
S211104

مطالبة بعدم اإلعادة القسرية للصحفي ماجد شمعة إلى سوريا ألنها 

بلد غير آمن

ماجد شمعة انتقد مختلف أطراف النزاع في سوريا مما يجعله أمام تهديد خطير

بــيــــــان

نشــر عــدد مــن الســوريين عــددًا مــن الفيديوهــات الســاخرة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تفاعــًا مــع مــا بــات يعــرف 

“بقضيــة المــوز” والتــي بــدأت بعــد تصريــح بســيط ألحــد المواطنيــن األتــراك فــي أحــد البرامــج االجتماعية عن عــدم مقدرته 

علــى شــراء وأكل المــوز، فيمــا يســتطيع الاجئــون الســوريين ذلــك.

منتصــف تشــرين األول نشــرت شــبكة أورينــت ضمــن أحــد برامجهــا فيديــو ســاخر تناولــت فيــه قضيــة المــوز، وظهــر 

الصحفــي العامــل لديهــا عبــد المجيــد شــمعة )ماجــد شــمعة( فــي هــذا الفيديــو الكوميــدي، وعلــى خلفيــة ظهــوره فــي 

هــذا الفيديــو اعتقلتــه الشــرطة التركيــة مــن منزلــه فــي 30/ تشــرين األول، وفــي 31/تشــرين األول تــم اســتجوابه مــن قبــل 

النيابــة العامــة بتهمــة أن الفيديــو يحــرض علــى “الكراهيــة ويهيــن الشــعب التركي”، ولكــن المدعي العام أخلى ســبيله ألنه 

اعتبــر أن الفيديــو الكوميــدي ينــدرج ضمــن إطــار عمــل ماجــد الصحفــي كونــه يعمــل ضمــن مؤسســة إعاميــة معروفــة، 

وفــي إطــار حريــة التعبيــر. علــى الرغــم مــن ذلــك لــم يتــم اإلفــراج عنــه، بــل تــم تســليمه إلــى مركــز الشــرطة ليتــم ترحيلــه إلــى 

خــارج تركيــا، وذلــك وفقــًا لبيــان محامــي الدفــاع، والــذي أكــد فيــه أن موكلــه قــد تــم نقلــه إلــى مركــز الترحيــل.

الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

https://twitter.com/majed899/status/1451695677298388993
https://www.facebook.com/watch/?v=573016780622674&ref=sharing
https://orient-news.net/ar/news_show/193735
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فــي 3/ تشــرين الثانــي نشــرت مؤسســة أورينــت اإلعاميــة رســالة بخــط يــد ماجــد أشــار فيهــا إلــى أنــه موجــود فــي غــازي 

عنتــاب، وأنــه قــد أجبــر علــى التوقيــع علــى بعــض األوراق التــي تتضمــن موافقتــه علــى ترحيلــه إلــى ســوريا.

https://tr.euronews.com/2021/11/04/muz-yeme-videolar-n-mizah-katarak-haberlestiren-suriyeli-gazeteci-geri-gonderme-merkezi-nd
https://www.facebook.com/mmfakir/posts/10160021046781672
https://tr.euronews.com/2021/11/04/muz-yeme-videolar-n-mizah-katarak-haberlestiren-suriyeli-gazeteci-geri-gonderme-merkezi-nd
https://www.facebook.com/mmfakir/posts/10160021046781672
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شــارك ماجــد منــذ األيــام األولــى فــي الحــراك الشــعبي ضــد النظــام الســوري فــي مدينته معرة حرمــة في ريف إدلــب، وهو 

متــزوج ولديــه ولــدان أحدهمــا يرتــاد المدرســة فــي مدينــة اســطنبول التــي يســكن فيهــا بحكــم عملــه مــع شــبكة أورينــت 

ــة بنشــر العشــرات مــن الفيديوهــات الســاخرة ضــد النظــام الســوري،  ــة، وقــد قــام خــال الســنوات الماضي اإلعامي

وقــوات ســوريا الديقراطيــة/ حــزب االتحــاد الديقراطــي، وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة، وهيئــة تحريــر الشــام، وبنــاًء 

علــى ذلــك فــإن وجــوده فــي األراضــي الســورية ُيشــكل تهديــدًا خطيــرًا علــى حياتــه، وقــد انتشــرت علــى صفحــات التواصــل 

االجتماعــي العديــد مــن المنشــورات التــي تظهــر الرغبــة فــي االنتقــام مــن الصحفــي ماجــد شــمعة.

إضافــة إلــى جميــع مــا ســبق، فــإن الصحفــي ماجــد يعتبــر الجئــًا ســوريًا، ولــو لــم يتــم منحــه صفــة اللجــوء، فهــو تننطبــق 

عليــه مواصفــات الاجــئ وفقــًا لتعريــف اتفاقيــة اللجــوء 1951، وقــد أكــدت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة 

لألمــم المتحــدة فــي تقريرهــا األخيــر فــي أيلــول المنصــرم 2021 أن ســوريا بالكامــل بلــد غيــر آمنــة لعــودة الاجئيــن، وأن 

مبــدأ “عــدم إعــادة الاجئيــن قســريًا” هــو قانــون عرفــي ملــزم لجميــع الــدول بمــا فيهــا الــدول غيــر المصادقــة علــى اتفاقية 

.1951

نطالــب فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســلطات التركيــة بعــدم إعــادة أيٍّ مــن الاجئيــن الســوريين، وبشــكل 

خــاص النشــطاء اإلعامييــن والسياســيين والحقوقييــن ألنهــم ســيكونون أهدافــًا انتقاميــة لمرتكبــي االنتهــاكات مــن 

أجــل ردع وتخويــف كل مــن يتجــرأ علــى نقدهــم وفضــح انتهاكاتهــم.

صــورة ألحــد الحســابات الشــخصية علــى موقــع تويتــر لشــخص يدعــى جهاد 

بــركات يعــرف نفســه علــى أنــه قائــد مغاويــر البعــث التابعــة لقــوات النظــام 

ــه. نشــرت فــي 4  الســوري يهــدد فيهــا الصحفــي ماجــد شــمعة حــال عودت

تشــرين الثانــي/2021 

رصدنــا نشــر العديــد مــن مواليــن للنظــام الســوري محتويــات تحــوي تهديــدات 

للصحفــي ماجــد شــمعة وتشــفي بعمليــة ترحيله.
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https://www.youtube.com/watch?v=dDn2POWmLyQ
https://www.facebook.com/watch/?v=2620620071581224&ref=sharing
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://twitter.com/1973syr1/status/1456279236642234373
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4426364944148899&id=100003263127085
https://drive.google.com/file/d/1zPBf__zmfITEI2oCoNpXht4ldZ2sPNr-/view

