مقتل إعالمي واحد ،وإصابة  9آخرين
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة.

اثنياً :ملخص تنفيذي.

اثلثاً :تفاصيل التقرير.

رابعاً :توصيات.

أوالً :مقدمة:

اضطَّهــدت األطـراف الفاعلــة يف النِّـزاع الســوري علــى حنــو خمتلــف الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن ،ومارســت حبقهــم جرائــم
ترقــى إىل جرائــم حــرب ،إال َّ
أن النظــام الســوري تربـَّـع علــى عــرش مرتكــي اجلرائــم منــذ آذار  2011بنســبة تصــل إىل 83
 ،%حيــث عمـ َـد بشــكل ممنهــج إىل حماربــة النشــاط اإلعالمــي ،وارتكــب يف ســبيل ذلــك مئــات االنتهــاكات حبــق الصحفيــن

واملواطنــن الصحفيــن مــن عمليــات قتــل واعتقــال وتعذيــب؛ حمــاوالً بذلــك إخفــاء مــا يتعـَّـرض لــه اجملتمــع الســوري مــن انتهــاكات

حلقــوق اإلنســان ،وطمــس اجلرائــم املرتكبــة حبــق املواطنــن الســوريني.

ـتخدم تنظيــم داعــش وفصائــل يف املعارضــة املســلحة ،وق ـوات اإلدارة الذاتيــة سياســة كـ ِّـم األف ـواه يف املناطــق اخلاضعــة
كمــا اسـ َ

لســيطرهتا عــر عمليــات اعتقــال واســعة.

بنــاءً علــى ذلــك قبعــت ســوراي يف املركــز ( 177مــن أصــل  180بلــداً) حســب التَّصنيــف العاملــي حلريــة الصحافــة لعــام ،2017
ـرت املنظمــة ذاهتــا أ ّن ســوراي أكثــر دول العــامل فتــكاً حبيــاة الصحفيــن.
الــذي نشـَـرته منظمــة مراســلون بــا حــدود ،واعتـ َ

حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين فـ َّ
أي هجــوم يســتهدفه بشــكل
ـض النظــر عــن جنســيته ،و ُّ
ـإن الصحفــي يُعتــر شــخصاً مدنيـاً بغـ ِّ

تعمــد يرقــى إىل جرميــة حــرب ،لكـ َّـن اإلعالمــي الذيــن يقــرب مــن أهــداف عســكرية فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته
ُم َّ
اخلاصــةَّ ،
ألن اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد يُعتــر مــن ضمــن اآلاثر اجلانبيــة ،كمــا يفقــد احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف
العمليــات القتاليــة.
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ـص القانــون الــدويل اإلنســاين علــى محايــة الصحفيــن ،حيــث ورد يف املــادة ( )79مــن الربوتوكــول اإلضــايف امللحــق ابتفاقيــة
وينـ ُّ
جنيــف  1949حلمايــة املدنيــن يف النزاعــات العســكرية َّ
أن الصحفيــن الذيــن يــؤدون مهماهتــم يف مناطــق النِّزاعــات املســلحة
املتعمــد ،شـريطة َّأل يقومـوا أبعمــال ختالــف
جيــب احرتامهــم ومعاملتهــم كمدنيــن ،ومحايتهــم مــن كل شــكل مــن أشــكال اهلجــوم َّ

وضعهــم كمدنيــن .وحســب القواعــد العرفيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين جــاء يف القاعــدة “ 34جيــب احـرام ومحايــة الصحفيــن
املدنيــن العاملــن يف مهــام مهنيــة مبناطــق نـزاع مســلح مــا دامــوا ال يقومــون جبهــود مباشــرة يف األعمــال العدائيــة”.

وكان جملــس األمــن قــد أصــدر الق ـرار رقــم  2222يف  /27أاير ،2015 /الــذي أدا َن فيــه اهلجمــات وأعمــال العنــف حبـ ِّـق
الصحفيــن واإلعالميــن واألف ـراد املرتبطــن بوســائل اإلعــام يف النِّ ـزاع املس ـلَّح.
منهجية:
يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة أبــرز االنتهــاكات حبــق اإلعالميــن (الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن) يف كانــون الثــاين  2018علــى
يــد أطـراف النِّـزاع الرئيســة.
تُعـ ِّـرف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املواطــن الصحفــي أبنـَّـه كل مــن لعــب دوراً مهم ـاً يف نقــل ونشــر األخبــار ،وهــو ليــس
ِ
الســاح ويُشــارك
ابلضــرورة شــخصاً حيــادايً ،كمــا يُفــرض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي ولكــن عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي ّ
بصورة مباشــرة يف العمليات القتالية اهلجومية ،تســقط عنه صفة املواطن الصحفي ،وتعود إليه إذا اعتزل العمل العســكري متاماً.
الرصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل
ـتند التَّقريــر أوالً علــى عمليــات التَّوثيــق و َّ
اسـ َ

ـن حتدَّثنــا معهــم عــر اهلاتــف أو عــر وســائل
روتيــي مســتمر ،واثنيـاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــن حمليـ َ
التواصــل االجتماعــي ،كمــا قُمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصـ َّـورة والصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها

لنــا نشــطاء حمليــون عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،وحنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن مجيــع
املقاطــع املصــورة والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة سـريَّة ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة علــى أقـر ٍ
اص صلبــة،

وحنــرص دائمـاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا ،ورغـ َـم ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة،
ذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قـوات النِّظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.
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حيتــوي هــذا التقريــر علــى  10رواايت عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود ،وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة ،وقــد شــرحنا
للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ِّدموهنــا يف هــذا التقريــر دو َن أن نُقـ ِّدم
ـب الشــهود معــاانة ُّ
ـح
تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ منـ ُ
أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيـ َ
ضمـ ٍ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
مــن الضــروري أن نُشــر إىل َّ
أن بعــض احلـوادث الـواردة يف التَّقريــر قــد ال تُشـ ِّكل انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،لكنَّنــا نقــوم
بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييـاً ،وحفاظـاً عليهــا كسـ ٍ
ـجل وطــي ،لكننــا ال نص ُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم.

اثنياً :امللخص التنفيذي:

توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف كانون الثاين  2018على النحو التايل:
 أعمال القت ــل :وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل إعالمي واحد على يد قوات النظام السوري. اإلصاابت :سجلنا إصابة  9إعالميني توزعوا على النحو التايل: قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية)3 : -القوات الروسية6 :

اثلثاً تفاصيل التقرير:

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

 أعمال القتل:حازم عبد العزيز عبد الواحد
الثــااثء  /9كانــون الثــاين 2018 /قضــى ج ـراء إصابتــه بشــظااي يف ال ـرأس ،إثــر
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً قــرب منزلــه يف

مدينــة ســقبا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وقــت احلادثــة.
حــازم ،مصـ ِّـور لــدى مؤسســة نبــض ،مــن أبنــاء بلــدة حـران العواميــد شــرق حمافظــة
ريــف دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1986حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة ،متــزوج
ولديــه ثالثــة أطفــال.
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أخــران اإلعالمــي عمـران أبــو ســلوم  1زميــل حــازم ،أنــه كان أمــام منزلــه يف مدينــة ســقبا حــن تعـَّـرض لقصــف طائـرات حربيــة اتبعــة
وخاصــة وجهــه ،وقــد متَّ إســعافه إىل املشــفى مباشــرة لكــن حمــاوالت األطبــاء
للنظــام الســوري“ :ترَّكــزت الشــظااي يف رأســه
َّ

ابءت ابلفشــل وتــويف بعــد ســاعات” أضــاف عمـران َّ
أن القصــف يف ذلــك اليــوم تسـبَّب بدمــار مبــى مؤلــف مــن أربعــة طوابــق
ومنزلــن بشــكل كلــي إضافـةً إىل إصابــة بعــض األبنيــة اجملــاورة أبضـرار ماديــة متوســطة”.

 اإلصاابت:ميان خالد السيد
الثــااثء  /2كانــون الثــاين 2018 /أصيــب بشــظااي يف ال ـرأس والرجــل اليمــى،
جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً ابلقــرب

تتعرض له مدينة عربني شــرق حمافظة
منه أثناء تغطيته اإلعالمية للقصف الذي َّ
ريــف دمشــق ،الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ميــان ،مراســل لــدى قنــاة أورينــت ،مــن أبنــاء مدينــة عربــن ،مــن مواليــد عــام
 ،1992طالــب جامعــي – ســنة اثنيــة يفكليــة االقتصــاد ،متــزوج ولديــه طفــان.
علمنــا مــن ميــان  2أنـَّـه تعـَّـرض يــوم الثــااثء  /2كانــون الثــاين لقصــف مــن قبــل طـران حــريب أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة للقصــف الــذي
ميان السيد

تتعرض له مدينة عربني ،الذي أســفر عن ســقوط عدد من الضحااي ودمار كبري يف املناطق املســتهدفة“ :متَّ إســعايف على الفور
َّ
وخضعت لعمل جراحي لرتكيب ســيخ معدين يف ســاقي اليُمىن”.
ط رأســي،
إىل مشــفى عربني حيث ِخي َ
ُ
حامت شاهر الزعيب
األحد  /28كانون الثاين 2018 /أُصيب بشــظااي يف القدمني ،جراء ســقوط
قذيفــة هــاون قصفتهــا مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري ابلقــرب منــه ،أثنــاء
إعــداده تقري ـراً يوثـِّـق خروقــات اتفــاق خفــض التَّصعيــد مــن قبــل ق ـوات النظــام

الســوري يف منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا ،الــي ختضــع لســيطرة فصائــل
يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

وجتمــع أحـرار حــوران ،مــن أبنــاء بلــدة اليادودة
حــامت ،مراســل جريــدة زمــان الوصــل ُّ
بريــف حمافظــة درعــا الغــريب ،مــن مواليــد عــام  ،1993طالــب جامعــي – ســنة
اثنيــة – يف كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية – قســم اللغــة اإلنكليزيــة ،أعــزب.
 1تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التَّواصل االجتماعي فيسبوك يف  /14كانون الثاين2018 /
 2تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التَّواصل االجتماعي فيسبوك يف  /6كانون الثاين2018 /
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حامت الزعيب

أخــران حــامت َّ 3
أن مدفعيــة النظــام الســوري قصفــت بقذائــف اهلــاون منطقــة درعــا البلــد أثنــاء إعــداده تقريـراً عــن خروقــات النظــام

الســوري التفاق خفض التّصعيد“ :ســقطت قذيفة قريب؛ ما تسـبَّب إبصابيت يف شــظااي بكلتا قدمي ومت إســعايف إىل مشــفى
درعــا البلــد ،حيــث تبـ َّـن أنــي مصــاب بكســر يف قدمــي اليســرى” أضــاف حــامت َّ
قدمــي رجـ ٍـل
أن القصــف تس ـبَّب يف بــر َ
وإصابــة طفــل جبـراح.

ابسل عدانن الغزاوي
ـب بشــظيَّة يف القــدم اليســرى ،جـراء
األحــد  /28كانــون الثــاين 2018 /أصيـ َ

ســقوط قذيفــة هــاون قصفتهــا مدفعيــة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري ابلقــرب
منــه ،أثنــاء إعــداده تقريـراً يوثِـّـق خروقــات اتفــاق خفــض التَّصعيــد مــن قبــل قـوات
النظــام الســوري يف منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا ،الــي ختضــع لســيطرة
فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
ابســل ،مراســل لــدى قنــاة أورينــت ،مــن أبنــاء بلــدة اليــادودة بريــف حمافظــة درعــا
الغــريب ،مــن مواليــد عــام  ،1992طالــب جامعــي – ســنة اثنيــة – يف كليــة
اإلقتصــاد– قســم إدارة األعمــال ،متــزوج ولديــه طفــان.

ابسل الغزاوي

4
الســاعة الثانية والنصف من عصر يوم األحد  /28كانون الثاين قصفت مدفعية اتبعة للنظام الســوري
أفادان ابســل أنه قرابة َّ

قذيفة هاون على حي البحار مبنطقة درعا ســقطت قربه فأصابته شــظية يف قدمه اليســرى“ :متَّ إســعايف إىل مشــفى درعا البلد

حيــث أخرجــوا الشــظية مــن قدمي”.
ابء :القوات الروسية:
 اإلصاابت:حسني خالد الطويل

ـب بشــظااي عــدة يف معظــم أحنــاء
اخلميــس  /11كانــون الثــاين 2018 /أصيـ َ

جســده ،جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً ابلقــرب
منــه ،أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة ملعركــة “رد الطغيــان” بــن قـوات النظــام الســوري
مــن جهــة وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام مــن جهــة أخــرى
علــى جبهــة قريــة اخلويــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب.

حسني الطويل

 3تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي يف  /1شباط2018 /
 4تواصلنا معه عرب تطبيق الواتساب يف  /1شباط2018 /
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حســن ،مراســل قنــاة اليــوم ،مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل يف ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،مــن مواليــد عــام  ،1983حاصــل علــى
الشــهادة الثانويــة ،متــزوج.

تواصلنــا مــع حســن  5الــذي َّ
أكــد لنــا إصابتــه مــع اإلعالميَــن عبــد القــادر العبــدو وعبــد القــادر البكــري أثنــاء تغطيتهــم للمجـرايت

العســكرية علــى جبهــة اخلويــن يف حمافظــة إدلــب“ :أغــار علينــا الطـران الروســي وحنــن هنــاك وأصابــت الشــظااي معظــم أحنــاء
جســدي ،ومت نقلــي إىل املشــفى حيــث أخــرين األطبــاء أنَّــي مصــاب بكســر يف أحــد األضــاع ويف كتفــي األيســر”.
لدواع أمنية”
عبد القادر العبدو “نتحفظ على ذكر امسه ٍ

ـب بشــظااي عــدة يف القدمــن ،جـراء
اخلميــس  /11كانــون الثــاين 2018 /أصيـ َ

قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخ ـاً ابلقــرب منــه ،أثنــاء

تغطيتــه اإلعالميــة ملعركــة “رد الطغيــان” بــن ق ـوات النظــام الســوري مــن جهــة
وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام مــن جهــة أخــرى علــى جبهــة
قريــة اخلويــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب.
عبــد القــادر ،مراســل قنــاة اجلســر ،مــن أبنــاء قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة
إدلــب اجلنــويب ،مــن مواليــد عــام  ،1983طالــب جامعــي – ســنة اثنيــة – يف

عبد القادر العبدو

كليــة احلقــوق جبامعــة دمشــق “تعليــم مفتــوح” ،متــزوج.
َّ
أكــد لنــا عبــد القــادر 6إصابتــه بشــظااي يف القدمــن أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة علــى جبهــة اخلويــن إبدلــب يــوم اخلميــس  /11كانــون
الثــاين ،حــن أغــار طـران حــريب روســي بصواريــخ حتمــل ذخائــر عنقوديــة  7قربــه ”:نقلــي الثــوار إىل مشــفى معــرة النعمــان حيــث
أجريــت يل الفحوصــات والصــور الشــعاعية الالزمــة ونظـراً لعــدم خطــورة وضعــي غــادرت املشــفى بعــد قرابــة ســاعة”.
عبد القادر حممد البكري
اخلميــس  /11كانــون الثــاين 2018 /أصيــب بشــظااي عــدة يف القــدم اليُمــى

و َّ
الصــدر والبطــن ،جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً
ابلقــرب منــه ،أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة ملعركــة “رد الطغيــان” بــن ق ـوات النظــام
الســوري مــن جهــة وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام مــن جهــة
أخــرى علــى جبهــة قريــة اخلويــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب.
عبد القادر البكري
 5تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف  /16كانون الثاين2018 /

 6تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف  /22كانون الثاين2018 /
 7استخدام سالح الذخائر العنقودية يف هذه اهلجمة اليزال حىت حلظة إصدار التقرير قيد التحقق من قبل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
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عبــد القــادر ،مراســل وكالــة قاســيون ،مــن أبنــاء بلــدة التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،مــن مواليــد عــام  ،1991طالــب
جامعــي – ســنة رابعــة – يف كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية – قســم اتريــخ ،-أعــزب.
8
حتســن وضعه الصحي“ :تسـبَّبت يل شــظااي الصاروخ العنقودي  9الذي ســقط قُريب إبصاابت
تواصلنا مع عبد القادر بعد ُّ
شــديدة ،متَّ نقلــي إىل مشــفى معــرة النعمــان ،حيــث خضعــت لعمــل جراحــي يف البطــن الســتخراج الشــظااي وبقيــت يف
العنايــة املشــددة مخســة أايم” أضــاف عبــد القــادر أنــه مت نقلــه إىل مشــفى معــر ابب اهلــوى احلــدودي نتيجــة القصــف العنيــف
الــذي تعرضــت لــه مدينــة معــرة النعمــان“ :حاليـاً أان أمتاثــل للشــفاء حبمــد هللا”.
شاهر حيىي مساق
ـب بشــظية يف ال ـرأس ،ج ـراء قصــف
اإلثنــن  /29كانــون الثــاين 2018 /أُصيـ َ
طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ صغــرة ابلقــرب مــن مــكان وجــوده
يف مشفى عدي ،أثناء تغطيته اإلعالمية جلرحى قصف سابق للطريان ذاته على
سوق البطاطا يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشرقي ،اليت ختضع لسيطرة
مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
شــاهر ،مراســل قناة أورينت ،من أبناء مدينة بنش بريف حمافظة إدلب الشــمايل،
من مواليد عام  ،1990طالب جامعي – سنة اثنية – يف كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية – قسم اللغة اإلنكليزية ،متزوج.
شاهر مساق
أخربان شــاهر َّ 10
أن الطريان احلريب الروســي شـ َّـن غارة على مشــفى يف مدينة سـراقب بينما كان يُغطي إعالمياً إصاابت وصلت
إىل املشــفى جـراء قصــف ســابق للطـران ذاتــه علــى ســوق البطاطــا يف املدينــة“ :أُصبــت بشــظية يف رأســي فتـ َّـم إســعايف إىل أحــد
املراكــز الطبيَّــة يف مدينــة بنــش مث إىل مركــز آخــر يف مدينــة إدلــب ومــن مث أعــادوين إىل بنــش”.
رضوان مجال حمري
اإلثنــن  /29كانــون الثــاين 2018 /أُصيــب بشــظااي يف اليــد والقــدم اليمــى،
ج ـراء قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ صغــرة ابلقــرب
مــن مــكان وجــوده يف مشــفى عــدي ،أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة جلرحــى قصــف
ســابق للطـران ذاتــه علــى ســوق البطاطــا يف مدينــة سـراقب بريــف حمافظــة إدلــب
الشــرقي ،الــي ختضــع لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة
حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
رضوان حمري
 8تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف  /16كانون الثاين2018 /
 9استخدام سالح الذخائر العنقودية يف هذه اهلجمة ال يزال حىت حلظة إصدار التقرير قيد التحقق من قبل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
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رضـوان املعــروف أبيب يــزن احلمصــي ،مراســل وكالــة مســارت ،مــن أبنــاء حــي اباب عمــرو مبدينــة محــص ،مــن مواليــد عــام ،1990
طالــب جامعــي – ســنة اثنيــة – كليــة الرتبيــة الرايضيــة ،متــزوج ولديــه طفــان.
أخــران رض ـوان  11بعــد أايم مــن إصابتــه“ :يــوم اإلثنــن  /29كانــون الثــاين شـ َّـن الط ـران احلــريب الروســي غــارة علــى ســوق
فتوجهــت إىل املــكان ،ووثَّقــت اجملــزرة ومــن مث توجهــت إىل مشــفى عــدي ،الــذي مت إســعاف
البطاطــا يف مدينــة س ـراقب َّ

اجلرحــى إليــه ،وابشــرت مــع زميلــي ابســل حــوا جبمــع الشــهادات الســتكمال التحقيــق” أضــاف رض ـوان أن الط ـران ذاتــه
عــاد فشـ َّـن غــارة ابلصواريــخ علــى املشــفى“ :مت إســعايف إىل مركــز طــي يف مدينــة بنــش حيــث بيّنــت الصــور الشــعاعية إصابــي
بكســر يف يــدي اليمــى ،ومتَّ جتبريهــا”.
حممد ابسل عمر حوا
اإلثنــن  /29كانــون الثــاين 2018 /أصيــب برضــوض يف معظــم أحنــاء جســده،
ج ـراء قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ صغــرة ابلقــرب
مــن مــكان وجــوده يف مشــفى عــدي ،أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة جلرحــى قصــف
ســابق للطـران ذاتــه علــى ســوق البطاطــا يف مدينــة سـراقب بريــف حمافظــة إدلــب
الشــرقي ،الــي ختضــع لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة
حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
حممــد ابســل ،مراســل وكالــة مســارت ،مــن أبنــاء مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب
الشــمايل ،مــن مواليــد عــام  ،1988حاصــل علــى إجــازة مــن األكادمييــة العربيــة
للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــرى  -قســم هندســة ميكانيكيــة  ،-متــزوج
ولديــه طفــان.

حممد ابسل حوا

أخــران حممــد ابســل َّ 12
أن الط ـران احلــريب الروســي شـ َّـن غــارة ابلصواريــخ علــى مشــفى عــدي يف مدينــة س ـراقب بينمــا كان مــع

زميلــه رضـوان حمــر يعمــان علــى مجــع شــهادات مــن اجلرحــى الناجــن مــن قصــف الطـران ذاتــه لســوق البطاطــا يف املدينــة“ :متَّ
إســعايف إىل أحــد املراكــز الصحيَّــة يف مدينــة بنــش ،حيــث بيّنــت الفحوصــات الــي خضعــت هلــا إصابــي برضــوض يف معظــم
أحنــاء جســدي”.

 10تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف  /31كانون الثاين2018 /

 11تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /1شباط2018 /

 12تتواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /1شباط2018 /
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رابعاً :التوصيات:

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

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
إدانة استهداف اإلعالميني يف سوراي ،وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم.
إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
إجراء حتقيقات يف استهداف اإلعالميني بشكل خاص؛ نظراً لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوراي.
إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون
فتــح حتقيــق يف احلــاالت ال ـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ
والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية:

وتلــد تضحياهتــم ،كمــا جيــب التواصــل
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــر نشــر تقاريــر دوريــة تُسـلِّط الضــوء علــى معاانهتــم اليوميــة ُ
مــع ذويهــم والتَّخفيــف 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 الضحــااي ،وكل الشــكر والتقديــر ألهــايل وأصدقــاء اإلعالميــن الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل ّ

هــذا التقريــر.
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