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األحد 3 حزيران 2018

مقتل اثنني من الكوادر اإلعالمية يف سوراي 
حصيلة أاير 2018

مقتل 15 من الكوادر اإلعالمية يف عام 2018
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احملتوى: 
أوالً: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص أاير.
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 جرائم حرب، إال أنَّ النظام الســوري تربَّع على عرش مرتكيب اجلرائم منذ آذار 2011 بنســبة تصل إىل 83 %، حيث عمَد 
بشــكل ممنهــج إىل حماربــة النشــاط اإلعالمــي، وارتكــب يف ســبيل ذلــك مئــات االنتهــاكات حبــق الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن 
مــن عمليــات قتــل واعتقــال وتعذيــب؛ حمــاوالً 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.

حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين فــإنَّ الصحفــي يُعتــر شــخصاً مدنيــاً بغــضِّ النظــر عــن جنســيته، وأيُّ هجــوم يســتهدفه بشــكل 
ــد يرقــى إىل جرميــة حــرب، لكــنَّ اإلعالمــي الذيــن يقــرب مــن أهــداف عســكرية فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته  ُمتعمَّ
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
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 الصحفيــني 

املدنيــني العاملــني 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 )الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن( يف أاير علــى يــد أطــراف 

النِّزاع 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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حيتــوي هــذا التقريــر علــى شــهادتن 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 أاير:
شــهَد أاير عــدة اتفاقــات أفضــت إىل ســيطرة قــوات النظــام الســوري بدعــم مــن حليفتــه روســيا علــى منطقــة جنــوب العاصمــة 
دمشــق بشــكل كامل وعلى مناطق يف ريف محص الشــمايل، وهتجر أهلها قســراً إىل الشــمال الســوري، أعقب هذه االتفاقات 
هــدوء ملمــوس يف معــدل قصــف قــوات احللــف الســوري الروســي علــى معظــم املناطــق، األمــر الــذي انعكــس علــى حصيلــة 

الضحــااي املدنيــن مبــن فيهــم الكــوادر اإلعالميــة.
ترافــق هــذا اهلــدوء ابرتفــاع ملحــوظ يف عمليــات التفجــر وعمليــات القتــل ابلرصــاص يف معظــم املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات 

النظام الســوري.

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

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى حزيــران مــن العــام ذاتــه مقتــل 15 مــن الكــوادر اإلعالميــة 
علــى يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، توّزعــوا شــهرايً علــى النحــو التــايل:
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ابء: حصيلة االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف أاير 2018:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف أاير 2018 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل اثنن من الكوادر اإلعالمية على يد جهات أخرى.
- اإلصاابت: سجَّلنا إصابة أحد الكوادر اإلعالمية على يد جهات أخرى

رابعاً: تفاصيل التقرير: 
جهات أخرى:

- أعمال القتل:
عبد املنعم عواد زكراي

جــراء  والصــدر،  الــرأس  بشــظااي يف  إصابتــه  إثــر  قضــى   2018 أاير/   /3 اخلميــس 
انفجــار عبــوة انســفة زرعــت داخــل دراجــة انريــة علــى الطريــق الــدويل غــرب مدينــة 
ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن 
التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن هيئــة حتريــر 

املســلحة. املعارضــة  الشــام وفصائــل يف 
عبــد املنعــم، إعالمــي لــدى مركــز الشــرطة “احلــرة” يف مدينــة ســراقب، مــن أبنــاء مدينــة 
ســراقب، مــن مواليــد عــام 1991، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، متــزوج ولديــه طفلــة.

عبد املنعم زكراي

https://drive.google.com/file/d/16iBgXFZ-I1shYOfuVFA6f-0mqKF7_JK2/view
https://drive.google.com/file/d/1Yitl7A4sCEWAuhbCt-gVMpR6n-sup8QA/view
https://drive.google.com/file/d/13aCcw-4-h3O54Y5WZvANAi6Cw5mFOwKd/view
https://drive.google.com/file/d/1qaeUoA21IZvSQEk1dOvM0UfNYpZvOYFf/view
https://drive.google.com/file/d/1jYPXJgMGBsp5OLdUi-KHnN5w_cEV0PUy/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حممــود بكــور1 زميــل عبــد املنعــم الــذي أفــادان أنــه توجــه مــع عنصريــن مــن 
الشــرطة “احلــرة” إىل الطريــق الــدويل غــرب مدينــة ســراقب إثــر بــالغ عــن وجــود جســم مشــبوه يف دراجــة انريــة هنــاك، ولــدى وصوهلــم 
إىل املكان -قرابة الساعة -19:40 واقراهبم من الدراجة ملعاينتها، انفجرت العبوة املزروعة: “متَّ إسعاف عبد املنعم إىل مشفى 
“الشــهيد عــدي احلســني” حيــث فــارق احليــاة فــور وصولــه إىل هنــاك؛ نظــراً إلصابتــه البليغــة يف الــرأس، كمــا تــويف عنصــر مــن 

الشــرطة احلــرة الحقــاً متأثــراً جبراحــه” أضــاف حممــود أنَّــه شــاهد جثمــان عبــد املنعــم عنــد وصولــه إىل منزلــه وشــارك بتشــييعه.

إبراهيم عبد الرزاق املنجر
اخلميــس 17/ أاير/ 2018 قضــى إثــَر إصابتــه بعيــارات انريــة عــدة يف الرقبــة والصــدر، 
أطلقها عليه مسلحون أمام منزله يف مدينة صيدا بريف حمافظة درعا الشرقي، مل نتمكن 
مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن إطــالق النــار حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
إبراهيم، مراســل شــبكة شــام اإلخبارية وموقع Sy24، من أبناء بلدة تل شــهاب بريف 
حمافظــة درعــا الغــريب، مــن مواليــد عــام 1992، طالــب جامعــي -ســنة اثلثــة- يف كليــة 
اآلداب والعلــوم اإلنســانية جبامعــة دمشــق – قســم اللغــة اإلنكليزيــة، متــزوج ولديــه طفلــة. 

أفــاد اإلعالمــي حممــد الرفاعــي2 -صديــق إبراهيــم- الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ صديقهمــا شــريف عفــوش الــذي كان 
موجــوداً عنــد وقــوع احلادثــة أخــره أن مســلحن جمهولــن أطلقــوا عيــارات انريــة عــدة مــن بندقيــة كالشــينكوف علــى إبراهيــم أمــام 
منزلــه: “أصيــب يف الصــدر والرقبــة ومت إســعافه إىل مشــفى صيــدا امليــداين حيــث فــارق احليــاة بعــد قرابــة ســاعة” أضــاف 

ــح أنَّ املســلحن مــن عناصــر تنظيــم داعــش. حممــد أنَّــه يُرجِّ

إبراهيم املنجر

1  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 23/ أاير/ 2018

2  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 23/ أاير/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1_7CF89kv5KmXByBa_yncrGzU1Fb-35yA/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/15LNmUtH3o4XTYNLPJRamGZbIhvWwvF1y/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/1EMUxT-8GqWp_-6vQBzzk31Bl56ms9Anw/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/17p7dp2O6g1L7K0zaTjnJvr80G6YDmEFP/view
https://drive.google.com/file/d/1oOdZdJ7LokLjctD6MCBzIh2XK8_XyA1V/view
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- اإلصاابت:
وسيم عيسى

األحــد 6/ أاير/ 2018 أعلنــت الوكالــة الســورية لألنبــاء “ســاان” عــن إصابتــه جبــراح 
بليغــة تركــزت يف قدميــه جــراء انفجــار لغــم أرضــي أثنــاء تغطيتــه االشــتباكات بــن قــوات 
النظــام الســوري وتنظيــم داعــش علــى جبهــة حــي احلجــر األســود جنــوب مدينــة دمشــق، 
وقد نشــرت حســاابت موالية للنظام الســوري صوراً لوســيم عقب بر ســاقيه، مل نســتطع 

حتديــد اجلهــة الــي زرعــت اللغــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
وسيم، مراسل احلرس اجلمهوري، من أبناء منطقة مصياف جنوب غرب حمافظة محاة

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. 

وسيم عيسى

https://drive.google.com/file/d/1iLbhQ80YLE3WQAnCqrTBYk2i0RJSktki/view
https://www.sana.sy/?p=749419
https://drive.google.com/file/d/1-1rhnT9JAQUTRBhu5vvgTtcnAsvc3JKt/view
https://drive.google.com/file/d/1iLbhQ80YLE3WQAnCqrTBYk2i0RJSktki/view
https://drive.google.com/file/d/1PjK1zreIy4dY8WpJayySZiEvYYXnYmN9/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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