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األحد 5 آذار 2017

مقتل 6 إعالميني، وإصابة 10، واعتقال 
3 آخرين، حصيلة شباط 2017

ارتفاع معّدل قتل اإلعالميني على يد 
النظام السوري عما كان عليه قبل اتفاق 

أنقرة لوقف إطالق النار
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

اثنياً: منهجية التقرير. 
اثلثاً: ملخص تنفيذي. 
رابعاً: تفاصيل التقرير. 

خامساً: التوصيات. 
شكر وعزاء

أواًل: املقدمة:
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 اإلعالميــني البــارز يف احلــراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح، تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
وبشــكل شــهري إبصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.

لكن البد لنا من التذكر أبمر مهم، وهو أن الصحفي يُعترب شــخصاً مدنياً حبســب القانون الدويل اإلنســاين بغض النظر عن 
جنســيته، وأي هجــوم يســتهدفه بشــكل متعمــد يرقــى إىل جرميــة حــرب، لكــن اإلعالمــي الذيــن يقــرب مــن أهــداف عســكرية 
فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته اخلاصــة، ألن اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد يعتــرب مــن ضمــن اآلاثر اجلانبيــة، وأيضــاً يفقــد 
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة، ونــرى أنــه جيــب احــرام اإلعالميــني ســواء أكانــت لديهــم بطاقــات هويــة 

للعمــل اإلعالمــي أم تعــذر امتالكهــم هلــا بســبب العديــد مــن الصعــوابت.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تــربز 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 ابإلعالميــني انتهــاكات مــن أطــراف متحاربــة فيمــا بينهــا”.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــالن عــن اتفــاق وقــف إطــالق انر شــامل يف ســوراي برعايــة روســية - تركيــة، وأقــرَّت 
األطــراف املوقعــة علــى البيــان، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف اهلجمــات املســلحة 
كافــة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة، وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــربي، ومتَّ اســثناء املناطــق العســكرية اخلاضعــة لســيطرة 
تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(، ومنــذ دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار يف ســوراي حيِّــَز التنفيــذ 
شــهدت خمتلــف احملافظــات الســورية تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 
2011 حــى اآلن، واحلديــث بشــكل رئيــس عــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة؛ ألنَّ مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري ال ختضــع للقصــف اجلــوي الكثيــف اليومــي والــذي يُعتــرب املتســبب الرئيــس يف قتــل مــا اليقــل عــن 60 % مــن الضحــااي، 

وتدمــر املبــاين وتشــريد أهلهــا.

علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــرب مــن 
اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب، 
وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي المُيكــن للمجتمــع الــدويل وحتديــداً 

للضامنَــني الروســي والركــي أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.
مل تلحظ الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أي اخنفاض يف معدالت قتل الكوادر اإلعالمية على يد قوات النظام السوري عقب 

دخول اتفاق أنقرة لوقف إطالق النار حيِّز التنفيذ، بل جتاوزت يف شــهر شــباط ما مت تســجيله يف شــهور ســبقت االتفاق.
تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والســريع إلنقــاذ مــا مُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف 
ســوراي، وجُتــدد إدانتهــا جلميــع االنتهــاكات حبــق حريــة العمــل اإلعالمــي ونقــل احلقيقــة مــن أي طــرف كان، وتؤكــد علــى ضــرورة 
احــرام حريــة العمــل اإلعالمــي، والعمــل علــى ضمــان ســالمة العاملــني فيــه، وإعطائهــم رعايــة خاصــة، مــع حماســبة املتورطــني يف 
االنتهــاكات حبــق الصحفيــني والناشــطني اإلعالميــني، وعلــى اجملتمــع الــدويل متمثــاًل مبجلــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف محايــة 

املدنيــني واإلعالميــني يف ســوراي.
 

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

ليــس ابلضــرورة شــخصاً حيــادايً، كمــا يُفــرض 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. 
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قــد يتطــرق التقريــر إىل حــوادث ال نعتقــد أهنــا ُتشــكُِّل خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكننــا نوردهــا لتســجيلها ضمــن احلــوادث 
الــي تســببت يف خســائر ابألرواح البشــرية، حــى لــو كانــت ضمــن اجملــال الــذي يُتيحــه القانــون الــدويل اإلنســاين.

يعتمــد هــذا التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف وحتقيقــات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -مــن املمكــن االطــالع بشــكل 
موســع علــى منهجيتنــا يف توثيــق الضحــااي- إضافــة إىل رواايت أهــايل وأقــرابء الضحــااي، واملعلومــات الــواردة مــن النشــطاء احملليــني، 

وحتليــل الصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا وحنتفــظ هبــا يف ســجالتنا املمتــدة منــذ عــام 2011 وحــى اآلن. 
كل ذلــك وســط الصعــوابت والتحــدايت األمنيــة واللوجســتية يف الوصــول إىل مجيــع املناطــق الــي حتصــل فيهــا االنتهــاكات، لذلــك 
فإننا نشــر دائماً إىل أن كل هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل ســوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات الي حصلت. 

اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
توزعت أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف شباط 2017 على النحو التايل: 

ألف: أعمال القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 إعالميني، توزعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: 5 إعالميني.

- تنظيم داعش: إعالمي واحد.

ابء: اإلصاابت: سجلنا 10 إصاابت، توزعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: 9 إصاابت.

- جهات أخرى: إصابة واحدة.

اتء: االعتقال واإلفراج: سجلنا 6 حاالت، توزعت على النحو التايل:
- تنظيم جبهة فتح الشام: سجلنا حالي اعتقال مت اإلفراج عن إحدمها.

- فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة إفراج واحدة.
- قــوات االدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: ســجلنا حالــة 

اعتقــال واحــدة مت اإلفــراج عنهــا.
اثء: انتهاكات أخرى: سجلنا تعرض مكتب إعالمي لقصف من قبل طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري

 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- أعمال القتل:
اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي ماجــد بشــر الــرك متأثــراً 
إبصابتــه بشــظية يف الــرأس، جــراء ســقوط قذيفــة مدفعيــة قصفتهــا قــوات النظــام 
الســوري أثنــاء توجهــه إلســعاف اجلرحــى الذيــن أصيبــوا جــراء القصــف املدفعــي 
لقــوات النظــام الســوري علــى مدينــة دومــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
ماجــد، مصــور لــدى شــبكة ســوراي مباشــر، مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف 
دمشــق، يعمــل مســعفاً مــع منظومــة شــام اإلنســانية، مــن مواليــد عــام 1985، 

حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج ولديــه طفــالن.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي بــراء عبــد الرمحــن صديــق ماجــد –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك – الــذي أفــادان بروايتــه:
“تعرضــت مدينــة دومــا يف ذلــك اليــوم لقصــف مدفعــي عنيــف وقــد انطلــق ماجــد مــع فريــق املســعفني برفقــة كامرتــه كعادتــه 
إلســعاف اجلرحــى، وقبــل وصولــه إىل املوقــع ســقطت قذيفــة جبانــب ســيارة اإلســعاف الــي كان يقودهــا ودخلــت شــظاايها يف 

رأســه ماتســبب بوفاتــه”.

األحــد 12/ شــباط/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي ابســل انيــف الــدرويب 
متأثــراً إبصابتــه بشــظااي يف البطــن، جــراء ســقوط قذيفــة داببــة قصفتهــا قــوات 
النظــام الســوري ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــني قــوات 
النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة ضمــن معركــة “املــوت وال املذلــة” 

علــى جبهــة حــي املنشــية جنــوب مدينــة درعــا.
ابســل، مراســل اهليئــة الســورية لإلعــالم ورئيــس املكتــب اإلعالمــي لقــوات شــباب 
الســنة إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء مدينــة بصــرى الشــام بريــف 
حمافظــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1994، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، 

متــزوج ولديــه طفــل.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=865&token=zamI9t90jysX1my9uSQ6XIcbeQcC8SNx
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUzFXRFF5R19adVE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhS0s2VGFjbWJJa1U
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdnpjQTQwNTRhZjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUzJFS0NZRDBQRzg/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي مقــداد املقــداد صديــق ابســل –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:

“أثنــاء تغطيــة ابســل لالشــتباكات بــني قــوات النظــام والفصائــل يف حــي املنشــية بدرعــا البلــد، تعرضــت املنطقــة لقصــف مــن 
الــدابابت وأصيــب ابســل بشــظااي إحــدى القذائــف يف بطنــه؛ مــا أدى إىل وفاتــه”.

اإلثنــني 13/ شــباط/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي عبــد هللا حممــد نــور الديــن العليــان احلريــري متأثــراً إبصابتــه بشــظااي يف 
معظــم أحنــاء جســده، جــراء ســقوط قذيفــة هــاون قصفتهــا مدفعيــة قــوات النظــام الســوري ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
لالشــتباكات بــني قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة ضمــن معركــة “املــوت وال املذلــة” علــى جبهــة حــي املنشــية 

جنــوب مدينــة درعــا.
عبــد هللا، مصــور لــدى فرقــة عامــود حــوران إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء بلــدة بصــر احلريــر بريــف حمافظــة درعــا، 

مــن مواليــد عــام 1996، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، متــزوج.

اإلثنــني 13/ شــباط/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي عمــر أمحــد أبــرو نبــوت 
جــراء إصابتــه يف الكبــد برصــاص قنــاص قــوات النظــام الســوري، أثنــاء تغطيتــه 
اإلعالميــة لالشــتباكات بــني قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة 
ضمــن معركــة “املــوت وال املذلــة” علــى جبهــة حــي املنشــية جنــوب مدينــة درعــا.
عمــر املعــروف أبيب تيــم احلــوراين، مراســل لــدى مؤسســة جتمــع أحــرار حــوران 
اإلعالميــة ومصــور لــدى فرقــة 18 آذار -إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة-، 
مــن أبنــاء منطقــة درعــا البلــد مبدينــة درعــا، مواليــد عــام 1995، حاصــل علــى 

الشــهادة الثانويــة، أعــزب.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي أبــو حممــود احلــوراين صديــق عمــر –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:
“يــوم اإلثنــني 13/ شــباط أصيــب عمــر برصاصــة أحــد قناصــي النظــام بينمــا كان يغطــي االشــتباكات بــني الفصائــل والنظــام علــى 

جبهــة حــي املنشــية بدرعــا البلــد، تســببت هــذه الرصاصــة الــي اخرقــت كبــده ابستشــهاده”.

https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdlRqd1FkVEY4Tm8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheVlUb3Y0dThvRG8
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhM2FINlRWOUp6WFk/view
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaEhkNWo5OFdZVUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRUQ0VWt0RTVyWkU
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQTBuanFSa0htYlU/view
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بــراء رايض  الناشــط اإلعالمــي حممــد  األربعــاء 22/ شــباط/ 2017 قضــى 
حــالق متأثــراً إبصابتــه بشــظااي يف معظــم أحنــاء جســده، جــراء قصــف طــران 
اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه 
اإلعالميــة لالشــتباكات بــني قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة 

علــى إحــدى جبهــات ريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.
حممــد بــراء املعــروف أبيب اليزيــد تفتنــاز، مراســل قنــاة اجلســر، ومســؤول اإلعــالم 
احلــريب الســابق يف حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية، مــن أبنــاء مدينــة تفتنــاز بريــف 
طالــب جامعــي –ســنة   ،1987 عــام  مواليــد  مــن  الشــمايل،  إدلــب  حمافظــة 

رابعــة- يف كليــة اهلندســة املعلوماتيــة جبامعــة حلــب، متــزوج.

- اإلصاابت: 
اإلثنــني 23/ كانــون الثــاين/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي أبــو حممــد الــربداوي -مل يفصــح عــن امســه لــدواٍع أمنيــة- يف رجلــه 
اليمــى، جــراء إصابتــه بطلقــة قنــاص قــوات النظــام الســوري، أثنــاء تنقلــه يف قريــة عــني الفيجــة مبنطقــة وادي بــردى مشــال غــرب 

حمافظــة ريــف دمشــق.  
أبــو حممــد، مديــر اهليئــة اإلعالميــة يف وادي بــردى، مــن أبنــاء قريــة عــني الفيجــة مبنطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، مواليــد 

21/ حزيران/ 1988، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.
يــوم الثــالاثء 28/ شــباط/ 2017 تواصلــــت الشــــبكة الســــورية حلقــــوق اإلنســــان مــــع اإلعالمــــي أبــو حممــد الــربداوي –عــــرب 

ــادان بروايتــه: ــبوك– الــــذي أفــ ــع التواصــــل االجتماعــــي فيســ ــابه علــــى موقــ حســ
“عند الســاعة العاشــرة من مســاء يوم اإلثنني 23/ كانون الثاين وبينما كنت أجتول يف القرية لالطالع على حصيلة العمليات 
ــن مــن  العســكرية، أصبــت برصاصــة متفجــرة يف ركبــي اليمــى مصدرهــا قناصــة اللــواء 104 التابــع للحــرس اجلمهــوري، مل أمتكَّ
تلقــي العــالج املناســب نتيجــة احلصــار املفــروض علــى وادي بــردى يف ذلــك احلــني، بعــد خروجنــا إىل إدلــب أخــربين األطبــاء أنــي 

مصــاب بتفتــت ابلداغصــة وقــد مت إزالتهــا لتعــذر عالجهــا وكســر بعظــم الفخــذ، مازلــت أخضــع للعــالج حــى اآلن”.

األحــد 12/ شــباط/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي حتريــر نضــال القــداح بشــظااي يف اليــد اليســرى والظهــر، جــراء ســقوط 
صــاروخ فيــل قصفتــه مدفعيــة قــوات النظــام الســوري ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــني قــوات النظــام الســوري 

وفصائــل املعارضــة املســلحة ضمــن معركــة “املــوت وال املذلــة” علــى جبهــة حــي املنشــية جنــوب مدينــة درعــا.

https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbHFYTk9sUDkteHM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSERVdzFETWM0T0U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z3dqM1FwdUVMczQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbHFYTk9sUDkteHM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSERVdzFETWM0T0U
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdUpxNS0wYlFmcW8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbktNVVA3V19GSHc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WGpvSzJ5X2ppWWs/view
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حتريــر، مصــور لــدى فرقــة احلســم شــهداء احلريــة إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء مدينــة احلــراك بريــف حمافظــة درعــا، 
مــن مواليــد عــام 1990، طالــب جامعــي –ســنة اثلثــة– قســم احملاســبة بكليــة االقتصــاد، متــزوج ولديــه طفــل وطفلــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حتريــر القــداح – عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
أفــادان بروايتــه: الــذي  فيســبوك– 

 “أثنــاء تغطيــي ملعركــة املــوت وال املذلــة الــي أطلقهــا الثــوار ضــد قــوات النظــام الســوري يف حــي املنشــية مبدينــة درعــا، ُأصبــت يف 
يــدي اليســرى وظهــري بشــظااي صــاروخ فيــل قصفتــه قــوات النظــام قُــريب”.

اجلمعــة 17/ شــباط/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي حممــد عبــد احلميــد الســراحني بشــظااي يف اليــد اليمــى أدَّت إىل برهــا، 
جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً 
ابلقــرب منــه، أثنــاء إعــداده تقريــراً يرصــد أوضــاع املدنيــني يف حــي األربعــني مبنطقــة درعــا البلــد يف مدينــة درعــا، اخلاضــع لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.
حممــد املعــروف مبحمــد نــور، مراســل قنــاة اجلزيــرة اإلخباريــة، مــن أبنــاء بلــدة الغاريــة الشــرقية بريــف حمافظــة درعــا، مواليــد عــام 

1992، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة الشــريعة، متــزوج ولديــه طفــالن.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي عمــر احلــوراين صديــق حممــد –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:
“بينمــا كان حممــد يُعــدُّ تقريــراً حــول أوضــاع املدنيــني يف حــي األربعــني مبنطقــة درعــا البلــد، أغــار الطــران احلــريب علــى املنطقــة 
وأصيــب حممــد جــراء هــذه الغــارة جبــرح بليــغ يف يــده اليمــى، مت إســعافه إىل إحــدى النقــاط الطبيــة حيــث مت بــر يــده، وهــو حاليــاً 

يف األردن يتابــع عالجــه”.

األربعــاء 22/ شــباط/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي حممــد شــحادة العلــي 
جبراح يف اليد اليمى وبرضوض يف معظم أحناء جسده، جراء قصف طران اثبت 
اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة ابلقــرب مــن مقــر عملــه يف املركــز 
الصحفــي الســوري يف قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
حممــد، يعمــل مديــراً ملكتــب املركــز الصحفــي الســوري يف حمافظــة محــاة، مــن أبنــاء 
قريــة عابديــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مواليــد عــام 1983، خريــج معهــد 

إعــداد املدرســني – قســم موســيقا، متــزوج ولديــه 3 أطفــال.

https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdkdSaGc3QjdCZUU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhV1oxNmI2cVJkLXM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhLVVjX1hlcEhyWGM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhbHBHc2pRcEdjRHM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhY25XWEpFU2t5anM
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZExCLXNUeTk1WVU/view
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تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع اإلعالمي حممد العلي –عرب حســابه على موقع التواصل االجتماعي فيســبوك– 
الــذي أفــادان بروايتــه:

“أغــار الطــران احلــريب بـــ 4 صواريــخ حــول املركــز الصحفــي الســوري بقريــة معــرة حرمــة، أثنــاء وجــودي فيــه مــع زميلــي حممــد علــي 
حــاج أمحــد، ســقط صاروخــان مشــال املكتــب علــى بعــد 100م، واثنــان آخــران جنــوب املكتــب علــى بعــد 15م، نتيجــة القصــف 
أصبــت جبــرح يف يــدي اليمــى مت غــرزه خبمــس قطــب، وبرضــوض يف كل جســمي، كمــا أصيــب حممــد برضــوض أيضــاً. تعــرَّض 

املكتــب للتخريــب أيضــًا”.

األربعاء 22/ شباط/ 2017 أصيب الناشط اإلعالمي حممد علي حاج أمحد برضوض يف معظم أحناء جسده، جراء قصف 
طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مقــرِّ عملــه يف املركــز الصحفــي الســوري يف قريــة معــرة حرمــة 

بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
حممــد، يعمــل يف القســم املرئــي- التصميــم واملونتــاج يف مكتــب املركــز الصحفــي الســوري مبحافظــة محــاة، مــن أبنــاء قريــة معــرة حرمــة 

بريف حمافظة إدلب اجلنويب، مواليد عام 1995، حاصل على الشــهادة اإلعدادية، أعزب.

األربعــاء 22/ شــباط/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي ســيف أمحــد العبــد 
هللا بشــظية يف أعلــى الفخــذ األيســر، جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع 
لقــوات النظــام الســوري/ روســي )مــازال قيــد التحقيــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــني قــوات النظــام 
الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى جبهــة قريــة اجلابريــة بريــف حمافظــة 

محــاة الشــمايل.
ســيف، مراســل قنــاة أورينــت نيــوز، مــن أبنــاء منطقــة ســهل الغــاب بريــف حمافظــة 
محــاة، مــن مواليــد عــام 1986، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة العلــوم - قســم 

رايضيــات، متــزوج ولديــه طفلتــان.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي ســيف العبــد هللا – عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 

فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:
“أثنــاء تغطيــي اإلعالميــة إلحــدى العمليــات العســكرية لفصائــل املعارضــة املســلحة ضــد قــوات النظــام علــى جبهــة بريديــج، 
تعرضــت املنطقــة لقصــف الطــران احلــريب، دخلــت إحــدى شــظااي الصــاروخ يف منطقــة مفصــل الــورك األيســر، وأســعفي الدفــاع 

املــدين علــى الفــور إىل مشــفى معــرة النعمــان”.

https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWFpfSUhrdm93eXc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhM1IwOXZMWnVRZjA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhM1IwOXZMWnVRZjA
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTEgzTFBhR2tKblk/view
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األربعــاء 22/ شــباط/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي تيــم حممــد اليوســف بشــظااي يف اليــد اليمــى والرقبــة وحــروق يف الوجــه، 
جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )مــازال قيــد التحقيــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً 
ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــني قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى جبهــة قريــة 

اجلابريــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.
تيــم، مراســل قنــاة اجلســر، مــن أبنــاء منطقــة ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة، مواليــد عــام 1988، حاصــل علــى إجــازة مــن 

كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية - قســم التاريــخ، متــزوج ولديــه طفلــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي تيــم اليوســف - عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك 

- الــذي أفــادان بروايتــه:
“يــوم األربعــاء 22/ شــباط اســتهدف الطــران احلــريب جتمُّعــاً لإلعالميــني -كنــت مــن بينهــم-، الذيــن يُغطــون االشــتباكات بــني 
الثــوار وقــوات النظــام علــى جبهــة قريــة اجلابريــة، ســقط أحــد الصواريــخ ابلقــرب منَّــا؛ مــا أدى إىل إصابــي جبــراح يف يــدي اليمــى 

ورقبــي وحــروق يف وجهــي، مت إســعايف إىل مشــفى معــرة النعمــان إبدلــب حيــث خضعــت لعمــل جراحــي”.

األربعــاء 22/ شــباط/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي حممــد أمــني حســني 
هويــش بشــظااي يف القدمــني والبطــن، جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع 
لقــوات النظــام الســوري/ روســي )مــازال قيــد التحقيــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــني قــوات النظــام 
الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى جبهــة قريــة اجلابريــة بريــف حمافظــة 

محــاة الشــمايل.
حممــد أمــني، مراســل وكالــة مســارت لألنبــاء، مــن أبنــاء قريــة بريديــج بريــف حمافظــة 
الثانويــة،  الشــهادة  علــى  1985، حاصــل  عــام  مواليــد  مــن  الشــمايل،  محــاة 

متــزوج ولديــه 3 أطفــال.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حممــد أمــني –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك 

– الــذي أفــادان بروايتــه:
“أثنــاء تغطيــي اإلعالميــة لالشــتباكات علــى جبهــة اجلابريــة بريــف محــاة، شــنت طائــرة حربيــة غــارة علــى املنطقــة فُأصبــت مــع 
اإلعالميــنَي ســيف العبــد هللا وتيــم اليوســف بشــظااي القصــف، مت إســعايف إىل مشــفى معــرة النعمــان حيــث قــام األطبــاء بنــزع 
الشــظااي من بطي وجتبر قدمي اليمى وبر مشــط قدمي اليســرى. مازلت أعاين من اإلصابة فقد اقتضت حالة قدمي اليســرى 

أتجيــل خياطــة موضــع البــر ومازلــت أتلقــى عالجهــا”.

https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVjRCMS1hV0h1a3c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRDJZSGdkT1RtTHM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMk92bjNHUEx5cGc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaEt0VGRIQU1TczQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSUpjVlZhMDBxZ0U
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMk92bjNHUEx5cGc
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhVjVpMDZlX1QwNmc/view
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اجلمعــة 24/ شــباط/ 2017 أصيــب الناشــط اإلعالمــي بســام حممــد اخلنــوس 
بشــظااي يف الظهــر واليــد اليمــى ومنطقــة احلــوض، جــراء قصــف طــران اثبــت 
اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )مــازال قيــد التحقيــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لقصــف الطــران 
اخلاضــع  دمشــق،  مدينــة  شــرق  مشــال  تشــرين  حــي  اجلنــاح ابلصواريــخ  اثبــت 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
بســام املعــروف بســتار الدمشــقي، انشــط إعالمــي ومصــور مســتقل، مــن أبنــاء 
قريــة كفــر عويــد بريــف حمافظــة إدلــب، مواليــد عــام 1992، طالــب جامعــي 

–ســنة رابعــة– كليــة االقتصــاد جبامعــة البعــث، متــزوج.
تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع اإلعالمي بســام اخلنوس –عرب حســابه على موقع التواصل االجتماعي فيســبوك 

– الــذي أفــادان بروايتــه:
“أثناء تصويري آلاثر غارة شــنها الطران احلريب على احلي لياًل، أغار الطران مرة اثنية وســقط الصاروخ ابلقرب مي، تســببت 

شظااي الصاروخ إبصابي يف منطقة الظهر ويف يدي اليمى، وحتطمت كامريت”.

انتهاكات أخرى:
األربعــاء 22/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة ابلقــرب مــن مكتــب املركــز 
الصحفــي الســوري يف قريــة معــرة حرمــة يف ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة املكتــب أبضــرار ماديــة متوســطة يف جتهيزاتــه وأاثثــه.

ابء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:
- أعمال القتل:

اخلميــس 23/ شــباط/ 2017 أعلــن الدفــاع املــدين عــن عثــوره علــى جثمــان الناشــط اإلعالمــي ابســل أمحــد الدرويــش مصــاابً 
بطلقــات انريــة ضمــن مقــربة مجاعيــة يف منطقــة اخلــزاانت -منشــأة حكوميــة ســابقة لتخزيــن الوقــود- قــرب مدينــة خــان شــيخون 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مت العثــور عليهــا يف اليــوم الســابق، ننــوه إىل أن لــواء األقصــى )جنــد األقصــى ســابقاً( التابــع لتنظيــم 
داعــش قــد اعتقــل ابســل يف يــوم األربعــاء 8/ شــباط/ 2017 عنــد اقتحامــه مواقــع جليــش النصــر -أحــد فصائــل املعارضــة 

املســلحة- قــرب مدينــة طيبــة اإلمــام بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.
ابســل، مصــور يف املكتــب اإلعالمــي جليــش النصــر، مــن أبنــاء قريــة الــزكاة بريــف حمافظــة محــاة، مواليــد عــام 1990، متــزوج 

ولديــه طفــالن.

https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhMnNTY0hPWkpfeU0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZFB3WDNkMk4zRW8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhS1ROem5Dc0x5bDQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZHFrblY1ZElkZTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZFBfMEdxTEJlTEU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYUNORlY0cnhhbDg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZ2lRb1dRZUl5RkU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZHFrblY1ZElkZTQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QkhZb0h6Zk93RGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTWNlS0RCOXdhRXc/view
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- تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(:
- االعتقال واإلفراج:

الســبت 18/ شــباط/ 2017 اعتقــل تنظيــم جبهــة فتــح الشــام الناشــط اإلعالمــي أمحــد خنــوس أثنــاء قيامــه مــع فريــق مــن مديريــة 
اآلاثر احلــرة مبحافظــة إدلــب مبهمــة عمــل يف قريــة قلــب لــوزة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، مث قامــت بنقلــه إىل ســجن مدينــة 
حــارم يف ريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، أفرجــت اجلبهــة عــن أمحــد يف 20/ شــباط/ 2017 بعــد أن حتققــت مــن طبيعــة املهمــة 

الــي كان يقــوم هبــا الفريــق يف تلــك املنطقــة. 
أمحد خنوس، مدير املكتب االعالمي ملديرية اآلاثر احلرة يف حمافظة إدلب، من أبناء قرية معرة حرمة بريف حمافظة إدلب.

اخلميــس 23/ شــباط/ 2017 اعتقــل تنظيــم جبهــة فتــح الشــام الناشــط اإلعالمــي حممــد صبيــح مــن مقــر إقامتــه يف بلــدة كفــر 
ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بعــد مصــادرة معداتــه اإلعالميــة، واقتــادوه إىل جهــة ماتــزال جمهولــة ابلنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
حممد، مراسل وكالة مدار اليوم، من أبناء بلدة كفر سجنة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، مواليد عام 1982.

اتء: االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة:
- اإلفراج:

الثــالاثء 7/ شــباط/ 2017 أفرجــت اجلبهــة الشــامية عــن الناشــط اإلعالمــي 
يــوم  للجبهــة  التماســاً  األحــرار  اإلعالميــني  نقابــة  إرســال  إثــر  احلســن،  عامــر 
اخلميــس 2/ شــباط/ 2017 لإلفــراج عنــه، ننــوه إىل أن اجلبهــة اعتقلــت عامــر 
يوم اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017 لدى مروره من إحدى نقاط التفتيش 

التابعــة هلــا. 
عامــر، إعالمــي لــدى احلركــة الشــعبية الســورية، مــن أبنــاء مدينــة الســفرة بريــف 
حمافظــة حلــب، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، مواليــد عــام 1989، متــزوج 

ولديــه أطفــال.

طلب التماس إعادة النظر املقدَّم من 
نقابة اإلعالميني األحرار.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVVJOWtwUlI0UVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ekg3amRSUDFBMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cng5Um5uNnllT2c/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cng5Um5uNnllT2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TXlESFVaNkdMa1k/view
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جيــم: االنتهــاكات مــن قبــل قــوات االدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال 
الكردستاين(:

- االعتقال واإلفراج:
الســبت 4/ شــباط/ 2017 اعتقلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الناشــط اإلعالمــي جلنــك عبــد هللا كنعــو، أثنــاء مــروره مــن أحــد 
احلواجــز التابعــة هلــا علــى أطــراف بلــدة اجلواديــة واقتادتــه إىل ســجن مدينــة عامــودا بريــف حمافظــة احلســكة، مث أفرجــت عنــه مــن 

الســجن ذاتــه يــوم األحــد 5/ شــباط/ 2017.
جلنــك، مراســل شــبكة “كوردســريت” اإلخباريــة، مــن أبنــاء بلــدة جــل آغــا بريــف حمافظــة احلســكة، طالــب جامعــي، يبلــغ مــن 

العمــر 24 عامــاً.

حاء: جهات أخرى:
اإلصاابت:

اخلميس 9/ شباط/ 2017 أصيب الناشط اإلعالمي حممد مصطفى عاشور 
بشــظااي يف عينــه اليســرى –أفقدتــه بصرهــا- ويف الكتــف األميــن، جــراء انفجــار 
لغــم أرضــي جمهــول املصــدر، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــني قــوات 
النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى جبهــة القلعــة جببــل الركمــان 
بريــف حمافظــة الالذقيــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن زراعــة اللغــم 

حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
حممــد، مصــور لــدى الفرقــة األوىل الســاحلية إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، 
الشــهادة  علــى  حاصــل   ،1997 عــام  مواليــد  الالذقيــة،  مدينــة  أبنــاء  مــن 

أعــزب. اإلعداديــة، 
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي فــادي أمحــد، صديــق حممــد –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 

أفــادان بروايتــه: الــذي  االجتماعــي فيســبوك– 
“بينمــا كان حممــد يقــوم ابلتغطيــة اإلعالميــة لالشــتباكات علــى حمــور جبهــة القلعــة جببــل الركمــان بــني النظــام والثــوار، انفجــر لغــم 
أرضــي ابلقــرب منــه، دخلــت إحــدى الشــظااي يف عينــه اليســرى؛ مــا اضطــر األطبــاء إلزالتهــا عــرب عمــل جراحــي، كمــا دخلــت 

شــظية يف كتفــه األميــن أيضــًا”.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MXYyTVo1MjRMZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWjNPai14blpydFE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhYmlPekdIUF9yUDQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhWjNPai14blpydFE
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTk10S1hxZDVuY28/view
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خامساً: التوصيات: 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 

إدانة استهداف اإلعالميني يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم. 

جلنة التحقيق الدولية: 
إجراء حتقيقات يف استهداف اإلعالميني بشكل خاص، لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوراي. 

جملس األمن: 
املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفالت من العقاب عرب إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 

املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــني عــرب 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 
املدنيــني، وبشــكل خــاص اإلعالميــني ومعدَّاهتــم. 

شكر وعزاء: 
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء اإلعالميني الذين سامهت 

إفاداهتم بشكل فّعال يف هذا التقرير. 
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