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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص آذار 2018.
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 السوري تربَّع على عرش مرتكيب اجلرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إىل 83 %، حيث عمَد 
بشــكل ممنهــج إىل حماربــة النشــاط اإلعالمــي، وارتكــب يف ســبيل ذلــك مئــات االنتهــاكات حبــق الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن 
من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ حماوالً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له اجملتمع الســوري من انتهاكات حلقوق اإلنســان، وطمس 

اجلرائــم املرتكبــة حبــق املواطنن 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( حســب التَّصنيــف العاملــي حلريــة الصحافــة لعــام 2017، 
الــذي نشــَرته منظمــة مراســلون بــال حــدود، واعتــَرت املنظمــة ذاهتــا أّن ســوراي أكثــر دول العــامل فتــكاً حبيــاة الصحفيــن.

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/reports/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map
https://rsf.org/ar/reports/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map
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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 )الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن( يف آذار 2018 علــى 

يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة.

تُعــرِّف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املواطــن الصحفــي أبنَـّـه كل مــن لعــب دوراً مهمــاً يف نقــل ونشــر األخبــار، وهــو ليــس 
ــالح وُيشــارك  ابلضــرورة شــخصاً حيــادايً، كمــا يُفــرض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي ولكــن عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي السِّ
بصورة مباشــرة يف العمليات القتالية اهلجومية، تســقط عنه صفة املواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العســكري متاماً. 

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 8 شــهادات 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 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح  أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

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 آذار 2018:
الحظنا يف هذا الشــهر أنَّ الكوادر اإلعالمية يف الغوطة الشــرقية بريف دمشــق هم األكثر تعرُّضاً لالنتهاك على يد قوات النظام 
الســوري وحلفائــه للشــهر الثــاين علــى التــوايل، حيــث تصــدَّرت قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه بقيــة األطــراف بقتلهــا 80 % مــن 

حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة الكليــة، مجيعهــم يف الغوطــة الشــرقية.
 

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

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى نيســان مــن العــام ذاتــه مقتــل 10 مــن الكــوادر اإلعالميــة 
علــى يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، توّزعــت شــهرايً علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1a7-lpHhCr1LgR_37S1AVQioYDV9eGlO2/view
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ابء: حصيلة االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف آذار 2018:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف آذار 2018 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 من الكوادر اإلعالمية توزَّعوا على النحو التايل:

- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 4 
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 1

- اإلصاابت: سجَّلنا إصابة 3 من الكوادر اإلعالمية توزَّعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 1

- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(: 1
- جهات أخرى: 1

- االعتقال واإلفراج: سجلنا حادثة اعتقال متَّ اإلفراج عنها على يد جهات أخرى.

انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجَّلنا حادثة اعتداء واحدة على يد قوات النظام السوري. 

https://drive.google.com/file/d/1pkj544uFuoCbUrl9ZrsB3j6tFSO8atQM/view
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رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، املليشيات احمللية، املليشيات الشيعية األجنبية(: 

- أعمال القتل: 
حممد احلنش 

اجلمعــة 9/ آذار/ 2018 قضــى جــراء إصابتــه بشــظااي يف الــرأس والظَّهــر، إثــر قصــف 
دابابت اتبعة لقوات النظام السوري قذيفة قرب مكان وجوده يف بلدة الرحيان يف الغوطة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــن جيــش 

اإلســالم –أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة- وقــوات النظــام الســوري يف البلــدة. 
حممد، إعالمي لدى جيش اإلسالم، من ذوي االحتياجات اخلاصة )أصم وأبكم(، من 

أبناء مدينة دوما يف الغوطة الشرقية، من مواليد أاير 1998، أعزب.
ــَم مــن ذويــه  تواصلنــا مــع اإلعالمــي مؤيــد احلنــش1 ابــن عــم حممــد الــذي أفــادان أنــه َعِل
أنَّ حممــد ُأصيــب قرابــة الســاعة السادســة صبــاح 9/ آذار أثنــاء تغطيتــه االشــتباكات 
علــى جبهــة بلــدة الرحيــان: “أصيــب حممــد يف الــرأس والظهــر بشــظااي قذيفــة أطلقتهــا 
إحــدى دابابت قــوات النظــام، ومت إســعافه مباشــرة إىل نقطــة طبيــة قريبــة اتبعــة 

جليــش اإلســالم، حيــث تــويف هنــاك متأثــراً جبراحــه”.

أمحد بشري محدان
األربعــاء 14/ آذار/ 2018 قضــى أمحــد جــراء إصابتــه بشــظااي عــدة يف معظــم أحنــاء 
جســده، إثــر قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال 
يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً علــى منزلــه يف بلــدة محوريــة يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

حممد احلنش

أمحد محدان

1  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 16/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/u/1/d/1TAGqT1SEgVG5XVRVucycwMhmfjZB4PnU/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1IpSB-f7gyI3ln5z3KHtmq2sUWASl1b4R/view
https://drive.google.com/file/d/1IGvFqudbLhanG2L_2ma16BHTn9HFgfzX/view
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أمحــد، عضــو مكتــب محوريــة اإلعالمــي، وعضــو مركــز الغوطــة اإلعالمــي، إضافــة ملشــاركته يف مقاطــع متثيليــة مصــوَّرة، مــن أبنــاء 
بلــدة محوريــة، مــن مواليــد 5/ كانــون األول/ 1992، طالــب يف معهــد الصحافــة واإلعــالم يف أكادمييــة مســار يف الغوطــة 

الشــرقية، متــزوج ولديــه طفلــة.
أخران الناشــط اإلعالمي حممد أمين2 أنَّ الطران احلريب قصف منزل زميله أمحد قرابة الســاعة العاشــرة من صباح األربعاء 14/ آذار: 
“ســقط الصاروخ يف حديقة املنزل قرب أمحد؛ ما تســبب يف مقتله جراء شــظية قاتلة يف رأســه إضافة إىل الشــظااي اليت أصابت 

كامــل جســده. عصــر ذلــك اليــوم أخــرين أصدقائــي الذيــن كانــوا يف املنطقــة بوفــاة أمحــد وإصابــة والــده أيضاً”.

عبيدة عبد الواحد
األربعــاء 21/ آذار/ 2018 قضــى جــراء إصابتــه بشــظااي يف الــرأس والصــدر، إثــر 
قيــد  يــزال  الروســي )ال  الســوري/  النظــام  لقــوات  اتبــع  اجلنــاح  قصــف طــران اثبــت 
التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ وســط بلــدة عــن ترمــا يف الغوطــة الشــرقية 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لقصــف ســابق علــى املــكان ذاتــه 
يف البلــدة، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.
عبيــدة، املعــروف بعبيــدة أبــو عمــر، انشــط إعالمــي مســتقل، ومراســل وكالــة داماســكي 
أبنــاء حــي جوبــر شــرق مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 1995،  اإلعالميــة، مــن 

حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.
اإلعالمــي قصــي نــور3 -أحــد أصدقــاء عبيــدة- أخــران بتفاصيــل مــا حــدث نقــاًل عــن اإلعالمــي غيــث أبــو قصــي الــذي كان 
برفقــة عبيــدة يف منزلــه وقــت اهلجــوم، الــذي شــنَّه طــران حــريب بـــ 3 صواريــخ شــديدة االنفجــار علــى الســوق الشــعيب وســط بلــدة 
عــن ترمــا قرابــة الســاعة العاشــرة، فســارعا إىل الســوق لتغطيــة احلــدث: “عقــَب وصوهلــم بدقيقتــني شــنَّ الطــريان احلــريب غــارة 
اثنيــة علــى املوقــع ذاتــه فُأصيبــا ومتَّ نقلهمــا إىل إحــدى النقــاط الطبيَّــة؛ حيــث فــارق عبيــدة احليــاة بســبب إصابتــه البليغــة 
يف الــرأس والصــدر، أمــا غيــث فإصابتــه كانــت طفيفــة” أضــاف قصــي أنــه كان يف مدينــة عربــن حلظــة وقــوع احلادثــة لكنــه عــاد 
مباشــرة إىل املوقــع: “املشــهد هنــاك كان مروعــاً فالدمــار والــركام يف كل مــكان وحصيلــة اإلصــاابت كان كبــرية ومتفاوتــة، 

شــاهدت العديــد مــن األطفــال الذيــن ُأصيبــوا حبــروق وحــاالت بــر أيضــًا”.

عبيدة عبد الواحد

2  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 15/ آذار/ 2018

3  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 22/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1gbgq4Bb6odCjT7HpXotAo3Di0WHySMTP/view
https://drive.google.com/file/d/1DiT3PaSUeAxfSTcLIYTKljUtBkKOPaBm/view
https://drive.google.com/file/d/1wG8QEs1e5ZENLfo1IaGxJCESef4SLVS8/view
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صهيب بشر عيون
األربعاء 21/ آذار/ 2018 قضى صهيب جراء إصابته بشظااي يف البطن والرجلن، 
إثــر قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف مدينــة دومــا يف الغوطــة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.
لــدى منظومــة شــام  الــراء، انشــط إعالمــي، يعمــل مصــوراً  صهيــب، املعــروف أبيب 
اإلســعافية، مــن أبنــاء مدينــة دومــا، مــن مواليــد 16/ آذار/ 1998، حاصــل علــى 

أعــزب. اإلعداديــة،  الشــهادة 
أخــران اإلعالمــي وائــل الطويــل4 أحــد أصدقــاء صهيــب أنَّــه ُأصيــب أثنــاء عملــه بعيــار انري أطلَقــه أحــد األشــخاص خطــًأ عليــه، 
وبينمــا كان يتــم إســعافه إىل مشــفى محــدان ســقطت قذيفــة مدفعيــة النظــام علــى البنــاء املقابــل للمشــفى وأصابــت شــظاايها اجلــزء 
الســفلي مــن جســم صهيــب: “تســبَّبت الشــظااي يف مقتــل صهيــب علــى الفــور ومت تشــيِّيعه إىل املقــرة القريبــة مــن املســلخ” 

أضــاف وائــل أنَّ احلادثــة وقعــت قرابــة الســاعة 12:30 مــن يــوم 21/ آذار.

- اإلصاابت: 
عبد القادر طالب املنصور 

الســبت 10/ آذار/ 2018 أصيــب عبــد القــادر بشــظااي يف الوجــه، جــراء قصــف رامجــة 
صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف حاجــز قريــة املصاصنــة بريــف حمافظــة 
محــاة الشــمايل الغــريب صاروخــاً علــى األراضــي الزراعيــة شــرق بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة 

محــاة الشــمايل الغــريب، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
عبــد القــادر، املعــروف بعبــادة احلمــوي، إعالمــي لــدى مشــفى اللطامنــة اجلراحــي، طالــب 
يف قســم الفيــزايء – كليــة العلــوم يف جامعــة تشــرين، عــازب، يبلــغ مــن العمــر 29 عامــاً.

صهيب عيون

عبد القادر املنصور

4  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 25/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1EWyb1algJ-r0gF9KRQXQ9hgdbpxB1dF6/view
https://drive.google.com/file/d/1dQxpXyBMncXxerasu64Z8PmI1AVr0Zdj/view
https://drive.google.com/file/d/1TNwsVEm4N4b_muCpdmdIqP9axKfhltVn/view
https://drive.google.com/file/d/1JSnC4JsjZo0st6q2_A9_EO581-_61Y_e/view
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أخــران عبــد القــادر5 أنَّ بعــض املزارعــن ُأصيبــوا بقذيفــة مدفعيــة أطلقتهــا رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري علــى إحــدى املــزارع 
ــة وإســعاف املصابــني، لكــن قذيفــة  ــة احلادث ــاك لتغطي القريبــة مــن مدينــة اللطامنــة قرابــة الســاعة 08:00: “توجَّهــت إىل هن
اثنيــة ســقطت قــريب؛ مــا تســبَّب جبــراح متفرقــة يف جســمي وإصــاابت خفيفــة يف العــني اليمــى إضافــة إىل إصابــيت يف الفــكِّ 

العلــوي وفقــدان بعــض األســنان، والزلــت أخضــع للعــالج حــى اآلن”.

- انتهاكات أخرى حبق اإلعالمين: 
املكتب اإلعالمي املوحَّد يف عربني

اخلميس 22/ شباط/ 2018 ألقى طران النظام السوري املروحي برميالً متفجراً جوار املكتب اإلعالمي املوحد يف مدينة عربن 
يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء املكتب وتلف يف معداته )حاسوبن – 5 كامرات 
ــدوا لنــا احلادثــة،  تصويــر(، وخروجــه عــن اخلدمــة، اخلميــس 8/ آذار/ 2018 متكنَّــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكَّ
ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-. 

ابء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
- أعمال القتل:

حسن علي بدران
اخلميــس 8/ آذار/ 2018 نَعــت وكالــة ســاان وجهــات إعالميــة مواليــة للنظــام الســوري مقتلــه علــى يــد فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة أثنــاء تغطيتــه االشــتباكات بــن قــوات النظــام الســوري “الرديفــة” وتلــك الفصائــل علــى جبهــة احملمديــة يف الغوطــة 

الشــرقية، مل نتمكــن حــى حلظــة إعــداد التقريــر مــن حتديــد الســالح الــذي تســبب يف مقتلــه وحجــم إصابتــه.

اتء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(:
- اإلصاابت: 

وحيد فؤاد قرنفل
الســبت 10/ آذار/ 2018 أصيــب وحيــد بشــظااي وحــروق يف الوجــه ومناطــق عــدة يف جســمه، جــراء انفجــار لغــم أرضــي 
زرعتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( علــى الطريــق الواصــل 
بــن قريــة الطفلــة وقريــة علــي مقــداد بريــف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، وذلــك قــرب ســيارة كان يســتقلها أثنــاء 
إســعافه شــخصاً ُأصيــب ابنفجــار لغــم أيضــاً يف املنطقــة ذاهتــا، خيضــع الطريــق الواصــل بــن قريــة طفلــة وقريــة علــي مقــداد لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

5  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب

https://www.youtube.com/watch?v=sMUdynZVXwo&feature=youtu.be
https://www.sana.sy/?p=723372
https://drive.google.com/file/d/1svvwtHGjYYa5Mxn-NQv1rPz9CUM7xM2n/view
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وحيــد، إعالمــي يف الفيلــق األول –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-، مــن أبنــاء قريــة إبــن مسعــان بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، 
مــن مواليــد 5/ آذار/ 1997، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.

ــد لنــا وحيــد6 إصابتــه: “مــا بــني الســاعة التاســعة والعاشــرة مــن صبــاح 10/ آذار  أكَّ
وبينمــا كنــت أغطــي اقتحــام اجليــش لقريــة الطفلــة واشــتباكه مــع القــوات الكرديــة 
الــيت ُتســيطر عليهــا، أُبلغنــا إبصابــة أحــد املقاتلــني يف اجلهــة الشــرقية للقريــة ابنفجــار 
لغــم أرضــي، توجَّهــت إىل هنــاك برفقــة أحــد األشــخاص، ومحلنــا املصــاب الفاقــد 
لوعيــه بســيارة وتوجهنــا بســرعة عــر الطريــق الواصــل بــني قريــيت طفلــة وعلــي مقــداد 
إلســعافه” أضــاف وحيــد أنَّ لغمــاً مزروعــاً علــى الطريــق انفجــر قــرب الســيارة: “استشــهد 
كل مــن املصــاب والشــاب الــذي كان برفقــيت بينمــا ُأصبــت بشــظااي يف مجيــع أحنــاء 
جســدي ووجهــي، إضافــة إىل حــروق متعــددة، متَّ إســعايف مباشــرة بعــد اإلصابــة 
إىل نقطــة طبيــة داخــل األراضــي الركيــة لتلقــي اإلســعافات األوليــة، ويف اليــوم ذاتــه 

أعــادوين إىل مشــفى يف مدينــة مــارع لتلَّقــي العــالج”.

اثء: جهات أخرى:
- اإلصاابت: 

قصي صالح خطيب
اخلميــس 29/ آذار/ 2018 ُأصيــب قصــي بطلــق انري يف الصَّــدر، جــراء االشــتباكات 
بــن هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــن جبهــة فتــح الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة( 
وجبهــة حتريــر ســوراي –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-، يف املنطقــة الواصلــة بــن قريــي 
بســطرون وتقــاد بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، أثنــاء توجُّهــه إىل قريــة كفــر محــرة بريــف 

حمافظــة حلــب الشــمايل.
قصــي، انشــط إعالمــي يف مركــز إدلــب اإلعالمــي، وأحــد كــوادر هيئــة ســاعد اخلريــة، مــن 

أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد 22/ أيلــول/ 1994.

وحيد قرنفل

قصي خطيب

6  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 12/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1LWAsc0UyJ_gHOJdbuX9nKnwxSyoBBnze/view
https://drive.google.com/file/d/1GlxK7rCoUdJQY7tyZkkjnDuD0PcHoLrY/view
https://drive.google.com/file/d/1WV8uBAyZ28ixQidVRPZ_jThQx5wz9f3O/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1VO8h7pjMrgpaht1AANwBoxm-nWf3yDOI/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1b2W2umlYfwegvuA9xk3EBb14dlDHO8og/view
https://drive.google.com/file/d/1l0dslMYOz1xYKB22fmWQ6nF_quhPZg7q/view
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تواصلنــا مــع اإلعالمــي قصــي7 الــذي أخــران أنـّـه يف أثنــاء عمليــات جتهيــز بيــوت إليــواء مهجــري الغوطــة الشــرقية إىل ريــف حلــب 
كان عليــه التَّوجــه إىل بلــدة كفــر محــرة، فســلك طريقــاً خمتصــراً مــروراً بقريــة تقــاد اخلاضعــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام فقريــة بســطرون 
اخلاضعــة لســيطرة فصيــل نــور الديــن الزنكــي، وقــد واجــه ســاتراً ترابيــاً عنــد مدخلهــا: “فجــأة بــدأ إطــالق النــار علــي، ومل أعــرف 
مصــدره فــأان يف منطقــة تقــع بــني فصيلــني متحاربــني، حاولــت رفــع يــدي معلنــاً أنــي شــخص مــدين، لكــن رصاصــة اخرقــت 
ــار وطلــب مــي  الســيارة الــيت أســتقلها، ودخلــت يف صــدري، فنزلــت مــن الســيارة وبــدأت ابلصــراخ فتوقــف إطــالق الن
فصيــل نــور الديــن الزنكــي القــدوم إليهــم وقامــوا إبســعايف إىل مشــفى اهلــدى يف بلــدة حــور، حيــث مت إخــراج الطلــق النــاري، 

الــذي اخــرق جســدي مــن جهــة القلــب ملســافة 2 ســم، ومــن مث نقلتــي ســيارة إســعاف اتبعــة هليئــة ســاعد إىل املنــزل”.  

- االعتقال واإلفراج:
فادي وحيد قرقوز

الســبت 8/ نيســان/ 2017 اعتقلتــه قــوات األمــن العــام اللبنــاين يف بلــدة عرســال 
بعــد توجهــه إليهــم الســتخراج بطاقــة الجــئ مُتكِّنــه مــن مغــادرة املخيــم الــذي يقطنــه يف 
عرســال والذهــاب إىل منطقــة أخــرى، إثــر تعرُّضــه لالعتــداء ابلضَّــرب وســلب هاتفــه 
احملمــول يف خميمــات عرســال احلدوديــة يف لبنــان، مــن قبــل أشــخاص جمهولــن، ويف يــوم 

الســبت 31/ آذار/ 2018 أفرجــت عنــه.
مدينــة  اإلعالمــي يف  املركــز  لــدى  إعالمــي،  ســوين، انشــط  بفــادي  املعــروف  فــادي 
القصــر، وقنــاة أورينــت، مــن أبنــاء مدينــة القصــر بريــف حمافظــة محــص اجلنــويب، مــن 

.1985 عــام  مواليــد 
أخــران اإلعالمــي فــادي8 أن األمــن العــام اللبنــاين اعتقلــه يف 8/ نيســان/ 2017 يف بلــدة عرســال يف لبنــان لــدى ذهابــه إىل 
مقّرِهــم الســتخراج بطاقــة الجــئ ُتســهِّل تنقلــه يف لبنــان إثــر تعرُّضــه للضــرب وســلب معداتــه اإلعالميــة مــن قبــل جمهولــن يف منطقــة 
عرســال: “بعــد اعتقــايل مت حتويلــي إىل مدينــة بــريوت حيــث تنقلــت بــني عــدة فــروع حتقيــق وتعرَّضــت خالهلــا جلميــع أنــواع 
التعذيــب والضــرب؛ مــا أجــرين علــى االعــراف أبمــور مل أفعلهــا، ومت إيداعــي يف ســجن عســكري أتديــي مــدة 21 يومــاً 
طيلــة أايم التحقيــق” أضــاف فــادي أنَّ هــذا الســجن يفتقــد ألبســط مقومــات احليــاة. “بقيــت حمتجــزاً 11 شــهراً ونصــف بتهمــة 
اإلرهــاب لصــاحل تنظيــم داعــش، ومــن مث أصــدرت احملكمــة العســكرية حكمهــا بســجي ملــدة عــام قضائــي )أي 9 أشــهر 

حســب قانــون الدولــة اللبنانيــة(”.

فادي قرقوز

7  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 1/ نيسان/ 2018

8  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 1/ نيسان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1SPGf2EkXm665Lp9H8gEyNR26E2mv7Qii/view
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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. 

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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