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 ،ون واإلعالميون في سوريا والعالمقوقيحآب الراهن فُجع النشطاء ال 91في 

تحت مسمى: "رسالة إلى ق والشام ارتنظيم دولة العذي نشره باإلصدار ال

للصحفي األمريكي الشجاع "جيمس مؤثرة والذي تضمن كلمة  ،أمريكا"

 حادة. باستخدام آلةفولي" قبل أن يقوم عنصر )داعش( بقتله ذبحاً 

الذي  ،إذ ننعى الصحفي الشجاع جيمس فولي ،إننا كشبكة سورية وحقوقية

م ليغطي جرائم النظام السوري ومأساة 2192قدم إلى سوريا خالل عام 

السوريين في المناطق التي يقصفها النظام ويحاصرها في الشمال السوري 

دون أن تُعرف الجهة الخاطفة  ،من العام نفسه 99ن يُخطف في شهر قبل أ

والدموية من  ةالسلسلة الطويلفي  فإننا نعتبر هذه الجريمة حلقة ،افي وقته

تنظيم من قبل النظام السوري و ،ي سورياالحرب على الحقيقة واإلعالميين ف

نقل  عتقل العاملين علىتد حرية الرأي ويقيوكل سلطة تُ  ،دولة العراق والشام

 وننعاه كأحد أبطال الحقيقة السوريين في هذه الحرب الدموية. ،الحقيقة

النظام السوري لكل من اشتبه نتذكر مالحقة  ،في هولوكوست الحقيقة هذا

بقيامه بتصوير مظاهرة أو حراك معارض بداية الثورة السورية ولو كان 

في إحدى أبشع المعتقالت في العالم من  موإيداعه ،بكاميرا الهاتف المحمول

 ،حيث الظروف اإلنسانية وشدة التعذيب ونسب المقتولين تحت التعذيب

ً منذ بدأ تمدده داخل السياسة التي اتبعها تنظيم دولة الع راق والشام أيضا

باعتقاله العشرات من النشطاء اإلعالميين الذين تبين  ،م2192سوريا نيسان 

 فيما ال يزال مصير الباقين غامضاً. ،مقتل العديد منهم

ة الحراك قتل في سوريا منذ بدايأنه قد  ،ونتذكر هنا مع روح الصحفي النبيل

ً  261يقل عن الشعبي وحتى اآلن ما ال ً  92، بينهم إعالميا ً  إعالميا ، أجنبيا

 يصنفون على النحو التالي:

  223قتل  : النظام السوري:أوالً 

 ً  93قتل : تنظيم الدولة اإلسالمية: ثانيا

 ً  92قتلت  : مجموعات مسلحة متفرقة من بينها مجموعات كردية:ثالثا

 

 

 

آب الراهن فجع النشطاء  91في 

الحقوقيون واإلعالميون في 

سوريا والعالم، باإلصدار الذي 

نشره تنظيم دولة العراق والشام 

تحت مسمى: "رسالة إلى 

 أمريكا"

 انــبي
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تنظيم الدولة يحتجز ، والمياً إع 212اليقل عن  مازال النظام السوري يحتجز ماوحتى اللحظة  
فيما لم تتمكن الشبكة من معرفة مصير وأوضاع معظم هؤالء  ،العشرات من اإلعالمييناإلسالمية 

المعقتلين بسبب عدم السماح لكوادرنا بالعمل العلني تحت سلطة النظام السوري وتنظيم دولة العراق 
 بسبب التهديد المباشر والشديد باالعتقال والتصفية. ،والشام

لنقل  ،ونحيي هنا جهود عشرات النشطاء اإلعالميين والحقوقيين الذين يعملون بصمت في سوريا
متحملين في ذلك إمكانية مقتلهم في أي لحظة بقصف الطيران الحربي  ،الحقيقة وتوثيق المأساة السورية

أو أي نوع  ،مكانية االغتيال واالعتقال من قبل تنظيم دولة العراق والشامأو إ ،والمدفعي للنظام السوري
 من المضايقات واحتمالية الخطف في ظروف الحرب والدمار العام.

 ،التعامل بردات الفعل اللحظية والمجتزأة دون محاولة حل المشكلة السورية من الجذورونذكر هنا أن 
ائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي قام بها وسد آفاق الحل والمتعلقة بانتهاكات النظام السوري وجر

مع اتباع سياسات تشجع على انتشار تنظيم  ،وعدم السعي بتنفيذ خطوات العدالة االنتقالية ،السياسي
لمجموعات دولة العراق والشام سواء عبر ازدواجية المعايير أو عدم دعم المجتمعات المحلية وا

وتشجيع على استمرارية االنتهاكات بحق اإلعالميين  ،هو تعميق لألزمة ،المعتدلة على مواجهته
 واستمرار االستنزاف البشري المهول في المأساة السورية. ،والمدنيين عامة

 
 


