الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.

األحد  21تشرين الثاني 2021

بــيــــــان
مطالبة السلطات األردنية بعدم اإلعادة القسرية للناشط الصحفي
إبراهيم عواد إلى سوريا ألنها بلد غير آمن
إبراهيم عواد صحفي معارض للنظام السوري وإعادته إلى مناطق سيطرة النظام السوري
تعني تعذيبه وإخفاءه قسريا وتشكل تهديدا حقيقيا على حياته

األربعــاء  /17تشــرين الثانــي 2021 /اعتقلــت الســلطات األردنيــة الصحفــي إبراهيــم عــواد مــن منزله ،بموجب مذكــرة صادرة
عــن المخابــرات العامــة ،ولــم يصــدر بحقــه حتــى اآلن مذكــرة توقيــف مــن القضــاء األردنــي ،وبعــد اعتقالــه تمــت مصــادرة
معداتــه ،ثــم وضــع قيــد اإلقامــة الجبريــة فــي مخيــم األزرق ،ووصلتنــا معلومــات عــن وجــود نيــة لــدى الســلطات األردنيــة
بإعادتــه إلــى ســوريا ،ويســيطر النظــام الســوري علــى جميــع المناطــق المحاذيــة للحــدود األردنيــة الســورية باســتثناء
منطقــة التنــف الخاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة مدعومة مــن قبل قــوات التحالف الدولــي بقيادة
الواليــات المتحــدة األمريكيــة .اعتقلــت الســلطات األردنيــة الصحفــي إبراهيــم عــواد مــن منزلــه ،بموجــب مذكــرة صــادرة
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بيان :مطالبة بعدم اإلعادة القسرية للصحفي ماجد شمعة إلى سوريا
ألنها بلد غير آمن

عــن المخابــرات العامــة ،ولــم يصــدر بحقــه حتــى اآلن مذكــرة توقيــف مــن القضــاء األردنــي ،وبعــد اعتقالــه تمــت مصــادرة
معداتــه ،ثــم وضــع قيــد اإلقامــة الجبريــة فــي مخيــم األزرق ،ووصلتنــا معلومــات عــن وجــود نيــة لــدى الســلطات األردنيــة
بإعادتــه إلــى ســوريا ،ويســيطر النظــام الســوري علــى جميــع المناطــق المحاذيــة للحــدود األردنيــة الســورية باســتثناء
منطقــة التنــف الخاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة مدعومــة مــن قبــل قــوات التحالــف الدولــي
بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
إبراهيــم مــن أبنــاء بلــدة المزيريــب بريــف درعــا الغربــي ،التــي خضعــت نهايــة أيلــول  2021للنظــام الســوري بموجــب
االتفــاق الــذي تــم إبرامــه بيــن ممثليــن عــن النظــام ووجهــاء المنطقــة برعايــة روســية ،مــن مواليــد عــام  ،1989متــزوج
ولديــه طفــان ،وهــو طالــب فــي كليــة اإلعــام فــي الجامعــة العربيــة المفتوحــة ،وشــارك كإعالمــي فــي الحــراك الشــعبي
المناهــض لحكــم النظــام الســوري ،وعمــل مراسـ ً
ـا حربيـ ًا لصالــح الفيلــق األول وهــو أحد فصائل المعارضة المســلحة،
ثــم لجــأ إلــى األردن وأقــام فيهــا منــذ ســنوات ،ومــارس فيهــا العمــل الصحفــي طــوال مــدة إقامتــه حتــى لحظــة اعتقالــه،
وقــد ظهــر خــال الســنوات الماضيــة فــي عشــرات المداخــات التلفازيــة  ،والتقاريــر الصحفيــة ،عبــر العديــد من وســائل
اإلعــام ،كمــا واكــب عبــر حســابه علــى منصــة التواصــل االجتماعــي تويتــر الحملــة العســكرية األخيــرة للحلــف الســوري
الروســي علــى محافظــة درعــا ،ورصــد العديــد مــن االنتهــاكات التــي قامــت بهــا تلــك القــوات .واســتناد ًا إلــى كل ذلــك فــإن
وجــوده فــي األراضــي الســورية وبشــكل خــاص فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري ،يُشــكل تهديــد ًا خطيــر ًا علــى
حياتــه ،نظــر ًا لقيــام النظــام الســوري باالنتقــام ممــن انتقــده ووقــف ضــدَّ ه عبــر اعتقالــه تعســفي ًا ثــم تعذيبــه ،وأغلــب
المعتقليــن لــدى النظــام الســوري يتحولــون إلــى مختفيــن قســري ًا.
إضافــة إلــى جميــع مــا ســبق ،فــإن الصحفــي إبراهيــم يعتبــر الجئـ ًا ســوري ًا ،ولــو لــم تصــادق األردن علــى اتفاقيــة  ،1951ولــو
لــم يتــم منحــه صفــة اللجــوء ،فهــو تننطبــق عليــه مواصفــات الالجــئ وفق ـ ًا لتعريــف اتفاقيــة اللجــوء  ،1951وقــد أكــدت
لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة فــي تقريرهــا األخيــر فــي أيلــول المنصــرم  2021أن ســوريا
بالكامــل بلــد غيــر آمنــة لعــودة الالجئيــن ،وأن مبــدأ “عــدم إعــادة الالجئيــن قســري ًا” هــو قانــون عرفــي ملــزم لجميــع الــدول
بمــا فيهــا الــدول غيــر المصادقــة علــى اتفاقيــة .1951
ونشــير هنــا إلــى َّ
أن النظــام الســوري قــد قتــل منــذ آذار 2011 /مــا ال يقــل عــن  553مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال
اإلعــام ،وحتــى  20تشــرين الثانــي  2021ال يــزال مــا ال يقــل عــن  358مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام
معتقلــون أو مختفــون قســري ًا لــدى النظــام الســوري ،جميعهــم اعتقلــوا علــى خلفيــة الــرأي.
نطالــب فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســلطات األردنيــة بعــدم إعــادة ٍّ
أي مــن الالجئيــن الســوريين ،وبشــكل
خــاص النشــطاء اإلعالمييــن والسياســيين والحقوقييــن ألنهــم ســيكونون أهدافـ ًا انتقاميــة لمرتكبــي االنتهــاكات وفــي
مقدمتهــم النظــام الســوري ألنــه أعظــم مرتكبــي االنتهــاكات فــي النــزاع الســوري ،وقــد الحــق علــى مــدى ســنوات كل مــن
تجــرأ علــى نقــده والوقــوف ضــده وكان مصيــر اآلالف منهــم االختفــاء قســري ًا أو المــوت تحــت التعذيــب.
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