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اإلثنني 5 حزيران 2017

مقتل 5 إعالميني، واعتقال 5 آخرين، 
حصيلة أاير 2017

النظام السوري مستمر يف قتل اإلعالميني 
ابلّرغم من اتفاق خفض التصعيد
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

اثنياً: منهجية التقرير. 
اثلثاً: ملخص تنفيذي. 
رابعاً: تفاصيل التقرير. 

خامساً: التوصيات. 

أواًل: املقدمة:
العمــل اإلعالمــي يف ســوراي يســر مــن ســيئ إىل أســوأ يف ظــل عــدم رعايــة واهتمــام الكثــر مــن املنظمــات اإلعالميــة الدوليــة ملــا 

حيصــل يف ســوراي وتراجــع التغطيــة اإلعالميــة بشــكل كبــر يف الســنة األخــرة مقارنــة ابلســنوات املاضيــة.
ومــن منطلــق االهتمــام بــدور اإلعالميــني البــارز يف احلــراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح، تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

وبشــكل شــهري إبصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.
لكــن البــدَّ لنــا مــن التذكــر أبمــر مهــم، وهــو أن الصحفــي يُعتــر شــخصاً مدنيــاً حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين بغــضِّ النظــر 
عن جنســيته، وأي هجوم يســتهدفه بشــكل متعمد يرقى إىل جرمية حرب، لكن اإلعالمي الذين يقرتب من أهداف عســكرية 
فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته اخلاصــة، ألن اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد يعتــر مــن ضمــن اآلاثر اجلانبيــة، وأيضــاً يفقــد 
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة، ونــرى أنــه جيــب احــرتام اإلعالميــني ســواء أكانــت لديهــم بطاقــات هويــة 

للعمــل اإلعالمــي أم تعــذر امتالكهــم هلــا بســبب العديــد مــن الصعــوابت.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تــرز للعمــل اإلعالمــي يف ســوراي أمهيــة خاصــة ألنــه يف كثــر مــن األحيــان يكشــف خيطــاً مــن اجلرائــم املتنوعــة 
الــي حتــدث يوميــاً، ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نســجل يف معظــم تقاريــران الشــهرية اخلاصــة ابإلعالميــني انتهــاكات 

مــن أطــراف متحاربــة فيمــا بينهــا”.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أاير/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــني 
ممثلــني عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، واتفقــت الــدول الثــالث علــى إقامــة أربــع مناطــق 
خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أاير/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض التصعيــد 
يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء مــن 
حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. يشــمل االتفــاق 
وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق، ومنــذ دخــول هــذا 
االتفاق حيَِّز التنفيذ شــهدت هذه املناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نســبياً يف معدَّل القتل، مقارنة مع األشــهر الســابقة 

منــذ آذار 2011 حــى اآلن. 

لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر 
األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب 
التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي المُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للضامنــني الروســي والرتكــي واإليــراين- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء. 
مل تلحــظ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أيَّ اخنفــاض يف معــدالت قتــل الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد قــوات النظــام الســوري 
عقــَب دخــول اتفــاق خفــض التصعيــد حيِّــز التنفيــذ، بــل جتــاوزت يف شــهر أاير مــا مت تســجيله يف شــهور ســبقت االتفــاق، وبلغــت 

3 أضعــاف مــامتَّ توثيقــه يف شــهر نيســان.

تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والســريع إلنقــاذ مــا مُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف 
ســوراي، وجُتــدد إدانتهــا جلميــع االنتهــاكات حبــق حريــة العمــل اإلعالمــي ونقــل احلقيقــة مــن أي طــرف كان، وتؤكــد علــى ضــرورة 
احــرتام حريــة العمــل اإلعالمــي، والعمــل علــى ضمــان ســالمة العاملــني فيــه، وإعطائهــم رعايــة خاصــة، مــع حماســبة املتورطــني يف 
االنتهــاكات حبــق الصحفيــني والناشــطني اإلعالميــني، وعلــى اجملتمــع الــدويل متمثــاًل مبجلــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف محايــة 

املدنيــني واإلعالميــني يف ســوراي.
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اثنياً: منهجية التقرير: 
حبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن املواطــن الصحفــي هــو مــن لعــب دوراً مهمــاً يف نقــل ونشــر األخبــار، وهــو 

ليــس ابلضــرورة شــخصاً حيــادايً، كمــا يُفــرتض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي. 
عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي الســالح وُيشــارك بصــورة مباشــرة يف العمليــات القتاليــة اهلجوميــة، تســقط عنــه صفــة املواطــن 

الصحفــي، وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل العســكري متامــاً. 
قــد يتطــرق التقريــر إىل حــوادث ال نعتقــد أهنــا ُتشــكُِّل خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكننــا نوردهــا لتســجيلها ضمــن احلــوادث 

الــي تســببت يف خســائر يف األرواح البشــرية، حــى لــو كانــت ضمــن اجملــال الــذي يُتيحــه القانــون الــدويل اإلنســاين.

يعتمــد هــذا التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف وحتقيقــات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -مــن املمكــن االطــالع بشــكل 
موســع علــى منهجيتنــا يف توثيــق الضحــااي- إضافــة إىل رواايت أهــايل وأقــرابء الضحــااي، واملعلومــات الــواردة مــن النشــطاء احملليــني، 

وحتليــل الصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا وحنتفــظ هبــا يف ســجالتنا املمتــدة منــذ عــام 2011 وحــى اآلن. 

كل ذلــك وســط الصعــوابت والتحــدايت األمنيــة واللوجســتية يف الوصــول إىل مجيــع املناطــق الــي حتصــل فيهــا االنتهــاكات، لذلــك 
فإننــا نشــر دائمــاً إىل أن كل هــذه اإلحصائيــات والوقائــع ال متثــل ســوى احلــد األدىن مــن حجــم اجلرائــم واالنتهــاكات الــي حصلــت. 

اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
توزعت أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف أاير 2017 على النحو التايل: 

ألف: أعمال القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 إعالميني، توزعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 3 

- فصائل املعارضة املسلحة: 2
ابء: االعتقال واخلطف واإلفراج: سجلنا 9 حاالت توزعت على النحو التايل:

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: سجلنا 3 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها

- فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها
- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: ســجلنا حالــة 

اعتقــال واحــدة

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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 رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- أعمال القتل:
حممد عدانن حبيب

األحــد 7 / أاير/ 2017 بثَّــت وســائل إعالميــة مواليــة للنظــام الســوري مقطــع فيديــو وصــوراً ُتظهــر حممــد بعــد وقوعــه يف كمــني 
مت نصبــه يف اليــوم ذاتــه لعناصــر مــن جيــش النصــر- أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- الذيــن كان يرافقهــم بغايــة التغطيــة اإلعالميــة 
لالشــتباكات بينهــم وبــني قــوات النظــام الســوري علــى جبهــة حاجــز الزالقيــات بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، وأظهــرت إحــدى 

الصــور جثمانــه، مل نتمكــن التحقــق مــن الطريقــة الــي قتــل حممــد فيهــا حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
حممــد، مصــوِّر لــدى جيــش النصــر أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء قريــة ترمــال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد 

عام 1999، حاصل على الشــهادة اإلعدادية، أعزب.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حممــد رشــيد صديــق حممــد –عــر تطبيــق واتســاب- الــذي أفــادان 

بروايتــه:
“أثنــاء وجــود حممــد علــى جبهــة حاجــز الزالقيــات بغايــة التغطيــة اإلعالميــة جملــرايت االشــتباكات بــني الثــوار والنظــام 
هنــاك، وقــع مــع جمموعــة مــن املقاتلــني يف كمــني نصبــه النظــام هلــم، ومت أســرهم وتصفيتهــم رميــاً ابلرصــاص يف اليــوم 
ذاتــه وفــق مــا شــاهدانه يف الصــور الــي بثتَّهــا الصفحــات التابعــة هلــم، قتــل إضافــة إىل حممــد 5 عســكريني مــن جيــش 

النصر”.

عالء كرمي
اخلميس 4/ أاير/ 2017 قضى جراء إصابة قاتلة يف الرئة اليمىن، إثر سقوط 
قذيفــة داببــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
لالشــتباكات بــني قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى جبهــة 

أوتســرتاد دمشــق - محــص الــدويل يف حــي القابــون شــرق مدينــة دمشــق.
عــالء، املعــروف مبحمــد القابــوين، مراســل لــدى املكتــب اإلعالمــي حلــي القابــون 
واملكتــب اإلعالمــي لقــوى الثــورة الســورية واهليئــة الســورية لإلعــالم، مــن أبنــاء 
حــي القابــون مبدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 1995، حاصــل علــى الشــهادة 

اإلعداديــة، متــزوج ولديــه طفــل.
عالء كرمي

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1000&token=WOoFSdPtz9v9eOYAIbQAjUjEp7OnZyVM
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdGlIc2Q1cW1CcG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdGlIc2Q1cW1CcG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhN1BBb2FYTTY2d1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQlppdmF0U3d0Slk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhVGVGMnpyeXhWX1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhcDFLSzdSM2lTRDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRWVHcXdPVWFjcjA/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي عــدي عــودة صديــق عــالء –عــر حســابه علــى موقــع التواصــل 
أفــادان بروايتــه: الــذي  االجتماعــي فيســبوك – 

“أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة الــي يقــوم هبــا عــالء لالشــتباكات بــني قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة 
علــى جبهــة أتســرتاد دمشــق - محــص الــدويل يف حــي القابــون، ســقطت ابلقــرب منــه قذيفــة داببــة اتبعــة لقــوات 
النظــام الســوري؛ مــا أدى إىل إصابتــه بشــظااي يف الرئــة اليمــىن؛ مــا تســبب مبقتلــه، ويُذكــر أنــه قــد قضــى يف احلادثــة 

ذاهتــا 7 مقاتلــني مــن فصائــل املعارضــة املســلحة وأصيــب 5 آخريــن جبــراح”.

أسامة خالد اهلّبايل
الثــالاثء 23/ أاير/ 2017 وردتنــا معلومــات تؤكــد مقتلــه بســبب التعذيــب 
يف ســجن صيــداناي، ننــّوِه إىل أن مفــرزة األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام 
الســوري اعتقلتــه يــوم الســبت 18/ آب/ 2012 يف منطقــة الدبوســية بريــف 
حمافظــة محــص علــى احلــدود الســورية - اللبنانيــة عنــد عودتــه مــن لبنــان بعــد رحلــة 

عــالج مــن إصابــة ســابقة. 
أســامة، انشــط إعالمــي ُمســتقل، مــن أبنــاء حــي اخلالديــة مبدينــة محــص، مــن 

مواليــد عــام 1988، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.

قالــت الســيدة سوســن اهلبــايل شــقيقة أســامة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان –عــر حســاهبا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
فيســبوك– حــول مقتــل أخيهــا:

 “اعتقــل شــقيقي مــن قبــل مفــرزة األمــن العســكري يف 18/ آب/ 2012 علــى احلــدود الســورية اللبنانيــة، لــدى 
عودتــه مــن لبنــان حيــث كان خيضــع للعــالج هنــاك، يف مطلــع عــام 2017 ومــن خــالل أحــد البنــود اخلاصــة 
ابســتبيان وضــع املعتقلــني يف مفاوضــات حــي الوعــر أخــروين أبن أخــي قــد تــويف بنــاء علــى قوائــم قدَّمهــا النظــام 
لكــي مل أصــدق وأخفيــت األمــر عــن اجلميــع. يف بدايــة أاير كلَّفــت أحــد احملامــني ليستفســر لنــا عــن وضــع أخــي إن 
كان حيــاً أو هنــاك إمكانيــة لنقلــه إىل ســجن عــدرا، لكنَّــه أعلمــي أنــه مت إعدامــه يف آذار/ 2015 بعــد خضوعــه 
حملاكمــة ميدانيــة شــكلية بتهمــة أعمــال إرهابيــة أفضــت إىل مــوت إنســان، اجلميــع يعلــم أن أخــي كان انشــطاً ســلمياً 

ومل حيمــل الســالح يومــًا”.

أسامة اهلّبايل

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZVJqSDBGUmJBRjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhbVFqeHdtRTJyUzg/view
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
• تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(:

االعتقال واالفراج:
براء اجلسري

األحــد 23/ نيســان/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لتنظيــم جبهــة 
فتــح الشــام )عناصــر مــن الرتكســتان( وصــادرت معداتــه )دراجــة انريــة، كامــرا، 
قبضــة الســلكية(، لــدى مــروره مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة 
جســر الشــغور، بتهمــة تصويــره مواقــع للفصائــل وعــدم امتالكــه رخصــة للتصويــر، 
وأفرجت عنه يف اليوم التايل، يوم األحد 7/ أاير/ 2017 صرَّح براء عن خر 
اعتقالــه الــذي تكتــم عنــه ألســباب تتعلــق بســالمته وبعــد اســتعادة مجيــع معداتــه.
بــراء، مراســل مركــز إدلــب اإلعالمــي يف مدينــة جســر الشــغور، مــن أبنــاء مدينــة 

جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب، مواليــد عــام 1996.

غياث الرجب 
اخلميــس 4/ أاير/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لتنظيــم جبهــة فتــح 
الشــام، وذلــك إثــر اســتدعائه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف حمافظــة 

إدلــب، وأفرجــت عنــه يــوم األحــد 14/ أاير/ 2017
غيــاث، مراســل مركــز حلفــااي اإلعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة 

محــاة الشــمايل.

براء اجلسري

غياث الرجب 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z3hmWDZCSng1QTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjA0azhWemJFWms/view
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مناحي األمحد 
األربعــاء 24/ أاير/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لتنظيــم جبهــة فتــح 
الشــام مــن مــكان وجــوده يف قريــة عرفــة بريــف محــاة الشــرقي بتهمــة نشــره منشــوراً 
ينتقــد فيــه إطــالق الرصــاص احلــي والقنابــل مــن قبــل عناصــر اتبعــني للهيئــة يف أحــد 

األعــراس، وأفرجــت عنــه يف اليــوم التــايل.
مناحي، انشط إعالمي مستقل، من أبناء قرية عرفة، يبلغ من العمر26 عاماً.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
- أعمال القتل:

فراس مأمون منور
اإلثنــني 1/ أاير/ 2017 قضــى جــراء إصابتــه برصــاص جيــش اإلســالم -أحــد 
فصائل املعارضة املسلحة- يف العني اليمىن واليد والقدم اليمىن، أثناء نقله لعائلته 
مــن مقــر إقامتــه إىل مــكان بعيــد عــن منطقــة االشــتباكات بــني فيلــق الرمحــن وتنظيــم 
هيئــة فتــح الشــام مــن جهــة وجيــش اإلســالم مــن جهــة أخــرى علــى أطــراف مدينــة 
زملــكا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

فــراس، مصــور لــدى فيلــق الرمحــن أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء مدينــة 
زملــكا، مــن مواليــد عــام 1994، حاصــل علــى الشــهادة االبتدائيــة، متــزوج.

مناحي األمحد 

فراس منور

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhcEpFWkNxZzYxWGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QXpBMDNFelR2Q2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUmJzN0IyOXhqM2c/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

ايسر البويضاين
صبــاح اإلثنــني 15/ أاير/ 2017 قضــى برصــاص عناصــر فيلــق الرمحــن –أحــد 
فصائــل املعارضــة املســلحة- وتنظيــم هيئــة فتــح الشــام أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
بلــدة  املســلحة-  املعارضــة  فصائــل  اإلســالم –أحــد  جيــش  عناصــر  القتحــام 
األشــعري -يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم هيئــة فتــح الشــام. 
الغوطــة  -يف  دومــا  مدينــة  أبنــاء  مــن  اإلســالم،  جيــش  لــدى  مصــور  ايســر، 
أعــزب. عامــاً،   20 العمــر  مــن  يبلــغ  دمشــق،  ريــف  حمافظــة  شــرق  الشــرقية- 

االعتقال واإلفراج: 
زكراي حممود عطية

األربعاء 24/ أاير/ 2017 اعتقلته عناصر مســلحة تنتمي حلركة أحرار الشــام 
اإلســالمية مــن مــكان وجــوده يف أحــد املخيمــات مبدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة 
إدلــب، بتهمــة تزويــره لشــهادة جامعيــة مــن كليــة الشــريعة. أفرجــت عنــه احلركــة 

يــوم األحــد 28/ أاير/ 2017.
زكــراي، انشــط إعالمــي مســتقل، مــن أبنــاء قريــة احلــواش يف ســهل الغــاب بريــف 

حمافظــة محــاة، مــن مواليــد عــام 1987

ايسر البويضاين

زكراي عطية

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhR3JEWHhQNmlUVU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZzZxRzYteWNMTUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhSDN0TjZhQnVYQ28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NUF0ZXI4Rk9Calk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdjhFQ3E4VEEwMFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b3VLWHZRZFFrSkk/view
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اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(:
االعتقال:

برزان حسني 
اإلدارة  لقــوات  اتبعــة  مســلحة  عناصــر  اعتقلتــه   2017 أاير/   /13 الســبت 
الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال 
الرميــالن بريــف حمافظــة احلســكة  الكردســتاين( مــن مــكان وجــوده يف مدينــة 
الشــرقي، ونقلتــه إىل مــكان جمهــول، واليــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق االنســان وألهلــه أيضــاً حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
بــرزان، مراســل برانمــج أرك الــذي يعــرض علــى قنــاة زاغــروس الفضائيــة، مــن أبنــاء 

مدينــة الرميالن.

خامساً: التوصيات: 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 

إدانة استهداف اإلعالميني يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم. 

جلنة التحقيق الدولية: 
إجراء حتقيقات يف استهداف اإلعالميني بشكل خاص، لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوراي. 

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

برزان حسني 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YVFSSGZNUHgtNHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bDdPLWd6bGJTODA/view
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املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــني عــر نشــر تقاريــر دوريــة تســلط الضــوء علــى معاانهتــم اليوميــة وُتلــد تضحياهتــم، كمــا جيــب التواصــل 

مــع ذويهــم والتخفيــف 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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