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الخميس 2 تشرين الثاني 2017

في اليوم العالمي لمكافحة اإلفالت 
من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق 

الصحفيين نُطالب بالعدالة ألرواح ما 
اليقل عن 634 مواطناً صحفياً 

بيــــان
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أّكــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اليــوم، الــذي ُيصــادف “اليــوم العاملــي ملكافحــة اإلفــات مــن العقــاب علــى اجلرائــم 
املرتكبــة حبــق الصحفيــن” إنَّ مــا اليقــل عــن 634 مــا بــن صحفــي ومواطــن صحفــي قتلــوا يف ســوريا يف الســنوات الســبع 
املاضيــة، أي مبعــدل صحفيــن يف كل أســبوع؛ مــا ُيشــر إىل مســتوى غــر مســبوق يف حجــم االنتهــاكات الــي ُتــارس حبــق 

الصحفيــن واملواطنــن الصحفيــن يف ســوريا منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011. 
 

وعلــى الرغــم مــن أنَّ األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف النــزاع الســوري قــد اضطَّهــدت علــى حنــو خمتلــف الصحفيــن واملواطنــن 
الصحفيــن، ومارســت حبقهــم جرائــم ترقــى إىل جرائــم حــرب، إال أنَّ النظــام الســوري يرتبَّــع علــى عــرش مرتكــيب اجلرائــم بنســبة 

تصــل إىل 83 %، ويرقــى مــا ارتكبــه حبقهــم إىل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية.

عمَد النظام الســوري بشــكل ممنهج إىل حماربة النشــاط اإلعامي، وارتكب يف ســبيل ذلك مئات االنتهاكات حبق الصحفين 
واملواطنــن الصحفيــن مــن عمليــات قتــل واعتقــال وتعذيــب؛ حمــاواًل بذلــك إخفــاء مــا يتعــرَّض لــه اجملتمــع الســوري مــن انتهــاكات 
حلقــوق اإلنســان،  وطمــس اجلرائــم املرتكبــة حبــق املواطنــن الســورين، وقــد ترافــق ذلــك مــع غيــاب كامــل أليــة عمليــات حماســبة 
أو رقابــة؛ إذ مل ُنســجِّل يومــاً أي حتقيــق أو عمليــات حماســبة مــن قبــل الســلطات الســورية ملرتكــيب اجلرائــم حبــق الشــعب الســوري 
بشــكل عــام والصحفيــن أو املواطنــن الصحفيــن بشــكل خــاص، ومل يتــم تقــدمي أي جمــرم للعدالــة وهــذا دون أدىن شــك شــجَّع 
علــى ارتــكاب املزيــد مــن اجلرائــم يف ظــلِّ حصانــة دائمــة، وعــزَّز سياســة اإلفــات مــن العقــاب ومــا يرتتــب عليهــا مــن تدمــر 

للمجتمعــات وغيــاب للعدالــة.

وبــكل تأكيــد فقــد ارتكبــت األطــراف األخــرى ويف مقدمتهــا تنظيــم داعــش انتهــاكات مُماثلــة، لكــن بنســب متفاوتــة، ونــادراً مــا 
شــهدنا عمليــات رقابــة وحماســبة ملســؤولن عــن انتهــاكات حبــق الصحفيــن أو املواطنــن الصحفيــن. 

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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حســب ســجات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد قُتــل يف ســوريا مــا اليقــل عــن 634 ناشــطاً إعاميــاً وصحفيــاً )حمليــون 
وأجانــب( منــذ آذار 2011 حــى حلظــة إصــدار هــذا البيــان، توزعــوا حبســب األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل: 

• قوات النظام السوري: 526، أي قرابة 82.97  
• القوات الروسية: 16، أي قرابة 2.52 

• التنظيمات اإلسامية املتشددة: 52، أي قرابة 8.21    يتوزعون إىل:
• تنظيم داعش: 46، أي قرابة 7.26 

• تنظيم جبهة فتح الشام: 6 أي قرابة 0.95 
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 21 أي قرابة 3.31 

• قوات اإلدارة الذاتية الكردية )بشكل خاص pyd      أي قرابة 0.47 
• جهات أخرى: 16 أي قرابة 2.52   

كمــا أننــا ســجلنا قرابــة 1124 حالــة اعتقــال وخطــف حبقهــم مــن قبــل مجيــع األطــراف، وال يــزال مــا اليقــل عــن 408 مواطنــاً 
صحفيــاً مفقوديــن أو خمتفــن قســراً.

لقد اصصدم أمل إنصاف الصحفين الســورين وغر الســورين الذين عملوا يف ســوريا بالفيتو الروســي الصيين، الذي اســتخدم 
ثــاث مــرات ملواجهــة إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

تدعــو الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جملــس األمــن للمســامهة بشــكل فعــال يف مكافحــة سياســة اإلفــات مــن العقــاب عــر 
إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وعلــى اجملتمــع الــدويل الضغــط علــى روســيا والصــن ملنعهمــا مــن اســتخدام 
الفيتــو للمــرة الرابعــة والســماح مبــرور قــرار إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، والعمــل بأقصــى جهــد ممكــن ملنــع 

العنــف ضــد الصحفيــن والعاملــن يف وســائل اإلعــام، وحماســبة مرتكــيب هــذه االنتهــاكات. 
على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إدانة مجيع اهلجمات وأعمال العنف الي ترتكب حبق الصحفين.

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