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السبت 4 آب 2018

مقتل 3 من الكوادر اإلعالمية، 
وإصابة أحدهم، واعتقال آخر 
يف سوراي حصيلة متوز 2018

مقتل 12 من الكوادر اإلعالمية على يد 
قوات النظام السوري يف عام 2018
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص متوز.
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.

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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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.
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 متــوز 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، 

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
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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.

يســتعرض هــذا التقريــر علــى شــهادة واحــدة حصلنــا عليهــا 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 أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّــر 

االنتهــاك، 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 متوز:
ــجل املــدين  ال تــزال عائــالت املختفــن قســراً تتلقــى معلومــات تُفيــد أبنَّ أبناءهــم مســجلون علــى أهنــم متوفــون يف ســجالت السِّ

)النفــوس(، وكان للكــوادر اإلعالميــة نصيــب مــن ذلــك، حيــث وثَّقنــا يف متــوز حادثتــن.

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

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى آب مــن العــام ذاتــه مقتــل 20 مــن الكــوادر اإلعالميــة 
علــى يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، توّزعــوا شــهرايً علــى النحــو التــايل:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ابء: حصيلة االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف متوز 2018:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف متوز 2018 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 3 من الكوادر اإلعالمية توزعوا على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1LzROsNofhnh4STvb4r9-9Wr7ftvhVpLx/view
https://drive.google.com/file/d/1S3j7vPLmi_rdE1suOtrLSEeM1Ot1gJu6/view
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- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 2 بسبب التعذيب
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 1

- اإلصاابت: سجَّلنا إصابة أحد الكوادر اإلعالمية على يد جهة مل نتمكن من حتديدها.

- االعتقال: سجلنا حالة اعتقال واحدة على يد فصائل يف املعارضة املسلحة.

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

- أعمال القتل:
نرياز سعيد مناد

اإلثنــن 16/ متــوز/ 2018 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب الّتعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات 
النظــام الســوري، ُنشــر إىل أنَّ قــوات النظــام الســوري اعتقلتــه يــوم اجلمعــة 2/ تشــرين األول/ 2015 مــن مــكان وجــوده يف 

مدينــة دمشــق.
نــراز، مصــور فوتوغــرايف، مــن أبنــاء قريــة عــومل بفلســطن ومــن أهــايل خميــم الرمــوك جنــوب 
مدينــة دمشــق، مواليــد عــام 1991، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج. حصــل نــراز 
علــى العديــد مــن اجلوائــز كان أبرزهــا جائــزة وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن 
الفلسطينين )األونروا( ألفضل صورة صحفية لعام 2014 عن صورة “امللوك الثالثة”، 

إضافــة إىل فيلــم “رســائل مــن الرمــوك”، الــذي حصــَد العديــد مــن اجلوائــز الدوليــة.

نراز مناد

https://drive.google.com/file/d/1wq7EzxfYabEX8dcuitQk9_6moOzr6E1V/view
https://drive.google.com/file/d/1_rkU_XkSXRxnRgd4YG4LinP5_i1qM-Ac/view
https://drive.google.com/file/d/1U-mjOngd1hDq6WZR45sWe93oXcNmKEpq/view
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حممد الدمشقي “نتحفظ على امسه لدواٍع أمنية”
اإلثنــن 30/ متــوز/ 2018 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات 
النظــام الســوري يــوم األربعــاء 4/ آذار/ 2015. ُنشــر إىل أنَّ القــوات ذاهتــا اعتقلتــه مــن مــكان عملــه يف مدينــة دمشــق يــوم 

األحــد 3/ شــباط/ 2013.
حممــد، انشــط إعالمــي، مــن أبنــاء قريــة اهلامــة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1987. أشــرف علــى إدارة صفحــة 
“تنســيقية الثــورة الســورية يف منطقــة اهلامــة” علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، كمــا عمــل مــع شــبكة “نبــض العاصمــة 

دمشق”.

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
- هيئة حترير الشام:  

- أعمال القتل:
مصطفى سالمة

اإلثنــن 16/ متــوز/ 2018 نَعــت قنــاة مســا الفضائيــة عــر موقعهــا الرمســي مقتلــه أثنــاء 
تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــن قــوات النظــام الســوري وهيئــة حتريــر الشــام علــى 
جبهــة بلــدة مســحرة يف ريــف حمافظــة القنيطــرة الشــرقي. جــراء قصــف األخــرة قذائــف 

هــاون عــدة علــى مــكان وجــود الفريــق اإلعالمــي للقنــاة.

اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
- االعتقال:

عبد هللا احللبوين
الســبت 13/ متــوز/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل فرقــة احلمــزة إحــدى 
بريــف حمافظــة حلــب  مــكان وجــوده يف مدينــة عفريــن  مــن  املســلحة  املعارضــة  فصائــل 
أيضــاً.  الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه  للشــبكة  ابلنســبة  يــزال مصــره جمهــوالً  الشــمايل، ال 
عبد هللا، امللقب بليث العبد هللا، مراســل راديو الكل، من أبناء مدينة دوما شــرق حمافظة 

ريف دمشــق، يبلغ من العمر 25 عاماً، غر متزوج.

مصطفى سالمة

عبد هللا احللبوين

https://drive.google.com/file/d/1r9ze0PRZ3jy6fUs7M2ZAublPAyX2lJJK/view
https://www.sama-tv.net/index.php?id=19774
https://drive.google.com/file/d/1r9ze0PRZ3jy6fUs7M2ZAublPAyX2lJJK/view
https://drive.google.com/file/d/1LDEsc3pm7wor8hHQ2tutiW4OxoyO_oV8/view
https://www.youtube.com/watch?v=LqY3NYJoHyg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1rOGHCoYj3PfIa2cNKE3LhxRNQXk_vTS0/view
https://drive.google.com/file/d/1Xf7rGfgHdy0cudk_kgQTet9taBsLu6gz/view
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اثء: جهات أخرى:
- اإلصاابت:

محزة حممد الفرج
اإلثنــن 2/ متــوز/ 2018 أصيــب جبــروح وكســور يف كلتــا رجليــه، جــراء انفجــار لغــم أرضــي 
على أطراف قرية املتاعية بريف حمافظة درعا الشــرقي، أثناء تغطيته اإلعالمية لنزوح املدنين 
جــراء احلملــة العســكرية الشرســة لقــوات النظــام الســوري علــى املنطقــة، مل نتمكــن مــن حتديــد 
اجلهــة املســؤولة عــن زراعــة اللغــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة – ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر.
محزة، مراسل ومصور لصاحل مؤسسة يقن اإلعالمية، من أبناء منطقة اللجاة بريف حمافظة 

درعا الشرقي، من مواليد عام 1986، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع محــزة1 الــذي أخــران أنَّ حركــة نــزوح كبــرة شــهدهتا حمافظــة درعــا جــراء عمليــات 
القصــف املكثــف جبميــع أنــواع األســلحة: “أثنــاء تغطيــي اإلعالميــة حلركــة النازحــن علــى أطــراف قريــة املتاعيــة بريــف درعــا، 
انفجــر لغــم أرضــي ابلقــرب مــي؛ تســبَّب يف إصابــي يف رجلــي االثنتــن، ومتَّ إســعايف علــى الفــور إىل األردن” يعتقــد محــزة أن 

قــوات النظــام الســوري هــي مــن قامــت بزراعــة اللغــم.

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. 

محزة الفرج

1 عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" يف 22/ متوز/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1sS2CO5r6iaiy6YJIgh0WiNL8HLKWyTHS/view
https://drive.google.com/file/d/1XNsvSVzl3Ht-mOOQ3dytU4sxn4JnlbCG/view
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: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. 

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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