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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.

حمتوايت التقرير:
أوالً :مقدمة.

اثنياً :منهجية التقرير.

اثلثاً :ملخص تنفيذي.

رابعاً :تفاصيل التقرير.

خامساً :التوصيات.

أوالً :املقدمة:

العمــل اإلعالمــي يف ســوراي يســر مــن ســيئ إىل أسـوأ يف ظــل عــدم رعايــة واهتمــام الكثــر مــن املنظمــات اإلعالميــة الدوليــة ملــا
حيصــل يف ســوراي وتراجــع التغطيــة اإلعالميــة بشــكل كبــر يف الســنة األخــرة مقارنــة ابلســنوات املاضيــة.
ومــن منطلــق االهتمــام بــدور اإلعالميــن البــارز يف احلـراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح ،تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
وبشــكل شــهري إبصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.

ـض النظــر
لكــن البـ َّـد لنــا مــن التذكــر أبمــر 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 اآلاثر 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 الصعــوابت.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تــرز للعمــل اإلعالمــي يف ســوراي أمهيــة خاصــة ألنــه يف كثــر مــن األحيــان يكشــف خيط ـاً مــن اجلرائــم املتنوعــة

الــي حتــدث يوميـاً ،ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نســجل يف معظــم تقاريـران الشــهرية اخلاصــة ابإلعالميــن انتهــاكات مــن
أطـراف متحاربــة فيمــا بينهــا”.
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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
ســورايُ ،

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 ســوراي.

اثنياً :منهجية التقرير:

حبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن املواطــن الصحفــي هــو مــن لعــب دوراً مهمـاً يف نقــل ونشــر األخبــار ،وهــو
ليــس ابلضــرورة شــخصاً حيــادايً ،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 ِّك ُ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.

يعتمــد هــذا التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف وحتقيقــات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -مــن املمكــن االطــاع بشــكل
موســع علــى منهجيتنــا يف توثيــق الضحــااي -إضافــة إىل رواايت أهــايل وأقـرابء الضحــااي ،واملعلومــات الـواردة مــن النشــطاء احملليــن،
وحتليــل الصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا وحنتفــظ هبــا يف ســجالتنا املمتــدة منــذ عــام  2011وحــى 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 اليت حصلت.
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اثلثاً :امللخص التنفيذي:

توزعت أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف نيسان  2017على النحو التايل:

ألف :أعمال القت ــل :وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  4إعالميني ،توزعوا على النحو التايل:
 قوات النظام السوري1 : القوات الروسية2 : جهات أخرى1 :ابء :اإلصاابت :سجلنا  13إصابة ،توزعت على النحو التايل:
 قوات النظام السوري9 : القوات الروسية3 : -جهات أخرى1 :

رابعاً :تفاصيل التقرير:

ألف :االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):
 أعمال القتل:سامر حممد وليد الساعور

اجلمعــة  /14نيســان 2017 /قضــى جـراء إصابتــه برصــاص قـوات النظــام الســوري يف
القلــب والصــدر ،أثنــاء تغطيتــه لالشــتباكات بينهــا وبــن فصائــل املعارضــة املســلحة علــى
جبهــة مدينــة حرســتا الغربيــة مبحافظــة ريــف دمشــق.
ســامر املعروف أبيب يزن ،مصور لدى جيش اإلســام أحد فصائل املعارضة املســلحة،
مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1998حاصــل علــى
الشــهادة االبتدائيــة ،أعــزب.

اإلعالمي سامر الساعور

عــر تواصلنــا مــع اإلعالمــي رضــا الدمشــقي صديــق ســامر -عــر حســابه علــى موقــع
التواصــل االجتماعــي فيســبوك -أكــد للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تفاصيــل
احلادثــة وأضــاف َّ
ـت رصاصــات كانــت الســبب يف استشــهاده مخســة منهــا يف
أن سـ َّ

منطقــة الصــدر وواحــدة يف القلــب.
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 اإلصاابت:الثــااثء  /4نيســان 2017 /أصيــب  6انشــطني إعالميــن حبالــة اختنــاق لــدى توجههــم إىل احلــي الشــمايل يف مدينــة
خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،اخلاضــع لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح
الشــام ،لتغطيــة آاثر قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع للنظــام الســوري صاروخـاً حممـاً بغــاز ســام علــى احلــي ،مــا تســبب

مبجــزرة مروعــة .وهــم:

 حممد حسن الدغيممراسل قناة حلب اليوم ،من أبناء بلدة جرجناز بريف حمافظة إدلب ،من مواليد عام .1988
يف حديث حملمد مع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك – أخربان مبايلي:
توجهــت برفقــة زميلــي عبــد قنطــار لتغطيــة
“لــدى مساعــي خــر اجملــزرة يف خــان شــيخون َّ

أحداثهــا ،وكانــت نقطــة البدايــة يف مركــز الدفــاع املــدين يف خــان شــيخون حيــث أجرينــا لقــاءات

هنــاك مــع املســعفني وعناصــر مــن الدفــاع املــدين وصــوران احلــاالت هنــاك ،والتقينــا عبــد القــادر
البكــري وأنــس دايب وركبنــا الســيارة إىل موقــع الغــارات اجلويــة ،توقفنــا بدايــة عنــد موقــع الغــارة
األوىل الــي أصابــت أحــد املنــازل وســط املدينــة وأحدثــت فيــه وابملنــازل احمليطــة دمــاراً كب ـراً،
مث انطلقنــا ابجتــاه موقــع الغــارة الثانيــة “غــارة الغــاز الكيمــاوي” ،الــي كانــت يف شــارع رئيــس
يف املدينــة ،ومبجــرد وصولنــا إىل هنــاك بــدأان بتصويــر املوقــع مث مشمنــا رائحــة كريهــة أدركــت أهنــا
رائحــة الغــاز و َّ
أن مفعولــه مــازال يف املــكان رغــم مضــي أكثــر مــن ســاعة ونصــف علــى الغــارة،

اإلعالمي حممد الدغيم

وقـ َّـرران ركــوب الســيارة واالبتعــاد عــن املوقــع.
مل يتمكــن عبــد مــن قيــادة الســيارة أكثــر مــن 500م بعيــداً عــن موقــع الغــارة بســبب إصابتــه ابلــدوار ،فاســتلم عبــد القــادر القيــادة

وذهبنــا إىل نقطــة طبيــة حيــث مت نــزع مالبســنا وغســلنا وإعطــاءان اإلســعافات األوليــة مــن أكســجني وإبــر مهدئــة .مل تكــن هــذه

اإلجـراءات كافيــة لتخفيــف آاثر استنشــاق عبــد للغــاز فتـ َّـم نقلــه إىل مشــفى خــارج املدينــة”.
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 أنس الدايبيعمــل لــدى املكتــب اإلعالمــي للدفــاع املــدين ،مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون ،مــن
مواليــد  ،1977أعــزب.

اإلعالمي أنس الدايب

-عبد الرؤوف حممد قنطار

مراســل لــدى وكالــة األانضــول وموقــع زمــان الوصــل ،مــن أبنــاء قريــة عــن الروز بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،مــن مواليــد عــام
 ،1995طالــب ســنة أوىل –املعهــد التقــاين لإلعــام يف جامعــة حلــب يف املناطــق احملــررة ،متــزوج.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عبــد الــرؤوف –عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك– الــذي
أفــادان بروايتــه:
“يــوم الثــااثء  /4نيســان أغــار الط ـران الســوري علــى احلــي الشــمايل ملدينــة خــان
شــيخون مســتخدماً الســاح الكيمــاوي إبحــدى الغــارات ،توجهــت إىل احلــي لتوثيــق

مــا جنــم عــن الغــارة ،وأثنــاء عملــي أُصبــت حبالــة اختنــاق جـراء رائحــة الغــاز املنتشــرة أثــرت
علــى رئــي وجهــازي العصــي ،مت إســعايف إىل مشــفى الزراعــة مبدينــة إدلــب ومــن مث إىل
املشــفى األصفــر مبدينــة الرحيانيــة يف تركيــا.

اإلعالمي عبد الرؤوف قنطار

شــاهدت العديــد مــن حــاالت االختنــاق وضيــق التنفــس والســعال ،وكان هنــاك الكثــر مــن األطفــال والنســاء والرجــال الذيــن كان
خيــرج الزبــد مــن فمهــم ،احلــي الــذي مت قصفــه يقطنــه مدنيــون فقــط واليوجــد أي مقــر عســكري يــرر قصفــه”.
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 عبد القادر حممد البكريمراســل لــدى وكالــة قاســيون ،مــن أبنــاء بلــدة التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،مــن مواليــد عــام  ،1991طالــب جامعــي
ســنة اثلثــة –كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية– قســم اتريــخ ،أعــزب.
عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عبد القادر لالستفسار عن إصابته:
“عقب قصف الغاز الكيماوي على مدينة خان شيخون توجهت برفقة  3إعالميني
إىل املوقــع لتوثيــق مــا جنَـ َـم عــن الغــارة ،شــاهدت هنــاك العديــد مــن جثــث األطفــال الذيــن

انتشــلهم الدفــاع املــدين إضافــة إىل نســاء مصــاابت ابالختنــاق ،أصابتــي رائحــة الغــاز
املنتشــر يف املــكان ابالختنــاق وعــدم وضــوح يف الرؤيــة ،تلقيــت اإلســعافات األوليــة يف
مشــفى خــان شــيخون ،الــذي تعـ َّـرض للقصــف بعــد مغــادريت ،مث متَّ نقلــي إىل مشــفى
حتســن وضعــي الصحــي”.
تلمنــس فمشــفى إدلــب الــذي بقيــت فيــه حــى ُّ

اإلعالمي عبد القادر البكري

 -أمحد إسالم

مصور ،يعمل مع مجعية “ ،”Syria Charityمن أبناء حي املشهد مبدينة حلب ،من مواليد .1996
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أمحد -عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،-وأفادان مبايلي:
“كنت يف طريقي لتغطية القصف ابلغازات على مدينة خان شيخون ،وعند وصويل
إىل منطقــة انفجــار الصواريــخ ،وبينمــا أان أصـ ِّـور شــعرت بشــكل مفاجــئ ابالختنــاق فلــم
أعــد أســتطيع التنفــس ،وبــدأت أشــعر ابلغثيــان وأصبــت ابإلغمــاء ،علــى الفــور أســعفين
رفاقــي إىل أقــرب مشــفى يف املنطقــة ،ال أتذكــر امسهــا ،حيــث مت إنعاشــي ،مازلــت أعــاين
مــن آاثر اإلصابــة حيــث ضعــف بصــري قرابــة  60ابملئــة ،مــع ضيــق يف الصــدر وصعوبــة
يف التنفس ،وأمل يف البطن”.
اإلعالمي أمحد إسالم
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 حسني عبد املنعم كيالمراســل لــدى مركــز إدلــب اإلعالمــي ،مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون ،مــن مواليــد عــام  ،1991حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة
اآلداب والعلــوم اإلنســانية – قســم اآلاثر جبامعــة حلــب ،متــزوج.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حســن كيــال –عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي
فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:
“لــدى مساعــي خــر القصــف ابلغــاز الســام علــى مدينــي توجهــت إىل املوقــع لتغطيــة
األحــداث ،شــاهدت هنــاك العديــد مــن أهــايل املنطقــة املصابــن حبــاالت اختنــاق
ويعانــون مــن ضيــق يف التنفــس وســيالن يف األنــف وهنــاك مــن كان خيــرج الزبــد مــن
فمهــم ،كانـوا ال يســتطيعون احلركــة أبــداً ،فقمــت علــى الفــور إبســعاف بعــض املصابــن

بســياريت وأثنــاء قيــاديت للســيارة شــعرت بــدوار نتيجــة الرائحــة املنبعثــة مــن املصابــن
وســعاهلم الشــديد ،أفقــدين الــدوار القــدرة علــى الســيطرة علــى الســيارة فارتطمــت حباجــز
تـرايب ،متَّ إســعايف مــع مــن كنــت أقــوم إبســعافهم إىل مشــفى تلمنــس ،وعلــى الفــور قــام

اإلعالمي حسني كيال

املســعفون إبعطائــي إبــرة أتروبــن ،وبعــد مــدة شــعرت ابلراحــة وعــدت إىل منــزيل ولكــن
مازلــت أشــعر بضيــق يف التنفــس”.
 أسامة عبد املنعم اخلليلاخلميــس  /6نيســان 2017 /أصيــب بشــظااي قذيفــة مدفعيــة اتبعــة لق ـوات النظــام
الســوري ســقطت ابلقرب منه أثناء تغطيته لالشــتباكات بني فصائل املعارضة املســلحة
وق ـوات النظــام الســوري علــى جبهــة حــي املنشــية يف منطقــة درعــا البلــد مبدينــة درعــا،
ضمــن معركــة “املــوت وال املذلــة”.
أســامة ،مراســل لــدى قنــاة اجلســر ،مــن أبنــاء بلــدة معربــة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي،

مــن مواليــد عــام  ،1996حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة ،أعــزب.

اإلعالمي أسامة اخلليل

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أسامة –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– وأفادان ابلتايل:
“يــوم اخلميــس  /6نيســان وأثنــاء تغطيــي اإلعالميــة جملـرايت األحــداث يف حــي املنشــية ،ســقطت قذيفــة مدفعيــة ابلقــرب مــي.
ـت برضــوض يف كامــل أحنــاء جســدي ،وعلــى الفــور مت اســعايف
ونتيجــة انفجارهــا دخلــت إحــدى شــظاايها يف عيــي اليمــن وأصبـ ُ
إىل مشــفى معربــة امليــداين ،حيــث تلقيــت اإلســعافات الالزمــة ومــن مث مت حتويلــي إىل طبيــب عينيــة ملتابعــة العــاج”.
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 أمحد إبراهيم املساملةاإلثنــن  /10نيســان 2017 /أصيــب بشــظية يف اخلاصــرة اليمــى ،ج ـراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري قذيفــة
هــاون علــى منطقــة وجــوده يف حــي املنشــية مبدينــة درعــا ،أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة للمناطــق الــي ســيطرت عليهــا فصائــل املعارضــة
املســلحة يف احلــي ،ضمــن معركــة “املــوت وال املذلــة”.
أمحــد ،مراســل لــدى وكالــة قاســيون ،مــن أبنــاء منطقــة درعــا البلــد مبدينــة درعــا ،مــن مواليــد عــام  ،1994حاصــل علــى الشــهادة
الثانويــة ،أعــزب.
تواصلنــا مــع اإلعالميــة ســارة احلــوراين ،مديــرة مكتــب وكالــة قاســيون حملافظــي درعــا والقنيطــرة –عــر حســاهبا علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي فيســبوك– الــي أطلعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى تفاصيــل إصابــة زميلهــا أمحــد قائلــة:
“عقــب ســيطرة الث ـوار علــى العديــد مــن املناطــق يف درعــا البلــد ،توجــه أمحــد برفقــة
بعــض اإلعالميــن لتصويــر املناطــق الــي حتــررت ،وأثنــاء مزاولتــه لعملــه ســقطت
قذيفــة هــاون أطلقهــا النظــام قربــه ،دخلــت إحــدى الشــظااي يف خاصــرة أمحــد بينمــا
دخلــت شــظية أخــرى يف ظهــر زميلــه فقــام أمحــد حبمــل صديقــه إىل أقــرب ســيارة
ليتــم إســعافهما إىل مشــفى نصيــب امليــداين علــى احلــدود الســورية – األردنيــة ،حيــث
مــازال هنالــك يتلقــى العــاج”.
 عدي عودةأصيــب م ـراتن يف هــذا الشــهر ،األوىل يــوم األربعــاء  /12نيســان 2017 /وكانــت
اإلصابــة يف فخــذه األيســر بشــظااي قذيفــة داببــة اتبعــة للنظــام الســوري أثنــاء تغطيتــه
اإلعالميــة لالشــتباكات بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وق ـوات النظــام الســوري علــى
جبهــة بســاتني حــي القابــون شــرق مدينــة دمشــق .وكانــت اإلصابــة الثانيــة يــوم الســبت
 /29نيســان 2017 /بشــظية قذيفــة داببــة النظــام الســوري يف الرجــل اليســرى أثنــاء
تغطيتــه اإلعالميــة علــى اجلبهــة ذاهتــا.
عــدي ،مراســل ومصــور لــدى وكالــة قاســيون واملكتــب اإلعالمــي حلــي القابــون ،مــن
أبنــاء حــي القابــون مبدينــة دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1994حاصــل علــى الشــهادة
اإلعداديــة ،متــزوج.
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اإلعالمي أمحد املساملة

اإلعالمي عدي عودة

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عــدي –عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك– عقــب إصابتــه
األوىل لالستفســار عنهــا:
“قرابة الســاعة الســابعة مســاء يوم األربعاء ،أثناء تغطييت اإلعالمية لالشــتباكات بني الثوار والنظام الســوري على جبهة بســاتني
حــي القابــون ،ســقطت قــريب قذيفــة داببــة دخلــت شــظاايها يف رجلــي اليســرى ،وعلــى الفــور مت إســعايف إىل املشــفى امليــداين يف
حــي القابــون ،حيــث مت إخـراج الشــظااي مــن رجلــي ،وقــد أصيــب معــي يف احلادثــة ذاهتــا أحــد الثـوار ومت إســعافه معــي أيضـاً”.
ابء :االنتهاكات من قبل القوات الروسية:
 أعمال القتل: مصعب عبد الرحيم أمحد عرايباألربعــاء  /26نيســان 2017 /قضــى إبصابــة قاتلــة يف البطــن ج ـراء قصــف ط ـران
اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً ابلقــرب منــه ،أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة حلملــة

لقاحــات يف بلــدة اجلانوديــة بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن
فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
مصعــب ،مديــر املكتــب اإلعالمــي يف الداخــل الســوري التابــع للهــال األمحــر القطــري
ومديــر مكتــب شــبكة تيــوب رصــد يف ســوراي ،مــن أبنــاء مدينــة األاترب بريــف حمافظــة
حلــب الغــريب ،مــن مواليــد عــام  ،1983حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة ،متــزوج
ولديــه طفــل وطفلــة.

اإلعالمي مصعب أمحد اعرايب

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد الرمحــن عبــد هللا أحــد أق ـرابء مصعــب –عــر حســابه علــى موقــع
التواصــل االجتماعــي فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:
“أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة الــي يقــوم هبــا مصعــب حلملــة اللقاحــات يف بلــدة اجلانوديــة بريــف إدلــب والــي تتــم ابلتعــاون بــن وحــدة
تنســيق الدعــم واهلــال األمحــر القطــري ومديريــة اللقــاح يف البلــدة ،أغــار الطـران الروســي علــى البلــدة بعــدد مــن الصواريــخ ،ســقط
أحدهــا قــرب الســيارة الــي تُقــل مصعــب؛ مــا أدى إىل إصابتــه بشــظااي يف البطــن واحلــوض إضافــة إىل شــظااي يف اليــد اليســرى

تســببت بتشــوه فيهــا ،كان حيتــاج الختصاصــي لعــاج إصابتــه ومت إســعافه إىل أحــد مشــايف ريــف إدلــب ،ولكــن قبــل وصولــه إىل
البلــدة فــارق احليــاة ،كان برفقتــه طبيــب أصيــب هــو أيضـاً جـراء القصــف ولكنــه جنــا حبمــد هللا”.

9

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

 أمحد انيف احلسنيالســبت  /29نيســان 2017 /قضــى ج ـراء قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه
روســي ابلصواريــخ املركــز  107التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة
محــاة الشــمايل ،اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة
فتــح الشــام.
أمحــد ،املعــروف بــردى ،مصــور لــدى الدفــاع املــدين ،مــن أبنــاء قريــة الــزكاة يف ريــف
حمافظــة محــاة الشــمايل ،مــن مواليــد عــام  ،1990حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة الرتبيــة،
أعــزب.

اإلعالمي أمحد احلسني

 اإلصاابت: هادي عماد الدين خراطالثــااثء  /4نيســان 2017 /أصيــب بكســر يف قدمــه اليســرى أثنــاء مســامهته يف
إســعاف اجلرحــى الذيــن يتــم انتشــاهلم مــن حتــت األنقــاض النامجــة عــن قصــف ط ـران
اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى حــي الصناعــة يف مدينــة جســر الشــغور بريــف
حمافظــة إدلــب الغــريب ،اخلاضعــة لســيطرة مســركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم
جبهــة فتــح الشــام.
هــادي ،مصــور لــدى املكتــب اإلعالمــي للدفــاع املــدين الســوري يف مدينــة جســر
الشــغور ،مــن أبنــاء مدينــة جســر الشــغور ،مــن مواليــد عــام  ،1995طالــب جامعــي
–ســنة أوىل -يف كليــة االقتصــاد /قســم إدارة أعمــال ،متــزوج ولديــه طفــل.

اإلعالمي هادي خراط

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع هــادي -عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك ،-فأخربهــا حــول
تفاصيــل إصابتــه مايلي:
“عصــر الثــااثء  /4نيســان وعقــب قصــف الطـران الروســي ملدينــة جســر الشــغور ،ذهبــت إىل املوقــع برفقــة فريــق الدفــاع املــدين
ت قدمــي بســبب
ألصــور آاثر القصــف ،وهنــاك وبينمــا كنــت أقــوم بعملــي مسعــت صرخــات أحدهــم فســارعت إلنقــاذه ،لكــن الت ـََـو ْ

الــركام املوجــود يف املوقــع ،اتبعــت عملــي ملــدة ســاعة ونصــف تقريبـاً وأان أشــعر آبالم شــديدة بقدمــي إىل أن فقــدت القــدرة علــى
الســر لشــدة األمل ،قام زمالئي يف الدفاع املدين على الفور إبســعايف إىل املشــفى حيث مت تشــخيص إصابيت بكسـرين يف قدمي

اليســرى ومت وضــع جبــرة هلــا”.
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 أمحد سليم اخلنوسالثــااثء  /18نيســان 2017 /أصيــب جبــرح يف ال ـرأس وبرضــوض يف معظــم أحنــاء
جســده ،ج ـراء تنفيــذ ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارة مزدوجــة علــى قريــة
معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل
املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام .وذلــك أثنــاء مســامهته إبســعاف املصابــن
ج ـراء الغــارة األوىل.
أمحــد ،انشــط إعالمــي مســتقل ،مــن أبنــاء قريــة معــرة حرمــة ،مــن مواليــد عــام ،1989
حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة ،متــزوج.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أمحد –عرب حسابه على موقع التواصل

اإلعالمي أمحد اخلنوس

االجتماعي فيسبوك– للتحقق من تفاصيل إصابته ،فأجاب مبا يلي:
“يــوم الثــااثء  /18نيســان تعرضــت قريــي لقصــف مــن قبــل الطـران الروســي ،توجهــت إىل موقــع احلــدث حيــث كان الدمــار
كب ـراً فبــدأت علــى الفــور مبســاعدة املنقذيــن يف إســعاف املصابــن ،وأثنــاء عملنــا عــاود الط ـران قصفــه للمنطقــة؛ مــا أدى إىل

إصابــي جبــرح فــوق عيــي اليمــى وج ـراح متفاوتــة يف خمتلــف أحنــاء جســدي ،مت إســعايف إىل أقــرب نقطــة طبيــة يف القريــة حيــث
مت غــرز عــدة قطــب يف جــرح جبهــي ،ووضــع الضمــاد لباقــي اجلــروح .تســببت الغــارة املزدوجــة يف ذلــك اليــوم مبجــزرة حبــق عائلــة
واحــدة ،قتلــت  10منهــم ،مــن بينهــم  9أطفــال ،كان املشــهد مروع ـاً”.
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 ماهر مجعة سلماوياألربعــاء  /26نيســان 2017 /أصيــب جبـراح ورضــوض يف قدميــه جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً
ابلقــرب منــه ،أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لقصــف ســابق للطـران ذاتــه علــى قريــة الســحاقية بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،اخلاضعــة
لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
ماهــر ،مصــور لــدى الدفــاع املــدين مركــز اليعقوبيــة ،مــن أبنــاء بلــدة اجلانوديــة بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،مــن مواليــد عــام
 ،1989حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة اإلعــام ،متــزوج.
تواصلنا مع ماهر -عرب تطبيق واتس آب -للتحقق من احلادثة فأخربان:
“يــوم األربعــاء  /26نيســان قصــف الط ـران الروســي قريــة الســحاقية فتوجهــت إىل
هنــاك مــع فريــق الدفــاع املــدين لتغطيــة مــا جنــم عــن القصــف ،وأثنــاء وجــودي هنــاك عــاد
الطـران وقصــف املنطقــة مــرة اثنيــة ،ســقط الصــاروخ يف منطقــة قريبــة مــي تســبب جبـراح
ابلغــة يف قدمــي اليمــى ورضــوض يف اليســرى ،مت إســعايف إىل أقــرب نقطــة طبيــة ،أصيــب
يف هــذا القصــف أحــد رفاقــي يف الدفــاع املــدين والعديــد مــن املدنيــن ،وتضــرر العديــد
مــن املنــازل”.

اإلعالمي ماهر سلماوي

اتء :جهات أخرى:
 أعمال القتل: غريب محوش رشواخلميــس  /20نيســان 2017 /قضــى جـراء انفجــار لغــم أرضــي ،قــرب قريــة أم التنــك
مشــال غــرب حمافظــة الرقــة ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت بــزرع اللغــم حــى
حلظــة إعــداد التقريــر.
غريــب ،مصــور لــدى ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،مــن أبنــاء قريــة ســنكااي بريــف
حمافظــة حلــب ،مــن مواليــد عــام  ،1992حاصــل علــى إجــازة مــن املعهــد التقــاين
الزراعــي جبامعــة حلــب.
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 اإلصاابت: ماجد حسن العمريالســبت  /15نيســان 2017 /أصيــب جبـراح يف القدمــن واليــد اليمــى والرقبــة ،جـراء
انفجــار ســيارة مفخخــة ابلقــرب منــه يف حــي الراشــدين غــرب مدينــة حلــب اخلاضــع
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة ،أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لعمليــة إجــاء احملاصريــن
مــن بلــديت كفـراي والفوعــة ضمــن اتفــاق املــدن األربعــة املــرم بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام
ُ
وحركــة أحـرار الشــام اإلســامية مــع امليليشــيات اإليرانيــة ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة
الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
ماجــد ،مراســل وكالــة ســتيب نيــوز اإلخباريــة ،مــن أبنــاء قريــة مســقان بريــف حمافظــة
حلــب الشــمايل ،مــن مواليــد عــام  ،1976حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة اآلداب –

اإلعالمي ماجد العمري

قســم اللغــة العربيــة جبامعــة حلــب ،متــزوج ولديــه  4أطفــال.
لدى تواصلنا مع ماجد -عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك -أخربان مبايلي:
“بينمــا كنــت يف منطقــة الراشــدين أغطــي عمليــات إجــاء أهــايل بلــديت كف ـراي والفوعــة مت إبالغنــا أن هنــاك ســيارات إســعاف
ســتأيت مــن مناطــق النظــام حتمــل بعــض املصابــن ،ولــدى وصولنــا ملنطقــة متقدمــة مــن احلــي دخلــت بعــض الســيارات ،بــدأت
إحداهــا بتوزيــع أكيــاس بطاطــا علــى األطفــال إبش ـراف عناصــر جيــش الفتــح ،مث دخلــت هــذه الســيارة إىل منتصــف املنطقــة
لتتابــع عملهــا ،بعــد حنــو  20دقيقــة مسعنــا صــوت انفجــار هائــل تســبب إبلقائــي بعيــداً وبــدأت أنــزف بشــدة ،ســاد املنطقــة حالــة

هلــع شــديد وختبــط وتناثــرت اجلثــث يف املــكان ،الضحــااي كانـوا مــن عناصــر جيــش الفتــح وأهــايل ومســلحي كفـراي والفوعــة ،كمــا
اندلعــت النـران يف عــدد كبــر مــن الباصــات وســيارات اإلســعاف.
مت إســعايف إىل مشــفى معــرة مصريــن بريــف إدلــب ،حيــث خضعــت لعمــل جراحــي يف أحــد أوردة ركبــي اليســرى وتضميــد جـراح
أصبــت هبــا يف الرجلــن ويــدي اليمــى ورقبــي”.
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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:

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

هــذا التقريــر.

14

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

@snhr
Info@sn4hr.org

www.sn4hr.org
snhr

info@sn4hr.org

www.sn4hr.org

15

