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السبت 2 كانون األول 2017

مقتل إعالمي واحد، وإصابة 
7 آخرين، واعتقال إعالمينَي اثنني، 

حصيلة تشرين الثاين 2017
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: ملخص تنفيذي. 
اثلثاً: تفاصيل التقرير. 

رابعاً: توصيات. 

أواًل: مقدمة: 
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.
لكــن البــدَّ لنــا مــن التذكــر أبمــر 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 اآلاثر اجلانبيــة، وأيضــاً يفقــد 
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة، ونــرى أنــه جيــب احــرتام 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:
“تــرز 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”.

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.
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يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــالن يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة عــن اتفــاق وقــف إطــالق انر شــامل برعايــة روســية - 
تركيــة، وأقــرَّت األطــراف املوقعــة علــى البيــان، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف 
كافــة اهلجمــات املســلحة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري، ومت اســثناء املناطــق العســكرية 

اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(.

تــال اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار 7 جــوالت مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا 
وإيــران كــدوٍل راعيــة لالتفــاق –ُعِقــَد آخرهــا يف 30 - 31/ تشــرين األول/ -2017 انقــَش معظمهــا -إضافــة إىل عــدد 
مــن االتفاقــات احملليــة- ُســبل تثبيــت مناطــق خلفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة 
والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، والســماح بدخــول 

املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق.
ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِّــَز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــا تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة 

مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن.

لكــن علــى الرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار ومــا تِبَعــه مــن اتفاقــات خلفــض الّتصعيــد 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، الــي مل تتوقــف أو تتأثــر حصيلــة ضحاايهــا بتلــك 
االتفاقــات، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للجهــات الضامنــة لتلــك االتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.
يتوجــب علــى الضامــن الروســي االلتــزام ابالتفاقــات املرمــة والضغــط جــدايً علــى حليَفيــه النظاَمــن الســوري واإليــراين لوقــف مجيــع 
أشــكال القتــل والقصــف والتعذيــب حــى املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز، وبــدء اإلفــراج عــن املعتقلــن وهــو امللــف الــذي مل يطــرأ 

عليــه أي حتسُّــن ملمــوس.

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تشرين الثاين اخنفاضاً غر مسبوق يف جممل االنتهاكات املرتكبة حبق اإلعالمين، 
منــذ حزيــران املنصــرم، حيــث وثَّقنــا حادثــة قتــل واحــدة علــى يــد قــوات النظــام الســوري. 
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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 
احــرتام 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.
 

منهجية:
حبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن املواطــن الصحفــي هــو مــن لعــب دوراً مهمــاً يف نقــل ونشــر األخبــار، وهــو 

ليــس ابلضــرورة شــخصاً حيــادايً، 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 التَّوثيــق، عــر الــرواايت املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحــااي، ونشــطاء 
إعالميــن حمليــن، ونعــرض يف هــذا التقريــر 9 شــهادات، 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 معــاانة 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 بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص 
صلبــة، وابلرغــم 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 الضحااي

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


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

كل ذلــك وســط الصعــوابت والتحــدايت األمنيــة واللوجســتية يف الوصــول إىل مجيــع املناطــق الــي حتصــل فيهــا االنتهــاكات، لذلــك 
فإننــا نشــر دائمــاً إىل أن كل هــذه اإلحصائيــات والوقائــع ال مُتثِّــل ســوى احلــد األدىن مــن حجــم اجلرائــم واالنتهــاكات الــي حصلــت. 

اثنياً: امللخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة الضحااي اإلعالميني يف عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى كانــون األول مــن العــام ذاتــه مقتــل 40 مــن الكــوادر 
اإلعالميــة علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

ابء: أبرز االنتهاكات حبق اإلعالميني يف تشرين الثاين:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف تشرين الثاين 2017 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل إعالمي واحد على يد قوات النظام السوري.

- اإلصاابت: سجلنا إصابة 7 إعالمين توزعوا على النحو التايل:
      -  قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 6

      - القوات الروسية: 1

https://drive.google.com/file/d/1xy-pleOT5Jxh6-y9YZoI_1qT28OUYljC/view
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- االعتقال واإلفراج: سجلنا 6 حاالت، توزعت على النحو التايل:  
     - فصائل يف املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتقال واحدة مت اإلفراج عنها. 

     - قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: ســجلنا حالــي إفــراج 
وحالــة اعتقــال واحــدة مت اإلفــراج عنهــا.

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

- أعمال القتل:
حممد خالد الكنج

الــرأس  الثــاين/ 2017 قضــى جــراء إصابتــه بشــظااي يف  األربعــاء 8/ تشــرين 
واخلاصــرة، إثــر ســقوط قذيفــة قصفتهــا مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 
قربــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــن هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل يف 
املعارضــة املســلحة مــن جهــة وقــوات النظــام الســوري مــن جهــة أخــرى، علــى 

جبهــة تــل بليــل بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي.
حممــد، مراســل ومصــور وكالــة إابء التابعــة هليئــة حتريــر الشــام، مــن أبنــاء مدينــة 
خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد عــام 1997، طالــب 

جامعــي – ســنة اثنيــة يف كليــة اهلندســة املدنيــة، أعــزب.
تواصلنــا مــع أنــس الــدايب1 الــذي أفــادان أنَّــه أثنــاء تغطيــة صديقــه حممــد لتقــدم الثــوار علــى جبهــة تــل بليــل أصابتــه قذيفــة مدفعيــة 

النظــام الســوري يف رأســه، وخاصرتــه مــن اخللــف: “اإلصابــة كانــت قاتلــة علــى الفــور”.

حممد الكنج

 1 عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 17/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1Drotiz82iu1S75WdXANhB_hJR8fVyrrQ/view
https://drive.google.com/file/d/1SaQ2GyDDksceUHcMehDUUFkdmSPh79Pt/view
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- اإلصاابت:
علي حامت الشيخ

الثالاثء 7/ تشرين الثاين/ 2017 أصيب بشظية يف الظهر، إثر سقوط قذيفة 
قصفتهــا مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قربــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 

لقصــف ســابق علــى مدينــة ســقبا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق.
علــي، املعــروف بعلــي بكــر، مصــور لــدى مركــز الغوطــة اإلعالمــي، مــن أبنــاء 
بلــدة حــزة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد 1989، حاصــل علــى إجــازة 

مــن كليــة االقتصــاد – جامعــة دمشــق، متــزوج ولديــه طفــل.
أخــران علــي2 أنَّ املدينــة تعرَّضــت يف ذلــك اليــوم لقصــف كثيــف مــن مدفعيــة 
النظــام الســوري: “ســقطت إحــدى القذائــف يف ســاحة اجلمعيــة، أســرعت إىل 
هنــاك لتوثيــق آاثر القصــف ومــا جنــَم عنــه مــن دمــار وضحــااي. بينمــا كنــت 
يف حــي معصــرة الزيــت يف طريــق العــودة إىل مقــر عملــي ألرفــع الفيديوهــات 
ســقطت إحــدى القذائــف خلفــي؛ مــا تســبَّب يف إصابــي بشــظااي يف الظَّهــر؛ 
اســتدعت إســعايف إىل مركــز ســقبا الطــي ومــن مث إىل مشــفى دار الشــفاء 

مبدينــة محوريــة حيــث تلقيــت اإلســعافات”.

حممد خالد احلكيم 
اخلميــس 16/ تشــرين الثــاين/ 2017 ُأصيــب حبالــة اختنــاق، جــراء هجمــة 
لقــوات النظــام الســوري ابلغــازات الســامة، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات 
بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى جبهــة إدارة 

املركبــات مبدينــة حرســتا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق.
حممــد، مصــور لــدى قنــاة أورينــت، مــن أبنــاء مدينــة عربــن شــرق حمافظــة ريــف 
دمشــق، مــن مواليــد عــام 1988، حاصــل علــى الشــهادة االبتدائيــة، متــزوج.

علي الشيخ

 2 عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 17/ 11/ 2017

حممد احلكيم

https://drive.google.com/file/d/1pdSBD8Zfjqljd8U1O6r-YPk6QFZiJDFZ/view
https://drive.google.com/file/d/1cllAZb6c-lec0wDXaiTPR6sflg1r1eB5/view
https://drive.google.com/file/d/1XZCybnVAjwrvf9d6fEGNpzWL-k1HuyGq/view
https://drive.google.com/file/d/10XgxVX3E8U8kwxMxeQ6p3_J84UpLmrz6/view
https://drive.google.com/file/d/1zVxZuIjxla27lwZxr7FKfey7jLS1MHC1/view
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أخــران حممــد3 أنَّــه كان برفقــة ميــان الســيد -مراســل قنــاة أورينــت- يعمــالن علــى تغطيــة االشــتباكات بــن فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة وقــوات النظــام الســوري حــن ابغتتهــم األخــرة إبلقــاء قنابــل حتــوي غــازاً ســاماً قرهبــم: “ســّببت يل الرائحــة شــعوراً 
ابالختنــاق، مث مــا لبثــت أن أصبــت بســعاٍل وحرقــة وامحــرار يف العينــني، أســعفين الثــوار إىل إحــدى النقــاط الطبيــة القريبــة، 

حيــث مســحوا وجهــي مبناديــل معقمــة ووضعــوا يل قنــاع األكســجني”.

ميان خالد السيد
اخلميــس 16/ تشــرين الثــاين/ 2017 أصيــب حبالــة اختنــاق، جــراء هجمــة 
لقــوات النظــام الســوري ابلغــازات الســامة، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات 
بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى جبهــة إدارة 

املركبــات مبدينــة حرســتا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق.
ميــان، مراســل لــدى قنــاة أورينــت، مــن أبنــاء مدينــة عربــن شــرق حمافظــة ريــف 
اثنيــة يف كليــة  ســنة   – جامعــي  طالــب   ،1992 عــام  مواليــد  مــن  دمشــق، 

متــزوج. االقتصــاد، 
علمنــا مــن ميــان 4 أنــه كان علــى بعــد قرابــة 15 مــرتاً مــن قــوات النظــام الســوري علــى جبهــة إدارة املركبــات حــن ألقــوا ابتاهــه 
وصديقــه قنبلــة حتــوي غــازاً ســاماً: “الرائحــة الكريهــة املنبعثــة أثَّــرت علــى رئــي وأصبــت بضيــق تنفــس وامحــرار وحرقــة بعيــيّن، 

ُأصيــب معــي حممــد و14 مــن الثــوار ابألعــراض ذاهتــا، ومتَّ إســعافنا إىل نقطــة طبيــة قريبــة”.

مازن حممد األطرش
اخلميس 16/ تشرين الثاين/ 2017 أصيب حبالة اختناق، جراء هجمة لقوات 
النظام الســوري ابلغازات الســامة، أثناء تغطيته اإلعالمية لالشــتباكات بن قوات 
النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى جبهــة إدارة املركبــات مبدينــة 

حرســتا شــرق حمافظة ريف دمشــق.
مــازن، مراســل ومصــور لــدى وكالــة قاســيون اإلخباريــة، مــن أبنــاء حمافظــة محــص، 
مــن مواليــد عــام 1974، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج ولديــه 4 أطفــال.

ميان السيد

 3 عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 17/ 11/ 2017
 4  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 17/ 11/ 2017

مازن األطرش

https://drive.google.com/file/d/1e8xg_uXFEB4_DRY7R18ArDz253P2c3UX/view
https://drive.google.com/file/d/1ssAfMztxDhXch4w59l2FU7CCPrUjpYeO/view
https://drive.google.com/file/d/1uInrLr0Ryarl6p1ajrP5lZwWAoh3i2t9/view
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تواصلنــا مــع مــازن5 الــذي أخــران أنــه كان برفقــة اإلعالميــن عبــد املنعــم عيســى وضيــاء الشــامي وحممــد اجلزائــري علــى جبهــة إدارة 
املركبــات لتغطيــة االشــتباكات بــن حركــة أحــرار الشــام وقــوات النظــام حــن اســتهدفتهم قــوات النظــام ابلغــاز الســام: “انبعثــت 
رائحــة كريهــة وُأصبــت بضيــق يف التَّنفــس وامحــرار وحرقــة يف العينــني وصــداع، مت إســعايف مــع املصابــني إىل إحــدى النقــاط 

الطبيــة القريبــة”.

ضياء الشامي “مل يفصح عن امسه لدواٍع أمنية” 
اخلميــس 16/ تشــرين الثــاين/ 2017 أصيــَب حبالــة اختنــاق، جــراء هجمــة 
لقــوات النظــام الســوري ابلغــازات الســامة، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات 
بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى جبهــة إدارة 

املركبــات مبدينــة حرســتا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق.
ضيــاء، مراســل ومصــور لــدى وكالــة خطــوة اإلخباريــة، مــن أبنــاء بلــدة النَّشــابية 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1995، طالــب جامعــي – ســنة 

أوىل يف كليــة العلــوم السياســية، أعــزب.
قــال ضيــاء6 للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: “أثنــاء عملــي مــع جمموعــة مــن اإلعالميــني علــى تغطيــة االشــتباكات بــني الثــوار 
والنظــام علــى جبهــة إدارة املركبــات اســتهدفتنا قــوات النظــام بعــدة ذخائــر احتــوت إحداهــا علــى غــاز الكلــور، مل أســتطع 
حتديــد نوعهــا لكثافــة القصــف، ُأصبــت بضيــق يف التَّنفــس وتشــوُّش يف الرؤيــة وســيالن دمــع، وأظنــين فقــدت الوعــي لربهــة”.

عبد املنعم عبد الفتاح عيسى
اخلميــس 16/ تشــرين الثــاين/ 2017 ُأصيــب حبالــة اختنــاق، جــراء هجمــة 
لقــوات النظــام الســوري ابلغــازات الســامة، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات 
بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى جبهــة إدارة 

املركبــات مبدينــة حرســتا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق.
عبــد املنعــم، مصــور مســتقل ومديــر مركــز الغوطــة اإلعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة 
محوريــة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1994، حاصــل علــى 

الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.

ضياء الشامي

عبد املنعم عيسى

5  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 17/ 11/ 2017

6  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 17/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1cQIiFDYMyQbbelJfKkrYQmfPHapW0T5B/view
https://drive.google.com/file/d/1RLEF06WptikE0Nme2G7Omg1fGu3JGCeG/view
https://drive.google.com/file/d/170BMVfvcueDs7r8O18q3EPlN_HGy_WT6/view
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ــد أنَّــه قرابــة الســاعة الســابعة والنِّصــف صباحــاً وبينمــا كان برفقــة 4 إعالميــن علــى جبهــة إدارة  تواصلنــا مــع عبــد املنعــم7 الــذي أكَّ
املركبــات ســقطت قرهبــم قذائــف وقنابــل يدويــة محلــت إحداهــا غــازات ســامة: “انبعثــت منهــا رائحــة كريهــة أصابتــين ابالختنــاق 

ومت إســعايف إىل نقطــة طبيــة قريبــة”.

ابء: القوات الروسية:
- اإلصاابت:

عبد اجمليد حسني احللي
اإلثنــن 13/ تشــرين الثــاين/ 2017 ُأصيــَب برضــوض يف معظــم أحنــاء جســده 
وخــدوش يف الــرأس والظهــر والقدمــن، جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد 
أنــه روســي صاروخــاً علــى أحــد األبنيــة، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة جملــزرة تســبب هبــا 
الطــران ذاتــه يف ســوق مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، الــي ختضــع 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
عبــد اجمليــد، مصــور مســتقل، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1986، 

حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة اإلعــالم، متــزوج ولديــه أطفــال.
لــدى تواصلنــا مــع عبــد اجمليــد8 أخــران أن الطــران الروســي قصــف ســوق املدينــة ُمتســبباً يف جمــزرة كبــرة: “صعــدُت أحــد األبنيــة 
القريبــة مــن موقــع القصــف ألصــوِّر اجملــزرة، لكــنَّ الطــران عــاود الكــرة وقصــف البنــاء الــذي كنــت فيــه، ســقطُت مــن الطابــق 
الثــاين وُأصبــت برضــوض يف معظــم أحنــاء جســدي، وجــراح وخــدوش يف رأســي وظهــري وقدمــّي، مت إســعايف علــى الفــور إىل 
مشــفى ابب اهلــوى علــى احلــدود الســورية - الرتكيــة، حيــث تلقَّيــُت اإلســعافات الالزمــة” أضــاف عبــد اجمليــد أنَّ القصــف يف 
ذلــك اليــوم تســبب يف مقتــل عشــرات املدنيــن وإصابــة أكثــر مــن 100 مــدين، كمــا تســبب بدمــار كلٍّــي للســوق وخمفــر شــرطة 

األاترب احلــرة.

عبد اجمليد احلليب

 7 عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 18/ 11/ 2017

 8  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 23/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/13Fs_DyZi3gdPHDiQMI4T6wkPMvkG2-aN/view
https://drive.google.com/file/d/1__YBec_iD6X7al253q5zxt--pQLolbQ-/view
https://drive.google.com/file/d/1Dha9-N6kATzh-T2qqPCpH6etBnacRXb3/view
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اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
- االعتقال واإلفراج: 

حسن عبد العزيز احمليميد
األربعــاء 1/ تشــرين الثــاين/ 2017 اختطفتــه عناصــر مســلحة تنتمــي حلركــة نــور 
الديــن الزنكــي مــن مــكان وجــوده يف بلــدة قبتــان اجلبــل بريــف حمافظــة حلــب 
الغــريب، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، يــوم الســبت 25/ تشــرين الثــاين/ 2017 

أفرجــت عنــه.
حســن، إعالمــي لصــاحل مديريــة الرتبيــة والتعليــم احلــرة يف حمافظــة حلــب، مــن أبنــاء 

مدينــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً.

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(:
- االعتقال واإلفراج:

أبو تيم احللي “مل ُيصّرح عن امسه لدواٍع أمنية” 
اإلثنــن 2/ تشــرين األول/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوات اإلدارة 
الذاتيــة لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا علــى الطريــق الواصــل 
بــن ريــف حمافظــة حلــب الغــريب وريــف حلــب الشــمايل، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز 
االحتجاز التَّابعة هلا يف مدينة عفرين بريف حمافظة حلب الشمايل، يوم اخلميس 

2/ تشــرين الثــاين/ 2017 أفرجــت عنــه.
 أبو تيم، مراسل وكالة مسارت، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1994  

أخــران أبــو تيــم9 أّن اعتقالــه كان إثــَر تقريــر كيــدي، حيــث أوقفــَه عناصــر حاجــز الغزيويــة بينمــا كان متوجهــاً مــن حمافظــة إدلــب 
إىل مدينــة عفريــن، واعتقلــوه إثــَر “تفييــش” امســه وتفتيــش هاتفــه احملمــول -الــذي عثــروا فيــه علــى صــور حيمــل يف بعضهــا الســالح 
ويف أخــرى كامرتــه، وصــوراً ملنــازل مدمــرة-: “جــاءت دوريــة ونقلتــين إىل أحــد مراكــز االحتجــاز يف عفريــن، ووضعــوين 5 
أايم يف منفــردة مث يومــني يف اجلماعــي، مث أخــذوين إىل غرفــة التحقيــق ووجهــوا إيلَّ األســئلة حــول صــور يل عثــروا عليهــا يف 
هاتفــي احملمــول أظهــر فيهــا حامــاًل الســالح فأخربهتــم أهنــا قدميــة وأنــين أعمــل مــع مجعيــة خريــة. وبعــد 3 أايم نُقلــُت إىل 
ســجن روجــو )املعــروف ابلســجن األســود( وأمضيــت 5 أايم يف زنزانــة منفــردة، خضعــت يف أثنائهــا للتحقيــق، مثّ نقلــوين إىل 
مهجــٍع يضــمُّ 30 شــخصاً أمتمــت فيــه شــهراً علــى اعتقــايل مل أتعــّرض فيــه للضــرب أو اإلهانــة أبــدًا، أعــادوا إيّل حاجيــايت 

ونقلــوين إىل احلاجــز حيــث أخــربوين أنــيّن مطــرود مــن املقاطعــة وأطلقــوا ســراحي”.  

حسن احمليميد

أبو تيم احلليب

 9 عر تطبيق الواتساب بتاريخ 3/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1KLi2O3lQflU7JUwfZDtpbd0aCOmx-ys0/view
https://drive.google.com/file/d/1AfCONJYx_neI8uCjCJ7JOWEEF9YwZlra/view
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برزان حسني
اجلمعــة 10/ تشــرين الثــاين/ 2017 أفرجــت عنــه قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن 
أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة 
الشــمايل، ُنشــر إىل أنَّ هــذه القــوات اعتقلــت بــرزان يــوم الســبت 13/ أاير/ 

2017
بــرزان، مراســل برانمــج أرك الــذي يُعــرض علــى قنــاة زاغــروس الفضائيــة، مــن أبنــاء 

بلــدة معبــدة بريــف حمافظــة احلســكة الشــرقي.

حجي املسواط 
األحــد 12/ تشــرين الثــاين/ 2017 أفرجــت عنــه قــوات اإلدارة الذاتيــة، ُنشــر 

إىل أنــه معتقــل لديهــم منــذ اإلثنــن 31/ متــوز/ 2017.
حجي، رئيس جلنة الصحفين يف حمافظة احلسكة ومدير مكتب صحيفة الفرات 

الرمسية، من أبناء قرية تل تشرين بريف مدينة الدرابسية مشال حمافظة احلسكة.  

رابعاً: 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 عر إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 

برزان حسن

حجي املسواط

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q18wMGVMNTB6ZGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S0Mwd2pHWW1XMk0/view
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إىل الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وعــدا ذلــك فســوف يُقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــن 

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

املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــر 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
خالــص العــزاء لــذوي الضحــااي، وكل الشــكر والتقديــر ألهــايل وأصدقــاء اإلعالميــن الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل فّعــال يف 

هــذا التقريــر. 
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