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األحد 3 أاير 2020

يف اليوم العاملي حلرية الصحافة: نطالب 
ابإلفراج عن 422 مواطنا صحفيا 

معتقال يف سوراي معظمهم لدى النظام 
السوري ومهددون بوابء كوفيد-19

مقتل 707 من املواطنني الصحفيني منذ 
آذار 2011 حىت اليوم 78% منهم 

على يد قوات النظام السوري
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احملتوى:
أواًل: املواطن الصحفي لعب دوراً أساسياً يف نشر املعلومة والصورة

اثنياً: أبرز االنتهاكات اليت واجهت املواطن الصحفي حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
اثلثاً: مسح استقصائي مصغَّر مع 64 مواطناً صحفياً يكشف جانباً من مسرية املواطن الصحفي يف النزاع السوري

رابعاً: النظام السوري يستخدم اإلعالم احلكومي كسالح حرب مبا يف ذلك املسلسالت الفنية
خامساً: ختوُّف على مصري 353 مواطناً صحفياً معتقالً لدى النظام السوري مع احتمال واسع النتشار فريوس كوروان املستجد

سادساً: القوانني الدولية الضابطة حلقوق املواطنني الصحفيني ال صدى هلا يف سوراي
سابعاً: التوصيات

أواًل: املواطن الصحفي لعب دوراً أساسياً يف نشر املعلومة والصورة:
يصــادف الثالــث مــن أاير مــن كل عــام اليــوم العاملــي حلريــة الصحافــة، الــذي أعلنتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 1993 
عمــاًل بتوصيــات الــدورة السادســة والعشــرين للمؤمتــر العــام لليونيســكو يف عــام 1991، الــيت نصَّــت علــى أن الصحافــة احلــرة 

واملتعــددة واملســتقلة عنصــر أساســي يف كل جمتمــع دميقراطــي.

وقــد استشــعر النظــام الســوري خطــر حريــة الصحافــة علــى حكمــه االســتبدادي منــذ عقــود، وألغــى الصحــف املســتقلة كافــة، وأبقــى 
علــى ثــالث صحــف رمسيــة فقــط )الوطــن، تشــرين، البعــث( ومجيعهــا انطقــة ابســم النظــام الســوري وتدافــع عنــه وتــرر أفعالــه، وابلتــايل 
فإنــه ليــس مــن املبالغــة أبــداً القــول أبنــه ال يوجــد شــيء امســه صحافــة حــرة لــدى النظــام الســوري علــى اإلطــالق، وقــد ازدادت حــدة 
النظــام الســوري جتــاه الصحافــة واإلعــالم احلــر بشــكل كبــري جــداً بعــد انــدالع احلــراك الشــعيب يف آذار/ 2011، وبــدا ذلــك واضحــاً 
يف خطــاب بشــار األســد عندمــا قــال لــدى لقائــه وفــداً مــن حــي جوبــر الدمشــقي يف 11/ حزيــران/ 2011: “ال أعتــب علــى مــن 
يتظاهــر، بــل أعتــب علــى مــن ُيصــوِّر ويُرســل”، وقــد ترجــم ذلــك واقعــاً عملياتيــاً حبــقِّ كل مــن مــارس الصحافــة بشــكل حــرٍّ ونزيــه 

ومســتقل، ونقــَل حقيقــة مــا جــرى مــن انتهــاكات قــام هبــا النظــام الســوري وقــوات األمــن حبــق الشــعب الســوري.

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.

R200504

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090448_ara.page=54
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ــعها يف خمتلــف املناطــق الســورية ابلتــوازي مــع انتشــار احلــراك الشــعيب املطالــب ابلتغيــري  ومــع تكــرار حــوادث االنتهــاكات وتوسُّ
السياســي، بــرزت فكــرة وأمهيــة “املواطــن الصحفــي”؛ نظــراً حلجــب النظــام الســوري كافــة وســائل اإلعــالم املســتقلة بشــكل كامــل 
)ومســح فقــط لإلعــالم اإليــراين والروســي واللبنــاين املــوايل لــه، وهــذا ليــس إعالمــاً مســتقاًل بــل يــرر االنتهــاكات أو يقــوم بنفيهــا(، 
ومــا زال احلجــب التــام لعمــل وســائل اإلعــالم حبريــة مســتمراً علــى مــدى تســع ســنوات حــىت اآلن، مــع بعــض االســتثناءات 

املشــروطة، الــيت ال ميكــن االعتــداد هبــا.

اســتخدم املواطــن الصحفــي هاتفــه احملمــول لتصويــر وتدويــن الوقائــع، مث حصــل البعــض منهــم علــى آالت تصويــر ومعــدات بــثٍّ 
فضائــي لنقــل الصــور مباشــرة إىل العــامل ابســتخدام مواقــع ومنصــات التواصــل االجتماعــي ومواقــع البــثِّ الفضائــي، وعلــى الرغــم 
مــن أنَّ بعــض املواطنــني الصحفيــني قــد وقعــوا يف عــدد مــن األخطــاء يف أثنــاء تغطيتهــم الصحفيــة كاملبالغــة أو نقــل أحــداث دون 
التحقــق مــن مــدى صحتهــا، إال أنــه ومــع تراكــم اخلــرات فقــد اخنفــض بشــكل ملحــوظ ارتــكاب مثــل هــذه األخطــاء، كمــا ســاهم 
انتشــار العمــل اإلعالمــي والصحفــي وتبنِّيــه مــن قبــل املئــات مــن املواطنــني الســوريني يف إمكانيــة التحقــق مــن املعلومــات الــواردة 

عــر مقاطعتهــا مــع مصــادر وبيــاانت أخــرى.

مل تقتصــر االنتهــاكات حبــق املواطــن الصحفــي علــى النظــام الســوري علــى الرغــم مــن كونــه املرتكــب الرئيــس هلــا، لكنهــا امتــدت 
لتشــمل مجيــع أطــراف النــزاع، وبشــكل خــاص عنــد فضــح انتهــاكات ســلطات األمــر الواقــع، وقــد صنَّفــت منظمــة مراســلون بــال 
حــدود ســوراي للعــام الثــاين علــى التــوايل يف املركــز 174 )مــن أصــل 180 بلــداً( حســب التَّصنيــف العاملــي حلريــة الصحافــة لعــام 
2020، حيــث تعــرض املواطــن الصحفــي يف ســوراي ملختلــف أمنــاط االنتهــاكات مــن قتــل، وتعذيــب، وإخفــاء قســري، وإصابــة، 
وخطــف، وهتديــد، ونؤكــد أنَّ كثــرياً مــن حــوادث االنتهــاكات مل يكــن ليتــم توثيقهــا لــوال األخبــار والصــور الصــادرة عــن املواطنــني 

الصحفيــني يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة النظــام الســوري أو خارجهــا.

اثنيــاً: أبــرز االنتهــاكات الــي واجهــت املواطــن الصحفــي حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنسان:

اهتمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ بــداايت عملهــا، بتوثيــق االنتهــاكات املرتكبــة حبــق القطــاع اإلعالمــي مــن قتــل 
واعتقــال وإصابــة وتضييــق ســواء عــر رصدهــا ضمــن األخبــار اليوميــة أو إبصــدار تقاريــر شــهرية وتقاريــر خاصــة ترصــد هــذه 
االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل مجيــع أطــراف النــزاع الفاعلــة يف ســوراي، وحبســب منهجيتنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
فــإن املواطــن الصحفــي هــو مــن لعــب دوراً مهمــاً يف نقــل ونشــر األخبــار، وتســقط عنــه صفــة املواطــن الصحفــي عندمــا حيمــل 

الســالح ويشــارك بصــورة مباشــرة يف العمليــات القتاليــة اهلجوميــة، وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل العســكري متامــاً. 

https://rsf.org/ar/ranking
https://rsf.org/ar/ranking
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86/
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/
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ويتحمــل النظــام الســوري املســيطر علــى الدولــة الســورية املســؤولية األكــر فيمــا وصلــت إليــه ســوراي مــن أســوأ التصنيفــات علــى 
مســتوى العــامل -فيمــا خيــص حريــة الصحافــة والعمــل اإلعالمــي-، وتشــويه صــورة ســوراي والشــعب الســوري، ويعتــر املرتكــب 
األكــر لالنتهــاكات حبــق املواطنــني الصحفيــني متفوقــاً بفــارق شاســع عــن بقيــة أطــراف النــزاع، كمــا تعتــر القــوات الروســية مــن 
الناحيــة العمليــة مواليــة وداعمــة النتهــاكات النظــام الســوري، ويف حــال مجــع االنتهــاكات الــيت مارســها الطرفــان فهــي تتجــاوز يف 
بعــض أمنــاط االنتهــاكات حاجــز الـــ 85 %، فقــد ســخَّر النظــام الســوري مقــدَّرات الدولــة الســورية ومؤسســاهتا مبــا فيهــا اجليــش 

واألمــن، واالحتياطــي النقــدي، والنفــط وغريهــا للحــرب ضــدَّ املطالبــني ابلتغيــري السياســي.
كمــا مل يســلم املواطنــون الصحفيــون يف املناطــق الــيت خرجــت عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، فقــد الحقهــم القصــف اجلــوي 
واملدفعــي الســوري والروســي، الــذي تســبَّب يف مقتــل أو إصابــة العديــد منهــم، وقــد جتســدت أخطــر منــاذج ذلــك القصــف يف 
سياســة الضربــة املزدوجــة، حيــث يســتهدف طــريان النظــام الســوري أو الروســي موقعــاً مــا، ولــدى جتمــع األهــايل والكــوادر الطبيــة 
ــد الســتهداف هــذه  واملواطنــون الصحفيــون لتغطيــة احلــدث يعمــد الطــريان ذاتــه إىل اســتهداف املوقــع ذاتــه مــرة أخــرى، يف تعمُّ

الكــوادر وإيقــاع أكــر قــدر ممكــن مــن الضحــااي.
من انحية أخرى، جيب التأكيد على أن النظام الســوري ال يســمح أبي هامش نقدي ولو كان من أشــد املوالني له، وال يتســاهل 
أبداً مع أي نوع من حرية التعبري والصحافة، فالدولة السورية حمكومة ومسيطر عليها ابلكامل من قبل املنظومة األمنية الشمولية، 
وقــد الحــق النظــام الســوري إعالميــني موالــني لــه وخدمــوا روايتــه ودافعــوا عنــه طــوال ســنوات، وعنــد أبســط نقــد أو اعــراض قامــت 
األجهــزة األمنيــة ابعتقاهلــم )املواطــن الصحفــي وســام الطــري منــوذج صــارخ عــن هــذه احلالــة(، كمــا غــدر النظــام الســوري ابملناطــق الــيت 

دخلــت معــه يف عمليــات تســوية، والحــق املواطنــني الصحفيــني فيهــا بشــكل مــدروس وقــام ابعتقــال معظمهــم.
هيئــة حتريــر الشــام: ضيَّقــت بشــكل كبــري علــى املواطنــني الصحفيــني يف مناطــق ســيطرهتا، وقتلــت واغتالــت كل مــن شــعرت أنــه 
يشــكِّل هتديــداً لفكرهــا وهنجهــا املتطــرف، وقــد ســجَّلنا اعتقــال قواهتــا العشــرات مــن املواطنــني الصحفيــني علــى خلفيــات نشــرهم 
منشــورات تعــارض سياســتها أو علــى خلفيــة مزاولــة نشــاطهم دون احلصــول علــى إذن؛ كمــا ســجلنا إصابــة عشــرات منهــم 
برصــاص قواهتــا بينمــا كانــوا يعملــون علــى تغطيــة إعالميــة الحتجاجــات مناهضــة هلــا؛ مــا تســبَّب يف اآلونــة األخــرية يف اعتــزال أو 

نــزوح عــدد كبــري منهــم.

https://www.enabbaladi.net/archives/271389
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تنظيــم داعــش: مــارس أمناطــاً متنوعــة مــن االنتهــاكات حبــق املواطنــني الصحفيــني، بــل وأجرهــم علــى اســتخدام خراتــه يف ســبيل 
إيصــال آيديولوجيتــه املشــوَّهة، ونشــر إصدارتــه الســادية، وقــاَم مبالحقــة اإلعالميــني واملواطنــني الصحفيــني واعتقاهلــم وإرهاهبــم، وقــد 
مــرت علينــا أســابيع ال يــكاد يصلنــا فيهــا أي خــر أو معلومــة مــن مناطــق كانــت خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، وهــذا مؤشــر 
علــى حجــم االســتهداف والرعــب الــذي نشــره هــذا التنظيــم املتوحــش، الــذي استنســَخ ممارســات النظــام الســوري يف العديــد مــن 
أمنــاط االنتهــاكات، وقــام بنشــر مقاطــع مصــورة تظهــر مواطنــني صحفيــني يعرفــون مبمارســاهتم ضــد تنظيــم داعــش وندمهــم علــى 
ذلــك، مث يقــوم التنظيــم إبعدامهــم بطــرق متنوعــة، ومــع اإلعــالن عــن انتهــاء التنظيــم يف آذار/ 2019 بقــي املواطنــون الصحفيــون 

الذيــن كان التنظيــم قــد اعتقلهــم ســابقاً، بقــوا مجيعــاً يف عــداد املختفــني قســرايً ومل يكشــف عــن مصريهــم حــىت اآلن.
املعارضــة املســلحة: مل تتمتــع مناطــق ســيطرهتا بنمــاذج جيــدة حلريــة الصحافــة، بــل مورســت حبــق املواطــن الصحفــي سياســة 

والتعذيــب. والتخويــف واالعتقــال  واالبتــزاز  التضييــق 
ــه يعــارض  قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة: ضيَّقــت بشــكل واســع علــى حريــة الصحافــة، وبشــكل خــاص أي توجُّ
سياســتها، وقــد ســجَّلنا حــاالت واســعة مــن عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري والتَّعذيــب ملواطنــني صحفيــني انتقــدوا سياســة 
قــوات ســوراي الدميقراطيــة وطريقــة إدارهتــا للمناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا. كمــا طالبــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة اجلهــات اإلعالميــة 

ابســتصدار تراخيــص للعمــل يف مناطــق ســيطرهتا.
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انفوغرافيك يستعرض أبرز االنتهاكات حبقِّ القطاع اإلعالمي يف سوراي:

https://drive.google.com/file/d/1bSDQHXl2G9sDuAD61Q-M6TXLEnQrjO6v/view
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حاالت القتل خارج إطار القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 707 مواطنــاً صحفيــاً، بينهــم 7 طفــاًل، و6 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، كمــا أَن مــن 
بينهــم 9 مــن الصحفيــني األجانــب، و52 قتلــوا بســبب التَّعذيــب، إضافــة إىل إصابــة مــا ال يقــل عــن 1563 جبــراح متفاوتــة، 
علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــىت أاير/ 2020، يتوزعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى 

النحــو التــايل:

-  قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 551 بينهــم 5 طفــاًل، 
و1 ســيدة، و5 صحفيــني أجانــب، و47 بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز

-  القوات الروسية: 22
-  تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 64 بينهــم 1 طفــاًل، و2 ســيدة و3 صحفيــاً أجنبيــاً، و3 

بســبب التعذيــب. 
-  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــني تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: 8 بينهــم 2 قضــوا بســبب 	 
التعذيب.

-  فصائل يف املعارضة املسلحة: 25، بينهم 1 طفاًل، و3 سيدات.
-  قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 4

-  قوات التَّحالف الدويل: 1
-  جهــات أخــرى: 32، بينهــم 1 صحفــي أجنــيب قتــل علــى يــد قــوات حلــف عمليــة نبــع الســالم )القــوات الركيــة وقــوات 

اجليــش الوطــي الســوري(
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نســتعرض أبــرز احلــوادث الــيت مت توثيقهــا يف غضــون عــام منــذ تقريــران الســنوي الســابق - أاير/ 2019 حــىت اآلن - أاير/ 
:2020

األحــد 23/ حزيــران/ 2019 قضــى املواطــن الصحفــي عمــر الدمشــقي “نتحفــظ علــى 
ذكــر امســه لــدواٍع أمنيــة” يف املشــايف الركيــة، متأثــراً إبصابتــه بعــدة شــظااي يف معظــم أحنــاء 
جســده، جــراء انفجــار عبــوة انســفة زرعــت يف ســيارة اتبعــة جلمعيــة “الرامحــون يرمحهــم 
هللا” اإلغاثيــة الــيت يعمــل لصاحلهــا، يف مدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل يــوم 
اإلثنني 17/ حزيران/ 2019، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن زرع العبوة حىت 

حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
عمــر، مصــور لــدى مجعيــة “الرامحــون يرمحهــم هللا”، مــن أبنــاء بلــدة عقــراب جنــوب حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1996، 

حاصل على الشــهادة اإلعدادية، أعزب.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حــازم القلمــوين1 الــذي أخــران مبــا ورده مــن أحــد أصدقــاء عمــر الــذي 
ــة الــي يعمــل هبــا متجهــاً  كان برفقتــه: “يــوم اإلثنــن 17/ حزيــران وبينمــا كان عمــر يســتعد لركــوب ســيارة اتبعــة للجمعي
إىل خميمــات أطمــة لتوزيــع اخلبــز علــى النازحــن، انفجــرت عبــوة انســفة زرعهــا جمهولــون يف الســيارة؛ مــا أدى إىل إصابتــه 
بشــظااي عــدة يف معظــم أحنــاء جســده، وعلــى الفــور مت إســعافه إىل مشــفى اجلامعــة يف مدينــة أنطاكيــا الرتكيــة، حيــث أجريــت 
لــه عمليــات عــدة بُــرتت علــى إثرهــا قدمــه اليســرى وأصابــع عــدة مــن يديــه االثنتــن، مث مت نقلــه إىل مشــفى قــادريل يف مدينــة 

العثمانيــة الرتكيــة حيــث فــارق احليــاة هنــاك بعــد ســتة أايم متأثــراً إبصابتــه.”

األحــد 21/ متــوز/ 2019 قضــى املواطــن الصحفــي أنــس عبــد اجمليــد الــدايب متأثــراً 
إبصابتــه بشــظااي عــدة يف معظــم أحنــاء جســده، جــراء قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح 
نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ علــى احلــي الغــريب الشــمايل يف مدينــة خــان شــيخون بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بينمــا كان يتفقــد مــع فــرق الدفــاع املــدين موقــع قصــٍف ســابٍق 

ــذه الطــريان ذاتــه علــى احلــي. نفَّ

عمر الدمشقي

1  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 26/ حزيران/ 2019

أنس دايب

https://drive.google.com/file/d/1uawa0uAyFmST4gSCb0zdZ9H2pA5kWs75/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1cofI82iRv4PMVVrIcw1R7Tmqr8ZscXfZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ppteWWyUMpTxJbP7wrZF-h3c2YIQvnKC/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1eoIMUU4ynLZFeUeTORppYqwGipumMkoa/view
https://drive.google.com/open?id=1TRRuMjTcICPqgA22wR2EuWq_rWvpMttY
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZNfwyYnms1Hm6c188F3qasB5GQ0IRohp2N9p9DQ_4ZziA?e=PlD4tA
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdmMlLZeMe9Nq0L2DBERmrgBcNpoz3VHMfLpeJn-YH6Rvg?e=WhxDCn
https://drive.google.com/file/d/1G1QggzrpmWtMKbfRVmMUzssKI-El5aGf/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1-uRp22Gy0W2l3s0u-pXZ1MlpYVTtcRRZ/view
https://drive.google.com/file/d/1NX1Bgs2hzJFZW9Go4gMdHGW6VQ-oeiNN/view
https://drive.google.com/file/d/1Bbk6QPlUWthfV1RcUGy2XTvqajdIw47j/view
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أنــس، مصــور لــدى مركــز خــان شــيخون التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن 
مواليد عام 1997، حاصل على الشــهادة الثانوية، أعزب. نشــري إىل أّن أنس ُأصيب مرات عدة ســابقاً، كانت إحدى إصاابته 

إثــَر اهلجــوم الكيميائــي الــذي نفَّــذه النظــام الســوري علــى احلــي الشــمايل يف مدينــة خــان شــيخون يف 4/ نيســان/ 2017.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع املواطــن الصحفــي أيهــم البيــوش2 ، صديــق أنــس، الــذي نقــل لنــا مــا رواه أحــد زمــالء 
أنــس الذيــن كانــوا برفقتــه عنــد إصابتــه: “يــوم األحــد 21/ متــوز شــنَّ الطــران الروســي غــارات عــدة علــى احلــي الشــمايل الغــريب 
يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وبينمــا كان أنــس برفقــة فريقــه يف أحــد املواقــع الــي تعرضــت للقصــف 
يتفقــد املــكان ويوثــق مــا جــرى، ســقط ابلقــرب منــه صــاروخ مصــدره الطــران ذاتــه، أصابــت شــظاايه مواضــع عــدة يف جســد 
أنــس، نقــل علــى إثرهــا علــى الفــور إىل مشــفى ابب اهلــوى ابلقــرب مــن احلــدود الســورية – الرتكيــة، لكنــه لألســف فــارق احليــاة 

قبــل وصولــه املشــفى” أضــاف أيهــم أنَّ القصــف تســبَّب يف إصابــة عنصريــن آخريــن جبــراح.

ســامر صــاحل الســلوم، انشــط يف احلــراك الشــعيب، ومســؤول الطباعــة والتوزيــع يف جملــة الغــرابل السياســية وجملــة زورق لألطفــال، وهــو 
مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ومــن مواليــد عــام 1985، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال أحدهــم كان رضيعــاً 

وقــت اعتقــال ســامر. 
الثالاثء 26/ كانون األول/ 2017 اعتقلت عناصر مسلحة تنتمي 
إىل هيئة حترير الشــام املواطن الصحفي ســامر الســلوم وصديقه أمحد 
احلنــاك بعــَد مدامهــة منــزل عائلــة ســامر يف مدينــة كفــر نبــل، واقتادهتمــا 
إىل ســجن العقــاب بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وفيمــا أفــرج عــن 
صديقه أمحد بعد يوم من االعتقال، بقَي سامر معتقالً، وقد أنكرت 
هيئة حترير الشام أهنا تعرف مصريه، ورفضت مرات عديدة السماح 
ألهله بزايرته، وأصبح ســامر يف عداد املختفني قســرايً، واســتمرَّ على 
هــذه احلــال حــىت 10/ آب/ 2019 حــنَي حصلــت عائلتــه علــى 
معلومات تؤكد إعدامه رمياً ابلرصاص منذ قرابة أربعة أشهر، أي يف 
نيسان/ 2019، إال أنَّ هيئة حترير الشام مل تبلِّغ األهل بذلك، وقد 
أصدران تقريراً حول احلادثة. وكانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
قد سلَّطت الضوء على حالته ضمن جمموعة لوحات رمستها الشبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان لـــ 100 مــن املختفــني قســرايً يف ســوراي، 
تضمنَّــت اللوحــات رســوم بورتريــه مت عرضهــا يف فعاليــات مناصــرة يف 

دول عــدة، اللوحــة اخلاصــة بســامر موجــودة علــى الرابــط.

2  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 22/ متوز/ 2019

http://sn4hr.org/arabic/2019/08/23/11475/
https://drive.google.com/file/d/13TVznpzuQeYuHzGWkJqE70EVdYd-dj3I/view
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اجلمعة 11/ تشــرين األول/ 2019 قضى املواطن الصحفي فيدات فاتح إردجمي إثر إصابته بشــظااي يف معظم أحناء جســده، 
جــراء قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه اتبــع للقــوات الركيــة ضمــن عمليــة نبــع الســالم )القــوات الركيــة وقــوات اجليــش 
الوطــي الســوري( صواريــخ عــدة، ابلقــرب مــن منزلــه يف مدينــة رأس العــني بريــف حمافظــة احلســكة الغــريب الشــمايل، الــيت كانــت 

ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.
فيدات، مصور وخمرج أفالم واثئقية، من أبناء مدينة أورفا يف تركيا، من مواليد عام 1999.

وقــد أســفرت احلادثــة عــن مقتــل كاًل مــن ســعد شــيخموس أمحــد، مراســل وكالــة أنبــاء هــاوار ANHA وحممــد حســني رشــو، 
cira Tv مراســل تلفزيــون جــرا

الثــالاثء 4/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 07:00، قضــى املواطــن الصحفــي أجمــد 
حممــد أنــس أكتــاليت جــراء قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة 
اســتهدفت حــي امليــدان يف مدينــة أرحيــا يف ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
أجمــد، مصــور لــدى املركــز اإلعالمــي العــام، مــن أبنــاء مدينــة أرحيــا، مــن مواليــد عــام 
1992، طالــب يف جامعــة دمشــق كليــة الربيــة – قســم علــم نفــس – ســنة اثلثــة، 

متــزوج ولديــه ثالثــة أطفــال.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي أنــس تريســي3 صديــق أجمــد، الــذي أفــادان: “لــدى مساعــي خبــر وفــاة 
أجمــد تواصلــت مــع أحــد كــوادر الدفــاع املــدين الــذي كان يف موقــع استشــهاد أجمــد، وأخــرين أن الطــران احلــريب الروســي 
شــنَّ غــارات عــدة ابلصواريــخ اســتهدفت حــي امليــدان يف مدينــة أرحيــا، اســتهدفت إحداهــا منــزل “فــادي رحــال” صديــق 
أجمــد، الــذي أمضــى أجمــد ليلتــه عنــده؛ مــا أدى إىل مقتــل أجمــد وصديقــه فــادي” أضــاف أنــس أن جثمــاين الشــهيدين مل يتــم 

اســتخراجهما حــىت اليــوم التــايل بســبب كثافــة القصــف يف ذلــك اليــوم والدمــار الكبــري يف املنطقــة.

أجمد أكتاليت

3  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 18 شباط 2020

https://drive.google.com/file/d/1kNjwc3dZVmKSLYlEqd5Uv50w7h5PI2Qa/view
https://drive.google.com/file/d/159MpXu01eJV587fzQ8-5OzlLydiPxAoP/view
https://drive.google.com/file/d/1u20D4iOh6RqJq26dPFumYqUW3myTaAk-/view
https://drive.google.com/file/d/19dDHsGC0ahwt3Pye3OIR6dd4k3-0k9sr/view
https://drive.google.com/file/d/19yHxdbKi_wMNZBb49PVhVrNaGjIzS9z7/view
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جهــاد حممــد مجــال، امللقــب “ميــالن”، مواطــن صحفــي إضافــة إىل 
نشــاطه يف احلــراك الشــعيب، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة احلقــوق يف 

جامعــة حلــب، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1972.
األربعــاء 7/ آذار/ 2012 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري جهــاد 
للمرة الرابعة من مقهى “نينار” يف حي ابب شرقي مبدينة دمشق مع 
عدد من النشطاء اآلخرين، واقتادته إىل فرع فلسطني “235” يف 
املدينة، تعرض جهاد أثناء التحقيق معه يف فرع فلســطني للتعذيب 
الشــديد ووجهت له هتمة العمالة، خضع حملكمة امليدان العســكرية 
يف كانــون األول/ 2012 واحتجــز يف ســجن صيــداناي العســكري 
مبحافظــة ريــف دمشــق. متكــن ذووه مــن زايرتــه آخــر مــرة بدايــة عــام 
2016. اإلثنني 13/ نيسان/ 2020، حصلت الشبكة السورية 
حلقــوق اإلنســان علــى معلومــات ُتشــري إىل وفاتــه وقــد حصــل َذووه 
يــوم الســبت 7/ آذار/ 2020 علــى وثيقــة تُفيــد أبنّــه قــد تُــويف يــوم 
اجلمعــة 2/ تشــرين الثــاين/ 2016 وفــق ســجاّلت دائــرة الســجل 
املــدين، ولكــن ملــا ُيســلِّم النظــام الســوري جثمانــه ألحــد، وعليــه فهــو 

يبقــى يف عــداد املختفــني قســرايً لــدى النظــام الســوري.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــطة نــورا اجليــزاوي4 ، زميلــة جهــاد الــيت عملــت معــه فأخرتنــا: “عمــل جهــاد 
علــى الكثــر مــن القضــااي اجملتمعيــة واحلقوقيــة والسياســية منــذ مــا قبــل الثــورة، كحمــالت التــرع ابألعضــاء، وضــد قانــون 
جرائم الشــرف، ومع بدء الثورة شــارك بقوة يف تنظيم االحتجاجات واالعتصامات وتنســيقها يف كل من حلب ودمشــق، 

وعمــل علــى إنتــاج فيلــم واثئقــي عــن اعتصــام الســاعة يف مدينــة محــص” 
اعتقلــت نــورا بعــد اعتقــال جهــاد بـــ 19 يومــاً، وقــد علمــت بوجــوده يف فــرع فلســطني أثنــاء التحقيــق معهــا حيــث أخرهــا ضابــط 

التحقيــق ابلتهــم املوجهــة إىل جهــاد النتــزاع معلومــات منهــا وتعرَّضــت للتعذيــب عندمــا أنكرهتــا.

4  عر اهلاتف يف 20/ نيسان/ 2020
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أخــران احلقوقــي منصــور العمــري5  وهــو صديــق جهــاد وعمــال ســوايً: “كان جهــاد انشــطاً يف اجملــال اإلعالمــي وقــام بنقــل 
أخبــار الثــورة عــر العديــد مــن القنــوات كقنــاة BBC وكنــت أســاعده يف مونتــاج التقاريــر الــي يصورهــا ويرســلها للقنــوات 

اإلخباريــة كقنــاة أورينــت وغرهــا”
ُنشــري إىل أن جهــاد مجــال كان قــد مت اعتقالــه مــن ِقبَــل قــوات النظــام الســوري ثــالث مــرات قبــل اعتقالــه األخــري، يف املــرة األوىل 
اعتقــل مــن مقهــى ميالنــو مبدينــة حلــب بتاريــخ 5/ أاير/ 2011 وأفــرج عنــه بتاريــخ 4/ حزيــران/ 2011، والثانيــة مــن مدينــة 
دمشــق بتاريــخ 4/ آب/ 2011 وأفــرج عنــه بتاريــخ 2/ تشــرين األول/ 2011، واملــرة الثالثــة بتاريــخ 14/ تشــرين األول/ 

2011 وأفــرج عنــه بتاريــخ 29/ كانــون األول/ 2011.
طالبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مناســبات عــدة ابلكشــف عــن مصــري مجــال، وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان قــد ســلَّطت الضــوء علــى حالتــه ضمــن جمموعــة لوحــات رمستهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لـــ 100 مــن املختفــني 
قســرايً يف ســوراي، تضمنَّــت اللوحــات رســوم بورتريــه مت عرضهــا يف فعاليــات مناصــرة يف دول عــدة، واســتعرضنا عــدداً منهــا يف 

تقريــر أصــدرانه ســابقاً، اللوحــة اخلاصــة جبمــال موجــودة علــى الرابــط. 

االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1169 حالــة اعتقــال وخطــف حبــق مواطنــني صحفيــني علــى يــد 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــىت أاير/ 2020، ال يــزال مــا ال يقــل عــن 422 منهــم بينهــم 3 
ســيدات و17 صحفيــاً أجنبيــاً قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، ويتوزعــون حســب اجلهــات 

الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

-  قوات النظام السوري: 353 بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً.
-  تنظيم داعش: 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً.

-  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
هيئة حترير الشام: 3	 

-  فصائل يف املعارضة املسلحة: 12 بينهم 5 صحفياً أجنبياً.
-  قوات سوراي الدميقراطية: 6

5  عر اهلاتف يف 23/ نيسان/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1pjq7_zF29RI4LKXoAQWtAZFpML7l-6vm/view
https://drive.google.com/file/d/1u0QlokRAGrH8TJuQLU9Q-sgYOQsDZ09z/view?usp=sharing
http://sn4hr.org/arabic/2018/11/08/10572/
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نستعرض أبرز احلوادث اليت مت توثيقها يف غضون عام منذ تقريران السنوي السابق - أاير/ 2019 حىت اآلن - أاير/ 2020:
اإلثنــني 3/ حزيــران/ 2019 اعتقلــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة حممــد توفيــق الصغــري لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا 
“حاجــز حطــني” قــرب قريــة حطــني مشــال مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، ويف 29/ حزيــران/ 2019 
حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد صــدور حكــم عليــه ابلســجن ملــدة عامــني داخــل ســجن عــالاي بريــف حمافظــة احلســكة بتهمــة إشــعال 

حرائــق يف األراضــي الزراعيــة.
حممد توفيق، مراسل قناة اإلخبارية السورية يف مدينة احلسكة، من أبناء مدينة احلسكة.

األربعــاء 12/ حزيــران/ 2019 اعتقلــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة خالــد احلســن، إثــر 
مدامهــة منزلــه يف مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، وال يــزال مصــريه جمهــوالً.
خالــد، مراســل وكالــة اإلخباريــة الســورية الرمسيــة، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة 

احلســكة الشــمايل، متــزوج ولديــه 4 أطفــال.

األربعــاء 24/ متــوز/ 2019 اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام املواطــن 
الصحفــي مجعــة علــي حــاج محــدو إثــر مدامهــة منزلــه يف قريــة أبــني مسعــان، مث أفرجــت 

عنــه يــوم الثــالاثء 30/ متــوز/ 2019.
مجعــة، املعــروف بـــ مجعــة العلــي، أحــد مؤسســي موقــع “مــرآة ســوراي” ومديــر فريــق 
“ســتاند” لتصويــر األفــالم القصــرية، مراســل موقــع زمــان الوصــل والعديــد مــن الــوكاالت 

اإلعالميــة األخــرى، مــن أبنــاء قريــة أبــني مسعــان بريــف حمافظــة حلــب الغــريب.

الســبت 10/ آب/ 2019 اعتقلــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة املواطنــني الصحفيــني إايس حســن العبــو وصــالح الديــن العبــد 
الكاطــع، مــن مطعــم البيــت اليــوانين الواقــع قــرب منطقــة اجلســر القــدمي يف مدينــة الرقــة، وأفرجــت عنهمــا يــوم اإلثنــني 9/ أيلــول/ 

.2019
إايس، إعالمي لصاحل منظمة آفاق جديدة، من مواليد عام 1992، يقيم يف قرية كسرة عفنان بريف حمافظة الرقة.

صــالح الديــن، مديــر املكتــب اإلعالمــي وعضــو جملــس اإلدارة يف منظمــة صنــاع املســتقبل، مــن أبنــاء حــي النهضــة مبدينــة الرقــة، 
مــن مواليــد عــام 1985.

خالد احلسن

مجعة علي حاج محدو

https://drive.google.com/file/d/1Z53jlQeO1uFXBsrBfnSDMlze_-3dgHHX/view
https://drive.google.com/file/d/13Np9iz33Vs9qvC15yJEmp11YCTKURWpo/view
https://drive.google.com/file/d/1gN2NgOQTJTisdx7KU_Sldbf2rWWYBs_6/view
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اجلمعــة 23/ آب/ 2019 اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام املواطنــني الصحفيــني فاتــح أمحــد رســالن وحممــد 
مجــال دعبــول يف مدينــة إدلــب، واقتادهتمــا إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف املدينــة. 

فاتــح، مراســل لــدى وكالــة ســتيب ومصــور لــدى منظمــة األمــني اإلنســانية، مــن أبنــاء حــي الشــعار مبدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 
1994، وقــد مت اإلفــراج عنــه يــوم الثــالاثء 8/ تشــرين األول/ 2019.

حممد، مصور لدى وكالة ستيب، من أبناء مدينة إدلب، من مواليد عام 1995، مت اإلفراج عنه اخلميس 29/ آب/ 2019.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع انشــط حملــي6 مقــرب مــن الناشــطني املعتقلــني، والــذي نتحفــظ علــى امســه لــدواٍع 
أمنيــة، أخــران أن عناصــر مــن هيئــة حتريــر الشــام اعتقلــت كاًل مــن فاتــح وحممــد وصــادرت معداهتمــا: “وردت معلومــات للهيئــة 
تفيــد حبصوهلمــا علــى حوالــة ماليــة مــن وكالــة ســتيب املعروفــة مبعارضتهــا لسياســة هيئــة حتريــر الشــام والــي كان فاتــح وحممــد 
يعمــالن لصاحلهــا بشــكل ســري، لقــد عانينــا كثــراً حــى متكنــا مــن معرفــة أنــه مت اقتيادمهــا إىل فــرع األمــن السياســي يف مدينــة 

إدلــب التابــع هليئــة حتريــر الشــام، مــا زالــت مســاعينا يف ســبيل اإلفــراج عنهمــا تبــوء ابلفشــل”.

إايس العبو 

فاتح أمحد رسالن 

صالح الدين العبد الكاطع

حممد مجال دعبول

6  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 24/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1-vDEQt3uRJdVEeXEttFB-BkwWuuiIVZW/view
https://drive.google.com/file/d/1mP0eTwrUoTurKHga9LcPHJRM63q8GzP6/view
https://drive.google.com/file/d/1yFKyZvE3UU7_clxfRRKiCIn5Z8p5VE06/view
https://drive.google.com/file/d/1ccma8bISRmuzJ18dyzf-D_X_J0AVDbG1/view
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املواطــن  الشــام  حتريــر  هليئــة  اتبعــة  عناصــر  اعتقلــت   2019 أيلــول/   /11 األربعــاء 
الصحفــي أمحــد رحــال إثــر مدامهــة منزلــه يف مدينــة إدلــب، ومصــادرة معداتــه بتهمــة 
نشــره منشــورات تنتقــد اهليئــة علــى حســاابته الشــخصية )صــورة املنشــور يف الرابــط(، مث 

أفرجــت عنــه يــوم اخلميــس 19/ أيلــول/ 2019.
أمحد، مراســل لدى شــبكة الدرر الشــامية، ويعمل مع جهات إعالمية أخرى، من أبناء 

بلــدة حممبــل بريــف حمافظــة إدلــب الغريب.

اثلثــاً: مســح اســتقصائي مصغَّــر مــع 64 مواطنــاً صحفيــاً يكشــف جانبــاً مــن مســرة املواطــن الصحفــي 
يف النــزاع الســوري:

كوَّنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عالقــات واســعة مــع عــدد كبــري مــن املواطنــني الصحفيــني؛ نظــراً لطبيعــة عملنــا اليومــي 
املرتبــط بشــكل عضــوي مــع أخبــار االنتهــاكات يف خمتلــف احملافظــات الســورية، حيــث يعتــر املواطنــون الصحفيــون يف كثــري مــن 
األحيــان الناقــل األول للحــدث، وشــاهد عيــان علــى مــا وقــع يف بعــض األحيــان، وانٍج مــن القصــف يف أحيــان أخــرى، أو األمــور 
الثالثــة جمتمعــة، وتصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً ســنوايً عــن حريــة الصحافــة يف ســوراي، ويف هــذا العــام قمنــا ببنــاء 
جمموعــة مــن األســئلة بغــرض توجيههــا إىل عــدد مــن املواطنــني الصحفيــني، الذيــن ينحــدرون مــن عشــر حمافظــات، وبلــغ عددهــم 

64 مواطنــاً صحفيــاً بينهــم مخــس نســاء؛ وذلــك هبــدف الكشــف عــن اجلوانــب التاليــة:

أمحد رحال

https://drive.google.com/file/d/1oHMiB4aLJ6xGsXgMRpxyZlsK2GA2m9Rm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XGkGJjfCEy5OCHiz2WXdVUr4fedFy0z/view
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نسبة العاملني منهم كمواطنني صحفيني 
منذ األشهر األوىل للحراك الشعيب: 

نسبة من تعرض منهم للمالحقة 
والتضييق من قبل القوى املسيطرة يف 

املناطق اليت عمل فيها:

64
مواطناً صحفياً 

 مسح استقصائي مصغَّر مع 

نسبة من فرَّ خارج سوراي حفاظاً على 
سالمته:  

نسبة الذين ال حيملون شهادة أكادميية 
من معهد أو كلية صحافة: 

نسبة من تعرض منهم لالعتقال
على خلفية عمله كمواطن

صحفي: 

نسبة من ُيشكل العمل كمواطن 
صحفي مصدر دخل كلي أو جزئي له:  

نسبة الذين يستخدمون
امساً مستعاراً: 

نسبة من حذف أو أتلف مواده 
الصحفية ألسباب أمنية:  
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رابعاً: النظام السوري يستخدم اإلعالم احلكومي كسالح حرب مبا يف ذلك املسلسالت الفنية:
وظَّــف النظــام الســوري خمتلــف مؤسســات الدولــة مــن أجــل احلفــاظ علــى الســلطة، ومــن ضمــن تلــك املؤسســات كانــت مؤسســة 
اإلعــالم احلكوميــة، كمــا مــارس بعــض اإلعالميــني املوالــني للنظــام الســوري عمليــات حتريــض علــى القتــل وبــثِّ خطــاب الكراهيــة 
وتريــر التدمــري والتشــريد واإلجــرام، وأن كل مــا حصــل هــو عبــارة عــن “حــرب علــى اإلرهــاب”، ومل يكتفــي النظــام الســوري 
بتوظيــف نشــرات األخبــار والصحــف واملقــاالت، وإجبــار املواطنــني الصحفيــني املعتقلــني أو النشــطاء املطالبــني ابلتغيــري السياســي 
علــى الظهــور علــى الشاشــة واالعــراف حتــت التهديــد، لكنــه أيضــاً وظَّــف حــىت املسلســالت الفنيــة لصاحلــه، ومــن أجــل تغيــري 

ســردية األحــداث وفقــاً لروايتــه، وكان مــن أبــرز تلــك األعمــال الفنيــة الــيت تتبــى روايــة النظــام الســوري:
فيلــم “احلبــل الســري”، الــذي مت تصويــره يف عــام 2018 علــى أنقــاض مدينــة الزبــداين، وقــد تبــى منتجــه وخمرجــه روايــة . 1

النظــام الســوري متهمــاً مــن أمساهــم ابإلرهابيــني بتدمــري املدينــة.
مسلســل “كونتــاك” عرضــت إحــدى حلقاتــه يف عــام 2019 عناصــر دفــاع مــدين علــى أهنــم يقومــون بفركــة هجــوم . 2

وتصويــره. كيميائــي 
مسلســل “منــر املوتــى” وهــو اجلــزء الثالــث مــن مسلســل “الــوالدة مــن اخلاصــرة”، الــذي مت عرضــه يف عــام 2013، . 3

أظهــر صــورة الطفــل محــزة اخلطيــب والطفــل عــالء فــواز، علــى أهنمــا قتــال مــن قبــل جمموعــات إرهابيــة معارضــة للنظــام، )وفقــاً 
لســجالت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان فقد قتل محزة بســبب التعذيب يف عام 2011، بينما قتل عالء جراء قصف 

أرضــي علــى بلــدة الســبينة مبحافظــة ريــف دمشــق يف عــام 2013.
مسلســل “مقابلــة مــع الســيد آدم”، الــذي بــدأ عرضــه يف نيســان 2020 عرضــت إحــدى حلقاتــه صــورة للضحيــة رحــاب . 4

العــالوي، علــى أهنــا مواطنــة مصريــة مت خطفهــا وقتلهــا يف ســوراي لغايــة االجتــار أبعضائهــا، وهــي يف احلقيقــة فتــاة ســورية اعتقلهــا 
النظــام الســوري وقتلــت حتــت التعذيــب وهــذه الصــورة الــيت مت عرضهــا هــي مــن صــور قيصــر الــيت ســرهبا بعــد انشــقاقه عــن النظــام 

الســوري.

تبــى اإلعــالم الروســي واإليــراين وحــزب هللا اللبنــاين روايــة النظــام الســوري وبــرَّر كل جرائمــه مبــا فيهــا جرميــة اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة والقصــف ابلراميــل املتفجــرة، وأنكــر صــور قيصــر وغريهــا مــن االنتهــاكات، كمــا أنكــر كافــة اجلرائــم الــيت قامــت هبــا 

القــوات الروســية واإليرانيــة وحــزب هللا يف ســوراي ومل أيِت علــى ذكــر أيٍّ منهــا وكأهنــا مل حتــدث.
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خامســاً: ختــوُّف علــى مصــر 353 مواطنــاً صحفيــاً معتقــاًل لــدى النظــام الســوري مــع احتمــال واســع 
النتشــار فــروس كــوروان املســتجد:

تُبــدي الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ختوفــاً جــدايً علــى مصــري 353 مــن املواطنــني الصحفيــني الذيــن يعتقلهــم النظــام الســوري 
وبشــكل خــاص يف ظــلِّ انتشــار وابء كوفيــد-19، كــون املعتقلــون الســوريون ومــن ضمنهــم املواطنــون الصحفيــون حمتجــزون 
ضمــن ظــروف اعتقــال غايــة يف الســوء والالإنســانية، حيــث حيتجــز املعتقلــون ضمــن زانزيــن مبســاحات خمتلفــة يبلــغ متوســط 
مســاحة الزنزانــة 4 * 6 م2، وقــد تضــمُّ قرابــة 50 معتقــل، أي ابلــكاد حيصــل املعتقــل علــى مســاحة 70 ســم2 مــن أجــل اجللــوس 
والنــوم، وعــادة مــا يتنــاوب املعتقلــون علــى اســتخدام هــذه املســاحة عندمــا تفــوق أعدادهــم القــدرة االســتيعابية للزنزانــة، وتفتقــر 
الزانزيــن للتهويــة والنظافــة، وتــزداد األوضــاع ســوءاً يف الزانزيــن واملنفــردات الــيت تقــع يف الطوابــق الســفلية الــيت ينعــدم فيهــا حــىت 
الضــوء، ومينــع املعتقلــون طــوال مــدة اعتقاهلــم يف األفــرع األمنيــة مــن اخلــروج إىل ســاحة التهويــة للتعــرض للشــمس، وال يتمكنــون 
مــن االســتحمام إال اندراً طــوال مــدة اعتقاهلــم الــيت كثــرياً مــا تــدوم ســنوات عديــدة، وهــذا مــا جيعــل مــن هــذه املراكــز بيئــة مناســبة 

النتشــار الــوابء يف حــال ظهــوره.

أمــا عــن دور اإلعــالم الســوري يف ضــوء تفشــي فــريوس كــوروان املســتجد حــول العــامل، فقــد مــارس إعــالم النظــام الســوري دوراً غايــة 
يف الــرداءة والســلبية، ونســتعرض ثالثــة منــاذج فقــط كعينــة عــن حــاالت أخــرى متعــددة:

يف 10/ آذار، صرَّح وزير الصحة يف النظام الســوري الدكتور نزار ايزجي ضمن لقاء تلفزيوين مع إحدى الوكاالت الرمسية . 1
حــول اإلجــراءات املتبعــة يف وزارتــه للتصــدي لفــريوس كــوروان املســتجد قائــاًل: “حبمــد هللا طهــر اجليــش العــريب الســوري 
الكثــر مــن اجلراثيــم املوجــودة علــى أرض ســوراي، وأشــكره علــى ذلــك”، إن هــذا التصريــح مــن وزيــر الصحــة وليــس مــن 

رئيــس فــرع أمــي، وهــذا يشــري إىل حجــم الســخرية واالســتهتار وكذلــك حجــم التبعيــة للمؤسســة العســكرية واألمنيــة.
يف 15/ آذار حتدثت الدكتورة هزار رائف، مديرة صحة دمشــق، ضمن برانمج على القناة الفضائية الســورية حول تعاطي . 2

مؤسســات الدولــة مــع جائحــة كوفيــد-19، وذكــرت أن دواًل عــدة تواصلــت معهــم لالســتفادة مــن اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة 
املــرض، وهــذا التصريــح جــاء بعــد مــرور 3 أشــهر علــى ظهــوره عامليــاً. 

سادساً: القوانن الدولية الضابطة حلقوق املواطنن الصحفين ال صدى هلا يف سوراي:
ينــصُّ اإلعــالن الــدويل حلقــوق اإلنســان يف املــادة 19 منــه علــى: “لــكل شــخص حــق التمتــع حبريــة الــرأي والتعبــري، ويشــمل 
هــذا احلــق حريتــه يف اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة، ويف التمــاس األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إىل اآلخريــن، أبيــة وســيلة ودومنــا 

اعتبــار للحــدود.”

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZGc-VuCi4lLgyTlPvubA9YBt40MOI02Ks80iYC1uuXmhg?e=zHHwxR
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcD-8jxeMVpMh3HdCDowKqMBdLTXOdkJphYEc-SocIYhFQ?e=3fIFgF
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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ــد القانــون الــدويل اإلنســاين يف مواضــع عــدة منــه علــى ضــرورة محايــة الصحفيــني حيــث ورد يف املــادة )79( مــن الروتوكــول  أكَّ
اإلضــايف امللحــق ابتفاقيــة جنيــف 1949 حلمايــة املدنيــني يف النِّزاعــات 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”.

وأدان القــرار رقــم 1738 الصــادر عــن جملــس األمــن يف كانــون األول 2006 كل أشــكال االعتــداء علــى اإلعالميــني يف 
املســلحة. الصراعــات 

ويف 18/ كانــون األول/ 2013 اعتمــدت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــراراً بشــأن ســالمة الصحفيــني ومســألة اإلفــالت مــن 
العقاب.

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. 

علــى الرغــم مــن احنســار املســاحة الــيت تشــهد عمليــات قتاليــة خــالل العــام املنصــرم واعتــزال العديــد مــن املواطنــني الصحفيــني 
العمــل اإلعالمــي بســبب التضييقــات أو اهلجــرة، إال أنَّ ســوراي بقيــت مــن الــدول األكثــر فتــكاً ابلصحفيــني، حيــث احتلــت املرتبــة 
األوىل علــى مســتوى العــامل مــن حيــث حصيلــة الضحــااي الصحفيــني الذيــن قتلــوا يف عــام 2019 وفــق تقريــر أصدرتــه جلنــة محايــة 

الصحفيــني يف 17/ كانــون األول/ 2019.

يف 15/ متــوز/ 2019 أصــدرت منظمــة مراســلون بــال حــدود تقريــراً أكــد علــى تزايــد الضغــوط علــى وســائل اإلعــالم املواليــة 
للنظــام الســوري.

كمــا قبعــت ســوراي يف املركــز 174 )مــن أصــل 180 بلــداً( للعــام الثــاين علــى التــوايل حســب التَّصنيــف العاملــي حلريــة الصحافــة 
لعــام 2020، الــذي نشــَرته منظمــة مراســلون بــال حــدود.

https://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)
https://undocs.org/ar/A/RES/68/163
https://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
https://cpj.org/ar/2019/12/033173.php
https://rsf.org/ar/news/-169
https://rsf.org/ar/ranking
https://rsf.org/ar/ranking
https://rsf.org/ar/ranking
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سابعاً: التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل: 

إصــدار قــرار للمطالبــة ابإلفــراج الفــوري عــن املواطنــني الصحفيــني كافــة، لــدى مجيــع األطــراف وبشــكل خــاص لــدى النظــام 	 
الســوري الــذي يعتقــل الغالبيــة العظمــى منهــم.

املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفالت من العقاب عر إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 	 
بــذل جهــود واضحــة يف إهنــاء حالــة النــزاع يف ســوراي عــر عمليــة سياســية تنقــل ســوراي مــن دولــة مشوليــة إىل دولــة دميقراطيــة 	 

حتــرم حريــة الصحافــة.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 
إدانة استهداف املواطنني الصحفيني يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم. 	 
املطالبة ابلكشف عن مصري املواطنني الصحفيني املعتقلني واملختفني قسرايً يف ظلِّ تفشي فريوس كوروان املستجد.	 

:COI  إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
إجــراء حتقيقــات خاصــة حــول اســتهداف املواطنــني الصحفيــني بشــكل خــاص؛ نظــراً لدورهــم احليــوي يف تســجيل األحــداث 	 

يف ســوراي. 

إىل املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
وخُتلــد 	  اليوميــة  علــى معاانهتــم  الضــوء  ُتســلِّط  تقاريــر دوريــة  نشــر  عــر  الصحفيــني يف ســوراي  املواطنــني  مناصــرة زمالئهــم 

ومواســاهتم.  عنهــم  والتَّخفيــف  ذويهــم  مــع  التواصــل  جيــب  كمــا  تضحياهتــم، 

إىل النظام السوري والقوى املسيطرة كافة:
اإلفراج الفوري عن املواطنني الصحفيني كافة، والكشف عن مصري املختفني قسرايً منهم.	 
السماح هلم ابلعمل حبرية والتوقف عن سياسة التهديد واملالحقة.	 
عدم استخدام اإلعالم خلدمة األجندة السلطوية والدكتاتورية.	 

شكر وتقدير
خالــص الشــكر والتقديــر لــكل املواطنــني الصحفيــني الذيــن أغنــت مشــاركاهتم هــذا التقريــر بشــكل فعــال، ولــكل املواطنــني 

الصحفيــني الذيــن يعرضــون حياهتــم للخطــر يف ســبيل نقــل احلقيقــة لبقيــة أبنــاء اجملتمــع.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 20

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


