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السبت 8 نيسان 2017

مقتل 6 إعالميني، وإصابة 5، واعتقال 
وخطف 2 آخرين، حصيلة آذار 2017

بينهم 3 قتلهم احللف السوري الروسي
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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 اإلعالميــن البــارز يف احلــراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح، تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

وبشــكل شــهري إبصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.
لكن البد لنا من التذكر أبمر مهم، وهو أن الصحفي يُعترب شــخصاً مدنياً حبســب القانون الدويل اإلنســاين بغض النظر عن 
جنســيته، وأي هجــوم يســتهدفه بشــكل متعمــد يرقــى إىل جرميــة حــرب، لكــن اإلعالمــي الذيــن يقــرب مــن أهــداف عســكرية 
فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته اخلاصــة، ألن اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد يعتــرب مــن ضمــن اآلاثر اجلانبيــة، وأيضــاً يفقــد 
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة، ونــرى أنــه جيــب احــرام اإلعالميــن ســواء أكانــت لديهــم بطاقــات هويــة 

للعمــل اإلعالمــي أم تعــذر امتالكهــم هلــا بســبب العديــد مــن الصعــوابت.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تربز للعمل اإلعالمي يف سوراي أمهية خاصة ألنه يف كثر من األحيان يكشف خيطاً من اجلرائم املتنوعة الي حتدث يومياً، 

ومن هذا املنطلق فإننا نسجل يف معظم تقاريران الشهرية اخلاصة ابإلعالمين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.

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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تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والســريع إلنقــاذ مــا مُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف 
ســوراي، وُتــدد إدانتهــا جلميــع االنتهــاكات حبــق حريــة العمــل اإلعالمــي ونقــل احلقيقــة مــن أي طــرف كان، وتؤكــد علــى ضــرورة 
احــرام حريــة العمــل اإلعالمــي، والعمــل علــى ضمــان ســالمة العاملــن فيــه، وإعطائهــم رعايــة خاصــة، مــع حماســبة املتورطــن يف 
االنتهــاكات حبــق الصحفيــن والناشــطن اإلعالميــن، وعلــى اجملتمــع الــدويل متمثــاًل مبجلــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف محايــة 

املدنيــن واإلعالميــن يف ســوراي.

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 يُفــرض 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 احملليــن، 

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 
فإننا نشــر دائماً إىل أن كل هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل ســوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات الي حصلت. 

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

ألف: أعمال القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 إعالمين، توزعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 2 إعالميًا

- القوات الروسية: 1 إعالميًا
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:2 إعالميًا
- جهات أخرى: 1 إعالميًا

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ابء: اإلصاابت: سجلنا 5 إصاابت، توزعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: 1 إعالميًا

- القوات الروسية: 3 إعالميًا
- فصائل املعارضة املسلحة: 1 إعالميًا

اتء: االعتقال واخلطف واإلفراج: سجلنا 5 حاالت، توزعت على النحو التايل:
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: سجلنا حالة إفراج واحدة.
- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: ســجلنا حالــة 

اعتقــال واحــدة مت اإلفــراج عنهــا.
- جهات أخرى: سجلنا حالة خطف واحدة مت اإلفراج عنها.

 
رابعاً: تفاصيل التقرير: 

ألف: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
- أعمال القتل:

األحــد 12/ آذار/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي حممــد قاســم أابزيــد جــراء إصابــة 
قاتلة يف الرأس، انمجة عن قصف طران اثبت اجلناح اتبع للحلف السوري الروسي )ما 
زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
لالشــتباكات بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى جبهــة حــي 

البحــار مبنطقــة درعــا البلــد يف مدينــة درعــا، ضمــن معركــة “املــوت وال املذلــة”.
حممــد، املعــروف جبــورج مســارة، مراســل ومصــور لــدى قنــاة نبــض ســوراي واهليئــة الســورية 
لإلعــالم، مــن أبنــاء منطقــة درعــا البلــد، مــن مواليــد عــام 1975، طالــب يف كليــة 

حممد قاسم أابزيداإلعــالم جبامعــة دمشــق/ تعليــم مفتــوح، متــزوج.

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhWFZicWJFaVRFN3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhWGNzZ3A3VnVFeXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRG5obW1FMlFnUTQ/view
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الناشــط اإلعالمــي حممــود توفيــق انقــوح جــراء  الثــالاثء 28/ آذار/ 2017 قضــى 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً خلفــه، أثنــاء تغطيتــه 
اإلعالميــة لالشــتباكات بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى 

جبهــة وادي حســمن يف ريــف حمافظــة محــاة الغــريب.
حممــود املعــروف مبحمــود الغــايب، مصــور لــدى الفرقــة الوســطى إحــدى فصائــل املعارضــة 
املســلحة، مــن أبنــاء قريــة متانعــة الغــاب بريــف حمافظــة محــاة، مــن مواليــد عــام 1992، 

حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، متــزوج.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالميــة ميــادة العمــر زميلــة حممــود –عــرب حســاهبا علــى موقــع التواصــل 
بروايتهــا: أفادتنــا  الــي  فيســبوك –  االجتماعــي 

“أثنــاء تغطيــة حممــود لالشــتباكات بــن قــوات النظــام والثــوار علــى جبهــة وادي حســمن، أغــار طــران النظــام احلــريب علــى 
املنطقــة، تســببت بعــض الشــظااي الــي أصابــت ظهــره مبقتلــه فــورًا”.

- اإلصاابت: 
اخلميــس 9/ آذار/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي حممــود يوســف الســويد بكســر يف الكتــف األيســر ورضــوص يف معظــم 
أحنــاء جســده، جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً يف حميــط منزلــه مبدينــة كفــر نبــل بريــف 

حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
حممــود، ُمعــدٌّ ومقــدم برامــج لــدى راديــو فــرش، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل، مــن مواليــد عــام 1973، حاصــل علــى الشــهادة 

الثانويــة، متــزوج ولديــه ثالثــة أطفــال.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حممــود –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك – 

الــذي أفــادان بروايتــه:
“قرابــة الســاعة 8.15 صباحــاً أغــار الطــران الســوري علــى املدينــة أثنــاء وجــودي يف منــزيل، ســقط أحــد الصواريــخ قــرب منــزيل 
ولشــدة االنفجــار هتــاوت بعــض جــدران املنــزل فوقــي وأصابتــي برضــوض وانكســر كتفــي األيســر، متَّ إســعايف إىل مشــفى أورينــت”.

حممود انقوح

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhVTRCaVZ1blY4dFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTjMzdVQwUXlkcjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUGtvQjRNcHVaVzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhY1FWRmtheVA2MWM/view
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ابء: االنتهاكات من قبل القوات الروسية: 
- أعمال القتل:

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي عبــد اهلــادي عمــاد بكــداش 
جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى منزلــه يف قريــة 
الطيبات التابعة ملدينة جســر الشــغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لســيطرة 

مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
عبــد اهلــادي، يعمــل مصــوراً لــدى املكتــب اإلعالمــي حلركــة أحــرار الشــام إحــدى 
فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء قريــة مزيــن بريــف حمافظــة الالذقيــة، مــن مواليــد 
عــام 1991، طالــب جامعــي يف كليــة االقتصــاد/ قســم إدارة األعمــال/ جامعــة 

تشــرين، أعــزب. 
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي فــادي أمحــد صديــق عبــد اهلــادي –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:
“شــنَّ الطــران الروســي غــارة علــى القريــة، أصــاب أحــد الصواريــخ منــزل عبــد اهلــادي بينمــا كان داخلــه، فتحــوَّل جســده إىل 
أشــالء حيــث مل نعثــر إال علــى قدميــه وقطعــة مــن وجهــه قــرب املنــزل، تعــرَّف ذووه عليهــا مــن خــالل بعــض العالمــات املميــزة”.

- اإلصاابت: 
األحــد 5/ آذار/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي أمحــد نزيــه البيــوش بشــظااي يف 
معظــم أحنــاء جســده، جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً 
حممــاًل ابلذخائــر العنقوديــة ابلقــرب منــه، أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف ســابق علــى 
مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
أمحــد، حُمــّرِر ومقــدم برامــج يف راديــو فــرش، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل، مــن مواليــد عــام 

1993، طالــب ســنة أوىل يف كليــة اهلندســة املعماريــة جبامعــة إيبــال.
تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع اإلعالمي أمحد –عرب حســابه على موقع التواصل االجتماعي فيســبوك - الذي 

أفــادان بروايته:
“يــوم األحــد 5/ آذار قصــف الطــران احلــريب الروســي مدينــة كفــر نبــل، وأثنــاء إســعايف املصابــَن عــاود الطــران قصفــه للمنطقــة 

وأصبــت جبــراح عديــدة كان أخطرهــا يف ركبــي اليمــى الــي خَضَعــت لعمــل جراحــي”.

عبد اهلادي بكداش

أمحد البيوش

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhXzdyWndkNTJOQTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMS1mTjVhVXB4Ukk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhNEZtc2pvd0xhcWc/view
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األحد 5/ آذار/ 2017 ُأصيب الناشط اإلعالمي مجيل سعد احلسن بشظية يف 
القــدم اليمــى ورضــوض يف معظــم أحنــاء جســده، جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح 
نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً حممــاًل بذخائــر عنقوديــة -علــى مدينــة كفــر نبــل بريــف 

حمافظــة إدلــب اجلنــويب- ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لقصــف ســابق.
مجيــل، مراســل لــدى راديــو فــرش، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل، مــن مواليــد عــام 

أعــزب. الزراعيــة،  اهلندســة  اثلثــة يف كليــة  ســنة  جامعــي  طالــب   ،1992

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي مجيــل –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك– الــذي 
أفــادان بروايته:

“قرابــة الســاعة 3.30 فجــراً وبينمــا كنــت أغطــي أحــداث قصــف الطــران الروســي للمدينــة، كــرَّر الطــران قصفــه لكــن هــذه املــرة 
بصواريــخ عنقوديــة، ســقط صــاروخ يف املنطقــة وأصبــت إبحــدى الشــظااي يف كعــب قدمــي الُيمــى ورضــوض متفرقــة يف جســدي”.

األحــد 5/ آذار/ 2017 أصيــَب الناشــط اإلعالمــي عــالء خالــد الســويد بشــظية 
يف القــدم اليمــى ورضــوض يف معظــم أحنــاء جســده، جــراء ســقوط ذخائــر عنقوديــة 
قصفهــا طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
لقصــف ســابق مــن قبــل الطــران ذاتــه علــى مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام.
عــالء، مراســل لــدى راديــو فــرش، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل، مــن مواليــد عــام 
متــزوج. واملصرفيــة،  املاليــة  العلــوم  أوىل يف كليــة  ســنة  جامعــي  طالــب   ،1993

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي عــالء الســويد –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك 
– الــذي أفــادان بروايتــه:

“يــوم األحــد 5/ آذار قرابــة الســاعة 3.30 فجــراً أغــار الطــران الروســي علــى املدينــة، ســارعت لتغطيــة آاثر القصــف إعالميــاً 
وألســاهم يف إســعاف اجلرحــى، لكــن الطــران عــاود الكــرة وقصــف صواريــخ عنقوديــة هــذه املــرة، تطايــرت الشــظااي واحلجــارة 

جــراء القصــف وأســفرت عــن إصابــي برضــوض يف مجيــع أحنــاء جســدي إضافــة إىل جــرح بســيط يف ركبــي اليمــى”.

عالء السويد

مجيل احلسن

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUjZJQzRmclphOU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhVnZDbzVfUmFoLVU/view
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اتء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
* تنظيم داعش:
- أعمال القتل:

األربعاء 15/ آذار/ 2017 قضى اإلعالمي علي سليمان أثناء تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بن قوات النظام السوري وتنظيم 
داعش، جراء انفجار لغم زرعه تنظيم داعش، على جبهة قرية البابري التابعة ملدينة مسكنة بريف حمافظة حلب الشرقي.

علي، مصور لدى قناة اإلخبارية السورية.

اإلثنــن 20/ آذار/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي حممــود عويضــة اجلبــاوي 
جــراء إصابــة قاتلــة يف رجلــه اليمــى برصــاص تنظيــم داعــش، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
لالشــتباكات بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم داعــش ضمــن معركــة “دحــر 

البغــاة” علــى جبهــة قريــة جلــن بريــف حمافظــة درعــا الغــريب.
حممــود، املعــروف حببّــوس، مراســل مؤسســة تمــع أحــرار حــوران اإلعالميــة، ومصــور 
لــدى جيــش الثــورة أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء مدينــة طفــس بريــف 
حمافظــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1996، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي أبــو حممــود احلــوراين زميــل حممــود –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:

“يــوم اإلثنــن 20/ آذار أطلــق أحــد عناصــر تنظيــم داعــش الرصــاص علــى حممــود أثنــاء تغطيتــه االشــتباكات بــن الثــوار والتنظيــم 
يف معركــة دحــر البغــاة، أصابــت الرصاصــة الوريــد يف فخــذه األميــن، وتــويف علــى الفــور”.

* تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(:
- اإلفراج:

األربعاء 8/ آذار/ 2017 أفرج تنظيم جبهة فتح الشــام عن اإلعالمي حممد صبيح، نشــر إىل أن التنظيم اعتقله يوم اخلميس 
23/ شــباط/ 2017 مــن مقــر إقامتــه يف قريــة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب

حممد، مراسل موقع مدار اليوم، من أبناء قرية كفر سجنة، مواليد عام 1982.

اثء: االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة:
- اإلصاابت:

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 أصيــب اإلعالمــي ماهــر مشــس الديــن يف الصــدر برصــاص قنــاص فصائــل املعارضــة املســلحة، أثنــاء 
تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى جبهــة حــي جوبــر مبدينــة دمشــق.

ماهر، يعمل مصوراً لدى الوكالة السورية لألنباء ساان.

حممود اجلباوي

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhNkhPNHl0TEF1NUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUheUNBbk8xRGhqYmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RnVWVTZaV1gtdkE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=890&token=XmsB2mIDVYZgnoCoJOV6E0TihJjFPW0D
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZmFCckhMTGJOUkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhaUstdE9qd3htRjQ/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=890&token=XmsB2mIDVYZgnoCoJOV6E0TihJjFPW0D
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMU8wak1qdEo3bk0/view
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جيــم: االنتهــاكات مــن قبــل قــوات االدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال 
الكردستاين(:

- االعتقال واإلفراج:
الســبت 11/ آذار/ 2017 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الناشــط اإلعالمي ابور 
معــروف مــال أمحــد مــن مــكان وجــوده يف الســوق املركــزي مبدينــة القامشــلي بريــف 

حمافظــة احلســكة الشــمايل، وأفرجــت عنــه يف اليــوم نفســه.
ابور، مراسل موقع يكيي ميداي، من أبناء مدينة القامشلي.

حاء: جهات أخرى:
- أعمال القتل:

اخلميــس 30/ آذار/ 2017 عثــَر ســكان حمليــون علــى جثمــان الناشــط اإلعالمــي 
حممــد علــي البكــور علــى طريــق إدلــب – أرحيــا، وعليهــا آاثر إطــالق رصــاص يف 
الــرأس، نشــر إىل أن جمهولــن قــد اختطفــوا حممــد مــن مدينــة إدلــب اخلاضعــة لســيطرة 
مشــركة بن فصائل املعارضة املســلحة وتنظيم جبهة فتح الشــام يوم األربعاء 29/ 
آذار/ 2017، مل يتســَن لنــا معرفــة اجلهــة املســؤولة عــن اختطافــه وقتلــه حــى حلظــة 

إعــداد التقريــر.
حممــد، مصــور لــدى مركــز املعــرة اإلعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 

1997، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، أعــزب.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حممــد الضاهــر صديــق حممــد –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:

“يــوم األربعــاء 29/ آذار اختطــف جمهولــون حممــد مــن مدينــة إدلــب، ويف اليــوم التــايل عثــر علــى جثمانــه ويف رأســه طلقــان 
ــد الطبيــب الشــرعي الــذي كشــف علــى جثتــه أن الرصاصتــن قــد مت إطالقهمــا مــن ُمســّدس”. انراّين، أكَّ

ابور مال أمحد

حممد البكور

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhcnh3ekI2eU5NYTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhSm5nbHhXVXA5LXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhcnh3ekI2eU5NYTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NndQWGlCM1BLUDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMl80VVUySXNGNms/view
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- اخلطف واإلفراج:
الســبت 4/ آذار/ 2017 اختطــف جمهولــون الناشــط اإلعالمــي جــوان شــهاب 
مــن مــكان وجــوده يف أحــد مطاعــم مدينــة عامــودا، واقتــادوه إىل جهــة جمهولــة، مث 
أفرجــوا عنــه يف يــوم اإلثنــن 13/ آذار/ 2017، مل يتســَن للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان حــى حلظــة إعــداد التقريــر معرفــة اجلهــة الــي اختطفتــه.
أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف حمافظــة احلســكة  جــوان، مصــور ومنتــج فيديــو، مــن 

إذاعــَي جــن وأرات. لــدى  يعمــل  الشــمايل، 

خامساً: التوصيات: 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 

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

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

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

املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــرب 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 

املدنيــن، وبشــكل خــاص اإلعالميــن ومعدَّاهتــم. 

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

هــذا التقريــر. 

جوان شهاب

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUItdWpsRjlmVjA/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 10

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


