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األربعاء  5 متوز 2017

مقتل 26 إعالمياً، وإصابة 34، 
واعتقال وخطف 20 آخرين، حصيلة 

النصف األول من عام 2017

مقتل إعالمي، وإصابة 5 آخرين يف حزيران
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة. 

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

خامساً: التوصيات. 

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 اإلعالميــن البــارز يف احلــراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح، تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

وبشــكل شــهري إبصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.

لكــن البــدَّ لنــا مــن التذكــر أبمــر مهــم، وهــو أن الصحفــي يُعتــر شــخصاً مدنيــاً حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين بغــضِّ النظــر 
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، وأيضــاً يفقــد 
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة، ونــرى أنــه جيــب احــرتام اإلعالميــن ســواء 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 خيطــاً مــن اجلرائــم املتنوعــة الــي 
حتدث يومياً، ومن هذا املنطلق فإننا نسجل يف معظم تقاريران الشهرية اخلاصة ابإلعالمين انتهاكات من أطراف 

متحاربــة فيمــا بينها”.

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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شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن )3 – 4/ أاير/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــن 
ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، واتفقــت الــدول الثــالث علــى إقامــة أربــع مناطــق 
خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أاير/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض التصعيــد 
يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء مــن 
حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. يشــمل االتفــاق 
وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق، ومنــذ دخــول هــذا 
االتفاق حيَِّز التنفيذ شــهدت هذه املناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نســبياً يف معدَّل القتل، مقارنة مع األشــهر الســابقة 

منــذ آذار 2011 حــى اآلن. 

لكــنَّ علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر 
األكــر 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 ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للضامنــن الروســي والرتكــي واإليــراين- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء. 
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران اخنفاضــاً غــر مســبوق يف معــدالت قتــل الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد قــوات 

النظــام الســوري عقــَب دخــول اتفــاق خفــض التصعيــد حيِّــز التنفيــذ.

تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والســريع إلنقــاذ مــا مُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف 
ســوراي، وُتــدد إدانتهــا جلميــع االنتهــاكات حبــق حريــة العمــل اإلعالمــي ونقــل احلقيقــة مــن أي طــرف كان، وتؤكــد علــى ضــرورة 
احــرتام حريــة العمــل اإلعالمــي، والعمــل علــى ضمــان ســالمة العاملــن فيــه، وإعطائهــم رعايــة خاصــة، مــع حماســبة املتورطــن يف 
االنتهــاكات حبــق الصحفيــن والناشــطن اإلعالميــن، وعلــى اجملتمــع الــدويل متمثــاًل مبجلــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف محايــة 

املدنيــن واإلعالميــن يف ســوراي.
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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 يُفــرتض 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. 

قــد يتطــرق التقريــر إىل حــوادث ال نعتقــد أهنــا ُتشــكُِّل خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكننــا نوردهــا لتســجيلها ضمــن احلــوادث 
الــي تســببت يف خســائر يف األرواح 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 احملليــن، 

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 
فإننــا نشــر دائمــاً إىل أن كل هــذه اإلحصائيــات والوقائــع ال متثــل ســوى احلــد األدىن مــن حجــم اجلرائــم واالنتهــاكات الــي حصلــت. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
ألف: أبرز االنتهاكات حبق اإلعالميني يف النصف األول من عام 2017:

تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالمين يف النصف األول من عام 2017 على النحو التايل: 

أواًل: القتل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 26 إعالمياً، يتوزعون كما يلي:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 13 إعالميًا

- القوات الروسية: 3 
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش )يطلق على اسم نفسه الدولة اإلسالمية(: 4 
- فصائل املعارضة املسلحة: 2

- جهات أخرى: 4

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUjdkcnVlSlFjOXM/view
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اثنياً: اإلصاابت: سجلنا 34 إصابة، يتوزعون كما يلي: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 20

- القوات الروسية: 6 
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 4 
- فصائل املعارضة املسلحة: 1 

- جهات أخرى: 3 

اثلثاً: االعتقال أو اخلطف واإلفراج: سجلنا 33 حالة ما بن اعتقال أو خطف وإفراج.
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: ســجلنا 5 حــاالت اعتقــال بينهــم 

سيداتن.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: سجلنا 7 حاالت اعتقال متَّ اإلفراج عنها.
- فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالي اعتقال مت اإلفراج عنهما

- قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: ســجلنا 
3 حــاالت اعتقــال متَّ اإلفــراج عــن 2 منهــا.

- جهات أخرى: سجلنا 3 حاالت خطف مت اإلفراج عن 2 منها من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها.

رابعاً: انتهاكات أخرى حبق اإلعالمين: سجلنا حادثي اعتداء على مكاتب اعالمية على يد قوات النظام السوري

ابء: أبرز االنتهاكات حبق اإلعالميني يف حزيران:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق اإلعالمين يف حزيران 2017 على النحو التايل: 

ألف: أعمال القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل إعالمي واحد على يد قوات النظام السوري.

ابء: اإلصاابت: سجلنا 5 إصاابت توزعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: سجلنا إصابة واحدة
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- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: سجلنا 3 إصاابت

- جهات أخرى: سجلنا إصابة واحدة
اتء: انتهاكات أخرى: سجلنا تعرَُّض مكتب إعالمي لقصف من قبل طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري

 
رابعاً: تفاصيل التقرير: 

ألف: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
- أعمال القتل:

مهران رامي الكرجوسلي
اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 قضــى جــراء إصابتــه بشــظااي عــدة يف جســده، 
إثــر قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
منزلــه يف بلــدة حــزة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة.
مهــران املعــروف أبيب رامــي حــزة، مصــوِّر لــدى تنســيقية بلــدة حــزة ومتعــاون مــع 
وكالــة مســارت لألنبــاء، مــن أبنــاء حــي مســاكن بــرزة مبدينــة دمشــق، مــن مواليــد 

عــام 1984، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج ولديــه طفلتــان.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي ميــان الســيد صديــق مهــران -عــر حســابه علــى موقــع التواصــل 
بروايتــه: أفــادان  الــذي  فيســبوك –  االجتماعــي 

“يــوم اجلمعــة أغــار الطــران الســوري عــدة مــرات علــى بلــدة حــزة ابلغوطــة الشــرقية، اســتهدفت إحــدى الغــارات 
منــزل الناشــط اإلعالمــي مهــران بصــاروخ، أثنــاء وجــوده فيــه، فاستشــهد علــى الفــور، كمــا تدمَّــر منزلــه بشــكل كبــر، 

أســفر القصــف أيضــاً عــن مقتــل 4 مدنيــن نتيجــة الغــارات علــى املنــازل احمليطــة مبنــزل مهــران”.

مهران الكرجوسلي

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhX2Y4aTJ0TzVoNDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhYkU2NXZMSmFraU0/view
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- اإلصاابت:
حممد عمر النبكي

اخلميس 22/ حزيران/ 2017 أصيب ابالختناق بغاز ســام وبشــظااي يف اليد 
اليمــى والكتــف األيســر، جــراء قصــف قــوات النظــام الســوري قنبلــة حتــوي غــازاً 
ســاماً علــى جبهــة حــي جوبــر مشــال شــرق مدينــة دمشــق تــاله قصــف مدفعــي 
علــى املنطقــة، ذلــك أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــن قــوات النظــام 

الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة هنــاك.
حممــد، املعــروف بدحــام املــزاوي، مراســل لــدى مركــز دمشــق اإلعالمــي، مــن 
أبنــاء حــي املــزة مبدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 1992، حاصــل علــى الشــهادة 

الثانويــة، أعــزب.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي عــالء األمحــد صديــق حممــد -عــر حســابه علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك – لالستفســار حــول تفاصيــل إصابــة حممــد، فأجــاب:
“أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة الــي يقــوم هبــا حممــد لالشــتباكات بــن النظــام والثــوار علــى جبهــة حــي جوبــر، ســقطت 
قربــه قنبلــة حتــوي غــاز كلــور؛ مــا أدى إىل إصابتــه أبعــراض اختنــاق، وعلــى الفــور ســقطت قذيفــة داببــة قربــه وأســفر 
انفجارهــا عــن إصابتــه يف يــده اليمــى وكتفــه األيســر جبــراح بليغــة، مت نقلــه بعــد ذلــك إىل مشــفى إحيــاء النفــس يف 

زملــكا حيــث تلقــى اإلســعافات”.

- انتهاكات أخرى حبق اإلعالمين:
مكتب مراسلي الغوطة الشرقية

اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري بصاروخــن مكتــب مراســلي الغوطــة 
الشــرقية اإلعالمــي يف بلــدة حــزة مبحافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار املكتــب ومعداتــه )حواســيب - كامــرات تصويــر - 

جهــاز بــث فضائــي( بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

حممد عمر النبكي

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhYXdWUERHdDl3dGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhLVRKRk91dWNmQTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUheFY2RDVWcnp0Zmc/view
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ابء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

- اإلصاابت:

عالء عبد السالم مال سعدون
اليمــى بشــظااي قنبلــة  البطــن واليــد  اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 أصيــب يف 
ألقتهــا طائــرة مســرة عــن بعــد اتبعــة لتنظيــم داعــش ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه 
اإلعالميــة لالشــتباكات بــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة 

وتنظيــم داعــش علــى األطــراف الغربيــة حلــي املشــلب شــرقي مدينــة الرقــة.
عــالء، مراســل وكالــة مســارت لألنبــاء، مــن أبنــاء مدينــة عــن العــرب مشــال شــرق 
حمافظــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1995، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، أعــزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عالء -عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك – وأفادان بروايته:
“أثنــاء تغطيــي اإلعالميــة للمعــارك بــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة وتنظيــم داعــش علــى 
األطــراف الغربيــة حلــي املشــلب يف مدينــة الرقــة، قصفتنــا طائــرة مســرة عــن بعــد اتبعــة لتنظيــم داعــش بقنبلــة متفجــرة؛ 
مــا أدى إىل إصابــي مــع زميلــي رضــوان عثمــان ورســتم حســن، كانــت إصابــي شــظيتان يف البطــن وشــظية يف اليــد 
اليمــى، وعلــى الفــور مت إســعايف إىل إحــدى النقــاط الطبيــة يف قريــة الرقــة مســرا مث قريــة احلزميــة يف الريــف الشــمايل 
حملافظــة الرقــة، مث مت نقلــي إىل مشــفى كــوابين يف مدينــة عــن العــرب بريــف حلــب، وعلــى الفــور قــام األطبــاء بتضميــد 
اجلــراح وإجــراء الفحوصــات الالزمــة، التــزال شــظيتان يف جســدي حــى اآلن، ســيتم إخراجهمــا يف وقــت الحــق”. 

عالء مال سعدون

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMkJ3NW8xMTZST3M/view
https://www.youtube.com/watch?v=60aZRJhFri4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=60aZRJhFri4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdk9hZS0yMzZLaVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUheGFuLWtCclpreFk/view
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رستم عبد القادر حسن 
الــرأس بشــظااي قنبلــة ألقتهــا طائــرة  اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 أصيــب يف 
مســرة عــن بعــد اتبعــة لتنظيــم داعــش ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
وتنظيــم  الكرديــة  األغلبيــة  ذات  الدميقراطيــة  ســوراي  قــوات  بــن  لالشــتباكات 

الرقــة. الغربيــة حلــي املشــلب شــرق مدينــة  داعــش علــى األطــراف 
رســتم، مراســل وكالــة االحتــاد بــرس، مــن أبنــاء مدينــة عــن العــرب مشــال شــرق 
حمافظــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1993، طالــب جامعــي يف كليــة اآلداب 

والعلــوم اإلنســانية يف جامعــة تشــرين – قســم فلســفة، أعــزب.

أخران رستم -عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك – حول إصابته قائاًل:
“بينما كنت مع جمموعة إعالمين برفقة قوات قســد نُغطي اشــتباكاهتا مع تنظيم داعش على األطراف الغربية حلي 
املشــلب شــرق مدينــة الرقــة عنــد مدخــل حــي الصناعــة مــن اجلهــة الشــرقية، قصفــت طائــرة درونــز اتبعــة للتنظيــم قنابــل 
متفجــرة ابلقــرب مــن مــكان وجــودان؛ مــا أدى إىل إصابــي مــع اثنــن مــن اإلعالميــن كاان برفقــي، تركَّــزت إصابــي يف 
الــرأس والوجــه، وعلــى الفــور مت إســعايف مــن قبــل قــوات ســوراي الدميقراطيــة إىل إحــدى النقــاط الطبيــة يف قريــة الرقــة مســرا 
ومــن مث إىل نقطــة طبيــة أخــرى يف قريــة احلزميــة –تقــع القريتــان يف ريــف الرقــة الشــمايل- حيــث تلقَّيــت إســعافات أوليــة، 

مت نقلــي بعدهــا إىل مشــفى كــوابين يف مدينــة عــن العــرب بريــف حلــب، ومازلــت أتلقــى العــالج هنــاك. 
حيــث ُأصبــت كانــت تــدور اشــتباكات عنيفــة بــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة وتنظيــم داعــش، وقــد شــهدت مقتــل 

اثنــن مــن املقاتلــن وإصابــة آخــر”.

رضوان رشيد عثمان
اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 ُأصيــب بشــظية حتــت إبطــه األميــن جــراء إلقــاء طائــرة 
مســرة عــن بعــد اتبعــة لتنظيــم داعــش قنبلــة ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
لالشــتباكات بــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة وتنظيــم داعــش 

علــى األطــراف الغربيــة حلــي املشــلب شــرق مدينــة الرقــة.
رضــوان املعــروف برضــوان بيــزار، مراســل قنــاة كردســتان 24، مــن أبنــاء مدينــة تــل 
أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1985، طالــب جامعــي يف 

كليــة اإلعــالم جامعــة دمشــق/ ســنة اثلثــة، متــزوج.

رستم حسن

رضوان عثمان

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhd1BwZkhxOGtkX3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMUdfN2g4Zjk4VkU/view
https://www.youtube.com/watch?v=60aZRJhFri4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhOHlKYUtsZjI0dzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUkVuYXFfX3daSkE/view
https://www.youtube.com/watch?v=60aZRJhFri4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=60aZRJhFri4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhcXNxR0Y5V3pWcm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhbURDdzhWS0E5N3c/view
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع رضوان -عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك – وأفادان بروايته:
“يــوم اجلمعــة 9/ حزيــران كنــت مــع جمموعــة مــن اإلعالميــن يف قريــة الرقــة الســمرة بريــف الرقــة الشــمايل هبــدف 
تغطيــة االشــتباكات بــن قســد وداعــش يف مدينــة الرقــة، طلــب منــا أن نتــوزع إىل جمموعــات صغــرة تتألــف ممــا ال 
يزيــد عــن 3 إعالميــن، لنرافــق القــوات داخــل املدينــة ونُعــدَّ تقاريــران، كنــت يف اجملموعــة األوىل أان وزميلــي عــالء 

ســعدون مراســل وكالــة مســارت، وزميلنــا رســتم عبــد القــادر مراســل االحتــاد بــرس.
رافقنــا 6 مقاتلــن حلمايتنــا عنــد دخــول حــي املشــلب، يف هنايــة الشــارع الــذي ينقلنــا إىل حــي الصناعــة مسعنــا صــوت 
طائــرة ُمســرة عــن بعــد علمنــا أهنــا اتبعــة للتنظيــم وحتمــل قنابــل، حاولنــا اهلــرب منهــا واالحتمــاء ابألشــجار، بينمــا 
كان املقاتلــون يطلقــون الرصــاص عليهــا إلبعادهــا، لكنهــا ألقــت قنبلــة متفجــرة ســقطت علــى بعــد قرابــة 3 أمتــار 
مــي ومــن أصدقائــي، إصابــي كانــت طفيفــة مقارنــة هبــم، أســعفنا املقاتلــون علــى الفــور إىل إحــدى النقــاط الطبيــة 
يف قريــة الرقــة مســرا ومــن مث إىل نقطــة طبيــة أخــرى يف قريــة احلزميــة يف الريــف الشــمايل حملافظــة الرقــة، حيــث تلقَّينــا 
إســعافات أوليــة هنــاك، مث مّت نقلنــا إىل مشــفى كــوابين يف مدينــة عــن العــرب بريــف حلــب، حيــث فحصــي الطبيــب 

اجلــراح خبتيــار مــدرس حســن، الــذي أخــرين أنــه بعــد أايم قليلــة ســوف يتــم إخــراج الشــظية مــن جســدي”.

اتء: االنتهاكات من قبل جهات أخرى:
- اإلصاابت:

حممد فاتح أمحد رسالن
الــرأس وهتتُّــك يف غشــاء  األحــد 25/ حزيــران/ 2017 أصيــب بشــظااي يف 
طبلــة األذن جــراء انفجــار عبــوة انســفة جمهولــة املصــدر داخــل حاويــة قمامــة 
أثنــاء مــروره بســيارته ابلقــرب منهــا يف حــي الضبيــط يف القســم الغــريب مــن مدينــة 
إدلــب، مل يتســنَّ لنــا معرفــة اجلهــة املســؤولة عــن عمليــة التفجــر حــى حلظــة إعــداد 
التقريــر. ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.
حممــد فاتــح، مصــور لــدى وكالــة ســتيب نيــوز وشــبكة حلــب نيــوز، مــن أبنــاء 

مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1995، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة.
حممد فاتح رسالن

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhX1k3cGVia0hHb3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZG1vZEsxR05Ucnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhOFROVmZUNDJOQUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMWRUd1MwR0tiS00/view
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يف اليوم التايل تواصلنا مع حممد فاتح -عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– لالطالع على تفاصيل إصابته:
“قرابــة الســاعة الثانيــة ظهــرة يــوم أمــس األحــد 25/ حزيــران وبينمــا كنــت أقــود ســياريت يف طريــق عــوديت مــن الســوق إىل منــزيل، 
مــروراً حبــي الضبيــط مبدينــة إدلــب انفجــرت عبــوة انســفة كانــت موضوعــة يف حاويــة قمامــة أثنــاء مــروري ابلقــرب منهــا؛ مــا تســبب 
إبصابــي بشــظااي عــدة يف الــرأس ومل أعــد قــادراً علــى الســمع مــن شــدة ضغــط االنفجــار، مت إســعايف مــع شــخص آخــر ميلــك 
حمــل بقالــة قــرب حاويــة القمامــة إىل مشــفى العيــادات يف مدينــة إدلــب، وقــام األطبــاء إبجــراء الفحوصــات واإلســعافات األوليــة، 
أخــروين أن إصابــة صاحــب البقاليــة خطــرة حيــث دخلــت إحــدى الشــظااي إىل بطنــه، وتســبب االنفجــار أيضــاً إبصابــة ســياريت 

بشــظااي عــدة وحتطــم زجاجهــا. مازلــت حــى اآلن غــر قــادر علــى الســمع بشــكل جيــد وأعــاين آالمــاً يف وجهــي”.

خامساً: التوصيات: 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 

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

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

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

املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــر 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 
املدنيــن، وبشــكل خــاص اإلعالميــن ومعدَّاهتــم. 

شكر وعزاء
خالــص العــزاء لــذوي الضحــااي، وكل الشــكر والتقديــر ألهــايل وأصدقــاء اإلعالميــن الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل فّعــال يف 

هــذا التقريــر. 
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