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األربعاء 6 أيلول 2017

مقتل 4 إعالميين، وإصابة 2، واعتقال 
وخطف 8 آخرين، حصيلة آب 2017

تنظيم داعش يتفوَّق على بقية األطراف 
يف قتل اإلعالميني
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المحتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

ثانياً: ملخص تنفيذي. 
ثالثاً: تفاصيل التقرير. 

رابعاً: توصيات. 

أواًل: مقدمة ومنهجية: 
العمــل اإلعالمــي يف ســوريا يســر مــن ســيئ إىل أســوأ يف ظــل عــدم رعايــة واهتمــام الكثــر مــن املنظمــات اإلعالميــة الدوليــة ملــا 

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

وبشــكل شــهري بإصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.

لكــن البــدَّ لنــا مــن التذكــر بأمــر 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 اآلثــار 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 الصعوبــات.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“تــرز للعمــل اإلعالمــي يف ســوريا أمهيــة خاصــة ألنــه يف كثــر مــن األحيــان يكشــف خيطــاً مــن اجلرائــم املتنوعــة 
الــي حتــدث يوميــاً، ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نســجل يف معظــم تقاريرنــا الشــهرية اخلاصــة باإلعالميــني 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.
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شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أيــار/ 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/ أيــار/ 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 ســوريا، 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. أســفرت مباحثــات 
ــان بــني كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة واألردن، عــن  واســعة بــدأت يف أيــار/ 2017 يف العاصمــة األردنيــة عمَّ
إعــالن كل مــن الرئيَســني األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــرى يف هامبــورغ التَّوصــل إىل 
اتفــاق لوقــف إطــالق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ 
عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح بدخــول املســاعدات 
اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــالق النــار بــني األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة 
املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية بالتِّنســيق مــع األمريكيــني واألردنيــني، ومنــذ 
دخــول هــذه االتفاقــات حيِـّــَز التَّنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــم تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة مــع 

األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن.

كمــا ُعقــدت اتفاقيــات حمليــة أخــرى، كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــني فصائــل املعارضــة املســلحة فيهــا مــن جهــة، وأفــراد مــن اجلانــب 
الروســي من جهة ثانية، واتفاق ُمشــابه مع فصائل املعارضة يف ريف محص الشــمايل، لكنَّ هذه االتفاقيات مل تُنشــر نصوصها 
الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية، كمــا مل تنشــرها فصائــل املعارضــة املســلحة، عــدا فصيــل فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نــصَّ 
االتفــاق علــى موقعــه الرمســي، وورد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم الصريــح، ويف ذلــك خلــل كبــر، ويبــدو 

أنَّ كلَّ ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات أو تبعــات قانونيــة أو سياســية الحقــة.
يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017 أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام 
املفاوضــات بــني أفــراد عســكريني روس مــن جهــة، وبــني فصيــل جيــش اإلســالم مــن جهــة ثانيــة، يف العاصمــة املصريــة القاهــرة، 
علــى أن يدخــل االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ يف الســاعة 12:00 مــن اليــوم ذاتــه. ويف يــوم األربعــاء 16/ آب/ 2017 وقّــع ممثــل عــن 
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقــاً ينــصُّ علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد 

يف الغوطــة الشــرقية، علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 21:00 مــن يــوم اجلمعــة 18/ آب/ 2017.

http://alrahmancorps.com/2525-2/
http://alrahmancorps.com/2525-2/
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اإلثنــني 31/ متــوز/ 2017 ويف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة 
اجلنــويب بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثــاًل باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن علــى أن يدخــل 

هــذا االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم اخلميــس 3/ آب/ 2017. 
مشلــت أهــمُّ بنــود االتفاَقــني األخريــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــني األطــراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق 
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام- والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفــراَج عــن 

املعتقلــني -حَمــَل اهتمــام ُكلِّ َطــَرف-. 

لكــنَّ 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 ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء. 

ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آب اخنفاضــاً يف معــدالت قتــل الكــوادر اإلعالميــة للشــهر الثالــث علــى التــوايل 
عقــب دخــول اتفــاق خفــض التصعيــد حيِّــز التنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017، ســجلنا أول حادثــة قتــل حبــق اإلعالميــني علــى يــد 
قــوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف ســوريا يف 23/ أيلــول/ 2014، كمــا الحظنــا ازديــاداً ملحوظــاً يف عمليــات االعتقــال 
مــن قبــل التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة مقارنــة مبــا مت توثيقــه منــذ بدايــة عــام 2017، وتفوقــت علــى باقــي األطــراف بارتكاهبــا 

50 % مــن احلــاالت املوثقــة يف هــذا الشــهر.

تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والســريع إلنقــاذ مــا مُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف 
ســوريا، وُتــدد 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 ســوريا. 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

منهجية:
حبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن املواطــن الصحفــي هــو مــن لعــب دوراً مهمــاً يف نقــل ونشــر األخبــار، وهــو 

ليــس بالضــرورة شــخصاً حياديــاً، 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.

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الروايــات املباشــرة لناجــني أو ألهــايل الضحايــا، ونشــطاء 
إعالميــني حمليــني، ونعــرض يف هــذا التقريــر 5 شــهادات، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم 
علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان تنيبهــم معانــاة تذكــر االنتهــاك، ومّت منــح ضمــان عــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام 
اســم مســتعار. كمــا قمنــا بعمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيالت الطبيــة الــي وردتنــا، وحنتفــظ بنســٍخ 
مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص 
صلبــة، وبالرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام 

الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى. 
نرجو االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحايا

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

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانياً: الملخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة الضحايا اإلعالميين في عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى أيلــول مــن العــام ذاتــه مقتــل 32 إعالميــاً علــى يــد 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

باء: أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في آب:
توزعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف آب 2017 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 4 إعالميني.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeEg3M2syc2FKV3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUGdtY1ROM0lNZ28/view
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توزعوا كالتايل:
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

   تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: إعالمَيني اثنني أحدمها طفل.
• قوات التحالف الدويل: إعالمي واحد

• جهات أخرى: إعالمي واحد

- اإلصابات: سجلنا إصابة إعالمَيني اثنني على يد تنظيم داعش.
- االعتقال والخطف واإلفراج: سجلنا 8 حاالت اعتقال مت اإلفراج عن 4 منها، توزعت كالتايل: 

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
تنظيم داعش: سجلنا حالة اعتقال واحدة.

هيئــة حتريــر الشــام  حتالــف بــني تنظيمــات إســالمية متشــددة وعــدد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة(: ســجلنا 3 حــاالت اعتقــال 
مت اإلفــراج عــن اثنتــني منهــا.

- فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالي اعتقال. 
- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: ســجلنا حالــة اعتقــال 

واحــدة مت اإلفــراج عنهــا.
- جهات أخرى: سجلنا حالة خطف واحدة مت اإلفالت منها.

)
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ثالثاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: التنظيمات اإلسالمية المتشددة: 

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:
- أعمال القتل:

علي يوسف الراضي
األحد 20/ آب/ 2017 اعتقلته عناصر مسلحة تنتمي إىل تنظيم داعش من 
مــكان وجــوده يف إحــدى صــاالت اإلنرتنــت يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي، بتهمــة العمــل اإلعالمــي غــر املشــروع، وأعدمــه التنظيــم يــوم اإلثنــني 

21/ آب/ 2017 رمياً بالرصاص يف مدينة امليادين.
علي، ناشط إعالمي-مشرف على صفحة امليادين يف موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك، من أبناء حي العمال مبدينة دير الزور، يبلغ من العمر 17 عاماً.

عبد الغفار قاسم البدوي 
اإلثنــني 28/ آب/ 2017 قضــى متأثــراً جبراحــه جــراء إصابتــه بشــظايا عــدة 
تنظيــم  قصفــه  ــه  موجَّ حــراري  ســقوط صــاروخ  إثــر  أحنــاء جســده،  معظــم  يف 
داعــش بالقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــني فصائــل املعارضــة 
املســلحة وتنظيــم داعــش علــى جبهــة الشــيخ ســعد بريــف حمافظــة درعــا الغــريب، 

ضمــن معركــة “فتــح الفتــوح”.
عبــد الغفــار، مراســل مؤسســة شــاهد اإلعالميــة، مــن أبنــاء بلــدة تســيل بريــف 
حمافظــة درعــا الغــريب، مــن مواليــد عــام 1977، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، 

متــزوج ولديــه 6 أطفــال.

علي الراضي

عبد الغفار البدوي

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhWHFNUE1OWFJnT1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUU2UmtPOXlucDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhVW9sN2RQTzdwcU0/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي ماهــر ســليمان صديــق عبــد الغفــار –عــر تطبيــق واتســاب – الــذي 
أفادنــا بروايتــه:

“بينمــا كان عبــد الغفــار يغطــي إعالميــاً املعــارك الدائــرة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم داعــش علــى جبهــة 
ــه، ســقَط  الشــيخ ســعد بريــف حمافظــة درعــا الغــريب، اســتهدف تنظيــم داعــش مــكان وجــوده بصــاروخ حــراري موجَّ
بالقــرب منــه؛ مــا أدى إىل إصابتــه بشــظايا يف متلــف أحنــاء جســده، وكانــت أشــد اإلصابــات خطــورة يف منطقــة 
الــرأس؛ مــا تســبب يف مقتلــه علــى الفــور، كمــا قتــل معــه اثنــان مــن الثــوار كانــا بقربــه، وأصيــَب 4 آخــرون جبــراح 

متفاوتــة”.

- اإلصابات:
عالء عبد السالم مال سعدون

اخلميس 3/ آب/ 2017 أصيب بشــظايا عدة يف معظم أحناء جســده، جراء 
تفجــر تنظيــم داعــش عربــة مفخخــة بالقــرب مــن أحــد مقــرات قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة يف األطــراف الشــمالية حلــي املشــلب شــرقي 
مدينــة الرقــة. ُنشــر إىل أنَّ عــالء كان يقــوم بالتصويــر مــن داخــل املقــر ضمــن 
تغطيتــه لالشــتباكات يف املنطقــة بــني قــوات ســوريا الدميقراطيــة وتنظيــم داعــش 

حــني وقــوع االنفجــار.
عــالء، مراســل وكالــة مســارت لألنبــاء، مــن أبنــاء مدينــة عــني العــرب مشــال شــرق 
الشــهادة  علــى  حاصــل   ،1995 نيســان/   /1 مواليــد  مــن  حلــب،  حمافظــة 

أعــزب. الثانويــة، 

عالء سعدون

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQktyZW5JYmpwSEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZWdNVlhiSEFYNWs/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1040&token=REITqvcjc8zhE3R8qPlJQ6IykBrUHRHp
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYVFOdnRuQURqR1k
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZzRwMVVCN05pUHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhbXh2ckNXT2tHNkU/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عــالء –عــر حســابه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك– لالستفســار 
عــن إصابتــه:

“يــوم اخلميــس 3/ آب كنــت برفقــة عناصــر مــن قســد أُغطــي معاركهــم مــع تنظيــم داعــش يف مدينــة الرقــة، وعقــَب 
االنتهــاء مــن التغطيــة توجهــت أنــا وزميلــي رضــوان عثمــان برفقــة هــذه القــوات إىل أحــد مقراهتــم يف حــي املشــلب. 
مــاً ســريعاً لســيارة باتــاه املقــر  بينمــا كنــت ُأصــور مــع رضــوان مدينــة الرقــة مــن إحــدى شــرفات املقــر الحظنــا تقدُّ
مالبثــت أن انفجــرت قربــه، ُأصبنــا بالذهــول لنســتفيق علــى كوننــا أنــا ورضــوان و13 مــن العناصــر مصابــون جبــراح، 
مت إســعايف علــى الفــور إىل إحــدى النقــاط الطبيــة يف قريــة الرقــة مســرا يف الريــف الشــمايل للمحافظــة، حيــث تلقيــت 
اإلســعافات األوليــة، مث متَّ نقلــي بعدهــا إىل مشــفى كوبــاين بريــف حلــب، وبقيــت هنــاك قرابــة 4 أيــام. الشــظايا 

ســببت يل جراحــاً متفاوتــة معظمهــا يف قدمــي اليمــى وصــدري ويــدّي ووجهــي.”

رضوان رشيد عثمان
اخلميس 3/ آب/ 2017 أصيب بشــظايا عدة يف معظم أحناء جســده، جراء 
تفجــر تنظيــم داعــش عربــة مفخخــة بالقــرب مــن أحــد مقــرات قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة يف األطــراف الشــمالية حلــي املشــلب شــرقي 
مدينــة الرقــة. ُنشــر إىل أن عــالء كان يقــوم بالتصويــر مــن داخــل املقــر ضمــن 
تغطيتــه لالشــتباكات يف املنطقــة بــني قــوات ســوريا الدميقراطيــة وتنظيــم داعــش 

حــني وقــوع االنفجــار.
رضــوان املعــروف برضــوان بيــزار، مراســل قنــاة كردســتان 24، مــن أبنــاء مدينــة تــل 
أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1985، طالــب جامعــي 

يف كليــة اإلعــالم جامعــة دمشــق/ ســنة ثالثــة، متــزوج.
ــد لنــا اإلعالمــي عــالء مــال ســعدون الــذي كان برفقتــه إصابتــه بشــظايا متفرقــة يف  مل نتمكــن مــن التواصــل مــع رضــوان، لكــن أكَّ

أحنــاء جســده.

رضوان عثمان

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZWdNVlhiSEFYNWs/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1040&token=REITqvcjc8zhE3R8qPlJQ6IykBrUHRHp
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1040&token=REITqvcjc8zhE3R8qPlJQ6IykBrUHRHp
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZkFkQTl5N3VGWVU/view
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- هيئة تحرير الشام )تحالف بين تنظيمات إسالمية متشددة وعدد من فصائل المعارضة المسلحة(:
-االعتقال واإلفراج:

أحمد عابدين
لــدى  الشــام  هليئــة حتريــر  تنتمــي  عناصــر  اعتقلتــه   2017 8/ آب/  الثالثــاء 
مــروره مــن نقطــة تفتيــش تابعــة هلــا يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب، بتهمــة كتابــة منشــورات عــر حســاباته الشــخصية تنتقــد اهليئــة، واقتادتــه 
يــوم  إدلــب، وأفرجــت عنــه  التابعــة هلــا يف مدينــة  إىل أحــد مراكــز االحتجــاز 

الســبت 12/ آب/ 2017.
أمحــد، ناشــط إعالمــي لــدى جيــش إدلــب احلــر، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان، 

تولــد عــام 1996.

أحمد بسيم الحنيني
اخلميــس 17/ آب/ 2017 اعتقلتــه عناصــر تنتمــي هليئــة حتريــر الشــام مــن 
مــكان وجــوده يف مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، واقتادتــه إىل 
جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــره جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

وألهلــه أيضــاً.
أمحــد، مراســل لــدى املركــز الصحفــي الســوري، والعــب كــرة قــدم يف نــادي كفــر 

نبــل الرياضــي، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل.

علي خالد المرعي
األحــد 20/ آب/ 2017 اعتقلتــه عناصــر تنتمــي لتنظيــم هيئــة حتريــر الشــام 
لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش تابعــة هلــا علــى الطريــق الواصــل بــني قريــة حزاريــن 
ومدينــة دركــوش بريــف حمافظــة إدلــب واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، وأفرجــت عنــه 

يــوم األربعــاء 30/ آب/ 2017.
علــي، يعمــل مســؤول املكتــب اإلعالمــي يف منظمــة )Syria Relief(، مــن 

أبنــاء قريــة حزاريــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، تولــد عــام 1992.

أمحد عابدين

أمحد احلنيين

علي املرعي

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z0tQZnZCWEM4aXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QkJPQ3NRT0RURG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q0U0M1BUcmg3elE/view
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باء: فصائل المعارضة المسلحة: 
- االعتقال:

حمد األحمد
اجلمعــة 11/ آب/ 2017 اعتقلتــه عناصــر املؤسســة األمنيــة التابعــة لغرفــة عمليــات درع الفــرات الــي تضــمُّ عــدة فصائــل مــن 
املعارضــة الســورية املســلحة مــن مــكان وجــوده يف مدينــة جرابلــس بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال 

يــزال مصــره جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
محد، ناشط إعالمي ُمستقل، من أبناء مدينة جرابلس.

منيب أبو تيم
الثالثــاء 22/ آب/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي جليــش اإلســالم 
-أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف مدينــة دومــا 
مبحافظــة ريــف دمشــق وصــادرت معداتــه اإلعالميــة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، 
ال يــزال مصــره جمهــوالً بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــًا

منيــب، مراســل مركــز دمشــق اإلعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة دومــا، يبلــغ مــن العمــر 
19 عامــاً.

تاء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني(:
- االعتقال واإلفراج: 

يحيى صبيح
الثالثاء 15/ آب/ 2017 اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب 
االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( لــدى مــروره مــن نقطــة 
تفتيــش تابعــة هلــا يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، واقتادتــه إىل 
أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف مدينــة عفريــن، وأفرجــت عنــه يــوم األحــد 

27/ آب/ 2017. 
حيــى، مديــر البــثِّ يف إذاعــة وطــن اف ام، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان بريــف 

حمافظــة إدلــب اجلنــويب، تولــد عــام 1997.

منيب أبو تيم

حيى صبيح

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjdBd21MZmxMbmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dHFSQWNqQkJrWmc/view
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أخبــَـَر حيــى صبيــح الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك-: “لــدى مــروري 
بــأوىل نقــاط التفتيــش يف مدينــة عفريــن التابعــة للقــوات الكرديــة اســتوقفوين وكان حديثهــم معــي علــى أنــين صحفــي فأنكــرت قائــاًل 
أنــين طالــب مــدين، مث أحسســت أهنــم يعرفــون عــين كل شــيء فاعرتفــت أنــين إعالمــي فاقتــادوين إىل أحــد مراكــز االحتجــاز يف 
مدينــة عفريــن وبــدأت التحقيقــات معــي هنــاك حيــث اكتشــفت أهنــم احتجــزوين ألنــين أعمــل لــدى إذاعــة وطــن املناهضــة هلــم، 
مل يضربــوين أو يهينــوين ألين علــى معرفــة بأشــخاص عاملــني يف منظمــات حقــوق اإلنســان واألمــم املتحــدة واكتفــوا باحتجــازي 

13 يومــاً ومــن بعدهــا أطلقــوا ســراحي”.

ثاء: قوات التحالف الدولي:
- أعمال القتل:

أحمد شيخ شوك
اخلميس 10/ آب/ 2017 قضى إثر قصف طران ثابت اجلناج تابع لقوات 

التحالف الدويل بالصواريخ مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
أبنــاء  مــن  أعمــاق،  وكالــة  لصــاحل  إعالمــي  البــايب،  عامــر  بــأيب  امللقــب  أمحــد 
مدينــة البــاب يف ريــف حمافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، عمــل ســابقاً 
لصــاحل املكتــب اإلعالمــي حلركــة فجــر اإلســالم مث حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية 
-فصائــل يف املعارضــة املســلحة-، انتقــل للعمــل مــع املكتــب اإلعالمــي التابــع 

لتنظيــم داعــش يف أواخــر عــام 2013.
أمحد شيخ شوك

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhWkdNU2EybXhlNUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdGJnQThZWW5Hbm8/view
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جيم: جهات أخرى:
- أعمال القتل: 

أسامة ناصر الزعبي
األحــد 20/ آب/ 2017 قضــى إثــر انفجــار عبــوة ناســفة زرعــت علــى طريــق 
الكــرك الشــرقي – رخــم، يف ريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، قــرب الســيارة الــي 
كان يســتقلها إىل مدينــة درعــا إلعــداد تقريــر عــن األوضــاع اإلنســانية للمدنيــني، 
مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، 

ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
أســامة، مديــر مكتــب اهليئــة الســورية لإلعــالم يف ريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، 
مــن أبنــاء بلــدة املليحــة الشــرقية بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، مــن مواليــد عــام 

1987، حاصــل علــى إجــازة يف االقتصــاد، متــزوج ولديــه طفــالن.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي باســل الكركــي –عــر حســابه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

فيســبوك– الــذي أفادنــا بتفاصيــل مقتــل صديقــه أســامة:
“يف ذلــك اليــوم كان أســامة متوجهــاً مــع أخيــه خالــد الــذي يعمــل معــه وابــن أخيــه يعــرب إىل درعــا إلعــداد تقريــر حــول أوضــاع 
املدينــة، لــدى مــرور ســيارهتم قــرب أحــد األلغــام انفجــر اللغــم وتســببت الشــظايا النامجــة عنــه باستشــهاد أســامة ومــن كانــوا برفقتــه 

علــى الفــور، كمــا أصيبــت الســيارة بأضــرار كبــرة أيضــًا”.

- اخلطف: 
سامر الحوراني 

الثالثــاء 18/ متــوز/2017 اختطفتــه عناصــر جمهولــة بعــد اســتدراجه قــرب قريــة 
الراعــي بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ هبــدف احلصــول علــى فديــة ماليــة، اإلثنــني 

ــن مــن اهلــرب مبســاعدة أحــد األشــخاص. 7/ آب/ 2017 متكَّ
ســامر )نتحفــظ علــى امســه احلقيقــي لــدواٍع أمنيــة(، ناشــط إعالمــي وكاتــب درامــي، 
خريــج كليــة اإلعــالم يف جامعــة دمشــق، مــن أبنــاء قريــة الكــرك الشــرقي بريــف 
حمافظــة درعــا، تولــد عــام 1985، عمــل ســابقاً لصــاحل قنــاة اآلن وقنــاة أورينــت.

أسامة الزعيب

سامر احلوراين 

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhaVBZRjZ4S0c4dzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhc2lpQUZnbUd1VVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhOHBqRTFVbHZWYnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhM1ZsdEx3al9TbEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0czJYWGZ6TmdBVEE/view
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تواصلنــا مــع ســامر -عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك- وأخرنــا عــن حادثــة اختطافــه: “كان هنــاك تنســيق 
بيــين وبــني الزميــل إبراهيــم يســوف خبصــوص عمــل فيلــم وثائقــي يف ريــف حلــب الشــمايل وآخــر يف ريــف إدلــب، إلجنــاز العمــل 
تواصلــت مــع أحــد الســوريني املوجوديــن يف تركيــا لُيســهل يل الدخــول إىل ريــف حلــب الشــمايل مــن منطقــة كلــس بريــف حمافظــة 
حلــب، الــذي تعــاون معــي لــدى معرفتــه هبــديف مــن الدخــول وأخــرين أنــين ســأجد أشــخاصاً مــن قبلــه هنــاك ملســاعديت يف التنقــل. 
وبالفعــل ويف التاريــخ احملــدد يف 18/ متــوز وصلــت إىل املنطقــة والتقيــت أحــد األشــخاص الــذي أوصلــين إىل منطقــة الراعــي علــى 
أن يــأيت آخــر ونبــدأ العمــل، جــاء ثالثــة أشــخاص بســيارة جيــب وقالــوا يل ال بـُـدَّ أن تأخــذ موافقــة للتصويــر مــن أمنيــات جرابلــس، 
مل أعــارض ذلــك وذهبــت برفقتهــم إىل منطقــة بريــف جرابلــس حيــث أودعــوين يف مدرســة وقالــوا أنــت ســتبقى عندنــا، وبعــد قليــل 
طمشــوين وصــّوروين وأرســلوا  الصــور إىل أهلــي، وأخــذوا هاتفــي احملمــول وجــواز ســفري ومبلغــاً مــن املــال كان حبــوزيت، أدركــت هنــا 

أنــه مت الغــدر يب، كنــت طــوال الوقــت أســأهلم عــن ســبب وجــودي يف هــذا املــكان لكــن مل أتلــَق أيــة إجابــة شــافية.
حاولــت مــراراً أن أتواصــل مــع أهلــي وأُطمئنهــم عــين لكــين مل أجنــح، لكــنَّ أحــد اخلاطفــني تعاطــف معــي وكان جييبــين دومــاً “أهلــك 
صار عندهم خر”، حاولت أن أقنعه بالســماح يل باســتخدام حســايب الفيســبوك لكنه مل يقبل ومسح يل باالطالع على حســايب 
عــر حســابه، هنــاك علمــت أن العديــد مــن الصفحــات قــد نشــرت خــر اختطــايف ومــا صدمــين أهنــم كانــوا يفاوضــون أهلــي علــى مبلــغ 

فديــة لقــاء اإلفــراج عــين، متّكنــت مــن اهلــرب مبســاعدة أحدهــم ومل أحتــّدث مبــا حصــل معــي إىل أن وصلــت تركيــا”.

رابعاً: التوصيات: 
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 

إدانة استهداف اإلعالميني يف سوريا، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاناهتم. 

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

مجلس األمن: 
املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفالت من العقاب عر إحالة الوضع يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 
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إلى الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وعــدا ذلــك فســوف يُقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــني 

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري/ اإليــراين مــن جهــة ثانيــة.
• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 76 ألف متٍف لدى النظام السوري.

المؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــني عــر نشــر تقاريــر دوريــة تســلط الضــوء علــى معاناهتــم اليوميــة وخُتلــد 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 الضحايــا، وكل الشــكر والتقديــر ألهــايل وأصدقــاء اإلعالميــني الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل فّعــال يف 

هــذا التقريــر. 
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