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األحد 5 تشرين الثاني 2017

مقتل 3 إعالميين، وإصابة إعالمي 
واحد، واعتقال 3 آخرين، حصيلة 

تشرين األول 2017

تنظيم داعش يتفوَّق على بقية األطراف 
يف قتل اإلعالميني
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المحتوى: 
أواًل: مقدمة.

ثانياً: ملخص تنفيذي. 
ثالثاً: تفاصيل التقرير. 

رابعاً: توصيات. 

أواًل: مقدمة: 
العمــل اإلعالمــي يف ســوريا يســر مــن ســيئ إىل أســوأ يف ظــل عــدم رعايــة واهتمــام الكثــر مــن املنظمــات اإلعالميــة الدوليــة ملــا 

حيصــل يف ســوريا وتراجــع التغطيــة اإلعالميــة بشــكل كبــر يف الســنة األخــرة مقارنــة بالســنوات املاضيــة.
ومــن منطلــق االهتمــام بــدور اإلعالميــني البــارز يف احلــراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح، تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

وبشــكل شــهري بإصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.
لكــن البــدَّ لنــا مــن التذكــر بأمــر مهــم، وهــو أن الصحفــي يُعتــر شــخصاً مدنيــاً حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين بغــضِّ النظــر 
عن جنســيته، وأي هجوم يســتهدفه بشــكل متعمد يرقى إىل جرمية حرب، لكن اإلعالمي الذين يقرتب من أهداف عســكرية 
فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته اخلاصــة، ألن اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد يعتــر مــن ضمــن اآلثــار اجلانبيــة، وأيضــاً يفقــد 
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة، ونــرى أنــه جيــب احــرتام اإلعالميــني ســواء أكانــت لديهــم بطاقــات هويــة 

للعمــل اإلعالمــي أم تعــذر امتالكهــم هلــا بســبب العديــد مــن الصعوبــات.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“تــرز للعمــل اإلعالمــي يف ســوريا أمهيــة خاصــة ألنــه يف كثــر مــن األحيــان يكشــف خيطــاً مــن اجلرائــم املتنوعــة الــي 
حتدث يومياً، ومن هذا املنطلق فإننا نسجل يف معظم تقاريرنا الشهرية اخلاصة باإلعالميني انتهاكات من أطراف 

متحاربــة فيمــا بينها”.

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.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أيــار/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــني 
ممثلــني عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، واتفقــت الــدول الثــالث علــى إقامــة أربــع مناطــق 
خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض التصعيــد 
يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء 
مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. ويشــمل 

االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق. 
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت يف أيار/ 2017 يف العاصمة األردنية عمَّان بني كل من روسيا والواليات املتحدة األمريكية 
واألردن، عــن إعــالن كل مــن الرئيَســني األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــرى يف هامبــورغ 
التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــالق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، علــى أن يدخــل 
االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح 
بدخــول املســاعدات اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــالق النــار بــني األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن 
جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية بالتِّنســيق مــع 

األمريكيــني واألردنيــني.

مثّ ُعقــدت يف متــوز وآب 2017 اتفاقيــات حمليــة أخــرى، كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة فيهــا مــن 
جهــة، وأفــراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة، واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل يف املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل، لكــنَّ هــذه 
االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية، كمــا مل تنشــرها فصائــل املعارضــة املســلحة، عــدا فصيــل 
فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نــصَّ االتفــاق علــى موقعــه الرمســي، وورَد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم الصريــح، 
ويف ذلــك خلــل كبــر، ويبــدو أنَّ كلَّ ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات أو تبعــات 

قانونيــة أو سياســية الحقــة.
يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017 أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام 
املفاوضــات بــني أفــراد عســكريني روس مــن جهــة، وبــني فصيــل جيــش اإلســالم مــن جهــة ثانيــة، يف العاصمــة املصريــة القاهــرة، 
علــى أن يدخــل االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ يف الســاعة 12:00 مــن اليــوم ذاتــه. ويــوم األربعــاء 16/ آب/ 2017 وقّــع ممثــل عــن 
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقــاً ينــصُّ علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد 
يف الغوطــة الشــرقية، علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 21:00 مــن يــوم اجلمعــة 18/ آب/ 2017.

http://alrahmancorps.com/2525-2/
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اإلثنــني 31/ متــوز/ 2017 يف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة 
اجلنــويب بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثــاًل باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن للنظــام الســوري 
علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم اخلميــس 3/ آب/ 2017. وعقــَب دخــول االتفــاق 
حيِـّــَز التَّنفيــذ انعَقــَد اجتماعــان بــني جلنــة ممثلــة للفعاليــات العســكرية واملدنيــة يف منطقــي ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة اجلنــويب 
ومبعــوث روســي يف خيمــة ُمعــدَّة للقــاء يف منطقــة حمايــدة قــرب معــر الــدار الكبــرة يف قريــة الــدار الكبــرة بريــف حمافظــة محــص 

الشــمايل؛ ملناقشــة بنــود اتِّفــاق القاهــرة خلفــِض الَّتصعيــد، الــي أبــدت بعــض فصائــل املعارضــة حتفُّظهــا عليهــا. 
مشلــت أهــمُّ بنــود االتفاَقــني األخريــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــني األطــراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق 
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام- والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفــراَج عــن 

املعتقلــني -حَمــَل اهتمــام ُكلِّ َطــَرف-. 

ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِـّــَز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــذه االتفاقــات تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل 
القتــل، مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن. لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، 
وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر 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 ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي 

مــا زالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.   

ومــع هنايــة اجلولــة السادســة مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة الــي انعقــدت علــى مــدار يومــني )14 - 15/ أيلــول/ 
2017( متَّ اإلعالن عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد يف حمافظة إدلب وما حوهلا مع اإلقرار بنشــر قوات عســكرية )روســية، 

تركية، إيرانية( ملراقبة االتفاق، والسَّــماح بدخول املســاعدات اإلنســانية.

يف 19/ أيلــول بــدأت قــوات احللــف الســوري - الروســي محلــة عســكرية ُمكثَّفــة علــى حمافظــة إدلــب إثــر إعــالن هيئــة حتريــر الشــام 
مدعومــة بعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة )احلــزب اإلســالمي الرتكســتاين، وجيــش العــزة، وجيــش النخبــة( عــن معركــة أطلقــت عليهــا 
اســم “يــا عبــاد اهلل اثبتــوا” يف مشــال شــرق حمافظــة محــاة فاســتولت علــى عــدة قــرى اســتعادت قــوات النظــام الســوري مدعومــة 
بالقــوات الروســية الســيطرة عليهــا يف اليــوم ذاتــه. وقــد أصدرنــا تقريــراً يوثــق أبــرز االنتهــاكات يف األســبوع األول مــن احلملــة، مث 

وسَّــعت هــذه القــوات محلتهــا فشــملت ريفــي حمافظــة حلــب ومحــاة، والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMzNMT3BYRl9DU0U/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=8776
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يف 8/ تشــرين األول/ 2017 وقَـّـع كل مــن جيــش اإلســالم وأكنــاف بيــت املقــدس وجيــش األبابيــل )فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة( وممثــل وزارة الدفــاع الروســية يف العاصمــة املصريــة القاهــرة اتفاقــاً ينــصُّ علــى ضــمِّ منطقــة جنــوب مدينــة دمشــق إىل 
مناطــق خفــض التَّصعيــد، علــى أن يدخــَل االتفــاق حيِّــز الّتنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم 12/ تشــرين األول/ 2017، 
وقــد نــصَّ علــى وقــف إلطــالق النــار يف املنطقــة مــع ضمــان عــدم هتجــر ســكاهنا إضافــة إىل الســماح بدخــول املســاعدات 

اإلنســانية إليهــا.

تال وزير اخلارجية الكازخية يف اجللسة اخلتامية للجولة السابعة ملفاوضات أستانة الي انعقدت يف 30 - 31/ تشرين األول/ 
ــن دعــوة تلــك الــدول أطــراَف النــزاع يف ســوريا إىل  2017 البيــان اخلتامــي للــدول الضامنــة )روســيا، وتركيــا، وإيــران( الــذي تضمَّ
ضــرورة اختــاذ إجــراءات لدعــم الثقــة فيمــا بينهــا، مبــا فيهــا اإلفــراج عــن املعتقلــني واملختفــني قســراً، وتســليم جثامــني القتلــى إضافــة 

إىل ضمــان دخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة.

ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشــرين األول اســتمرار عمليــات قتــل الناشــطني اإلعالميــني بالســوية ذاهتــا مــع 
اختــالف اجلهــات الفاعلــة، يف هــذا الشــهر تفــوَّق تنظيــم داعــش علــى النظــام الســوري بقتلــه إعالمَيــني اثنــني بينمــا قتــل النظــام 
الســوري إعالميــاً واحــداً. كمــا تســتمرُّ هيئــة حتريــر الشــام يف سياســة قمــع اإلعالميــني واعتقاهلــم يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا 

للشــهر الرابــع علــى التــوايل.

تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والســريع إلنقــاذ مــا مُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف 
ســوريا، وُتــدد إدانتهــا جلميــع االنتهــاكات حبــق حريــة العمــل اإلعالمــي ونقــل احلقيقــة مــن أي طــرف كان، وتؤكــد علــى ضــرورة 
احــرتام حريــة العمــل اإلعالمــي، والعمــل علــى ضمــان ســالمة العاملــني فيــه، وإعطائهــم رعايــة خاصــة، مــع حماســبة املتورطــني يف 
االنتهــاكات حبــق الصحفيــني والناشــطني اإلعالميــني، وعلــى اجملتمــع الــدويل متمثــاًل مبجلــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف محايــة 

املدنيــني واإلعالميــني يف ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlFBOURxOWM4X1k/view
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منهجية:
حبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن املواطــن الصحفــي هــو مــن لعــب دوراً مهمــاً يف نقــل ونشــر األخبــار، وهــو 

ليــس بالضــرورة شــخصاً حياديــاً، كمــا يُفــرتض 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.

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الروايــات املباشــرة لناجــني أو ألهــايل الضحايــا، ونشــطاء 
إعالميــني حمليــني، ونعــرض يف هــذا التقريــر شــهادة واحــدة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم 
علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان تنيبهــم معانــاة تذكــر االنتهــاك، ومّت منــح ضمــان عــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام 
اســم مســتعار. كمــا قمنــا بعمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيالت الطبيــة الــي وردتنــا، وحنتفــظ بنســٍخ 
مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص 
صلبــة، وبالرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام 

الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى. 
نرجو االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحايا

كل ذلــك وســط الصعوبــات والتحديــات األمنيــة واللوجســتية يف الوصــول إىل مجيــع املناطــق الــي حتصــل فيهــا االنتهــاكات، لذلــك 
فإننا نشر دائماً إىل أن كل هذه اإلحصائيات والوقائع ال مُتثِّل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات الي حصلت. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

ثانياً: الملخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة الضحايا اإلعالميين في عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى تشــرين الثــاين مــن العــام ذاتــه مقتــل 39 مــن الكــوادر 
اإلعالميــة علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

باء: أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في تشرين األول:
توزعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف تشرين األول 2017 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 3 إعالميني بينهم سيدة )أنثى بالغة(.

https://drive.google.com/file/d/1b7foIDIoiPR3T9dAbkOyp2diXs2a3mNM/view
https://drive.google.com/file/d/15It09PZmBfG3fURl8NQRialzxOnemc9r/view
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توزعوا على النحو التايل:
          - قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 1

          - التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 2 بينهم 1 سيدة

- اإلصابات: سجلنا إصابة إعالمي واحد على يد قوات النظام السوري.

- االعتقال واإلفراج: سجلنا 7 حاالت، توزعت على النحو التايل:  
         -التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

         هيئة حترير الشــام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشــام وعدد من فصائل يف املعارضة املســلحة(: ســجلنا حالة اعتقال 
واحــدة مت اإلفــراج عنهــا.

         - فصائل يف املعارضة املسلحة: سجلنا حالَي اعتقال مت اإلفراج عنهما. 
         - قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: ســجلنا حالــة 

إفــراج واحــدة.

ثالثاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:

- أعمال القتل:
ربيع محمد الجزار

عــدة يف  2017 قضــى جــراء إصابتــه بشــظايا  29/ تشــرين األول/  األحــد 
جســده، إثــر ســقوط قذيفــة هــاون قصفتهــا مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري 
قربــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لقصــف ســابق علــى بلــدة محوريــة شــرق حمافظــة 

ريــف دمشــق.
ربيــع املعــروف بقيــس القاضــي، مديــر مكتــب ومراســل قنــاة اجلســر يف حمافظــي 
دمشــق وريــف دمشــق، مــن أبنــاء مدينــة عربــني شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن 

ربيع اجلزارمواليــد عــام 1994، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUheFpyTDlmLXdlNzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhV3BjTzI5ZF9SUG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhV0t2UEpPc3hkZGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdThRNEx6dXNpT2c/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي صهيــب احملمــد زميــل قيــس يف قنــاة اجلســر –عــر تطبيــق واتســاب– 
الــذي أفادنــا بروايتــه:

“تعرَّضــت بلــدة حموريــة يــوم األحــد لقصــف عنيــف بالمدفعيــة وراجمــات الصواريــخ مــن قبــل قــوات النظــام، 
فتوجــه ربيــع مــع زميلــه المصــور عمــر الدمشــقي إلــى الموقــع لتغطيــة عمليــات القصــف التــي تركــزت علــى 
الســوق الشــعبي. وبينمــا كانــا يقومــان بالتغطيــة ســقطت قربهمــا قذيفــة هــاون؛ مــا أدى إلــى إصابــة ربيــع 
بشــظايا عــدة فــي منطقــة البطــن والوجــه والقدميــن والصــدر، وعلــى الفــور أســعف إلــى “طبيــة الخمســين” فــي 
البلــدة ومــن ثــم إلــى “طبيــة الزيــر” حيــث توفــي هنــاك، أمــا بالنســبة لعمــر فإصابتــه اقتصــرت علــى جــراح فــي 
قدميــه ناجمــة عــن شــظايا القذيفــة، تســبب القصــف فــي مقتــل 8 مدنييــن، كمــا أصيــَب عــدد مــن األبنيــة 

الســكنية والمحــال التجاريــة بأضــرار ماديــة متفاوتــة”.

- اإلصابات:
عمر الدمشقي “نتحفظ على اسمه لدواٍع أمنية”  

األحــد 29/ تشــرين األول/ 2017 أصيــب بشــظايا عــدة يف القدمــني، إثــر 
ســقوط قذيفــة هــاون قصفتهــا مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قربــه، أثنــاء 
تغطيتــه اإلعالميــة لقصــف ســابق علــى بلــدة محوريــة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق.
عمــر، مصــور لــدى قنــاة اجلســر، مــن أبنــاء مدينــة عربــني شــرق حمافظــة ريــف 
دمشــق، مــن مواليــد عــام 1994، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.

ــد لنــا اإلعالمــي صهيــب حممــد يف إفادتــه حــول مقتــل اإلعالمــي ربيــع اجلــزار  أكَّ
عمر الدمشقيإصابــة عمــر.

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRVdLQUMwVWhBZzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUGVNemtwaTJQUUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQUxMZzhja0x2bGs/view
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باء: التنظيمات اإلسالمية المتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

- أعمال القتل:
دليشان إيبش

اخلميــس 12/ تشــرين األول/ 2017 قضــت جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة 
يقودهــا أحــد انتحاريــي تنظيــم داعــش، حيــث اســتهدَف تمعــاً لنازحــني مــن 
حمافظــة ديــر الــزور بالقــرب مــن أحــد احلواجــز التابعــة لقــوات ســوريا الدميقراطيــة 

ذات األغلبيــة الكرديــة يف منطقــة أبــو فــاس بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب.
دليشــان، مراســلة وكالــة “هــاوار” الكرديــة لألنبــاء )ANHA(، مــن أبنــاء 
مدينــة عــني العــرب بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1993، 

طالبــة جامعيــة يف املعهــد التقــاين إلدارة األعمــال والتســويق.

هوكر فيصل محمد 
هبــا  الــي أصيــب  جبراحــه  متأثــراً  2017 قضــى  تشــرين األول/   /15 األحــد 
بتاريــخ اخلميــس 12/ تشــرين األول/ 2017 جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة 
يقودهــا أحــد انتحاريــي تنظيــم داعــش، وســط تمــٍع لنازحــني مــن حمافظــة ديــر 
الــزور بالقــرب مــن أحــد احلواجــز التابعــة لقــوات ســوريا الدميقراطيــة ذات األغلبيــة 

الكرديــة يف منطقــة أبــو فــاس بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب.
 ، )ANHA(هوكــر، مراســل ومصــور لــدى وكالــة “هــاوار” الكرديــة لألنبــاء
مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل الشــرقي، مــن مواليــد 

عــام 1991.

دليشان إيبش

هوكر حممد

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhYmlJajdhMmlSd1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTUQ3VHZZQUNSd0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdDhmYVM0MVRtRnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhVFJUU0RiTXhQUGc/view
https://drive.google.com/file/d/10wEkpoWUQTZvnd9RPiyP7v3LNoUaLK4s/view
https://drive.google.com/file/d/10wEkpoWUQTZvnd9RPiyP7v3LNoUaLK4s/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdldYeFkyd0Z6dkE/view
https://drive.google.com/file/d/1f9aVmv6CzCeAHJQVes2PY8iBNdvQUK9x/view
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- هيئة تحرير الشام )تحالف بين تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل المعارضة المسلحة(:
- االعتقال واإلفراج:
مصطفى حاج علي

الســبت 14/ تشــرين األول/ 2017 اعتقلته هيئة حترير الشــام من مكان وجوده يف مدينة إدلب وصادرت معداته اإلعالمية، 
واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف مدينــة إدلــب؛ لعــدم امتالكــه تصرحيــاً بتصويــر املظاهــرات يف املدينــة، وأفرجــت 
عنــه بعــد قرابــة ســاعة مــن االعتقــال بعــد توقيعــه علــى تعهــد بعــدم التصويــر دون احلصــول علــى تصريــح أمــي مــن إدارة إدلــب 

والقــوة األمنيــة التابعــة للهيئــة.
مصطفــى حــاج علــي، مديــر الدائــرة اإلعالميــة ملديريــة الرتبيــة والتعليــم يف مدينــة إدلــب، مــن أبنــاء قريــة النــرب بريــف إدلــب 

الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1985.

تاء: فصائل المعارضة المسلحة:
- االعتقال واإلفراج: 

علي بكر
اخلميــس 26/ تشــرين األول/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لفيلــق 
الرمحن أحد فصائل املعارضة املســلحة من مكان وجوده يف بلدة كفر بطنا شــرق 
حمافظــة ريــف دمشــق، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف بلــدة عــني 

ترمــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، وأفرجــت عنــه يف اليــوم التــايل.
علــي بكــر، مراســل مركــز الغوطــة اإلعالمــي، حاصــل علــى إجــازة يف التجــارة 
واالقتصــاد، مــن أبنــاء بلــدة حــزة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 

علي بكر1989.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QlU5ZFRyLWV4YVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SEQzcVZYZGJSR1U/view
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أنس أبو أيمن
اخلميــس 26/ تشــرين األول/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لفيلــق 
الرمحــن أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة مــن مــكان وجــوده يف بلــدة كفــر بطنــا 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف 

بلــدة عــني ترمــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، وأفرجــت عنــه يف اليــوم التــايل.
أنــس أبــو أميــن، مراســل مركــز الغوطــة اإلعالمــي، مــن أبنــاء بلــدة كفــر بطنــا، مــن 

مواليــد عــام 1994.

ثاء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني(:
- اإلفراج:

إبراهيم علي السليمان
الثالثاء 3/ تشرين األول/ 2017 أفرجت عنه قوات اإلدارة الذاتية، وثَّقنا اعتقاله من قبل القوات ذاهتا يوم اجلمعة

15/ أيلول/ 2017 من مكان إقامته يف مدينة الشدادي بريف حمافظة احلسكة اجلنويب.
إبراهيم علي السليمان، مراسل مؤسسة فرات بوست، من أبناء مدينة دير الزور 

رابعاً: التوصيات: 
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 

إدانة استهداف اإلعالميني يف سوريا، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاناهتم. 

لجنة التحقيق الدولية: 
إجراء حتقيقات يف استهداف اإلعالميني بشكل خاص، لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوريا. 

مجلس األمن: 
املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفالت من العقاب عر إحالة الوضع يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 

أنس أبو أمين

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjBaWW9rYmhzSVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Uzc2WnVSYjlEdFU/view
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إلى الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وعــدا ذلــك فســوف يُقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــني 

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري/ اإليــراين مــن جهــة ثانيــة.
• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 76 ألف متٍف لدى النظام السوري.

المؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــني عــر نشــر تقاريــر دوريــة تســلط الضــوء علــى معاناهتــم 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 
املدنيــني، وبشــكل خــاص اإلعالميــني ومعدَّاهتــم. 

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

هــذا التقريــر. 
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