مقتل  4إعالميين ،وإصابة إعالمي
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تتفوق على بقية
قوات النظام السوري َّ
األطراف يف قتل اإلعالميني
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

المحتوى:

أوالً :مقدمة.

ثانياً :ملخص تنفيذي.

ثالثاً :تفاصيل التقرير.

رابعاً :توصيات.

أوالً :مقدمة:

العمــل اإلعالمــي يف ســوريا يســر مــن ســيئ إىل أسـوأ 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 اإلعالميــن البــارز يف احلـراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح ،تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
وبشــكل شــهري بإصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.
ـض النظــر
لكــن البـ َّـد لنــا مــن التذكــر بأمــر مهــم ،وهــو أن الصحفــي يُعتــر شــخصاً مدنيـاً حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين بغـ ِّ

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 ،وأيضـاً يفقــد
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة ،ونــرى أنــه جيــب احـرام اإلعالميــن سـواء 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 خيطـاً مــن اجلرائــم املتنوعــة الــي حتــدث يوميـاً،
ومن هذا املنطلق فإننا نســجل يف معظم تقاريرنا الشــهرية اخلاصة باإلعالميني انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
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شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن ( /4 – 3أيــار )2017 /اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــن
ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيـران كـ ٍ
ـدول راعيـ ٍـة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ،واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع مناطــق
خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف  /6أيــار ،2017 /حــدَّد االتفــاق  4مناطــق رئيســة خلفــض التصعيــد
يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا (أج ـزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة) ،ومشــال حمافظــة محــص ،والغوطــة الشــرقية ،وأج ـزاء

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 النازحــن إىل تلــك املناطــق.

عمان بني كل من روسيا والواليات املتحدة األمريكية
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت يف أيار 2017 /يف العاصمة األردنية َّ

ئيســن األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشـرين الكــرى يف هامبــورغ
واألردن ،عــن إعــان كل مــن الر َ

التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا ،يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء ،علــى أن يدخــل
ـص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح
االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم األحــد  /9متــوز .2017 /نـ ّ

بدخــول املســاعدات اإلنســانية ،إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــن األط ـراف املتنازعــة (ق ـوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن
جهــة ،وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة) علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القـوات الروســية بالتِّنســيق مــع
األمريكيــن واألردنيــن.
مثّ عُقــدت يف متــوز وآب  2017اتفاقيــات حمليــة أخــرى ،كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة فيهــا مــن
جهــة ،وأفـراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة ،واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل يف املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل ،لكـ َّـن هــذه
االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية ،كمــا مل تنشــرها فصائــل املعارضــة املســلحة ،عــدا فصيــل

وورد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم الصريــح،
فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نـ َّ
ـص االتفــاق علــى موقعــه الرمســيَ ،
ويف ذلــك خلــل كبــر ،ويبــدو َّ
كل ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات أو تبعــات
أن َّ
قانونيــة أو سياســية الحقــة.

يــوم الســبت  /22متــوز 2017 /أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام
املفاوضــات بــن أفـراد عســكريني روس مــن جهــة ،وبــن فصيــل جيــش اإلســام مــن جهــة ثانيــة ،يف العاصمــة املصريــة القاهــرة،
علــى أن يدخــل االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ يف الســاعة  12:00مــن اليــوم ذاتــه .ويــوم األربعــاء  /16آب 2017 /وقّــع ممثــل عــن

ـص علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقـاً ينـ ُّ

يف الغوطــة الشــرقية ،علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  21:00مــن يــوم اجلمعــة  /18آب.2017 /
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اإلثنــن  /31متــوز 2017 /يف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة

اجلنــويب بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثـاً باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن للنظــام الســوري
ـب دخــول االتفــاق
علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم اخلميــس  /3آب .2017 /وعقـ َ

حي ـَِّـز التَّنفيــذ انع َقـ َـد اجتماعــان بــن 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 خلفـ ِ
ـض الَّتصعيــد ،الــي أبــدت بعــض فصائــل املعارضــة حتفُّظهــا عليهــا.
مشلــت أهـ ُّـم بنــود االتفاقَــن األخرييــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــن األط ـراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق
اج عــن
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام -والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفـر َ

مـ َـل اهتمــام ُك ِّل طَـ َـرف.-املعتقلــن َ

ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حي ـَِّـز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــذه االتفاقــات تراجعـاً ملحوظـاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل

القتــل ،مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار  2011حــى 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 إطــاق النــار ،وخاصــة جرائــم القتــل
خــارج نطــاق القانــون ،واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب ،وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقف ـاً إلطــاق النــار

فــوق الطاولــة نوعـاً مــا ،أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات -أن يلحظَهــا فهــي

مــا زالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.

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

الســماح بدخول املســاعدات اإلنســانية.
تركية ،إيرانية) ملراقبة االتفاق ،و َّ

يف  /19أيلــول بــدأت قـوات احللــف الســوري  -الروســي محلــة عســكرية ُمكثَّفــة علــى حمافظــة إدلــب إثــر إعــان هيئــة حتريــر الشــام
مدعومــة بعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة (احلــزب اإلســامي الرتكســتاين ،وجيــش العــزة ،وجيــش النخبــة) عــن معركــة أطلقــت عليهــا

اســم “يــا عبــاد اهلل اثبت ـوا” يف مشــال شــرق حمافظــة محــاة فاســتولت علــى عــدة قــرى اســتعادت ق ـوات النظــام الســوري مدعومــة
بالقـوات الروســية الســيطرة عليهــا يف اليــوم ذاتــه .وقــد أصدرنــا تقريـراً يوثــق أبــرز االنتهــاكات يف األســبوع األول مــن احلملــة ،مث
وســعت هــذه القـوات محلتهــا فشــملت ريفــي حمافظــة حلــب ومحــاة ،والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق.
َّ
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دام
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف أيلــول عــودة قـوات النظــام الســوري إىل سياســة قتــل اإلعالميــن بعــد توقــف َ
شــهرينُ ،متصــدرة بقيــة األطـراف يف هــذا الشــهر بقتلهــا إعالميَــن اثنــن .كمــا اســتعادت القـوات الروســية دورهــا يف قتلهــم بعــد
ـتمر هيئــة حتريــر الشــام يف سياســة قمــع اإلعالميــن واعتقاهلــم يف
دام  5أشــهر فقتلــت إعالمي ـاً يف حمافظــة إدلــب .تسـ ُّ
توقــف َ

املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا للشــهر الثالــث علــى التـوايل ،كمــا ســجلنا ارتفاعـاً غــر مســبوق يف عــام  2017حلصيلــة االعتقــاالت

حبــق الكـوادر اإلعالميــة علــى يــد قـوات اإلدارة الذاتيــة.

تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والس ـريع إلنقــاذ مــا ُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف

وتــدد إدانتهــا جلميــع االنتهــاكات حبــق حريــة العمــل اإلعالمــي ونقــل احلقيقــة مــن أي طــرف كان ،وتؤكــد علــى ضــرورة
ســورياُ ،

احـرام حريــة العمــل اإلعالمــي ،والعمــل علــى ضمــان ســامة العاملــن فيــه ،وإعطائهــم رعايــة خاصــة ،مــع حماســبة املتورطــن يف
االنتهــاكات حبــق الصحفيــن والناشــطني اإلعالميــن ،وعلــى اجملتمــع الــدويل متمث ـاً مبجلــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف محايــة

املدنيــن واإلعالميــن يف ســوريا.
منهجية:

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

ليــس بالضــرورة شــخصاً حياديـاً ،كمــا يُفــرض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي.

عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي الســاح ويُشــارك بصــورة مباشــرة يف العمليــات القتاليــة اهلجوميــة ،تســقط عنــه صفــة املواطــن
الصحفــي ،وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل العســكري متام ـاً.

قــد يتطــرق التقريــر إىل حـوادث ال نعتقــد أهنــا تُشـ ِّـك ُل خرقـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،لكننــا نوردهــا لتســجيلها ضمــن احلـوادث

الــي تســببت يف خســائر يف األرواح البشـرية ،حــى لــو كانــت ضمــن اجملــال الــذي يُتيحــه القانــون الــدويل اإلنســاين.
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تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق ،عــر الروايــات املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحايــا ،ونشــطاء
إعالميــن حمليــن ،ونعــرض يف هــذا التقريــر  5شــهادات ،وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم
علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدموهنــا يف هــذا التقريــر دو َن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معانــاة تذكــر االنتهــاك ،ومتّ 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 بنسـ ٍـخ
مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة علــى أقـر ٍ
اص
صلبــة ،وبالرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،وذلــك يف ظــل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل ق ـوات 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 نشري دائماً إىل أن كل هذه اإلحصائيات والوقائع ال ُتثِّل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت.

ثانياً :الملخص التنفيذي:

ألف :حصيلة الضحايا اإلعالميين في عام :2017

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  2017حــى تش ـرين األول مــن العــام ذاتــه مقتــل  36مــن الك ـوادر
اإلعالميــة علــى يــد األط ـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.
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باء :أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في أيلول:
توزعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف أيلول  2017على النحو التايل:
 -أعمال القت ــل :وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  4إعالميني.

توزعوا كالتايل:
• قوات النظام السوري2 :
• القوات الروسية1 :
• فصائل يف املعارضة املسلحة1 :
 -اإلصابات :سجلنا إصابة إعالمي واحد على يد القوات الروسية.
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 االعتقال والخطف واإلفراج :سجلنا  17حالة ،توزعت كالتايل: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:هيئــة حتريــر الشــام (حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة) :ســجلنا  4حــاالت اعتقــال
مت اإلفـراج عنهــا.
 فصائل يف املعارضة املسلحة :سجلنا حالة إفراج واحدة. قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين) :سجلنا  4حاالت اعتقالمت اإلفـراج عــن اثنتَــن منهــا.

 -جهات أخرى :سجلنا حالة خطف واحدة مت إطالق سراحها.

ثالثاً :تفاصيل التقرير:
ألف :قوات النظام السوري (الجيش ،األمن ،الميليشيات المحلية ،الميليشيات الشيعية األجنبية):
 أعمال القتل:عدنان قاسم األكراد
الثالثــاء  /12أيلــول 2017 /قضــى ج ـراء إصابتــه يف ال ـرأس برصــاص قنــاص
ق ـوات النظــام الســوري ،أثنــاء إعــداده تقري ـراً يوثــق خروقــات اتفــاق اهلدنــة مــن

قبــل قـوات النظــام الســوري يف حــي املنشــية مبنطقــة درعــا البلــد يف مدينــة درعــا،
خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
عدنــان ،مصــور لــدى فرقــة  18آذار إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة ،مــن

أبنــاء حــي طريــق الســد مبنطقــة درعــا احملطــة يف مدينــة درعــا ،مــن مواليــد ،1991
حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة ،أعــزب.

عدنان األكراد

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي أبــو حممــود احلــوراين صديــق عدنــان –عــر تطبيــق واتســاب– الــذي
أفادنــا بروايتــه:

“أثنــاء وجــود عدنــان فــي حــي المنشــية وبينمــا كان يُعـ ُّـد تقري ـراً يوثِّــق فيــه خروقــات قــوات النظــام الســوري

التفــاق الهدنــة ،أصيــب برصاصــة قنــاص قــوات النظــام الســوري ،وعلــى الفــور تـ َّـم إســعافه إلــى مشــفى عيســى

عجــاج فــي حــي طريــق الســد ،وهنــاك توفــي”.
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أنس محمود النجار
اإلثنــن  /25أيلــول 2017 /قضــى ج ـراء إصابتــه بشــظايا قذيفــة دبابــة تابعــة لق ـوات النظــام الســوري ســقطت بالقــرب منــه،
أثنــاء تغطيتــه لالشــتباكات بــن قـوات النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى جبهــة حــوش الضواهــرة شــرق حمافظــة
ريــف دمشــق.
أنــس ،مصــور لــدى جيــش اإلســام أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة ،مــن أبنــاء قريــة البالليــة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،مــن
مواليــد  ،1996حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة ،أعــزب.
باء :القوات الروسية:
 أعمال القتل:معاوية إبراهيم الشبيب
الســبت  /23أيلــول 2017 /قضــى إثــر قصــف ط ـران ثابــت اجلنــاح نعتقــد
أنــه روســي مبــا اليقــل عــن  14صــاروخ علــى مركــز تدريــب تابــع لفيلــق الشــام
أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة ،أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة حلفــل ختريــج إحــدى
الــدورات القتاليــة التابعــة للفيلــق ،يف قريــة مرديــخ بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي،
الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
معاويــة ،مصــور لــدى فيلــق الشــام -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة -واملكتــب
اإلعالمــي لقريــة مرديــخ ،مــن أبنــاء قريــة مرديــخ ،مواليــد عــام  ،1997حاصــل
علــى الشــهادة الثانويــة ،أعــزب.

معاوية الشبيب

أخربنا اإلعالمي حممد إبراهيم الشبيب حول مقتل قريبه معاوية –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك–:
“أثنــاء وجــود معاويــة فــي مركــز تدريــب تابــع لفيلــق الشــام فــي قريــة مرديــخ لتغطيــة أحــداث حفــل تخريــج
إحــدى الــدورات القتاليــة للفيلــق ،أغــار الطي ـران الروســي بقرابــة  16صــاروخ علــى المركــز؛ مــا أدى إلــى

مقتــل معاويــة علــى الفــور مــع عشـرات المقاتليــن .ونظـراً للدمــار الكبيــر الــذي لحــق بالمركــز لــم نتمكــن مــن
اســتخراج جثمانــه حتــى اليــوم التالــي”.
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 اإلصابات:ليث أحمد العبد اهلل
الســبت  /23أيلــول 2017 /أصيــب خبلــع يف الكتــف األميــن ورضــوض يف
معظــم أحنــاء جســده ،إثــر قصــف طـران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً
قــرب فــرق اإلنقــاذ أثنــاء انتشــاهلم ضحايــا قصــف ســابق علــى مركــز تدريــب تابــع
لفيلــق الشــام يف قريــة مرديــخ بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي ،الــي ختضــع لســيطرة
فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
ليــث ،مصــور لــدى مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة س ـراقب ،مــن أبنــاء مدينــة

ليث العبد اهلل

سـراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي ،مــن مواليــد عــام  ،1978حاصــل علــى
الشــهادة الثانويــة ،متــزوج.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع ليث –عرب حسابه على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك -الذي أفادنا بروايته:
“تعرضــت قريــة مرديــخ بريــف محافظــة إدلــب لغــارات عــدة مــن الطي ـران الروســي ،وأثنــاء عملــي مــع فريــق
َّ
تعرضــت
العمــل فــي مركــز الدفــاع المدنــي لمدينــة سـراقب ،علــى توثيــق عمليــة القصــف وإســعاف الجرحــىَّ ،

المنطقــة لغــارة بصــاروخ فراغــي ،مــا أدى إلــى إصابتــي بخلــع فــي الكتــف األيمــن ورضــوض بســيطة فــي معظــم

أنحــاء جســدي ،كمــا تسـبَّبت الغــارة فــي مقتــل شــخصين مصابيــن كنــا نقــوم بانتشــالهما ،وتسـبَّب القصــف

بدمــار كبيــر فــي ســيارة الدفــاع المدنــي الخاصــة بنــا ومعــدات البحــث واإلنقــاذ”.
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تاء :التنظيمات اإلسالمية المتشددة:

 هيئة تحرير الشام (تحالف بين تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل المعارضة المسلحة): االعتقال واإلفراج:علي مرصد
الســبت  /2أيلــول 2017 /اعتقلتــه عناصــر تنتمــي هليئــة حتريــر الشــام إثــر مدامهــة
مــكان إقامتــه يف مدينــة األتــارب وصــادرت معداتــه اإلعالميــة ،واقتادتــه إىل أحــد
مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا ،وأفرجــت عنــه يــوم الثالثــاء  /5أيلــول2017 /
علــي مرصــد ،مراســل شــبكة حلــب نيــوز ،مــن أبنــاء مدينــة األتــارب بريــف حمافظــة
حلــب الغريب.
علي مرصد

تواصلنا مع علي –عرب حسابه على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك -وأخربنا عن حادثة اعتقاله:
“اعتقلنــي عناصــر مــن المخفــر اإلســامي فــي مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب مــن منزلــي بتهمــة

اغتصــاب ام ـرأة رفعــت شــكوى ضــدي ،ثــم اقتادونــي إلــى المخفــر واحتجزونــي هنــاك قرابــة ســاعتين ،ثــم
حولونــي إلــى محكمــة دارة عــزة وبقيــت محتجـزاً هنــاك بســبب أيــام العطلــة بمناســبة عيــد األضحــى وأفــرج
َّ
عنــي بعدهــا بعــد أن تـ َّـم إعــان براءتــي ألن المدعيــة غيــرت أقوالهــا وقالــت ال يوجــد شــيئ بيننــا”.

علي خالد المرعي
األحــد  /10أيلــول 2017 /اســتدعته هيئــة حتريــر الشــام إىل فــرع العقــاب ليســتلم أغراضــه الشــخصية احملتجــزة لديهــم إثــر حادثــة
اعتقالــه الســابقة ،إال أهنــا عــاودت احتجــازه لــدى مراجعتــه هلــا حبجــة اســتكمال التحقيقــات ،وأفرجــت عنــه يــوم اخلميــس
 /21أيلول ،2017 /نُشري إىل َّ
أن اهليئة قد أفرجت عن علي يوم األربعاء  /30آب 2017 /بعد اعتقال دام  10أيام.

علي ،املسؤول اإلعالمي يف منظمة ( ،)Syria Reliefمن أبناء قرية حزارين بريف حمافظة إدلب اجلنويب ،تولد عام .1992
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عبد الكريم الحلبي
الســبت  /23أيلول 2017 /اعتقلته عناصر مســلحة تنتمي هليئة حترير الشــام
مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة دركــوش بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،للتحقيــق معــه
خبصــوص نقلــه أحــداث مظاهــرة يف مدينــة دركــوش مناهضــة للهيئــة ،وأفرجــت
عنــه بعــد قرابــة ســاعة مــن اعتقالــه.
عبد الكرمي ،مراسل شبكة بلدي نيوز ،من أبناء حي سيف الدولة مبدينة حلب.
عبد الكرمي احلليب

حازم حسين باكير
الســبت  /16أيلــول 2017 /اعتقلتــه هيئــة حتريــر الشــام مــن مــكان إقامتــه
يف مدينــة س ـراقب ،بســبب معارضتــه دعــم املبــادرة املدنيــة الــي طرحتهــا اهليئــة،
وإصــدار بيانــات مــن اجمللــس احمللــي ملدينــة سـراقب ترفــض املبــادرة ورفضــه حضــور
املؤمتــر الســوري العــام الــذي انعقــد يف  /16أيلــول لتشــكيل إدارة مدنيــة يف
املناطــق احملــررة ،وأجربتــه علــى التوقيــع علــى تعهــدات بعــدم انتقــاد اهليئــة وضــرورة
أن تتبــع س ـراقب لــإدارة املدنيــة ،وأفرجــت عنــه يف اليــوم ذاتــه.
حازم ،ناشط إعالمي ،من أبناء مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشمايل.
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حازم باكري

ثاء :فصائل المعارضة المسلحة:
 أعمال القتل:خالد عمر الشامي
الســبت  /16أيلــول 2017 /قضــى متأثـراً جبراحــه الــي أصيــب هبــا يف الفخــذ

األيسر قبل يومني (اخلميس  /14أيلول) ،جراء إصابته بأحد الطلقات النارية
الــي أطلقهــا عناصــر أحــد احلواجــز التابعــة لفيلــق الرمحــن أحــد فصائــل املعارضــة
املســلحة علــى أط ـراف بلــدة محوريــة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،اخلاضعــة
لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،باجتــاه جمموعــة تس ـلَّلت باجتاههــم مــن
مناطــق ختضــع لســيطرة جيــش اإلســام.
خالــد ،امللقــب خبالــد العمــري ،مديــر املكتــب اإلعالمــي ملؤسســة زيــد بــن ثابــت
األهلية ،من أبناء بلدة محورية ،من مواليد عام  ،1993حاصل على الشهادة

خالد الشامي

الثانويــة ،متــزوج ولديــه طفــل.
يف حديــث لإلعالمــي عبــد املعــن محــص مــع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان –عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي
فيســبوك -حــول تفاصيــل مقتــل صديقــه خالــد:
“يــوم الخميــس  /14أيلــول فــي طريــق عــودة خالــد مــع مجموعــة مــن أصدقائــه مــن إحــدى المـزارع وأثنــاء
مــرور الســيارة التــي يســتقلُّها قــرب حاجــز تابــع لفيلــق الرحمــن ،علــى أطـراف بلــدة حموريــة ،حصــل إطــاق

رصــاص مــن قبــل عناصــر الحاجــز علــى مجموعــة مــن عناصــر جيــش اإلســام حاولــت االقت ـراب منهــم،
فأصيــب خالــد برصاصــة فــي فخــذه األيســر واخترقــت أحشــاءه ،وعلــى الفــور تــم إســعافه إلــى مشــفى دار

ـج لألســف
الشــفاء فــي بلــدة حموريــة ،حيــث أجريــت لــه عمليــة فتــح بطــن؛ نظـراً لخطــورة إصابــة خالــد لــم ينـ ُ
وفــار َق الحيــاة بعــد يوميــن مــن إصابتــه”.
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 اإلفراج:منيب أبو تيم
األحــد  /10أيلــول 2017 /أفــرج جيــش اإلســام -أحــد فصائــل املعارضــة
املسلحة -عنه ،نُشري إىل أن منيب قد اعتقل يوم الثالثاء  /22آب2017 /

إثــر مدامهــة اجلهــة ذاهتــا مــكان إقامتــه ومصــادرة معداتــه اإلعالميــة.

منيــب ،مراســل مركــز دمشــق اإلعالمــي ،مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف
دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر 19عام ـاً.
منيب أبو تيم

جيم :قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب االتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني):
 االعتقال واإلفراج:عز الدين صالح
اخلميــس  /14أيلــول 2017 /اعتقلتــه قـوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان إقامتــه
يف مدينــة رأس العــن ،وأفرجــت عنــه يــوم اجلمعــة  /15أيلــول.2017 /
عــز الديــن صــاحل ،مراســل إذاعــة  ،Arta FMمــن أبنــاء مدينــة رأس العــن
بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل.

عز الدين صاحل

برزان شيخموس
اخلميــس  /14أيلــول 2017 /اعتقلتــه ق ـوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة رأس العــن بريــف حمافظــة احلســكة
الشــمايل ،واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا ،وأفرجــت عنــه يــوم اجلمعــة  /15أيلــول.2017 /
برزان شيخموس ،إعالمي ،من أبناء مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة.
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إبراهيم علي السليمان
اجلمعــة  /15أيلــول 2017 /اعتقلتــه ق ـوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة
اجلنــويب ،واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة ،ال ي ـزال مصــره جمهــوالً بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
إبراهيم ،مراسل مؤسسة فرات بوست ،من أبناء مدينة دير الزور.
أحمد صوفي
اجلمعــة  /15أيلــول 2017 /اعتقلتــه ق ـوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان إقامتــه
يف مدينــة املالكيــة ،واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة ،ال ي ـزال مصــره جمهــوالً بالنســبة

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
أمحــد ،مراســل قنــاة  ،ARKمــن أبنــاء مدينــة املالكيــة مشــال شــرق ريــف حمافظــة
احلســكة ،من مواليد عام .1975
أمحد صويف

حاء :جهات أخرى:
 اخلطف:عبد الخالق غنام
اجلمعــة  /15أيلــول 2017 /اختطفــه مســلحون جمهولــون علــى الطريــق الواصــل
بني مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب الغريب ومدينة عندان بريف حمافظة حلب
الشــمايل ،ويف اليــوم ذاتــه رمــاهُ اخلاطفــون قــرب مشــفى الريــح املرســلة يف مدينــة دارة

عــزة وعلــى جســده آثــار تعذيــب ،بعــد أن قامـوا بتخديــره ومصــادرة معداتــه.

عبد اخلالق غنام ،عضو مركز عندان اإلعالمي ومسعف ،من أبناء مدينة عندان.

عبد اخلالق غنام
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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 عرب إحالة الوضع يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
إلى الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد ،وعــدا ذلــك فســوف يُقـرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــن

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري /اإليـراين مــن جهــة ثانيــة.

• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عرب الكشف عن مصري  76ألف ٍ
خمتف لدى النظام السوري.

المؤسسات اإلعالمية العربية والدولية:
وتلــد تضحياهتــم ،كمــا جيــب التواصــل
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــر نشــر تقاريــر دوريــة تســلط الضــوء علــى معاناهتــم اليوميــة ُ
مــع ذويهــم والتخفيــف عنهــم ومواســاهتم.
أخـراً ،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

فعــال يف
خالــص الع ـزاء لــذوي الضحايــا ،وكل الشــكر والتقديــر ألهــايل وأصدقــاء اإلعالميــن الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل ّ

هــذا التقريــر.
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