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اجلمعة 3 أاير 2019

يف اليوم العاملي حلرية الصحافة: املواطن 
الصحفي يف سوراي حنو االعتزال أو التشريد

تقرير موجز
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مقدمة:
حيتفــل العــامل يف الثالــث مــن أاير مــن كل عــام ابليــوم العاملــي حلريــة الصحافــة، الــذي أعلنتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 
1993 عمــًا بتوصيــات الــدورة السادســة والعشــرون للمؤمتــر العــام لليونيســكو يف عــام 1991، الــي نصَّــت علــى أن الصحافــة 
احلــرة واملتعــددة واملســتقلة عنصــر أساســي يف كل جمتمــع دميقراطــي، ويف 1/ أاير/ 2019 دعــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
أنطونيــو غوترييــش يف كلمــة مصــورة مبناســبة اليــوم العاملــي حلريــة الصحافــة مجيــع األطــراف للدفــاع عــن حقــوق الصحفيــن، كمــا 
دعــت الســيدة أودري أزوالي املديــرة العامــة لليونيســكو عــر رســالة مبناســبة هــذا اليــوم الــدول األعضــاء يف اليونســكو وكذلــك 
اجملتمــع املــدين واملنظمــات املهنيــة إىل االحتفــال حبريــة الصحافــة وابحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات بوصفهمــا ركنــن أساســين 

ألي جمتمــع دميقراطــي.
 

وبينمــا حيتفــل العــامل هبــذا اليــوم ال يــزال املواطــن الصحفــي يف ســوراي يعــاين مــن أشــد أشــكال القمــع واملاحقــة واالعتقــال، وقــد 
صنفــت منظمــة مراســلون بــا حــدود ســوراي يف املرتبــة 174 مــن بــن 180 حســب التَّصنيــف العاملــي حلريــة الصحافــة لعــام 

.2019

ويتحمــل النظــام الســوري املســيطر علــى الدولــة الســورية املســؤولية األكــر فيمــا وصلــت إليــه ســوراي مــن أســوأ التصنيفــات علــى 
مســتوى العــامل، وتشــويه صــورة ســوراي والشــعب الســوري، ومنــذ بدايــة حكــم عائلــة األســد هيمنــت األجهــزة األمنيــة بشــكل 
مطبــق علــى أي هامــش للصحافــة أو اإلعــام، ومنعــت إصــدار أيــة صحيفــة أو قنــاة تلفزيونيــة مســتقلة، وظلــت ســوراي تــرزح 
حتــت هيمنــة الصحــف والقنــوات الرمسيــة طيلــة عقــود مــن الزمــن، وازداد توحــش وقمــع النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة للعمــل 
الصحفــي واإلعامــي بشــكل فظيــع بعــد انــدالع احلــراك الشــعيب يف آذار/2011 كــون الصحافــة املســتقلة ســوف تفضــح 
ممارســات وانتهــاكات النظــام الســوري وتدحــض زيــف ادعاءاتــه الــي كان ينشــرها عــر وســائل اإلعــام الرمسيــة، الــي حتكَّمــت 

فيهــا األجهــزة األمنيــة بشــكل مطلــق.

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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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090448_ara.page=54
http://webtv.un.org/watch/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-2019/6031887073001/?lan=arabic&fbclid=IwAR3ycTEf5CBJopSuj9HO_rEBS8KwDhwNu-79VLo1v__BLI0kqHctgCmiNaU
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367856_ara.locale=fr
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2019-al-lkhwf-tml-bqs-tqth
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2019-al-lkhwf-tml-bqs-tqth
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2019-al-lkhwf-tml-bqs-tqth
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العمل الصحفي يف سوراي حتدايت ال تنتهي:
استشــعر النظــام الســوري خطــر حريــة الصحافــة علــى حكمــه االســتبدادي منــذ عقــود، ومل يتســاهل يومــاً مــع أي تقريــر صحفــي أو 
صــورة تفضــح ممارســاته الوحشــية حبــق الشــعب الســوري، ومل ترتاجــع وطــأة ممارســاته تلــك بعــد توريــث بشــار األســد للســلطة، وال 
يتســع هــذا التقريــر املوجــز لذكــر عشــرات النمــاذج مــن الوقائــع الــي انتهجهــا النظــام الســوري لقمــع وإهنــاء العمــل الصحفــي املســتقل 
يف ســوراي، ويشــكل اســتصدار القوانــن الشــمولية الــي تُقيِّــد حريــة الصحافــة واحــداً مــن هــذه املمارســات الــي حتــاول إضفــاء شــرعية 
علــى القمــع واإلرهــاب واجلرميــة، ومــن تلــك القوانــن علــى ســبيل املثــال: قانــون اإلعــام الصــادر ابملرســوم التشــريعي رقــم 108 لعــام 
2011 الــذي ينــص علــى عــدد مــن احملظــورات الــي حتــد مــن شــفافية وحريــة اإلعــام، ويقضــي بعقــوابت الســجن والغرامــات املاليــة 
لــكل مــن خيالــف أحــكام هــذا القانــون القمعــي، وقــد اتســمت العديــد مــن مــواد هــذا املرســوم ابملصطلحــات الفضفاضــة الــي تســمح 
أبوجه تفســري خمتلفة تصعب على الصحفين متييز حقوقهم وواجباهتم بشــكل دقيق. ما عرَّض العديد منهم لاعتقال واملاحقة 

والتَّعذيــب، واضطــر عشــرات الصحفيــن الســورين للهجــرة ومغــادرة ســوراي حبثــاً عــن أماكــن أكثــر أمنــاً وحريــة.
 

 ومع انطاق احلراك الشعيب حنو الدميقراطية يف آذار/ 2011 صعَّد النظام السوري بشكل كبري من ماحقة العمل الصحفي 
واإلعامــي، وعمــل بشــكل اســرتاتيجي علــى تكميــم األفــواه، وحــرص علــى عــدم نقــل أي تقريــر أو فيديــو أو صــورة تفضــح 
املمارســات الوحشــية لألجهــزة األمنيــة مــن انحيــة، ومــن انحيــة أخــرى حظــر نقــل مطالبــات احلــراك الشــعيب واملظاهــرات الســلمية 
وتطوراهتــا وتوســعها، وشــكَّل املواطــن الصحفــي الســوري عامــًا حامســاً يف إعــداد التقاريــر الصحفيــة ابلتعــاون والتنســيق مــع 
الصحفيــن الدوليــن ووســائل اإلعــام، وهلــذا الســبب حتديــداً فقــد عمــَد النظــام الســوري وعــر تكتيــك مــدروس وواضــح يف مجيــع 
احملافظــات الســورية الســتهداف الصحفــي احمللــي، وقــد ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان انتهــاكات مركــزة وواســعة 
وواضحــة حبــق املواطنــن الصحفيــن، بــرزت عــر عمليــات االســتهداف ابلقنــص أو االعتقــال واإلخفــاء القســري والتعذيــب، 
وكذلــك يف حماولــة ضــرب مصداقيــة املواطــن الصحفــي الســوري عــر تكذيــب روايتــه، ويف هــذا الســياق فقــد ســجَّلنا العديــد مــن 
احلــاالت الــي قــام فيهــا النظــام الســوري إبجبــار مواطنــن صحفيــن علــى اخلــروج علــى شاشــة التلفزيــون الرمســي وتكذيــب كل مــا 

قامــوا بتصويــره ونشــره، وإعــان العــودة إىل طاعــة النظــام الســوري والتوبــة عمــا فعلــوه.

مل يســلم املواطــن الصحفــي والكــوادر اإلعاميــة حــى يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، فقــد الحقهــم 
القصــف اجلــوي واملدفعــي الســوري والروســي، الــذي تســبَّب يف مقتــل أو إصابــة العديــد منهــم، وأخطــر منــاذج ذلــك القصــف 
ــد يف سياســة الضــرابت املزدوجــة الــي تســتهدف جتمعــات املدنيــن علــى رأســهم الكــوادر اإلعاميــة الــي تتوافــد إىل مــكان  جتسَّ
قصــف مــا إلعــداد تقاريــر عــن وقائــع مــا حــدث، وحبســب مــا متكنــا مــن تســجيله يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان فقــد تســبَّبت اهلجمــات العســكرية للحلــف الســوري الروســي إبصابــة مــا اليقــل عــن 1457 مــن الكــوادر اإلعاميــة، 

مــا بــن إصابــة خفيفــة ومتوســطة وإعاقــة دائمــة.
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مــن انحيــة أخــرى، جيــب التأكيــد علــى أن النظــام الســوري ال يســمح أبي هامــش نقــدي ولــو كان مــن أعــى املوالــن لــه، وال 
يتســاهل أبــداً مــع أي نــوع مــن حريــة التعبــري والصحافــة، فالدولــة الســورية حمكومــة ومســيطر عليهــا ابلكامــل مــن قبــل املنظومــة 
األمنيــة الشــمولية، وقــد الحــق النظــام الســوري إعاميــن موالــن لــه وخدمــوا روايتــه ودافعــوا عنــه طــوال ســنوات، وعنــد أبســط نقــد 
أو اعــرتاض قامــت األجهــزة األمنيــة ابعتقاهلــم وهــذا مــا حصــل مــع اإلعامــي البــارز املعــروف ابســم وســام الطــري، علــى الرغــم مــن 
أنــه قــد اشــتهر بوالئــه التــام وقربــه مــن األســرة احلاكمــة، إال أن ذلــك مل مينــع األجهــزة األمنيــة مــن اعتقالــه يف مدينــة دمشــق يــوم 
الســبت 15/ كانــون األول/ 2018 وال يــزال مصــريه جمهــواًل حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر، وهــو يف عــداد املختفــن قســرايً.

وأخــرياً، فقــد غــدر النظــام الســوري ابملناطــق الــي دخلــت معــه يف عمليــات تســوية، والحــق املواطنــن الصحفيــن فيهــا بشــكل 
مــدروس وقــام ابعتقــال معظمهــم.

التنظيمــات اإلســامية املتشــددة وعلــى وجــه اخلصــوص تنظيــم داعــش اإلرهــايب مارســَت أمناطــاً متنوعــة مــن االنتهــاكات حبــق 
املواطنــن الصحفيــن، بــل وأجرهتــم علــى اســتخدام خراهتــم يف ســبيل إيصــال آيديولوجيتهــا املشــوهة، ونشــر إصدارهتــا الســادية، 
وقامــت مباحقــة اإلعاميــن واملواطنــن الصحفيــن واعتقاهلــم وإرهاهبــم، وقــد مــرت علينــا أســابيع ال يــكاد يصلنــا فيهــا أيــه خــر 
أو معلومــة مــن مناطــق كانــت خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، وهــذا مؤشــر علــى حجــم االســتهداف والرعــب الــذي نشــره هــذا 

التنظيــم املتوحــش.

وقــد قــام تنظيــم داعــش بنســخ ممارســات النظــام الســوري يف العديــد مــن أمنــاط االنتهــاكات، فقــد قــام بتصويــر ونشــر فيديوهــات 
متعــددة تظهــر مواطنــن صحفيــن يعرتفــون مبمارســاهتم ضــد تنظيــم داعــش وندمهــم علــى ذلــك، مث يقــوم التنظيــم إبعدامهــم بطــرق 
متنوعــة، لعــلَّ مــن أبــرز هــذه اإلصــدارات: إصــدار “وحــي الشــيطان” يف حزيــران/ 2016، الــذي يصــور إعــدام أربعــة مــن املواطنــن 
الصحفيــن يف حمافظــة ديــر الــزور )ســامر حممــد العبــود، ســامي جــودت الــرابح، حممــود شــعبان احلــاج خضــر، حممــد مــروان العيســى(.

ــزت علــى التَّضييــق علــى املواطنــن الصحفيــن يف مناطــق ســيطرهتا، وقتلــت كل مــن شــعرت أنــه  أمــا هيئــة حتريــر الشــام فقــد ركَّ
يشــكِّل هتديــداً لفكرهــا وهنجهــا املتطــرف، كمــا فعلــت مــع رائــد الفــارس وحممــود جنيــد، وقــد ســجَّلنا اعتقــال قواهتــا العشــرات 
مــن املواطنــن الصحفيــن علــى خلفيــات نشــرهم منشــورات تعــارض سياســة اهليئــة أو مزاولــة نشــاطهم دون احلصــول علــى إذن؛ 

مــا تســبَّب يف اآلونــة األخــرية يف اعتــزال أو نــزوح عــدد كبــري منهــم.

مل تتمتــع مناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة بنمــاذج جيــدة حلريــة الصحافــة، بــل مورســت حبــق املواطــن الصحفــي سياســة التضييــق 
واالبتــزاز والتخويــف واالعتقــال والتعذيــب.

قمعــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة أيضــاً بشــكل واســع حريــة الصحافــة، وبشــكل خــاص أي توجــه يعــارض سياســتها، وقــد ســجَّلنا 
حــاالت واســعة مــن عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري والتَّعذيــب ملواطنــن صحفيــن انتقــدوا سياســة قــوات ســوراي الدميقراطيــة 

وطريقــة إدارهتــا للمناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا.
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وقــد الحقــت عمليــات االغتيــال العمــل الصحفــي يف ســوراي، يف رســالة واضحــة هتــدف إىل تكميــم األفــواه وإدخــال ســوراي يف 
حالــة مــن الظــام واهلاويــة الامنتهيــة.

حصيلة أبرز االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية وفقاً لقاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
أواًل: القتل خارج إطار القانون:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 695 مــن الصحفيــن والعاملــن يف احلقــل اإلعامــي )حمليــون 
وأجانــب( منــذ آذار/ 2011 حــى أاير/ 2019، توزَّعــوا حبســب األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل: 

- قوات النظام الســوري )اجليش، األمن، امليليشــيات احمللية، امليليشــيات الشــيعية األجنبية(: 546 بينهم 5 طفًا و1 ســيدة، 
و5 صحفيــن أجانــب.

- القوات الروسية: 20
- التنظيمات اإلسامية املتشددة: 71 بينهم 1 طفًا و2 سيدة، و3 صحفين أجانب.

• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 64 بينهم 1 طفل و2 سيدة، و3 صحفين أجانب.
• هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 7

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 25 بينهم 1 طفًا و3 سيدة
- قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 4 

- قوات التحالف الدويل: 1
- جهات أخرى: 28 

اثنياً: االحتجاز التَّعسفي واالختفاء القسري:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1136 حالــة اعتقــال وخطــف حبــق الكــوادر اإلعاميــة علــى يــد 
مجيــع األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى أاير/ 2019، ال يــزال مــا ال يقــل عــن 421 منهــم بينهــم 4 
ســيدات و18 صحفيــاً أجنبيــاً قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز، يتوزعــون حســب اجلهــات الفاعلــة إىل:

- قوات النظام السوري: 349 بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً.
- التنظيمات اإلسامية املتشددة: 51 بينهم 1 سيدة و9 صحفياً أجنبياً.

• تنظيم داعش: 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً.
• هيئة حترير الشام: 3 بينهم 1 صحفياً أجنبياً.

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 14 بينهم 1 سيدة و5 صحفياً أجنبياً. 
- قوات سوراي الدميقراطية: 7
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أبرز حوادث االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية:
مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة نستعرض أبرز حوادث االنتهاكات الي وثَّقناها منذ أاير 2018 حى أاير 2019:

أواًل: أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:

نــرياز ســعيد منــاد، مصــور فوتوغــرايف، مــن أبنــاء قريــة عــومل بفلســطن ومــن أهــايل خميــم 
الريمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، مواليــد عــام 1991، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، 
متــزوج. حصــل نــرياز علــى العديــد مــن اجلوائــز، كان أبرزهــا جائــزة وكالــة األمــم املتحــدة 
إلغاثة وتشــغيل الاجئن الفلســطينين )األونروا( ألفضل صورة صحفية لعام 2014 
عــن صــورة “امللــوك الثاثــة”، إضافــة إىل فيلــم “رســائل مــن الريمــوك” الــذي حصــل 
يــوم اإلثنــن 16/ متــوز/ 2018 علــى  الدوليــة. حصلنــا  العديــد مــن اجلوائــز  علــى 
معلومــات تؤكــد وفــاة نــرياز بســبب الّتعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 
لقــوات النظــام الســوري، نشــري إىل أن قــوات النظــام الســوري اعتقلــت نــرياز يــوم اجلمعــة 

2/ تشــرين األول/ 2015 مــن مدينــة دمشــق.
 

أمحد حممود عزيزة، مراسل ومصور لدى شبكة “حلب نيوز” اإلعامية وشبكة عيون سوراي، من أبناء مدينة حلب، من مواليد 
عام 1998، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب. قضى أمحد يوم اجلمعة 10/ آب/ 2018 إثَر إصابته بشظااي يف معظم 
أحنــاء جســده، جــراء قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً ابلقــرب منــه، بينمــا كان يســعف ضحــااي قصــف ســابق 

للطريان ذاته على قرية أورم الكرى بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة.
 

اجلمعة 23/ تشرين الثاين/ 2018، قرابة الساعة 12:00 بتوقيت دمشق/ 10:00 
GMT، وبينما كان الناس يؤدون صاة اجلمعة، خرج الناشط رائد الفارس بسيارته 
برفقــة زميليــه محــود جنيــد وعلــي الدنــدوش مــن مكتــب احتــاد املكاتــب الثوريــة ابجتــاه 
منطقــة الســوق، متجهــن إىل منــزل أحــد أقــرابء رائــد، تبعتهــم ســيارة تُقــلُّ مســلحن قامــوا 
ابغتيــال رائــد وزميلــه محــود، حينمــا أوقــف رائــد الســيارة الــي كان يقودهــا أمــام املنــزل 
املقصــود. نعتقــد علــى األغلــب أنَّ هيئــة حتريــر الشــام هــي الــي قامــت بعمليــة االغتيــال 

وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً مفصــاً عــن احلادثــة.
رائــد، مديــر “راديــو فريــش” وانشــط ابرز يف احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة، مــن أبنــاء 
مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد 1972، وهــو متــزوج ولديــه 

ثاثــة أبنــاء.

نرياز مناد

رائد الفارس

https://drive.google.com/file/d/1_rkU_XkSXRxnRgd4YG4LinP5_i1qM-Ac/view
https://drive.google.com/file/d/1wq7EzxfYabEX8dcuitQk9_6moOzr6E1V/view
https://drive.google.com/file/d/1UlQsMWmmsRu1oLhPbzXtOrBNKP4_rl-T/view
https://drive.google.com/file/d/1e5cbvCURaBPrAYBaX_-1DICVbTUBSx-U/view
https://drive.google.com/file/d/1Urs-bB8hPZLBS9ACKVg6M0SqpSVVZUKc/view
https://drive.google.com/file/d/1QgLGu-1Ys-vGVwZ38Yum4p8gbkcqr5nm/view
https://drive.google.com/file/d/1Urs-bB8hPZLBS9ACKVg6M0SqpSVVZUKc/view
https://drive.google.com/file/d/1U-mjOngd1hDq6WZR45sWe93oXcNmKEpq/view
https://drive.google.com/file/d/1U0kVVdiDkbFLy1JOWP0DTRTbRv4EcRYo/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

محــود، انشــط إعامــي، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل أيضــاً، أحــد كــوادر راديــو فريــش، مــن 
مواليــد عــام 1980، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال بينهــم طفلــة مــن ذوي االحتياجــات 
الصــور  مــن  العديــد  وصــور  الفــارس  رائــد  مــع  للمظاهــرات  مصــوراً  عمــل  اخلاصــة، 
قــام  نبــل، كمــا  النظــام الســوري علــى مدينــة كفــر  الــي توثِّــق قصــف  والفيديوهــات 

بتصويــر عــدد مــن التقاريــر لصــاحل راديــو فريــش.

علــي حممــود عثمــان، عضــو يف املكتــب اإلعامــي حلــي اباب عمــرو، مــن أبنــاء حــي اباب عمــرو جنــوب غــرب مدينــة محــص، مــن 
مواليد عام 1977، اعتقلته قوات النظام السوري يوم األربعاء 28/ آذار/ 2012 إثَر استدراجه من مكان وجوده يف مدينة 
حلــب، يف أاير/ 2012 أدىل علــي ابعرتافــات يف برانمــج “خفــااي اباب عمــرو” علــى شاشــة قنــاة “الفضائيــة الســورية”، وعلمنــا 
يــوم األحــد 14/ نيســان/ 2019 أنَّ ذويــه قــد اســتخرجوا وثيقــة مــن دائــرة الســجل املــدين تُفيــد أنــه قــد تــويف يــوم اإلثنــن 30/ 

ــح أنَّــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. كانــون األول/ 2013، ونرجِّ
ُنشــري إىل أن علي، امللقب بـ “اجلد”، من أبرز نشــطاء حي اباب عمرو، وقد شــهد مقتل الصحفية األمريكية “ماري كولفن” 
عنــد اجتيــاح قــوات النظــام الســوري حــي ابب عمــرو يف 22/شــباط/ 2012، وســاعد الصحفــي الريطــاين “ابول كونــروي” 
والعديــد مــن الصحفيــن األجانــب للخــروج مــن مدينــة محــص إثــر هــذا االجتيــاح. وقــد أصــدران تقريــراً مفصــًا حــول واقعــة تســجيل 

وفــاة علــي يف أمانــة الســجل املــدين علــى أنــه متــوىف.
 

اثنياَ: أبرز حوادث االعتقال:
حممــد فضــل جانــودي، امللقــب مبحمــد الشــامي، مراســل وكالــة قاســيون بريــف حمافظــة 
الاذقيــة، مــن أبنــاء قريــة الناجيــة بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، متــزوج ولديــه طفــان، 
مــن مواليــد عــام 1995. اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم 
اإلثنــن 24/ حزيــران/ 2018 مــن مــكان وجــوده قــرب خميــم عــن البيضــا القريــب مــن 
بلــدة بدامــا بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التَّابعــة هلــا 
يف ريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، بتهمــة عــدم حيازتــه إذَن تصويــر يف املناطــق اخلاضعــة 

لســيطرة اهليئــة، وأفــرج عنــه يــوم األربعــاء 6/ آذار/ 2019.

محود جنيد

حممد جانودي

https://drive.google.com/file/d/1XiUDx2jT6GZuOpKvriWTKKNaVbRb43RB/view
http://sn4hr.org/arabic/2019/04/30/11115/
https://drive.google.com/file/d/1LIbsu6ua-94NkWwFQA2T_6ymm--0QBNk/view
https://drive.google.com/file/d/1BGrnvIG0acqNuyuktkOSQzhhhWXi9Abw/view
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عصــام العبــاس، انشــط إعامــي مســتقل، عمــل مراســًا إلذاعــة Hevi FM، مــن أبنــاء مدينــة احلســكة، مــن مواليــد 20/ 
أاير/ 1980، متــزوج ولديــه طفــان )ذكــر وأنثــى(. اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل لــواء الشــمال التَّابــع لفصائــل املعارضــة 
املســلحة يــوم اجلمعــة 22/ حزيــران/ 2018 مــن قريــة اجلــات قــرب قريــة اهليشــرية بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي بينمــا كان يف 
طريقــه إىل قريــة اهليشــرية لتصويــر تقريــر حــول االتفــاق الرتكــي األمريكــي يف مدينــة منبــج، وتُعتــر قريــة اهليشــرية خــط التمــاس بــن 
مناطــق ســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، واقتادتــه العناصــر إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للــواء 

الســلطان مــراد يف مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل. 
 

عمــر كالــو، حاصــل علــى إجــازة يف اإلعــام مــن جامعــة دمشــق، مقــدم نشــرة أخبــار علــى قنــاة Rudaw الفضائيــة، مــن 
أبنــاء قريــة أرســان طــاش شــرق مدينــة عــن العــرب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1977. الســبت 25/ آب/ 
2018 اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التَّفتيــش التابعــة هلــا علــى الطريــق الواصــل بــن مدينــة حلــب 

ومدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل الشــرقي، وأفــرج عنــه يــوم اخلميــس 4/ تشــرين األول/ 2018. 
 

بال سريول، انشط إعامي يف منظمة سواعدان السورية، وعضو يف رابطة اإلعامين 
يف الغوطــة الشــرقية، إضافــة إىل عملــه “مصمــم إعــاين” يف رابطــة املســتقلن الكــرد 
الســورين، مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، ومــن 
مواليــد عــام 1993. اخلميــس 8/ تشــرين الثــاين/ 2018، قرابــة الســاعة 20:00 
اعتقلته عناصر مســلحة اتبعة للواء الســلطان مراد التابع لفصائل يف املعارضة املســلحة 
مــن شــارع الفيــات وســط مدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمايل الغــريب بتهمــة التصويــر 
دون احلصــول علــى إذن، ومت اقتيــاده إىل مــكان جمهــول، أفــرج عنــه يــوم األحــد 11/ 

تشــرين الثــاين/ 2018 بعــد تعرُّضــه لتعذيــب شــديد.
 

درغــام محــادي، حمــرر لــدى موقــع “فوكــس حلــب” وانشــط مــدين عمــل يف جملــس حمافظــة حلــب، مــن أبنــاء ريــف حمافظــة حلــب 
الشــرقي، وســكان بلــدة األاترب غــرب حمافظــة حلــب بعــد هتجــريه مــن مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1973، متــزوج ولديــه 7 
أطفــال. األربعــاء 28/ تشــرين الثــاين/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام لــدى مــروره مــن إحــدى 
نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا بينمــا كان يف طريقــة مــن بلــدة األاترب إىل منطقــة ابب اهلــوى للحصــول علــى تصريــح تصويــر يف 

إحــدى املخيمــات احلدوديــة. وأفــرج عنــه يــوم اجلمعــة 21/ كانــون األول/ 2018.

بال سريول

https://drive.google.com/file/d/1oArzqWFtAtHq3jdkYnnRaKrgaXKbcuam/view
https://drive.google.com/file/d/1Ai-udZrZmxhBNPtQjj06KkT6ISAdCh24/view
https://drive.google.com/file/d/1jpS-6wg0-cIu50BQX2F2yWP_1_hQFGvd/view
https://drive.google.com/file/d/1ebLwr4gVpPLoYlwD5eh1S2JG21F7BV1H/view
https://drive.google.com/file/d/1DhHmJWu005FiQS7J9gIgt7swi-jZw9TQ/view
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التوصيات: 
إىل جملس األمن الدويل: 

• املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفات من العقاب عر إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 
• بــذل جهــود واضحــة يف إهنــاء حالــة النــزاع يف ســوراي عــر عمليــة سياســية تنقــل ســوراي مــن دولــة مشوليــة إىل دولــة حضاريــة 

دميقراطيــة مســتقرة.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 
• إدانة استهداف الكوادر اإلعامية يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم. 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• إجراء حتقيقات يف استهداف الكوادر اإلعامية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوراي. 

إىل املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
• مناصــرة زمائهــم املواطنــن الصحفيــن يف ســوراي عــر نشــر تقاريــر دوريــة ُتســلِّط الضــوء علــى معاانهتــم اليوميــة وُتلــد تضحياهتــم، 

كمــا جيــب التواصــل مــع ذويهــم والتَّخفيــف عنهــم ومواســاهتم. 

أخــرياً، علــى مجيــع اجلهــات يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا أن تلتــزم مبــا يوجبــه عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين فيمــا يتعلــق حبمايــة 
املدنيــن، وبشــكل خــاص الكــوادر اإلعاميــة ومعدَّاهتــم.  

شكر وتقدير
خالــص الشــكر للكــوادر اإلعاميــة وذويهــم الذيــن أغنــت معلوماهتــم هــذا التقريــر، والذيــن يعرضــون حياهتــم للخطــر يف ســبيل 

كشــف االنتهــاكات، وحماســبة املتورطــن.
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