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اجلمعة 2 تشرين الثاين 2018

مقتل 689 إعالمياً يف سوراي منذ بداية 
احلراك الشعيب، و418 قيد االعتقال 

أو االختفاء القسري

لـــم يُــــحــــاَســـــب أحــــد

بيــــان
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قالــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اليــوم، مبناســبة “اليــوم العاملــي ملكافحــة اإلفــات مــن العقــاب علــى اجلرائــم املرتكبــة حبــق 
الصحفيني” إنَّ االنتهاكات حبقِّ العاملني يف احلقل اإلعامي من صحفيني وإعاميني يف سوراي مل تتوقف بل ُمورست يف كثري 
مــن األحيــان علــى حنــو اســتهداف مباشــر لعملهــم اإلعامــي؛ هبــدف إســكات أصواهتــم وإرهــاب بقيــة زمائهــم؛ مــا ســاهم يف مزيــد 

ــلم األهلــي، ذلــك مــن خــال حتطيــم رقابــة وســلطة وســائل اإلعــام املســتقلة. مــن عمليــات إضعــاف اجملتمــع الســوري وهتديــد السِّ

لقد وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مقتل ما ال يقل عن 689 عامًا يف احلقل اإلعامي يف ســوراي منذ بداية احلراك 
الشــعيب حــى حلظــة طباعــة هــذا البيــان، علــى يــد أطــراف النِّــزاع ويف مقدمتهــم النظــام الســوري، أي أنَّنــا نفقــد عامــًا يف احلقــل 
اإلعامــي كل مخســة أايم، وحبســب قاعــدة بياانتنــا فإنَّــه ال يــزال 418 عامــًا يف احلقــل اإلعامــي معتقــًا أو خمتفيــاً قســرايً، لقــد 

دفــع هــؤالء مثنــاً كبــرياً يف ســبيل إيصــال املعلومــة وكشــِف احلقيقــة.
مل يقــم أي طــرف مــن أطــراف النــزاع أبيِّ نــوع مــن عمليــات التَّحقيــق واحملاســبة عــن اجلرائــم حبــقِّ العاملــني يف احلقــل اإلعامــي أو 
عــن غريهــا مــن اجلرائــم، ويف مقدمــة تلــك اجلهــات الــي ترعــى بــل وُتشــرعن سياســة اإلفــات مــن العقــاب أييت النظــام الســوري، 
الــذي اقتــدت بــه الحقــاً أطــراف النــزاع الــي جــاءت بعــده كافــة، وتنــصُّ مــواد يف الدســتور الســوري علــى عــدم حماســبة قــوات يف 
النظــام الســوري دون موافقــة رئيســهم، وهــذا يــدلُّ علــى عقليــة بربريــة للســلطة احلاكمــة وعلــى رغبــة يف وضــع تســلط ال حمــدود 

فــوق رقــاب اجملتمــع.

لقــد رصــدان عمليــات اســتهداف ممنهــج ومتتابــع بشــكل خُمطــط لــكلِّ مــن حيــاول تصويــر أو توثيــق املظاهــرات الســلمية، عــر 
عمليــات القنــص املباشــر، كمــا ســجَّلنا تصويــَر مصوريــن مقربــني مــن النظــام الســوري املواطنــني الصحفيــني هبــدف اعتقاهلــم 

وماحقتهــم الحقــاً.
ومنــذ تدخــل القــوات الروســية يف 30/ أيلــول/ 2015 ارتكبــت سلســلة مــن اهلجمــات الوحشــية مشــال البــاد وجنوهبــا وتســبَّبت 
هذه اهلجمات يف مقتل 19 من الكوادر اإلعامية قضى معظمهم نتيجة سياسة اهلجوم املزدوج الي اتبعتها القوات الروسية.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وقــد زاَد ظهــور التَّنظيمــات اإلســامية املتطرفــة مــن التَّضييــق علــى املواطنــني الصحفيــني والصحفيــني األجانــب ويف العــام املاضــي 
شــهَدت املناطــق اخلاضعــة هليئــة حتريــر الشــام تصاعــداً يف عمليــات االعتــداء علــى العاملــني يف احلقــل اإلعامــي، حيــث اقتحمــت 
مكاتبهــم وصــادرت حمتوايهتــا، وعمــدت إىل اعتقــال النشــطاء اإلعاميــني، الذيــن يُعــادون سياســة اهليئــة أو ينتقــدون ممارســاهتا 
وابلرَّغــم مــن احنســار ســيطرة تنظيــم داعــش يف معظــم املناطــق الــي كان ُيســيطر عليهــا إال أنَّ انتهاكاتــه حبــقِّ الصحفيــني والعاملــني 

يف احلقــل اإلعامــي ظلَّــت قائمــة وســجَّلنا يف العــام املاضــي فقــط قتلَــُه مــا ال يقــل عــن 2 مــن الكــوادر اإلعاميــة. 
وقــد تعــرَّض الصحفيــون والعاملــون يف احلقــل اإلعامــي يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل عمليــات 

هيــب. قتــل واعتقــال وواجهــت هــذه الفصائــل الصحفيــني واملنتقديــن لسياســتها ابلقمــع والتَّ
ويف مشــال شــرق البــاد حيــث ُتســيطر قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة واَجــه العديــد مــن الصحفيــني والعاملــني يف احلقــل اإلعامــني 
أمناطــاً ُمتعــددة مــن االنتهــاكات، كالقتــل واالعتقــال واإلخفــاء القســري، والتَّهديــد املباشــر وتعيــش تلــك املناطــق حالــة مــن 

التَّصحــر اإلعامــي.

مارســت كل األطــراف انتهــاكات حبــقِّ الصحفيــني والعاملــني يف احلقــل اإلعامــي يف ســوراي، إالَّ أنَّ حجــم ونوعيــة االنتهــاكات 
املوثَّقة ُيشري بشكل ال يقبل الشَّك إىل أنَّ قوات النظام السوري ُمتسببة فيها بنسبة تقتب من 90 % من جممل االنتهاكات، 
كمــا مل متيِّــز األطــراف بــني مواطــن صحفــي ذكــر أو أنثــى أو طفــل وحــى بــني مواطــن ســوري وأجنــيب ابالنتهــاكات املرتكبــة حبقهــم.
وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد قُتــل يف ســوراي مــا ال يقــل عــن 689 مــن الصحفيــني والعاملــني 
يف احلقــل اإلعامــي )حمليــون وأجانــب( منــذ آذار/ 2011 حــى حلظــة إصــدار هــذا البيــان، توزَّعــوا حبســب األطــراف الرئيســة 

الفاعلــة علــى النحــو التــايل: 
• قوات النظام الســوري )اجليش، األمن، امليليشــيات احمللية، امليليشــيات الشــيعية األجنبية(: 543 بينهم مخســة أطفال وســيدة 

واحــدة، ومخســة صحفيــني أجانــب.
• القوات الروسية: 19 

• التنظيمات اإلسامية املتشددة: يتوزعون إىل: 69 بينهم طفل واحد وسيداتن، وثاثة صحفيني أجانب.
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 64 بينهم طفل واحد وسيداتن، وثاثة صحفيني أجانب

• هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 5 
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 25 بينهم طفل واحد وثاث سيدات 

• قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 4 
• قوات التحالف الدويل: 1

• جهات أخرى: 28 
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كمــا أنَّنــا ســجلنا قرابــة 1131 حالــة اعتقــال وخطــف حبقِّهــم مــن قبــل مجيــع األطــراف وال يــزال مــا ال يقــل عــن 418 مــن 
الصحفيــني والعاملــني يف احلقــل اإلعامــي مفقوديــن أو خمتفــني قســراً منــذ آذار/ 2011 حــى حلظــة إصــدار هــذا البيــان، توزَّعــوا 

حبســب األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
• قوات النظام السوري: 346 بينهم سيداتن، و4 صحفيني أجانب. 

• التنظيمات اإلسامية املتشددة: 51 بينهم سيدة واحدة وتسعة صحفيني أجانب. 
o تنظيم داعش: 48 بينهم سيدة واحدة، و8 صحفيني أجانب. 

o هيئة حترير الشام: 3 بينهم صحفي أجنيب واحد. 
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 14 بينهم سيدة واحدة و5 صحفيني أجانب. 

• قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 7 

https://drive.google.com/file/d/1cuqRqobjZHsHc4wQz1Fx3jH71gHpY6pe/view
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لقــد أحبــط الفيتــو الروســي الصيــي إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ثــاث مــرات؛ مــا شــجَّع اجملرمــني وعلــى 
رأســهم حليفهــم النظــام الســوري علــى ممارســة عنــف وتعذيــب غــري مســبوق يف العصــر احلديــث.

تدعــو الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جملــس األمــن للمســامهة بشــكل فعــال يف مكافحــة سياســة اإلفــات مــن العقــاب عــر 
العمــل عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى أتســيس حمكمــة خاصــة تنظــر يف اجلرائــم الــي ارتكبــت يف ســوراي، والعمــل أبقصــى 

جهــد ممكــن ملنــع العنــف ضــدَّ الصحفيــني والعاملــني يف وســائل اإلعــام، وحماســبة مرتكــيب هــذه االنتهــاكات. 
على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إدانة مجيع اهلجمات وأعمال العنف الي ترتكب حبق الصحفيني.

علــى جلنــة التحقيــق الدوليــة إجــراء حتقيقــات يف حــوادث اســتهداف اإلعاميــني بشــكل خــاص ملــا مُيارســونه مــن دور حيــوي يف 
كشــف االنتهــاكات الــي ترتكــب حبــق الســوريني.

https://drive.google.com/file/d/116nvHcvCw8JnRbw6CmwzUOzUlwXAKk6Q/view
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