
ــذ غــارة مزدوجــة قــرب مســتوصف مشمشــان أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لعمــل  تواصلنــا مــع أمحــد8 وأخــران أن الطــران الروســي نفَّ
فــرق الدفــاع املــدين يف موقــع القصــف األول: “ُأصبــت مــع عــدد مــن عناصــر الدفــاع املــدين، وتركَّــزت إصابــي يف الــرأس وقــد 
نزفــت أذاني مت نقلــي علــى إثرهــا إىل مشــفى البشــريية حيــث تلقيــت اإلســعافات الالزمــة” أضــاف أمحــد أن القصــف تســبَّب 

خبســائر بشــرية وجرحــى إضافــة إىل أضــرار ماديــة كبــرة يف بنــاء مســتوصف مشمشــان واثنويــة إانث مشمشــان.

وليد الراشد

أمحد ابكر

 7 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 21/ شباط/ 2018

 8 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 20/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1YUtOZ5eUfNcEUGHlsb6enTbcIsNs4wx0/view
https://drive.google.com/file/d/1yRB1-xk6Z09S5KcgxWmkAfOjbyH-ya9I/view
https://drive.google.com/file/d/11rtVQ-ePvlv6Z4_7pmWQu32_DaboSVhc/view
https://drive.google.com/file/d/1Kp7dXD8T8U5umCpp1vIOkkQ_cbXwRZI4/edit
https://drive.google.com/file/d/1V5hoFiRWlLRzT5wqixgnS00Xvid9TBRm/view
https://drive.google.com/file/d/11hldY9-MDdjySBtu6d4OuPsweJwCnXAH/view
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اتء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(:
- أعمال القتل:

مصطفى حممد خطاب
الثــالاثء 20/ شــباط/ 2018 قضــى مصطفــى جــراء إصابتــه بشــظااي يف معظــم أحنــاء 
ــه قصفتــه قاعــدة صواريــخ اتبعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة  جســده، إثــر ســقوط صــاروخ موجَّ
ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بينهــا وبــني فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة علــى جبهــة انحيــة بلبــل بريــف مدينــة عفريــن يف ريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 

ضمــن معركــة غصــن الزيتــون.
مصطفى، مصور لدى فرقة احلمزة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء قرية كفر 
عويــد بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد عــام 1997، حاصــل علــى الشــهادة 

اإلعداديــة، أعــزب.
أخــران اإلعالمــي شــريف دملخــي9 صديــق مصطفــى: “ســقَط الصــاروخ الــذي أطلقتــه القــوات الكرديــة يف مــكان وجــود 
مصطفــى أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات وتســبَّب يف مقتلــه علــى الفــور” أضــاَف شــريف أنَّ أحــد مقاتلــي فرقــة احلمــزة 

تــويف معــه يف القصــف ذاتــه.

- االعتقال واإلفراج:
آالن سليم أمحد

اإلثنني 15/ آب/ 2016، اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية من مكان وجوده يف مدينة 
القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة، وأفرجــت عنــه يــوم الثــالاثء 13/ شــباط/ 2018، 

ُنشــر إىل أننــا مل نتمكــن مــن توثيــق اعتقالــه إىل أن متَّ اإلفــراج عنــه.
آالن ســليم أمحــد، مراســل موقــع يكيــي ميــداي، طالــب جامعــي ســنة أوىل – كليــة 

احلقــوق، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل.

مصطفى خطاب

آالن أمحد

 9 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 25/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/open?id=1itsf16f0aRSELXI6UEamhrmulSsrwaly
https://drive.google.com/open?id=1itsf16f0aRSELXI6UEamhrmulSsrwaly
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1570&token=uvBAZc4tC1mXp3pYIdadQwGfmno7VkLg
https://drive.google.com/file/d/1kmJ_ugJTVlG6OiD0dXKO4oGPG33ESsrq/view
https://drive.google.com/file/d/1VVFfDX3qe-CZyehcisB7rbtP_2BlaQkX/view
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اثء: جهات أخرى:
- انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:

حممد صبيح
األربعاء 28/ شباط/ 2018 اعتدى مسلحون جمهولون ابلضرب على حممد عند مفرق 

بلدة الشيخ دامس بريف حمافظة إدلب اجلنويب، وصادروا حاسوبه وهاتفه احملمولني.
ــع ســاند احلــق  حممــد، انشــط إعالمــي مســتقل، عمــل ســابقاً مــع موقــع مــدار اليــوم وجتمُّ
واحلريــة وشــبكة حلــب نيــوز، مــن أبنــاء قريــة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن 

مواليــد 1992.

أخــران حممــد10 : “أثنــاء عــوديت مــن بلــدة حيــش جنــوب إدلــب قرابــة الســاعة 9 مســاء اســتوقفتين جمموعــة مســلحة مؤلفــة 
مــن 8 عناصــر علــى مفــرق بلــدة الشــيخ دامــس بــني قريــة كفــر ســجنة وبلــدة حيــش وســألين أحــد العناصــر عــن هويــي 
الشــخصية فأجبتــه أهنــا ليســت معــي، فســألين )أنــت اإلعالمــي حممــد صبيــح؟( فأجبــت ابإلجيــاب وبــدأ بعدهــا بتوجيــه 
الضــرابت هــو ورفاقــه ابألســلحة علــى ظهــري وصــدري وقال:)كرمــال تتعلمــوا اي كالب تكونــوا فســافيس للــي بــرا وتنقلــوا 
هلــم أخبــاران(” أضــاف حممــد أهنــم تركــوه بعــد مصــادرة معداتــه: “ال أســتطيع توجيــه التُّهمــة جلهــة حمــددة ولكــن اجلهــة املســيطرة 

علــى املوقــع هــي جبهــة حتريــر ســوراي”.

رابعاً: 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 اإلعالميني يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم. 

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

حممد صبيح

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

https://drive.google.com/file/d/171NOv1e1T52VsQsXgoH1jOrGKYCoStg-/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 اإلعالميــني 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 
املدنيــني، وبشــكل خــاص اإلعالميــني ومعدَّاهتــم.  

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

هــذا التقريــر. 
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