
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

اجلمعة 3 شباط 2017

مقتل 4 إعالميني، واعتقال وخطف 9 
وإصابة إعالمي آخر

حصيلة كانون الثاين 2017



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

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

خامساً: التوصيات. 
شكر وعزاء

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:
“تــربز للعمــل اإلعالمــي يف ســوراي أمهيــة خاصــة ألنــه يف كثــر مــن األحيــان يكشــف خيطــاً مــن اجلرائــم املتنوعــة الــي حتــدث يوميــاً، 

ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نســجل يف معظــم تقاريــران الشــهرية اخلاصــة ابإلعالميــن انتهــاكات مــن أطــراف متحاربــة فيمــا بينهــا”.

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



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــالن عــن اتفــاق وقــف إطــالق انر شــامل يف ســوراي برعايــة روســية - تركيــة، وأقــرَّت 
األطــراف املوقعــة علــى البيــان، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف اهلجمــات املســلحة 
كافــة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة، وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــربي، ومتَّ اســثناء املناطــق العســكرية اخلاضعــة لســيطرة 
تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(، ومنــذ دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار يف ســوراي حيِّــَز التنفيــذ 
شــهدت خمتلــف احملافظــات الســورية تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 
2011 حــى اآلن، واحلديــث بشــكل رئيــس عــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة؛ ألنَّ مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري ال ختضــع للقصــف اجلــوي الكثيــف اليومــي والــذي يُعتــرب املتســبب الرئيــس يف قتــل مــا اليقــل عــن 60 % مــن الضحــااي، 

وتدمــر املبــاين وتشــريد أهلهــا.

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

للضامنَــن الروســي والركــي أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.

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 ابألرواح البشــرية، حــى لــو كانــت ضمــن اجملــال الــذي يُتيحــه القانــون الــدويل اإلنســاين.
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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 اإلعالمين يف كانون الثاين 2017 على النحو التايل: 

ألف: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 4 إعالمين، يتوزعون على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: قتلت إعالمياً.

- تنظيم داعش: قتل إعالمياً.
- جهات أخرى: قتلت إعالمين اثَنن.

ابء: اإلصاابت: سجلنا إصابة واحدة على يد تنظيم داعش.

اتء: االعتقال واإلفراج واخلطف: سجلنا 13 حالة، توزعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: سجلنا 5 حاالت اعتقال بينهم سيداتن.

- جبهة فتح الشام: سجلنا حالي اعتقال مت اإلفراج عنهما.
- فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتقال واحدة.

- جهات أخرى: سجلنا حالي خطف مت اإلفراج عن أحدها.
 

رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- القتل: 
الثــالاثء 10/ كانــون الثــاين/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي عمــار بشــر الكامــل جــراء إصابتــه بشــظااي يف الــرأس ومعظــم 
أحنــاء جســده، جــراء قصــف قــوات النظــام الســوري صاروخــاً حممــواًل علــى الكتــف ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة خلروقــات 

قــوات النظــام الســوري التفــاق اهلدنــة علــى أطــراف بلــدة خربــة غزالــة بريــف حمافظــة درعــا. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTi1xREE4cjJNaTA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMVBlekZpZGswVzQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbV91S0hYSnhiM1k
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عمــار، مراســل لــدى مؤسســة تمــع أحــرار حــوران اإلعالميــة، مــن أبنــاء بلــدة غصــم بريــف حمافظــة درعــا، مــن مواليــد 1992، 
طالــب جامعــي – ســنة أوىل – كليــة اآلداب قســم اللغــة اإلنكليزيــة، أعــزب.

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

“بينمــا كان عمــار يوثــق قصــف النظــام وخرقــه للهدنــة يف ريــف درعــا ســقط أحــد 
الصواريــخ املوجهــة قربــه، وكان حينهــا قــرب بلــدة خربــة غزالــة، شــظااي الصــاروخ أصابتــه 

يف رأســه ومعظــم أحنــاء جســده”.  

- االعتقال:
األربعــاء 25/ كانــون الثــاين/ 2017 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 4 انشــطن إعالميــن أحدهــم ســيدة )نتحفــظ علــى ذكــر 
أمسائهــم وبياانهتــم بنــاء علــى طلــب ذويهــم( يف مدينــة دمشــق، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة ابلنســبة لذويهــم وللشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان.

اخلميــس 26/ كانــون الثــاين/ 2017 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري انشــطة إعالميــة )نتحفــظ علــى ذكــر امسهــا وبياانهتــا بنــاء 
علــى طلــب ذويهــا( يف مدينــة دمشــق، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة ابلنســبة لذويهــا وللشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

ابء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

- القتل:
اجلمعــة 13/ كانــون الثــاين/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي عبيــدة أمحــد حســن 
الغباغــيب جــراء إصابتــه يف اليــوم الســابق بشــظااي يف الصــدر والوجــه واليــد اليمــى، جــراء 
ســقوط قذيفــة مدفعيــة قصفهــا تنظيــم داعــش ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
لالشــتباكات بــن تنظيــم داعــش وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى جبهــة املنطقــة الغربيــة 
حلــوض الرمــوك بريــف حمافظــة درعــا الغــريب، مت إســعاف عبيــدة علــى الفــور إىل األردن 

لكنــه فــارق احليــاة متأثــراً إبصابتــه.
عبيــدة، مصــور لــدى لــواء اخلليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز التابــع لفصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء قريــة كحيــل بريــف حمافظــة 

درعــا، مــن مواليــد 1991، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، أعــزب.

https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhT3gwdHVzUEIwNms
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhT0ZNN0RIRmtVNGs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhT3gwdHVzUEIwNms
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=679&token=H4JSh3dOeUasM274B9rhjmhSCQ0MFe7d
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTzBhUzNNNEh0QTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UEc5WWNiSmVGSDA/view
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- اإلصاابت:
الثــالاثء 10/ كانــون الثــاين/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي أمحــد حممــد علــيب يف 
الصــدر والقدمــن بشــظااي قذيفــة هــاون قصفتهــا مدفعيــة تنظيــم داعــش ابلقــرب منــه، 
أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــن تنظيــم داعــش وفصائــل املعارضــة املســلحة 

علــى أطــراف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب.
أمحــد، مصــور لــدى فرقــة احلمــزة إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء مدينــة 
الشــهادة  علــى  حاصــل   ،1992 عــام  مواليــد  مــن  حلــب،  حمافظــة  بريــف  البــاب 

أطفــال. ولديــه  متــزوج  اإلعداديــة، 

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

“يــوم الثــالاثء 10/كانــون الثــاين، ســقطت قذيفــة هــاون قصفهــا تنظيــم داعــش قــرب أمحــد عندمــا كان يُغطــي االشــتباكات بــن 
الثــوار وتنظيــم داعــش علــى أطــراف مدينــة البــاب، مباشــرة مت إســعافه إىل مشــفى مدينــة كلــس يف تركيــا ومــن مث إىل أحــد مشــايف 

مدينــة غــازي عنتــاب الركيــة”.

- تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(:
- االعتقال واإلفراج:

اخلميــس 5/ كانــون الثــاين/ 2017 أفــرج تنظيــم جبهــة فتــح الشــام عــن الناشــط اإلعالمــي موســى العبــد هللا، والــذي اعتقلتــه 
لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا علــى طريــق عفريــن - دارة عــزة يف ريــف حمافظــة حلــب الغــريب، يف أاير 2016، مث نقلــه 
إىل ســجن مدينــة حــارم بريــف حمافظــة إدلــب. مل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن معرفــة تفاصيــل اعتقالــه إىل أن 

مت اإلفــراج عنــه.
موســى، يعمــل لصــاحل املكتبــن اإلعالميَــن للفرقــة 101 والفرقــة 13 وهــي مــن فصائــل املعارضــة املســلحة. وهــو مــن أبنــاء مدينــة 

معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب.

الســبت 14/ كانــون الثــاين/ 2017 أفــرج تنظيــم جبهــة فتــح الشــام عــن الناشــط اإلعالمــي عبــادة أمحــد املنصــور، الــذي اعتقلتــه 
يف أيلــول 2016 يف حمافظــة إدلــب، بتهمــة التعامــل مــع تنظيــم داعــش. مل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن معرفــة 

تفاصيــل اعتقالــه إىل أن متَّ اإلفــراج عنــه.
عبــادة، املعــروف بعبــادة األنصــاري، انشــط إعالمــي ومراســل ســابق لقنــاة يت آر يت الركيــة، مــن أبنــاء بلــدة حــاس بريــف حمافظــة 

إدلــب،كان يبلــغ مــن العمــر 27 عامــاً لــدى اعتقالــه.

https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSjVSSkxXcTROVW8
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0anVrMUk1LVhySnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2Fuakp6a3BBdms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUjZGeFBTakZLSjg/view
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اتء: االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة:
- االعتقال:

اجلمعــة 13/ كانــون الثــاين/ 2017 اعتقلــت اجلبهــة الشــامية الناشــط اإلعالمــي عامــر احلســن أثنــاء مــروره مــن إحــدى نقــاط 
التفتيش التابعة هلا يف ريف حمافظة حلب الشمايل، مايزال مصره جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان ولذويه أيضاً. 
عامــر، إعالمــي لــدى احلركــة الشــعبية الســورية، مــن أبنــاء مدينــة الســفرة بريــف حمافظــة حلــب، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، 

مــن مواليــد 1989، متــزوج ولديــه أطفــال.

اثء: جهات أخرى:
- القتل:

اجلمعــة 20/ كانــون الثــاين/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي شــعبان فيصــل الطويــل 
متأثــراً إبصابتــه يف الــرأس والقدمــن والبطــن، جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة ابلقــرب منــه، 
أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة خلــروج مقاتلــي فصائــل املعارضــة املســلحة مــن بلــدة بيــت جــن 
مبحافظــة ريــف دمشــق ضمــن اتفــاق التســوية مــع قــوات النظــام الســوري ابتــاه حمافظــة 
إدلــب، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت بتفجــر الســيارة حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
شــعبان، املعــروف هبشــام احلــاج علــي أو أيب زيــد احلمصــي، انشــط إعالمــي مســتقل 
ومصــور وُمعــد تقاريــر متعــاون مــع قنــاة العربيــة احلــدث، مــن أبنــاء قريــة آبــل بريــف حمافظــة 
محــص، مــن مواليــد 1992، حاصــل علــى شــهادة مــن املعهــد التقــاين للحاســوب، متــزوج.

الســبت 28/ كانــون الثــاين/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي أمحــد حممــد دك متأثــراً 
إبصابتــه بشــظااي يف معظــم أحنــاء جســده، جــراء انفجــار لغــم أرضــي جمهــول املصــدر، 
أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــن تنظيــم داعــش وفصائــل املعارضــة املســلحة 
علــى جبهــة قريــة املقــري التابعــة ملدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، مل نتمكــن 

مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن زراعــة اللغــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
أمحــد، مصــور لــدى فــوج املصطفــى أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء بلــدة 
منــغ بريــف حمافظــة حلــب، مــن مواليــد 1996، طالــب جامعــي –ســنة أوىل- كليــة 

العلــوم السياســية يف جامعــة الشــام العامليــة، أعــزب.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cng5Um5uNnllT2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUVJhekJUNlZ1NDA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRnAxbWpNSkY1N2c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTWV5UUZtQUY3UVk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdHFGY1k1QzlORmc
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhd3VYcFhiTUxmUG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQlN2SGxtVlJLQ3M/view
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- اخلطف:
الثــاين/ 2017 اختطــف مســلحون جمهولــون املصــور شــراز  الثــالاثء 10/ كانــون 
أن  إىل  ننــوه  إدلــب،  دركــوش يف حمافظــة  لناحيــة  التابعــة  اجلميليــة  قريــة  قــرب  حممــد 
املســلحن قامــوا ابعــراض الســيارة الــي كانــت تُقــل شــراز مــع بعــض أعضــاء منظمتــه 
أثنــاء توجهــه إىل معــرب هتيــا احلــدودي مــع تركيــا، وقامــت ابقتيــاده إىل مــكان جمهــول.
شــراز، مصــور لــدى منظمــة Gift of the Givers إضافــة إىل عملــه كناشــط يف 

اجملــال اإلنســاين، مــن أبنــاء دولــة جنــوب إفريقيــا، تولــد عــام 1979.

األحــد 22/ كانــون الثــاين/ 2017 اختطــف جمهولــون الناشــط اإلعالمــي ســيف هللا 
األمحــد قــرب املدخــل الشــرقي ملدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل، الــي ختضــع 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، حيــث قــام اخلاطفــون ابحتجــازه وضربــه وهتديــده 
لقرابــة ســاعة ونصــف الســاعة، يف ســيارة مــن نــوع كيــا، مث أطلقــوا ســراحه علــى الطريــق 
الــدويل محــص- محــاة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابختطافــه حــى حلظــة 

إعــداد التقريــر.
ســيف هللا، مراســل قناة أورينت نيوز يف ريف محص الشــمايل، من أبناء مدينة تلبيســة 
بريــف حمافظــة محــص، مــن مواليــد 1993، خريــج املعهــد التقــاين الصحــي وحاصــل 

علــى دبلــوم يف صيانــة األجهــزة الطبيــة، متــزوج.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي ســيف هللا األمحــد –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
فيســبوك – الــذي أفــادان بروايتــه:

“قرابــة الســاعة 5:30 مســاًء اعرضتــي ســيارة مــن نــوع كيــا، فيهــا 6 مســلحن ملثمــن أثنــاء قيــاديت لدراجــي الناريــة عنــد املدخــل 
الشــرقي ملدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص، وأجــربوين علــى ركــوب الســيارة، يف حــن قــاَد أحــد املســلحن دراجــي الناريــة، وأثنــاء 
وجــودي يف الســيارة كان ثالثــة مســلحن يوجهــون الشــتائم يل ولقنــاة أورينــت، مث قامــوا ابالعتــداء علــّي بواســطة أداة حــادة مــع 
توجيــه الشــتائم يل وللقنــاة الــي أعمــل هبــا، مث هــددوين ابخلطــف مــن وســط منــزيل يف حــال حتدثــت عنهــم، مث أطلقــوا ســراحي 

علــى الطريــق الــدويل وأعــادوا يل دراجــي الناريــة”.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SHd5cF92ZGxRYzg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0enI0ckJITWJSM2M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SHd5cF92ZGxRYzg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVVItRGF2LVJmbjQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYmxUOTMxTGppYlU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVVItRGF2LVJmbjQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MElIdHJ1b1VDa1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTHhWTjlsWGZmNFk/view
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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 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 
املدنيــن، وبشــكل خــاص اإلعالميــن ومعدَّاهتــم. 

شكر وعزاء:
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء اإلعالمين الذين سامهت 

إفاداهتم بشكل فّعال يف هذا التقرير. 
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