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األربعاء 5 أيلول 2018

مقتل اثنني من الكوادر اإلعالمية، 
وإصابة أحدهم، واعتقال اثنني آخَرين 

يف سوراي حصيلة آب 2018

مقتل 22 من الكوادر اإلعالمية 
يف عام 2018
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

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

خامساً: توصيات. 

أواًل: مقدمة ومنهجية: 
اضطَّهــدت األطــراف الفاعلــة يف النِّــزاع الســوري علــى حنــو خمتلــف الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن، ومارســت حبقهــم جرائــم 
ترقــى إىل جرائــم حــرب، إال أنَّ النظــام الســوري تربَّــع علــى عــرش مرتكــي اجلرائــم منــذ آذار 2011 بنســبة تصــل إىل 83 %، 
حيث عمَد بشــكل ممنهج إىل حماربة النشــاط اإلعالمي، وارتكب يف ســبيل ذلك مئات االنتهاكات حبق الصحفين واملواطنن 
الصحفيــن مــن عمليــات قتــل واعتقــال وتعذيــب؛ حمــاواًل بذلــك إخفــاء مــا يتعــرَّض لــه اجملتمــع الســوري مــن انتهــاكات حلقــوق 

اإلنســان، وطمــس اجلرائــم املرتكبــة حبــق املواطنــن الســورين.

كمــا اســتخدَم تنظيــم داعــش وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، وقــوات اإلدارة الذاتيــة سياســة كــمِّ األفــواه يف املناطــق اخلاضعــة 
لســيطرهتا عــر عمليــات اعتقــال واســعة. 

بنــاًء علــى ذلــك قبعــت ســوراي يف املركــز 177 )مــن أصــل 180 بلــداً( للعــام الرابــع علــى التــوايل حســب التَّصنيــف العاملــي حلريــة 
الصحافــة لعــام 2018، الــذي نشــَرته منظمــة مراســلون بــال حــدود.

حبسب القانون الدويل اإلنساين فإنَّ الصحفي يُعتر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل ُمتعمَّد 
يرقــى إىل جرميــة حــرب، لكــنَّ اإلعالمــي الذيــن يقــرب مــن أهــداف عســكرية فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته اخلاصــة، ألنَّ 

اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد يُعتــر مــن ضمــن اآلاثر اجلانبيــة، كمــا يفقــد احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lhry-lshf-2018-krhy-lshf-thdwd-ldymqrtyt
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lhry-lshf-2018-krhy-lshf-thdwd-ldymqrtyt
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وينــصُّ القانــون الــدويل اإلنســاين علــى محايــة الصحفيــن، حيــث ورد يف املــادة )79( مــن الروتوكــول اإلضــايف امللحــق ابتفاقيــة 
جنيــف 1949 حلمايــة املدنيــن يف النزاعــات العســكرية أنَّ الصحفيــن الذيــن يــؤدون مهماهتــم يف مناطــق النِّزاعــات املســلحة 
جيــب احرامهــم ومعاملتهــم كمدنيــن، ومحايتهــم مــن كل شــكل مــن أشــكال اهلجــوم املتعمَّــد، شــريطة أالَّ يقومــوا أبعمــال ختالــف 
وضعهــم كمدنيــن. وحســب القواعــد العرفيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين جــاء يف القاعــدة 34 “جيــب احــرام ومحايــة الصحفيــن 

املدنيــن العاملــن يف مهــام مهنيــة مبناطــق نــزاع مســلح مــا دامــوا ال يقومــون جبهــود مباشــرة يف األعمــال العدائيــة”.
 

وكان جملــس األمــن قــد أصــدر القــرار رقــم 2222 يف 27/ أاير/ 2015، الــذي أداَن فيــه اهلجمــات وأعمــال العنــف حبــقِّ 
الصحفيــن واإلعالميــن واألفــراد املرتبطــن بوســائل اإلعــالم يف النِّــزاع املســلَّح. 

منهجية:
يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة أبــرز االنتهــاكات حبــق الكــوادر اإلعالميــة )الصحفيــون واملواطنــون الصحفيــون( يف شــهر آب علــى 

يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة.

تُعرِّف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان املواطن الصحفي أبنَّه كل من لعب دوراً مهماً يف نقل ونشر األخبار، وهو ليس ابلضرورة 
ــالح وُيشــارك بصــورة  شــخصاً حيــادايً، كمــا يُفــرض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي ولكــن عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي السِّ

مباشــرة يف العمليــات القتاليــة اهلجوميــة، تســقط عنــه صفــة املواطــن الصحفــي، وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل العســكري متامــاً. 

اســتنَد التَّقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرَّصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل 
ثنــا معهــم عــر اهلاتــف أو عــر وســائل  روتيــي مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــن حمليــَن حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي أرســلها 
لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع 
املقاطــع املصــورة والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســريَّة، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، 
وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، ورغــَم ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، 

ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات النِّظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2222(2015)&referer=%2Fenglish%2F&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2222(2015)&referer=%2Fenglish%2F&Lang=A
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يســتعرض هــذا التَّقريــر شــهادَتن حصلنــا عليهمــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد 
شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن 
ــر االنتهــاك،  أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

مــن الضــروري أن ُنشــر إىل أنَّ بعــض احلــوادث الــواردة يف التَّقريــر قــد ال ُتشــكِّل انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكنَّنــا نقــوم 
بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم.

اثنياً: ملخص آب:
شــهَد آب اخنفاضــاً يف وتــرة العمليــات العســكرية يف معظــم أحنــاء ســوراي مقارنــة أبشــهر ســابقة، كمــا اخنفضــت حصيلــة الضحــااي 
املدنيــن إثــَر ذلــك أيضــاً. فيمــا اســتمرت للشــهر الثالــث علــى التــوايل عائــالت املختفــن قســراً بتلقــي معلومــات تُفيــد أنَّ أبناءهــم 
ــجل املــدين )النفــوس(، وكان مــن بــن تلــك احلــاالت الــي وثقناهــا يف آب أحــد  مســجلون علــى أهنــم متوفــون يف ســجالت السِّ

الكــوادر اإلعالميــة، كمــا وثقنــا مقتــل آخــر إثــَر عمليــات عســكرية.

اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية منذ بداية عام 2018: 

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى أيلــول مــن العــام ذاتــه مقتــل 22 مــن الكــوادر 
اإلعالمية على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي، توزّعوا شهرايً على النحو التايل: 

https://drive.google.com/file/d/1eVFgx5N7ojzXwx9cDWH8uu3TMLQLxMMj/view
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ابء: حصيلة االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف آب 2018:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف آب 2018 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 2 من الكوادر اإلعالمية توزعوا على النحو التايل:

- اإلصاابت: سجَّلنا إصابة أحد الكوادر اإلعالمية على يد قوات النظام السوري.

- االعتقال واإلفراج: سجلنا 3 حاالت، توزعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: سجلنا حالة اعتقال واحدة.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: ســجلنا حالــة اعتقــال 

واحــدة مت اإلفــراج عنهــا.

https://drive.google.com/file/d/1hLPxPky5zuO50I8BRu7gNKVlkRzalcR4/view
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رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- أعمال القتل:
حممد نور حممد الشمايل

األربعــاء 1/ آب/ 2018 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد تســجيله علــى أنّــه متــوىف يف دائــرة 
ــُح أنَـّـه قضــى بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة  ــجل املــدين، ونرجِّ السِّ
للنظــام الســوري. ننــّوِه إىل أنَّ قــوات النظــام الســوري اعتقلتــه مــن مــكان وجــوده أمــام جامعــة 

حلــب يــوم الســبت 1/ كانــون األول/ 2012.
حممد نور، انشط إعالمي، من أبناء مدينة حلب.

- اإلصاابت:
أنس العبد “نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية”

اجلمعــة 3/ آب/ 2018 أصيــَب بشــظااي يف الكتــف األيســر، جــراء ســقوط قذيفــة قصفتهــا 
مدفعيــة اتبعــة لقــوات النِّظــام الســوري املتمركــزة يف معســكر جوريــن بريــف حمافظــة محــاة الغــريب 
ابلقــرب منــه، أثنــاء وجــوده يف قريــة زيــزون بريــف حمافظــة محــاة الغــريب، الــي ختضــع لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
أنــس، مصــور وُمعــد تقاريــر لصــاحل مكتــب محــاة اإلعالمــي، مــن أبنــاء قريــة زيــزون، مــن مواليــد 

عــام 1996، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، أعــزب.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أنــس1 الــذي أفــادان بروايتــه: “تعرَّضــت القريــة يف ذلــك اليــوم لقصــف كثيــف 
مــن مدفعيــة النظــام الســوري، ســقطت إحــدى القذائــف خلفــي، مــا تســبَّب إبصابــي بشــظااي يف الكتــف األيســر، وعلــى 
الفــور مت إســعايف إىل مركــز قســطون الصحــي يف قريــة قســطون بريــف حمافظــة محــاة الغــريب، حيــث تلقيــت اإلســعافات 
الالزمــة وغــادرت املركــز بعــد ســاعات قليلــة، مل يتســبَّب القصــف بوقــوع ضحــااي أو جرحــى، ولكــن أصيــب املنــزل الــذي 

كنــت داخلــه أبضــرار ماديــة متوســطة”.

حممد نور الشمايل

أنس العبد

1  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 19/ آب/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1h_5ErKMONhmuyo10Ew1YGYNM98xnwkOy/view
https://drive.google.com/file/d/1Hv1036NpaG_ZkvVgmdR2f6k2xZfCek2U/view
https://drive.google.com/file/d/1AX1jb6mmUl9qh62-NACznDZD_M8drk5_/view
https://drive.google.com/file/d/1DPebw8-dPwgU8bITXr8_4iOKecDHGFMV/view
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- االعتقال:
عمر كالو

السبت 25/ آب/ 2018 اعتقلته قوات النظام السوري لدى مروره من إحدى نقاط التَّفتيش 
التابعــة هلــا علــى الطريــق الواصــل بــن مدينــة حلــب ومدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل 

الشــرقي، وال يــزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق االنســان وألهلــه أيضــاً.
عمــر، حاصــل علــى إجــازة يف اإلعــالم مــن جامعــة دمشــق، مقــدم نشــرة أخبــار علــى قنــاة 
Rudaw الفضائيــة، مــن أبنــاء قريــة أرســالن طــاش شــرق مدينــة عــن العــرب بريــف حمافظــة 

حلــب الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1977. 

ابء: القوات الروسية:
- أعمال القتل:

أمحد حممود عزيزة
اجلمعــة 10/ آب/ 2018 قضــى إثــَر إصابتــه بشــظااي يف معظــم أحنــاء جســده، جــراء قصــف 
طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً ابلقــرب منــه، بينمــا كان يســعف ضحــااي 
قصــف ســابق للطــران ذاتــه علــى قريــة أورم الكــرى بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، الــي ختضــع 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
أمحــد، مراســل ومصــور لــدى شــبكة “حلــب نيــوز” اإلعالميــة وشــبكة عيــون ســوراي، مــن أبنــاء 

مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1998، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حممــود عزيــزة 2 امللقــب أبيب العــز احللــي، والــد أمحــد الــذي أخــران 
ــه أمحــد إىل املــكان  أن طــراانً اثبــت اجلنــاح يتبــع ســالح اجلــو الروســي شــنَّ غــارة ابلصواريــخ علــى قريــة أورم الكــرى فتوجَّ
لتغطيــة القصــف: “وصــل أمحــد إىل املوقــع قبــل فــرق اإلنقــاذ فآثــر املســامهة إبنقــاذ الضحــااي علــى تغطيــة احلــدث، وبينمــا 
كان ُيســعف طفلــة، عــاود الطــران قصفــه املوقــع ذاتــه؛ مــا تســبَّب إبصابتــه جبــراح بليغــة يف معظــم أحنــاء جســده أدت 
الستشــهاده علــى الفــور قرابــة الســاعة الســابعة مســاء” أضــاف حممــود أنــه علــم أنَّ ابنــه أمحــد مفقــود: “توجهــت للبحــث 
عنــه يف مجيــع املراكــز الطبيــة ومل أعثــر عليــه هنــاك فتوجهــت إىل حيــث يتــم مجــع جثامــني ضحــااي اجملــزرة ووجدتــه هنــاك. 

وهلل احلمــد علــى عطائــه”.

عمر كالو

أمحد عزيزة

2  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 25/ آب/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1e5cbvCURaBPrAYBaX_-1DICVbTUBSx-U/view
https://drive.google.com/file/d/1QgLGu-1Ys-vGVwZ38Yum4p8gbkcqr5nm/view
https://drive.google.com/file/d/1UlQsMWmmsRu1oLhPbzXtOrBNKP4_rl-T/view
https://drive.google.com/file/d/1Ai-udZrZmxhBNPtQjj06KkT6ISAdCh24/view
https://drive.google.com/file/d/1Urs-bB8hPZLBS9ACKVg6M0SqpSVVZUKc/view
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اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
- هيئة حترير الشام:  

- االعتقال:
كرم سعد احلاج

الثــالاثء 10/ متــوز/ 2018 اعتقلتــه عناصــر ُمســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يف أثنــاء 
توجهــه مــن قريــة أطمــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل إىل مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب 

الشــمايل، وأفرجــت عنــه يــوم اإلثنــن 20/ آب/ 2018.
كــرم ســعد احلــاج، انشــط إعالمــي وأحــد عناصــر منظمــة الدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة 

الضمــر شــرق حمافظــة ريــف دمشــق.

خامساً: التوصيات: 
إىل جملس األمن الدويل: 

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

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 
إدانة استهداف الكوادر اإلعالمية يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم. 

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

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  فتــح حتقيــق يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

كرم سعد احلاج

https://drive.google.com/file/d/1kZIma3do6ntS4T7iewPKmficKhbmjmbx/view
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إىل املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــر نشــر تقاريــر دوريــة ُتســلِّط الضــوء علــى معاانهتــم اليوميــة وخُتلــد تضحياهتــم، كمــا جيــب التواصــل 

مــع ذويهــم والتَّخفيــف عنهــم ومواســاهتم. 

أخــراً، علــى مجيــع اجلهــات يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا أن تلتــزم مبــا يوجبــه عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين فيمــا يتعلــق حبمايــة 
املدنيــن، وبشــكل خــاص الكــوادر اإلعالميــة ومعدَّاهتــم.  

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

هــذا التقريــر.
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