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إعالم ضد المواطنة
حالة اإللعام والحريات الصحفية
سوريا 2211-2212
 11آذار  2211الرقم الصعب في لعام  ,2211حيث غيّر هذا التاريخ منظومات بأكملها من آليّات التعاطي الحكومي
مع واقع المواطن السوري ,األمر الذي شمّل بالضرورة الواقع اإللعامي .حتى أنّ الحديث لعن الثورة السورية التي انطلقت من
هذا التاريخ لم ينفصل في أي يوم لعن الواقع اإللعامي الذي فرض نفسه بقوة شديدة ,لعلى ضوء منع السلطات السورية لوسائل
اإللعام من الدوول والتنقل بحرية في األراضي السورية ,ولعليه برتت األفام التي يصوّ رها المتظاهرون كوطاب علعامي
بديل أثار بدوره الكثير من النقاش والتحليل ,الذي استطال ليشمل الحديث لعن المنظومة اإللعامية في سوريا وآلياتها لرسمية,
وكما ظهر اإللعام البديل كعنوان أساسي لعام  2211حاولت الحكومة السورية القيام ببعض التعديات ,التي أتت ولألسف
شكانية ال تمس الجوهر وعشكاالته.
ً
حقيقة قبل اندالع شرارة التظاهرات السورية ,ففي تاريخ  2211/2/8رفعت الحكومة
أبرت التعديات الحكومية بدأ
السورية الحجب الذي مارسته لسنوات لعن مواقع التواصل االجتمالعي األكثر شهر ًة مثل  "FACEBOOKو" ,"TWITTERلعلما ً
أنّ هذين الموقعين وعجمالي الوسائط اإللكترونية شكلوا مُحفتاً رئيس ّيا ً للثورة في كل من تونس ومصر بل وأحد أهم منافذ
اشتعالها .األمر الذي قرأه البعض كبادرة ويّرة من قبل السلطات السورية ,في حين رأى آورون أنّ فتح هذين الموقعين سيم ّكن
األجهتة األمنية التابعة للسلطات السورية من مراقبة كافة المستودمين ومتابعة صفحاتهم ونشاطاتهم بسهولة أكبر ممّا لو استمر
المستودمون السوريون لهذه المواقع في دوولها لعبر برامج كسر الحجب "البروكسي".
في واقع األمر ش ّكلت هذه المواقع البديل الفعلي واألوّ ل في مواجهة الوطاب اإللعامي الرسمي الذي انتهجته السلطات
لعقب اندالع المظاهرات ,حيث ج ّند هذا اإللعام كل وسائله لبث وطاب المقولة الواحدة ,مع العتماد سياسة التووين ولغة
الفضائح ولعدم احترام لعقلية المتلقي ,ولعليه كان اإللعام السوري طرفا ً في األتمة السورية وليس ناقاً لها .األمر الذي قاد على
أن يوسم هذا اإللعام بالضعيف ,والمُفتقِد على المصداقية والموضولعية في نقل الوبر وتغطية األحداث .عالّ أنّ اإللعام السوري
ال يعترف بمأتقه المهني واألواقي حين أصبح النهج الدلعائي سمته الواضحة ،واصة لعندما تحولت وظيفة هذا اإللعام على
تفنيد ما تأتي به الفضائيات األورى بدالً من تقديم لغة موتلفة أساسها الحقائق ,حيث حاول في البداية عنكار الحدث لكن بعد أن
أصبح الحراك حقيقة ال يمكن عنكارها اضطر هذا اإللعام على االلعتراف بوجودها لكن مع التقليل من شأنها والتشكيك في
مصداقيتها مع ربط الحدث دائما ً بالمؤامرة الوارجية .وقد استودم اإللعام السوري في وطابه على الشارع السوري والعربي
مفردات تحريضية ,قسمّت الشارع السوري على "مواطنين شرفاء" ,و"مواطنين مندسين" حينا ً و"وونة" حينا ً آور ,و"لعماء"
وصوالً على "السلفيين .ال بل استودم أسوء أنواع الوطاب حين وصم المحتجين بأنهم ليسوا أكثر من أدوات وارجية وائنة مع
دلعوات تحريضية لقتلهم وسحلهم.
عنّ هذا التاريخ الذي أشعل بأحداثه النار في الرماد اإللعامي السوري الجامد فرض لعلينا تقسيم الوضع اإللعامي الذي
لعرفته سوريا وال الفترة الممتدة من  2212/1/3وحتى  2211/1/3على ما قبل الثورة السورية التي اندلعت شرارتها من
مدينة "درلعا" في الجنوب السوري وعلى ما بعد الثورة.
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بشكل نسبي بيوم  ,2211/3/11استمرت الحياة اإللعامية في سوريا تواصل ورقها
عذ ما قبل هذا التاريخ الذي حُدد
ٍ
للمواثيق والعهود الدولية التي أقرتها الشرائع الدولية ,والتي ّ
تمثلت بانتهاك السلطات السورية لحرّ ية الرأي من وال ممارسات
التض ّييق المستمرة لعلى اإللعام واإللعاميين ,وحجب العديد من المطبولعات السورية ,باإلضافة على منع توتيع ألعداد كثيرة من
المطبولعات العربية في السوق السورية .دون اغفال األلعداد الهائلة من المواقع اإللكترونية المحجوبة والمدوّ نات وشبكات
التواصل االجتمالعي.
وقد تفاقم الوضع الرقابي والتضيّق اليومي لعلى اإللعاميين في سورية لعقب األحداث األويرة التي لعاشها الشارع
السوري ,فمنعت بعض الصحف الواصة مثل جريدة "بلدنا" اليومية ,موظفيها من مغادرة مكاتبها في أيام الجمعة ,كما أشارت
عليهم بوقف المواضيع التي تنتقد بعض تفاصيل الواقع السوري مثل سوء الودمات العامة أو أتمة المواصات العامة ,ورفض
النقد أيا ً كان ,لصالح التأكيد لعلى التعاطي اإليجابي مع كا ّفة المواضيع.
تميّت الوضع السوري في تحوّ ل حراكه االجتمالعي على حرب علعامية لعلنيّة ومباشرة بين الوطاب اإللعامي السوري
الرسمي ,وبين ما العتبره هذا اإللعام علعاما ً مضاداً ومُغرضاً ,وذلك في ظل تضي ّيق أمني شديد لعلى اإللعام في موتلف أشكاله
المقروءة والمسمولعة تحديداً ,ممّا نحى بالصراع حول "المعلومة" على الساحات البصرية لإللعام .وفي هذا الصدد صرّ حت د.
"بثينة شعبان" مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية واإللعامية في مؤتمرها الصحفي بتاريخ  .2211/23/24أ ّنه (وبما
أنّ األحداث تجري في سوريا ,فإنّ التلفتيون السوري هو الوحيد الذي ينقل الحقيقة ,وليس أي شوص آور) ،ولعليه منعت
السلطات السورية اإللعاميين من دوول المناطق الساونة ,كما قامت بطرد العديد من اإللعاميين من األراضي السورية ,ليبقى
المجال الوحيد أمام وكاالت األنباء والفضائيات اإلوبارية لتقديم وجهة نظر موتلفة لعن مفردات الوطاب السوري اإللعامي
الرسمي حول الوضع في سوريا هو مقاطع الفيديو التي ّ
يبثها نشطاء سوريون لعلى مواقع التواصل االجتمالعي.
ومع تحوّ ل مواقع التواصل االجتمالعي على أن تكون المنفذ اإللعامي الوحيد لتقديم صور ما يجري في الشارع السوري,
لعبر الفيديوهات المصوّ رة بكاميرات أجهتة المحمول ,بدأ التضيّق لعلى مستودمي هذه المواقع كما لعلى عمكانية الوصول عليها,
ووصل األمر أحيانا ً على لعتل بعض المناطق السورية بشكل كامل لعن ودمات شركتي االتصال الوحيدتين في سوريا,
باإلضافة على قطع ودمات االنترنيت بشكل كامل لعن هذه المناطق.
ما بين وطاب الصور المباشرة لعمّا يحدث والتي تستعين بها معظم المنابر اإللعامية ورقية كانت أم بصريّة أم عذالعية,
ّ
المتمثل في مثلث قوامه قناة "الدنيا" السورية الواصة المملوكة لمجمولعة من رجال األلعمال السوريين
وما بين الوطاب الرسمي
والتي ش ّكلت الوجه اآلور ,للتلفتيون الرسمي السوري ثاني أضاع هذا المثلث ,دون أن نغفل لعن "اإلوبارية السورية" الضلع
الثالث واألوير ,وهي القناة الحكومية التي ركتت شعاراتها لعلى (األحداث كما حدثت ,والوقائع كما وقعت) .ما بين هذين
الوطابين وجد الشارع السوري والعربي نفسه صاحب القرار ,وربما للمرّ ة األولى ,في اوتيار الوطاب الذي يميل عليه :وطاب
ُغرضة,
يقول هذا ما حدث ,وآور ,هو وطاب اإللعام السوري ,يقول أنّ اإللعام غير السوري علعام ينشر معلومات م ِ
و"المواطن الشريف" يستمع على اإللعام السوري فقط ,في محاولة لتووين أي قرار فردي وعطاق الحكم مُسبقا ً لعلى أي رأي
شعبي.
لعلما ً أنّ أبرت ما قدمته هذه الثورة لعلى المستوى اإللعامي أنها فتحت الباب ولعلى مصرالعيه لكشف لعيوب اإللعام
السوري ,وعثارة النقاش حول اإللعام والمعلومة والمهنية ومفاهيم أورى غابت طوياً لعن الساحة السورية.
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المواطن الصحفي
غالبا ً ما كانت تسعى حكومات الدول ذات األنظمة الشمولية على احتكار المعلومة أو حصر معرفتها بعدد محدود من الناس
مع منع تداولها بين العموم وبشكل يودم مصالحها دون السماح ألي جهة أورى من التعبير لعن أي رأي يوالف أو يناقض تلك
المصالح مما ألعاق شعوب تلك الدول من الوصول على المعلومة الحقيقية .حتى في دول األنظمة الليبرالية كان من الممكن
التعتيم لعلى المعلومة والح ُّد من انتشارها مع أفضليّة وجود صحاف ٍة تتم ّتع باستقاليّة وقوانين تحمي الحق في الحصول لعلى
المعلومات ونشرها.
هكذا بقي تداول المعلومة رهينا ً بمدى التطور الديمقراطي للدولة ومعتمداً لعلى مدى توافر الركائت األساسية للعملية
اإللعامية والمتمثلة بوجود صحفي يتم ّكن من الحصول لعلى المعلومة من مصدرها أو من مكان الحدث ليقوم بإلعدادها وعرسالها
على وسيلة علعامية تقوم بنشرها وعرسالها على المتلقي.
لكن ومع ظهور وانتشار االنترنيت استطالعت شعوب العالم أن تتنفس الصعداء حيث فتح لها المجال الواسع للوصول على
المعلومة بطريقة سهلة وبسرلعة فائقة .وقد سالعدت الحرية التي يمتات بها هذا المجال في تحرر األفراد من القيود المفروضة
لعليهم في نشر أفكارهم واهتماماتهم بحرية لعبر المنتديات والمدونات والمواقع االجتمالعية وغيرها.
عن الوصائص والمميتات التي تتميت بها هذه المنابر اإللعامية الجديدة جعلتها تكتسي أهمية كبرى لدى شعوب المنطقة
العربية واصة في ظل ما تشهده من أحداث وقد تتايدت أهمية هذه المنابر بعد أن فقد اإللعام التقليدي مصداقيته لدى المواطنين
الذين يطمحون لمعرفة الحقائق الواقعة دون متايدة أو نقصان .
لقد ولقت تكنولوجيا المعلومات فضا ًء حُ رّ اً لتداول المعلومات لعبر العالم ,األمر الذي ألعاد رسم شكل اإللعام ووظائفه.
ولم يقتصر األمر لعند هذا الحد ,فمع االنتشار الهائل لمُستودمي االنترنيت ,وتش ّكل المجتمعات اإللكترونية ,واستودام الوسائط
المتعد ّدة ,وبواصّة الهاتف المحمول وتطبيقاته الذكية من قبيل ( الكاميرا -البلوتوث -الرسائل النصيّة -الرسائل المصوّ رة -البث
المباشر ,)...امت ّد التأثير ليس فقط لعلى شكل اإللعام ووظائفه ,وع ّنما ليشمل الركائت التي تقوم لعليها العملية اإللعاميّة وأطرافها.
ففي الوقت الذي حافظ فيه المتلقي -الجمهور -لعلى كونه طرف أساسي وهدف للعملية اإللعامية بموتلف أشكالها ووظائفها,
ووصوصا ً صنالعة الرأي العام ,بدأت التب ّدالت تظهر لعلى األطراف األورى ,أي الصحفي ووسيلة اإللعام.
كعمل مهني ومعيشي ,المُتم ّكن من قوالعدها ,المُلتتم بأواقياتها,
الصحفي ذلك الشوص الذي يحترف مهنة الصحافة
ٍ
والمُدجّ ج بمعداتها .لم يعد وحده من يستطيع نقل المعلومة وعيصالها ,فبعد ثورة االنترنيت وتكنولوجيا الوسائط المتعد ّدة بدأ
يُنافسه ,وبقوّ ة ,ما اصطلح لعلى تسميته "المواطن الصحفي".
لقد أصبح بإمكان أي مواطن أن ينقل المعلومة و يرسلها على شبكة االنترنت من وال جهاته المحمول أو بريده
االلكتروني ليتحول الم واطن الصحفي بذلك على أحد أهم مصادر المعلومات حتى بالنسبة على كبرى المؤسسات اإللعامية
المحترفة ،شبكات التلفتة ووكاالت األنباء العالمية  ،التي تنقل لعنه المعلومة في كل مرة ال تستطيع فيها التواجد في قلب الحدث.
هذه الظاهرة الجديدة وغير المسبوقة شكلت منافسا ً قويا ً ألجهتة اإللعام الرسمي ومصدر قلق حقيقي لكل جهة تحاول
عوفاء الحقيقة ،حيث أن أغلب المواطنين اليوم قد أصبحوا صحافيين ومصورين فوتوغرافيين بشكل تلقائي ،يحملون أجهتتهم
المحمولة وهواتفهم الجوالة ذات الكاميرات ويجولون بها في المناطق ويلتقطون ما يتاح لهم من صور ووقائع ويعيدون نشرها
مجدداً  ،وكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي تبثها بعض الفضائيات في تمن االنتفاضات العربية جاءت من مواطنين لعاديين
وليسوا صحافيين صادف وجودهم في قلب الحدث ،أو كانوا مشاركين فيه  ،فأوصلوها على أجهتة التلفتة وتحولت على مادة
علعامية وتوثيقية مهمة لتكريس االنتهاكات التي تحدث .
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ولعلى الرغم من التشكيك المستمر في لعدم مصداقية ما يقدمه هذا النوع من اإللعام ،عال أن السيل الهادر للمواد المصورة
باتجاه المحطات الفضائية ،استطاع أن يرسم صورة مكتملة لما يجري حيث أصبح كل مواطن بيده موبايل ناطقا ً رسميا ً في ظل
غياب أدوات علعامية أورى ،وعذا كان من الصعب اثبات صدقية المواد المصورة من قبل شوص لعادي ،عال أن كثرة هذه
المواد و ما تحمله من وصوصية و تركيت لعلى الموضوع أضفى مصداقية لتلك المواد ،واصة بعد أن طور هذا المواطن
الصحفي أدواته في ظروف المواجهة .كتضمين المادة تفاصيل دالة لعلى الحدث ،من أسماء الفتات و أبنية معروفة وتسجيل
للتاريخ...ربما تكون قد طورت مفهوم "علعام المواطن ".
ً
واصة في الدول التي تنعدم فيها حرية
فاليوم أصبح من حق الجميع نقل المعلومة ،وبالتالي يجب حماية هذا الحق
الصحافة والرأي والتعبير  ،حيث يقدم المواطن الصحفي نقاً ولعرضا ً مباشراً لألحداث ،بعيداً لعن أي سلطة  ،ومن قبل شوص
م ّ
ُطلِع لعلى وفايا األحداث ،في حوادث قد ال يُسمح فيها للصحفي المحترف بالوصول على مسرح األحداث ،وواصة في ظل
غياب تلك المتايا التي يتمتع بها الصحفي المحترف من دلعم وحماية المؤسسة اإللعامية التي يعمل بها ،..ما يجعل هذا
الصحفي الغير تقليدي أكثر لعرضة لالعتداء أو المضايقة أو االلعتقال واالحتجات التعسفي .و قد تصل األلعمال االنتقامية في
ردود الفعل لعلى ما يقوم به من نقل لألوبار على درجة االغتيال.
عن تمن الحظر والرقابة لعلى اإللعام قد ولى ،فاالنفتاح االلكتروني والمدونات الشوصية ومواقع التواصل االجتمالعي قد
أصبحت منافسا ً شرسا ً لكل أجهتة اإللعام التقليدية المرئية والمسمولعة والورقية وأسرع منها في ايصال المعلومة  ،ولعل السبب
الرئيسي في تمتع هذه الظاهرة بنفوذ متتايد هو أنه ربما تكون هي الوسيلة الوحيدة الفعالة لتوصيل المعلومات واألحداث
الحقيقية للجمهور .واصة في ظل صعوبة وصول الكاميرا لمكان الحدث من هنا شهدنا غالبية األحداث المفصلية في المنطقة
وقد وثقت بكاميرات الهواتف النقالة من أسطح المناتل ونوافذ الشقق ومن داول السيارات .....
أما وسائل اإللعام التقليديّة المُسيطرة فبدأت تفقد سيطرتها لعلى سوق المعلومة ,عذ لم يعد نشر المعلومات حِكراً لعليها,
واألهم من ذلك لم تعد الحكومات أو أصحاب رأس المال هم وحدهم من يُحد ّدون المعلومة التي يجب أن تنشر أو تلك أن ُتحجب,
ولم تعد وحدها وسائل اإللعام التقليدية من تمتلك عمكانيّة صنالعة الرأي العام.
يبدو اآلن أننا في وسط مرحلة جديدة وموتلفة من حيث الممارسة واألبعاد ،مرحلة تعنى بممارسة مواطنيّة جمالعية
ب أساسي لعلى
وتشاركية للعمل اإللعامي ال تقصي أحدا وال تحصر المهنة في فئة بعينها .فظهور "المواطن الصحفي" كالع ٍ
الساحة اإللعاميّة ,وولق وسائل علعام حديثة تتصف بالمرونة واالنتشار وقلّة التكلفة ,باإلضافة على المجتمعات التفالعليّة
اإللكترونية المفتوحة ,وتم ّكنهم جميعا ً اإلفات من الرقابة وسيطرة الحكومات ورأس المال ...أنتج ما يمكن تسميته "اإللعام
البديل"  ،علعام أضحى مصدرا لألوبار والمعلومات ،بل توثيقا حقيقيا لمجريات األحداث ،ال يمكن انكار وجوده.
وأ ّيا ً تكن الحدود الضبابيّة القائمة بين اإللعام التقليدي واإللعام البديل ,وصوصا ً في ضوء لعدم وجود دراسات لعلمية
مهمة بهذا الوصوص ,والمآوذ المُح ّقة التي تؤوذ لعلى اإللعام البديل ,تحديداً لجهة المصداقية والمهنيّة ,عال ّ أ ّنه بفضل اإللعام
البديل أصبح باإلمكان القول أن سجن المعلومة بات أمراً مستحياً.
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البيئة السياسية و القانونية
تعتبر سوريا  -تاريويا ً  -من أوائل الدول في العالم العربي التي انتشرت فيها الصحافة المطبولعة فقد صدرت أول مجلة
مطبولعة سورية لعام  1811بعنوان "مجمع الفوائد" كما تم عقرار أول قانون مطبولعات في لعام  1861وقد شهدت بداية القرن
العشرين ثورة حقيقية في الصحافة حيث أصدرت "ماري لعجمي" أول مجلة تعنى بحقوق المرأة في الشرق األوسط اسمها
"العروس" لعام  ,1112وفي لعام  1122بلغ لعدد المطبولعات  31مجلة و  24جريدة دورية.
استمر هذا التوم الصحفي على أن وصل على أوجه في تاريخ سوريا بعد انجات االستقال في لعام  1147حيث تم عقرار
قانون مطبولعات جديد حمل رقم  31لعام  1141الذي رفع الكثير من القيود لعلى حرية عصدار وتملك الصحف المستقلة
والحتبية ,وبلغ لعدد المطبولعات في سوريا رقما ً قياسيا ً في فترة الومسينات وصل على  12مطبولعة متنولعة .
على أن جاءت الوحدة السورية المصرية في لعام  1118حيث كانت واحدة من أقسى اشتراطات لعبد الناصر إلتمام الوحدة
موائمة الوضع السوري مع الوضع القائم في مصر ,وذلك اقتضى التضحية باألحتاب السياسية وبالبرلمان وبالصحافة,
وانصالعت القوى السياسية السورية لهذه االشتراطات لعلى العتبار أنّ الوحدة أهم من الديمقراطية ,وش ّكل ذلك أقسى ضربة
وجهت لحرية الرأي والتعبير والصحافة تلقاها المجتمع السوري بشكل طولعي ,وفي الفترة التي تلت االنفصال بين لعامي
 1161و  1163استعادت الصحافة السورية حيويتها ولعادت الصحافة على الواجهة مرة أورى عال أنه مع ذلك لم يسمح
بترويص الصحف المعارضة لانفصال.

وفور قيام حزب البعث باستالم السلطة في عام  3691تم إعالن حالة الطوارئ وصدر األمر العرفي رقم  4الذي أوقف
بموجبه تراخيص الصحف و المطبوعات و أغلقت بموجبه الصحف و المجالت وصودرت المطابع وجميع أدوات الطباعة و
حجزت األموال المنقولة و غير المنقولة لمالكي المطابع و دور النشر و لم يستثنى منها لوقت قصير سوى صحيفتين ( بردى
و العربي ) اللتين ما لبثتا أن انضمتا إلى القائمة الطويلة من المطبوعات المعدمة ,و دولت الباد مرحلة اإللعام الحكومي
الموجه الذي سيطر لعليه فكر يرى أن اإللعام هو عحدى ممتلكات الحتب الحاكم قائد الثورة وما لعليه عال أن يساهم في تعبئة
الجماهير من أجل نصرة أهداف الحتب و الثورة ،وصوصا ً في ضوء الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الذي أقره
مجلس الشعب السوري بعد لعرضه لعلى استفتاء لعام في لعام  1173و الذي نصبت المادة الثامنة منه حتب البعث العربي
االشتراكي حتبا قائدا للدولة و المجتمع.
و كانت النظرة على دور الصحفيين في هذا السياق ما لعبر لعنه وتير اإللعام الراحل أحمد اسكندر الذي ألعاد تشكيل
اإللعام السوري وفق هذه المعطيات لعندما واطب مجمولعة من الصحفيين في اجتماع معهم قائاً " أريد أن يكون اإللعام
السوري كله مثل فرقة سيمفونية يقودها مايسترو هو وتير اإللعام وكل لعاتفيها ينظرون على العصا التي يحملها المايسترو و
يعتفون حسب حركتها " .وصيغ هذا الفهم لعلى شكل مواد قانونية في نظام وتارة اإللعام السورية حيث نصت المادة  3لعلى
أن " تكون مهمة وتارة اإللعام استودام جميع وسائل اإللعام لتنوير الرأي العام وترسيخ االتجاهات القومية العربية في القطر
ودلعم الصات مع الدول العربية والدول الصديقة وفقا ً لمبادئ حتب البعث العربي االشتراكي وسياسة الدولة " و جاءت
الممارسات الحكومية في هذا المجال تمشي لعلى قدمين  :األولى حالة الطوارئ والثانية المادة الثامنة من الدستور.

استمر احتكار الدولة لكافة أنواع وسائل اإلعالم إلى العام  1003حيث صدر قانون جديد للمطبوعات بالمرسوم
التشريعي رقم  00أعطى الحق ألول مرة بإنشاء وسائل إعالم خاصة .لكن هذا القانون الذي أنهى ما يقارب أربعة لعقود من
احتكار الدولة لجميع وسائل اإللعام و سمح بوجود لعشرات الصحف الواصة بقي قاصراً و غير قادر لعلى ولق صحافة حرة
مستقلة تمارس أدوارها األساسية بمسؤولية و مهنية لعالية في ظل سيطرة الدولة لعلى اإللعام و تحكم أجهتتها التنفيذية بجميع
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مفاصل العملية اإللعامية ,لنشاهد تبدالً كميا ً لم يرافقه أيّ تب ّد ٍل نولعي ،حيث سمح هذا القانون بوجود مؤسسات علعاميّة واصة
لجهة ملكية رأس المال فقط دون أن تكون مستقلة بالمعنى المهني ،ودون أن يتم ّتع الصحفي بأي هامش جديد من الحرّ ية ،ودون
أن تتغيّر وظيفة اإللعام القائمة لعلى أساس شرح سياسات الدولة والحتب ومواقفهما ،بسبب ما يحتويه هذا القانون من مواد
تمنع قيام صحافة حرّ ة و مستقلة.
فمن التحكم المطلق بحق منح الترويص وعلغاؤه الذي أُلعطي على رئيس مجلس الوتراء “بناء لعلى المصلحة العامة” ،حتى
دون عبداء األسباب الموجبة ،ودون عمكانية اللجوء على القضاء ،على العقوبات التي تنص لعلى غرامات مالية كبيرة و العقوبات
السالبة للحرّ ية بناء لعلى مصطلحات قانونية فضفاضة هذا باإلضافة على العديد من المواد التي تضمن عفراغ هذه المؤسسات
اإللعامية الواصة من أي دور مُجتمعي يُسهم في صنالعة الرأي العام.
لقد فرضت الصياغة المطاطيّة لبعض مواد قانون المطبولعات لعام  2221لعقبات كثيرة أمام اإللعاميين في سورية  ،كما
أبقى القانون شروط منح بطاقة العمل ،لمراسلي الصحف العربية واألجنبية ووكاالت األنباء ومندوبيها ،مبهمة ودون مسوغات
قانونية واضحة ،ترتبط فقط بموافقة شوص واحد هو وتير اإللعام ،دون أي عمكانية لالعتراض .كما يُوضع كل ما ينقله
هؤالء المراسلون لضوابط صارمة ،وصوصا ً في الوصول على المعلومة .عذ ليس للصحفي أي حق في الحصول لعلى المعلومة,
في حين نصّت المادة ( )28من قانون المطبولعات ،لعلى حق وتير اإللعام بمعرفة مصادر معلومات أي مراسل صحفي حين
يسندها على مصدر مسؤول ،أو سحب بطاقته الصحفية في حال امتنالعه لعن التعريف بهذا المصدر.
ويذكر أن لعدد المطبولعات في سوريا وصل منذ تاريخ صدور القانون رقم  12لعام  2221وحتى العام  2212على قرابة
 232مطبولعة ,منها  162مطبولعة واصة ,و 72مطبولعة حكومية.

أما العمل بحالة الطوارئ فاستمر حتى تاريخ  1033/4/13حيث صدر المرسوم التشريعي (  ) 393القاضي بإنهاء
العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم  1الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ  ،3691-1-8وإذا كان
المرسوم قد نص في المادة الثانية منه على أن "يعمل به من تاريخ صدوره" إال أن الفترة التي غطاها التقرير منذ صدور
هذا المرسوم وحتى تاريخ إعداد التقرير لم تشهد أي أثر فعلي للعمل بهذا المرسوم ورفع حالة الطوارئ.

* -القوانين و التشريعات :
أ * -قانون المطبوعات رقم  05لعام : 1552
دفعت الثورة السورية التي انطلقت في شهر آذار /مارس  2211السلطات السورية على الحديث لعن قانون علعام لعصري
يلبي حاجات المجتمع السوري ,في العتراف ضمني ٍ من هذه السلطات بعدم فعاليّة القانون الناظم حاليا ً للمطبولعات واإللعام,
وهو القانون رقم  12لعام .2221
لقد توالت المطالبات و االقتراحات وشكلت وتارات اإللعام المتعاقبة حتى تاريوه العديد من اللجان المتوصصة لدراسته,
ولدراسة التعديات المقترحة لعليه .ولعلى الرغم أن المسافة التي تفصل مبنى وتارة اإللعام لعن مبنى مجلس الشعب ال تتجاوت
الومسة كيلومترات عال أنّ وتارة اإللعام السورية لم تستطع  -حتى اآلن  -من اجتيات هذه المسافة ,و بناء لعلي ًه ال يتال
المرسوم التشريعي رقم  12لسنة  2221معموال به و ال تتال جميع الولعود حبراً لعلى ورق حتى لحظة علعداد هذا التقرير.
حيث لم تشهد الفترة التمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير في قانون المطبولعات رغم سيل الولعود الحكومية و من ألعلى
المستويات في هذا الوصوص و التي أشارت في مناسبات لعديدة على انجات قانون جديد للمطبولعات سيتم من واله تافي
مساوئ قانون المطبولعات المعمول به حاليا و الذي يشكل في الكثير من أحكامه عواالً وطيراً بالمعايير الدولية لممارسة الحق
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في حرية التعبير .بل ربما يكون  -بامتيات  -هو القانون الوحيد في سوريا الذي أجمع الجميع بدون استثناء لعلى ضرورة تعديله
صحفيين و حقوقيين و حتى مسؤولي وتارة اإللعام السورية أنفسهم و ربما منذ اللحظة األولى التي صدر بها بسبب ما يحتويه
من مواد تمنع قيام صحافة حرة و مستقلة و ذلك بسبب اكتظاظه بمواد تعمل لعلى :
-

السجن بناء لعلى مصطلحات قانونية فضفاضة

 السجن لعقابا ً لعلى الذم أو القدح أو التحقير السجن لمن يقوم بنشر أو توتيع مواد تعتبرها الحكومة ذات صلة بالتحريض لعلى الجرائم معاقبة المطبولعات التي تدلعو لإلصاح الدستوري و السياسي وجود قائمة طويلة من المواضيع المحظور نشرها وجود نظام متكامل للرقابة السجن في حال نشر دلعاية لشركات أو مؤسسات أجنبية الترويص لعلى أساس النوع بغية حظر المواضيع السياسية الحق المطلق لوتير اإللعام بمنع دوول المطبولعات األجنبية على سوريا التمييت السلبي لعلى أساس القومية منع المعتقلين السياسيين من امتاك أو عدارة المطبولعات الحق المطلق لرئيس مجلس الوتراء برفض ترويص المطبولعة الضوابط الحكومية لعلى الصحفيين لعدم قانونية تغيير المالك أو المدير أو رئيس التحرير عال بعد موافقة وتارة اإللعام شروط و معايير عدارية لملكية أو عدارة المطبولعةب * قانون اتحاد الصحفيين رقم  2تاريخ :2995\2\21
" اتحاد الصحفيين تنظيم نقابي مهني يؤمن بأهداف األمة العربية في الوحدة والحرية و االشتراكية ملتتم بالعمل لعلى تحقيقها
وفق مقررات حتب البعث العربي االشتراكي و توجيهاته" .هكذا يعرّ ف اتحاد الصحفيين في سوريا وفق ما نصّت لعليه المادة
( )3من قانون اإلتحاد.
وبالتالي تستطيع السلطة التنفيذية أن تتحرك باتجاه عصدار القوانين التي تراها مناسبة ,بينما نكتشف أن التنظيمات المهنية
التي تحولت مع سلطة حتب البعث من صيغتها النقابية المطلبية على صيغة االتحادات الملحقة بالحتب وسلطته السياسية ,فقدت
استقاليتها أوالً ,وبالتالي فقدت قدرتها لعلى المبادرة المستقلة باتجاه تطوير ذاتها وأدواتها بما يودم كينونتها المدنية المستقلة
الغائبة.
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ربما يكون هذا القانون هو من أسوء قوانين نقابات الصحفيين في العالم أجمع  -دون أي مبالغة  -ولعلى الرغم من ندرة
تناول هذا القانون لعلى الصعيد اإللعامي  -حتى من قبل الصحفيين أنفسهم  -عال أنّ الفترة السابقة شهدت مبادرة نولعية من قبل
بعض ألعضاء المكتب التنفيذي الحالي التحاد الصحفيين بهدف وضع مسودة قانون جديد يعمل لعلى تحويل االتحاد على نقابة
مهنية حقيقية تعمل لعلى تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع لعن مصالح الصحفيين لعلى األسس النقابية ,لكن و حتى
لحظة عصدار هذا التقرير لم يطرأ أي تعديل لعلى القانون ,ولم نتمكن من معرفة مصير التعديات المنتظرة ,وعلى أن يتم تعديل
هذا القانون فإنه سيبقى بامتيات من أسوأ القوانين نظراً لألسباب اآلتية:
 لعدم االلعتراف بالصحفي العامل بالصحافة الواصة "تبعية تامة" في األهداف و الصاحيات للحتب الحاكم صاحيات استثنائية لوتير اإللعام و رئيس مجلس الوتراء حق مجلس الوتراء حل المؤتمر العام والمجلس و المكتب ومكاتب الفروع "تمييت و تحكم" في العضوية و التسجيل ومتاولة المهنة صاحيات تعطيلية لرئيس االتحاد (النقيب)ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين:
يتألف ميثاق الشرف الصحفي الذي أقر بتاريخ  3993 / 4 /33من ورقتين فقط ,ومن مادتين أيضا ,تنص المادة الثانية
منه بالحرف الواحد "يبلغ هذا القرار من يلتم لتنفيذه" ,فيما تتضمن المادة األولى منه لعلى مقدمة أيديولوجية وفقرتين ,توحي
المقدمة بأنه ميثاق قومي أو سياسي لحتب البعث ,أكثر منه ميثاق شرف مهني التحاد الصحفيين ,واصة وأنه يتحدث لعن حشد
طاقات األمة في مواجهة ألعدائها ,ويكاد يغص بالجمل اإلنشائية والدالالت األيديولوجية التي ال تتعلق بالجانب المهني أو
بالجانب األواقي من العمل المهني تحديدا .حيث نقرأ في الفقرة األويرة من هذه المقدمة "بأن تحقيق رسالة الصحافة في ضوء
المهمات المنوطة بها يتطلب توفر أطر سلوكية وأنماط ممارسة تنسجم مع الرسالة السياسية للصحافة واإللعام تتصف بصفاتها
وتحمل مامحها".
ويتابع ميثاق الشرف الصحفي في الفقرة األولى توضيح تلك الرسالة السياسية تحت لعنوان
آ  -في األهداف:
 - 3الوطن واإلنسان والحرية والديمقراطية حقائق أساسية يلتتم الصحفي بالعمل لودمتها في عطار أدائه لرسالته الصحفية.
 - 2االل تتام بأهداف الجماهير العربية لتحقيق أمانيها القومية المتمثلة في وحدتها وحريتها وتقدمها.
 - 3توسيع الفكر القومي التحرري وحماية التراث العربي بمضامينه اإلنسانية والحضارية.
 - 4التمسك بحرية الصحافة والدفاع لعنها ضمن األطر التي كفلها الدستور وبكل ما يعتت تأمين العدالة وحمايتها والدفاع لعن
مصالح المواطنين.
 – 5تأكيد حق الجماهير في اإلطاع لعلى الحقيقة كاملة من وال الكلمة الشجالعة والصادقة والعمل لعلى مكافحة التضليل
وافتعال األحداث ونشرها.
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وهي باستثناء البند األوير تكاد تكون جميعها في الحقل السياسي ,ليس ذلك فقط ,بل هو الحقل السياسي لحتب البعث ومنظومته
األيديولوجية .هذه اللغة اإلنشائية واأليديولوجية انتقلت في الميثاق من الفقرة المعنية باألهداف على الفقرة المعنية بالممارسة,
دون أن تتمكن من التقاط ما هو مهني في هذا المستوى ,فنقرأ في الفقرة الثانية:
ب  -في الممارسة:
 -3االلتتام بالموضولعية والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها ,واحترام آراء اآلورين.
 - 2الحصول لعلى المعلومات بالطرق المشرولعة وتصحيح ما تبين وطأه منها.
 - 3احترام الحياة الشوصية للمواطنين ولعدم المساس بسمعتهم بما يكفل تمتين الوشائج األسرية واالجتمالعية.
 - 4للتمالة في أسرة الصحافة حقوق مرلعية تقوم لعلى التعاون المطلق بين أفرادها لترسيخ المهنة وتقاليدها وألعرافها.
 - 5الدفاع لعن شرف المهنة والتصدي لجميع أشكال االفتراء والتشهير واالبتتات واالستغال واإلثارة واالبتذال وكشف السيئين
بسلوكهم والذين يسورون أقامهم للمنفعة الشوصية.
 - 6النهوض بمهنة الصحافة على المستوى األرفع تعتيتاً لرسالتها في النضال الوطني والقومي من أجل تحرير األراضي
العربية المحتلة واسترداد الحقوق المغتصبة وبناء المجتمع العربي المنشود ,والمساهمة في صنع السام القائم لعلى الحق
والعدل.
في ضوء ما سبق نستطيع تفسير ضعف التقاليد المهنية التي تحكم لعاقات العمل ضمن الوسط اإللعامي ,وغياب ميثاق
الشرف اإللعامي بالمعنى المهني  .فميثاق الشرف الصحفي الحالي غارق في فلك الصياغات األيديولوجية التي تكرس بشكل أو
بآور سلطة الحتب القائد ,بعيداً لعن كل ما هو مهني أو مطلبي.
عن أهمية عنجات "تعديل قانون اتحاد الصحفيين وعقرار ميثاق شرف لمهنة اإللعام والصحافة بالعتبار أنها من اوتصاص
االتحاد" ،ينطلق من مفهوم حيادية اإللعام ويؤسس لتقاليد مهنية تنطلق من المفهوم النقابي بعيداً لعن الوالءات السياسية
والحتبية ,ويلحظ وجود وسائط علعامية جديدة كالفضائيات واإللعام اإللكتروني التي تفترض نظرة أشمل للوظيفة اإللعامية
التي كادت تقتصر لسنوات طويلة لعلى اإللعام الورقي واإلذالعي ,وال بد أن يستقي وجود هذا الميثاق روحيته العامة استناداً على
نصوص اإللعان العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحريات العامة وحرية التعبير وحق
األفراد بالحصول لعلى المعلومات ،وعلى التقاليد المهنية المعمول بها في الباد الديمقراطية.
ج * تعديل القانون رقم  86تاريخ  21\2\2902الخاص بالنظام األساسي لإلذاعة:
العتمدت الحكومة السورية سياسة التدرج في علغاء احتكار الدولة لوسائل اإللعام فبعد مضي قرابة العام لعلى السماح
بالمطبولعات الواصة وفق قانون المطبولعات الجديد لعام  .2221صدر المرسوم التشريعي رقم  12بتاريخ  2222 /2/4والذي
أضاف مادة على القانون رقم  68لعام  1111استثنى من والها اإلذالعات الواصة و التجارية من قرار حصر حق استودام
موجات البث الهوائي ( الراديو ) بالجهات الحكومية و العسكرية وفق المادة  1من القانون  68لعام  1111حيث أصبحت المادة
 2من القانون رقم  68تنص لعلى :
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أ .تستثنى من هذا الحصر اإلذالعات المسمولعة التجارية والواصة والتي تقتصر لعلى برامج الموسيقى والبرامج الغنائية
واإللعانات ،شريطة التقيد بأحكام المادة  8من القانون رقم  68ويصدر قرار الترويص لهذه اإلذالعات من رئيس مجلس
الوتراء بناء لعلى اقتراح وتير اإللعام.
ب .تحدد بقرار تنظيمي يصدر لعن رئيس مجلس الوتراء بناء لعلى اقتراح وتير اإللعام قوالعد منح التراويص لإلذالعات
التجارية الواصة وأصولها وشروطها باإلضافة على شروط ممارستها لمهامها ولعملها.
وبهذا تكون الحكومة السورية قد ألغت احتكارها فقط لألغاني و للموسيقى و لإللعانات التجارية و للبرامج الترفيهية و
األبراج والبرامج االجتمالعية الوفيفة و بقيت تحتكر كل مالعدا ذلك .
د * المرسوم التشريعي رقم  20للعام  1556القاضي بإحداث "المؤسسة العامة للطباعة:
أصبح هذا المرسوم التشريعي نافذاً منذ تاريخ  ,2228/7/1وأكثر ما يثير القلق في هذا المرسوم أنه يجعل لعملية طبالعة
الصحف الحكومية تحت عدارة وسيطرة وتارة التربية والتعليم حيث تنص المادة  2منه لعلى" :تحدث في الجمهورية العربية
السورية مؤسسة لعامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطبالعة” تتمتع بالشوصية االلعتبارية واالستقال المالي
واإلداري وترتبط بوتير التربية مركتها في محافظة دمشق".
وجاء في المادة  " 3تهدف المؤسسة على ما يلي:
أ -طبالعة الكتاب المدرسي وتوتيعه لعلى فرولعها في المحافظات وطبالعة جميع مطبولعات وتارتي التربية واإللعام".
وبهذه الحالة أصبحت جميع الصحف الحكومية تطبع في هذه المؤسسة حكما ً ,وبتبع ّية لوتارة التربية في لعملية الطبالعة ,والتي
هي بعيدة كل البعد لعن مجال طبالعة الصحف .
باإلضافة على أنّ القانون منح هذه المؤسسة علعفاءات ضريب ّية وامتياتات مالية واسعة حيث جاء في المادة ( )1منه" :تعفي
مستوردات المؤسسة من األجهتة الفنية وآالت الطبالعة وغيرها من مستلتمات الطبالعة من جميع الضرائب والرسوم المالية
والجمركية والبلدية ورسم اإلحصاء وغير ذلك من الرسوم ".وبهذه الحالة يصبح لها ميتة تفضيلية لعلى باقي المطابع تجعلها
أقدر لعلى المنافسة بحيث من الممكن أن تتحكم بسوق المطبولعات بشكل لعام.
*المرسوم التشريعي رقم ( )11لعام  2910القاضي بإحداث المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات:
تعود آلية توتيع المطبولعات في سوريا على االحتكار الذي اقتضاه عحداث المؤسسة العامة لتوتيع المطبولعات وفق المرسوم
التشريعي رقم ( )42لعام  ,1171وتعدياته ,والذي حصر حق توتيع كافة المطبولعات في سورية بالمؤسسة المذكورة ومنع أي
صحيفة أو مطبولعة كانت أن تقوم بالتوتيع بنفسها .مما أحكم الرقابة المطلقة لعلى الصحف وجعل لعملية التوتيع محكومة
لسلطة المؤسسة ،حيث ألعطى النظام الداولي للمؤسسة المذكورة صاحية تحديد لعدد النسخ الموتلعة وألعفاها من علعادة المرتجع
للمصدر ،كما يفتقد مالك المطبولعة حق الرقابة لعلى نسب البيع ،وألعطى للمؤسسة حقوقا مادية مقابل التوتيع تصل على .%32
عن احتكار الدولة لتوتيع المطبولعات جاء ليحرّ م لعلى الصحيفة المطبولعة القيام بعملية توتيع النسخ أو التعاقد الحر مع أي
جهة غير المؤسسة العامة لتوتيع المطبولعات تحت طائلة المسائلة المالية والجتائية والمؤسسة التي منحها المرسوم حق احتكار
توتيع كافة المطبولعات السورية داول و وارج سوريا ,وكذلك حق توتيع المطبولعات األجنبية في سوريا .كما ألعطى القانون
صاحيات واسعة للمؤسسة تشمل الرقابة لعلى المطبولعات و تحديد كمية األلعداد الموصصة للتوتيع ,وكذلك منح تراويص
صة لكل منفذ بيع ,وتحصيل ثمن المطبولعات المبالعة ,والتحكم بإلعادة الريع
بيع المطبولعات وأماكنها وكم ّية المطبولعات الموص ّ
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على الصحيفة بعد وصم االمتياتات المالية باإلضافة على علعفائها من علعادة النسخ المرتجعة على الصحيفة  ...جعل من رقابة
الصحيفة لعلى مبيعاتها أمراً شبه معدوم .
لعلما ً أنّ هذه اآللية باإلضافة على احتكارها لتوتيع المطبولعات القادمة على سوريا ,وهو هدف رئيسي من أهداف عنشاءها,
فإنها أيضا ً توسيع لعملية االستنتاف المالي للمطبولعات الواصة في سوريا لعن طريق منع توتيع األلعداد بعد طبالعتها أو تأوير
توتيعها أو لعدم تسليم جميع النسخ المطبولعة على مراكت البيع ,أو حجبها لعن مراكت البيع التي تتوفر فيها الشروط التسويقية
لحساب مراكت البيع في المناطق قليلة التوتيع ,أو المُهمّشة ,حيث يتم عرسال ألعداد كبيرة من النسخ مثاً على منطقة في ريف
ّ
لتوتع في قلب العاصمة دمشق.
دمشق و ُنسخ قليلة جداً من المطبولعة ذاتها
حتى أنّ قانون المطبولعات رقم  12لعام  2221والذي أتى كمحاولة -شكليّة -للقطع مع الماضي اإللعامي الذي فرضته
القوانين السابقة في سوريا لم يتطاول لعلى آلية التحكم هذه ,عذ وبالعودة على هذا القانون نلحظ التالي:
 الحق المطلق لوتير اإللعام بمنع دوول المطبولعات األجنبية على سوريا :حيث يتع ّين لعلى موتلعي وبائعي المطبولعاتالدورية األجنبية تسليم نسخ منها على وتارة اإللعام قبل توتيعها في السوق ،تمشيا ً مع المادة  1من المرسوم التشريعي ()12
لعام 2221والتي تنص :لعلى كل صاحب مكتبة أو موتع للمطبولعات يستورد المطبولعات الدورية األجنبية أن يسلم الوتارة
لعدداً من النسخ من كل مطبولعة قبل توتيعها في السوق.
 ويحق للوتير أن يمنع دوول أو تداول هذه المطبولعات عذا "تب ّين أنها تمس السيادة الوطنية ,أو تول باألمن ,أو تتنافى معاآلداب العامة" .كما تنص المادة  12من ذات المرسوم .
ث ّم في تاريخ  2221/26/11صدر المرسوم التشريعي لعن رئيس الجمهورية القاضي بدمج صحيفتي "تشرين" و"الثورة"
الحكوميتان مع مؤسسة توتيع المطبولعات بما لع ُِرف ب (مؤسسة الوحدة للصحافة والطبالعة والنشر والتوتيع) ,وبذلك تحوّ لت
المؤسسة العامة لتوتيع المطبولعات من مؤسسة مستقلة على مديرية التوتيع ضمن "مؤسسة الوحدة" .ولكن ت ّم التراجع لعن هذا
القرار وألعيد عحداث (الشركة السورية لتوتيع المطبولعات) بتاريخ  2221/12/26بمرسوم تشريعي ,وبالنظر على قانون
اإلحداث نجد ما يلي:
* قانون إلغاء حصر توزيع المطبوعات رقم ( )86لعام :1559
بتاريخ  2221/12/26صدر المرسوم التشريعي رقم ( )63والقاضي بإحداث (الشركة السورية لتوتيع المطبولعات) ,والتي
ترتبط بوتير اإللعام وتتم ّتع بشوصية العتبارية ,واالستقال اإلداري والمالي ,مركتها مدينة دمشق ,لتحل محل "مديرية
التوتيع في مؤسسة الوحدة" في جميع ما لها من حقوق وما لعليها من التتامات.
 وتهدف الشركة على:توتيع المطبولعات الدورية وغير الدورية والكتب داول سورية ووارجها ,وعنشاء مراكت توتيع لها.
وينص مشروع القانون لعلى علغاء حصر توتيع المطبولعات الدورية وغير الدورية المحلية والعربية واألجنبية بالشركة
بعد لعامين من تاريخ نفاذ هذا القانون ,أي بتاريخ .2211/12/26

** -بهدف متابعة آلية توتيع المطبولعات في سوريا قام "المركت السوري لإللعام وحرية التعبير" بمراقبة تواتر توتيع لعدد
من المطبولعات العربية الداولة على األسواق في سوريا وال الفترة الممتدة بين ( 2111/5/1- 2111/2/1انظر :الملحق) 1
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* -المرسوم  18لعام  "1522قانون التواصل مع العموم على الشبكة":
حين ت ّم تسريب مسودة "قانون التواصل مع الجميع لعلى الشبكة" في النصف األول للعام المنصرم ,بصفتها مسودة "قانون
اإللعام اإللكتروني" ,جُوبهت بانتقادات حادة من قبل كل العاملين في حقل اإللعام اإللكتروني في سوريا ,ومع ذلك فوجئنا
بتسريب وبر توقيع السيد رئيس الجمهورية لعلى المرسوم  26تاريخ  14شباط /فبراير  2211المعنون ب"قانون التواصل مع
الجميع لعلى الشبكة" ,والذي ُنشر لعلى أكثر من موقع علعامي وصحفي ,دون أن ينشر الوبر في الجريدة الرسمية ,أو حتى في
وكالة "سانا" الرسمية ,كمؤشر للبدء بتطبيقه لعمليا ً ,ودون أن يتكلف أحد في وتارة اإللعام بتأكيده أو نفيه حتى اآلن ،ربما أل ّنه
برمته ليس أكثر من تعديل طفيف لما ورد من نصوص في المسودة التي لعادت علينا بصيغة رسم ّية ُمع ّدلة ,تعديل ن ّم لعن علغاء
نص واحد فقط ،ودمج فحوى النصوص األورى مع باقي المواد القانونية.
صا ً قانونياً ,ت ّ
وتلعت لعلى تسعة أبواب .لعلما ً أنّ القانون لم يُشِ ر على المصادر التي استقى منها
شمل المرسوم ( )41ن ّ
التعاريف الرئيسيّة ،وال على الجهة التي قامت بصياغتها .وقد العتمد المشرّ لعون للقانون الصيغ المطاطيّة الفضفاضة ,حيث ابتعد
المشرّ لعون في صياغة المواد لعن التحديد والدقة والوضوح الواجب توفرهم في أي نص قانوني لمنع اللبس والشطط في التفسير
والتأويل.
نصّت الفقرة (ب) من المادة ( )2في الباب الثاني في القانون أ ّنه(( :تعد المواقع اإللكترونية اإللعامية من مكونات المنظومة
اإللعامية الوطنية ،وتتكامل في مهامها وما ينشأ لعنها من حقوق وواجبات مع وسائط اإللعام األورى)) ,دون أي توضيح هل
لعلى هذه المواقع واجب التقيّد بوطاب المنظومة اإللعامية الرسمية أم يمكنها عنشاء وطاباتها المغايرة والمستقلة.
لقد أتى القانون بصياغة تودم الرقابة األمنية لعبر توويلها الحق في محاسبة مقدم ودمات االستضافة ،لقنالعتهم أو تصورهم
أنه يمتلك المعرفة الفعلية بعدم مشرولعية المحتوى المنشور .وقد أوضع القانون لعمل مقدم ودمات التواصل للسلطة التنفيذية
ومن ورائها األجهتة األمنية ،بما في ذلك من تهديد وترهيب و ّ
تدول في آل ّية لعمله.
المادة السادسة:
(أ) لعلى مقدمي الودمات لعلى الشبكة حفظ نسوة من المحتوى الموتن لديهم ،في حال وجوده ،وحفظ بيانات الحركة التي
تسمح بالتحقق من هوية األشواص الذين يسهمون في وضع المحتوى لعلى الشبكة ،وذلك لمدة تحددها الهيئة .وتوضع هذه
البيانات والمحتوى لسر المهنة ،لعلى عنه يجب تقديمها على السلطة القضائية لعندما تطلب ذلك ،وتضع الهيئة النواظم والمعايير
التقنية الاتمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
(ب) لعلى مقدمي الودمات لعلى الشبكة تقديم أية معلومات تطلبها السلطة القضائية الموتصة ،ولعليهم بذل أقصى الجهود
لمنع حصول أي ضرر يمكن أن ينجم من جراء أي محتوى موضوع في متناول العموم لعلى الشبكة.
وتتابع المواد التي تشدد لعلى فتح المجال واسعا ً أمام السلطات الرقابية األمنية للمحتوى اإللكتروني ,فنجد في المادة السابعة,
الفقرة (ج) :يضع مقدم ودمات النفاذ على الشبكة تحت تصرف المشتركين لديه الوسائل التقنية الاتمة التي تسمح لهم بمنع
الوصول على بعض المواقع أو بعض أصناف المحتوى لعلى الشبكة لعند رغبتهم بذلك .وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية
الاتمة لتطيبق أحكام هذه الفقرة.
عال أنه يمكن ماحظة تعديل طفيف في المادة ( )11من المرسوم ،حيث أكدت لعلى دور السلطة القضائية وحدها في علغاء
العتماد الموقع ،باإلضافة على حالة طلب صاحب العاقة وحالة عوال صاحب العاقة بأحد شروط المنح .لكن ما يؤوذ لعلى هذه
المادة أنها لم تتطرق لذكر أية معايير أو ضوابط لعمل السلطة القضائية في هذا الشأن.
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المادة  -11علغاء العتماد الموقع االلكتروني لمقدم ودمات التواصل لعلى الشبكة.
يلغى العتماد الموقع االلكتروني لمقدم ودمات التواصل لعلى الشبكة في عحدى الحاالت اآلتية:
 )1تقديم صاحب الموقع طلبا ً بذلك.
 )2صدور حكم بذلك من السلطة القضائية الموتصة.
 )3اإلوال بأحد شروط منح االلعتماد
هذا باإلضافة على تقي ّيد حرية صاحب الموقع والمدير المسؤول ورئيس التحرير بعدم الجمع بأي من هذه األلعمال والوظيفة
الرسمية في الدولة ،أو لعضوية مجلس الشعب ،األمر الذي يدفع بالعاملين في هذه المواقع لطرق التفافية كممارسة العمل لعبر
االلعتماد لعلى أسماء الغير مثاً .ففي المادة ( )14أوضح القانون وضع اإللعاميون العاملون في المواقع اإللعامية وساواهم
بنظرائهم العاملين في الصحف العامة والواصة من حيث شروط االنتساب على اتحاد الصحفيين ,وذلك في الفقرة (ب),
وأضاف " :وتنطبق لعلى الصحفيين المتمرنين والعاملين والمراسلين في تلك المواقع االلكترونية األحكام الواصة بالصحفيين
الواردة في قانون المطبولعات وقانون اتحاد الصحفيين والقوانين األورى النافذة ذات الصلة" .لعلما ً أنّ الموقع اإللكتروني يُع ّد
موقعا ً علعاميا ً كما ورد في الفقرة (أ) "بالمعنى الوارد في قانون اتحاد الصحفيين ذي الرقم  /1/لعام ."1112
وقد سمح القانون في المادتين ( )16و( )17منه لكل من "الجهات العامة واألحتاب السياسية المروصة والمنظمات الشعبية
واالتحادات والنقابات المهنية والجمعيات ،وأية جهة أورى مروصة أصوالً ،معتمدة حكما ً" بإنشاء مواقعها اإللعامية
اإللكترونية الواصّة .كما أجات "لصاحب المطبولعة الدورية المروص لها وفق أحكام قانون المطبولعات النافذ نشر محتواها
علكترونيا ً في موقع علكتروني" وذلك باستودام االسم نفسه لنشر المحتوى ذاته أو محتوى يوتلف لعن محتوى المطبولعة".
في الباب الوامس ربط القانون ,وكما هو حال كا ّفة الوسائل اإللعاميّة ,اإللعان اإللكتروني بالمؤسسة العربية لإللعان ,ففي
المادة ( )18الفقرة (أ) أوضح القانون:
"يصدر مجلس اإلدارة في المؤسسة العربية لإللعان القرارات الناظمة لإللعان في المواقع الواصة لمقدمو ودمات
التواصل لعلى الشبكة ،وتوضع هذه القرارات لتصديق الوتير".
وذلك دون تحديد أي مدة تمنية لكي يُصادق وتير اإللعام لعلى هذه القرارات ,ممّا يدع المجال مفتوحا ً لمتاجه الشوصي.
تميّت الباب السادس في القانون ,بإفراده كاماً ل "محظورات النشر والرد والتصحيح" .وفي صياغتها الكثير من المطاطيّة
التي تتيح للسلطات األمنية حريّة واسعة في تصنيف ا تشاء تحت بند هذه المحظورات ,ومنها مثاً " كل ما يتضمن عثارة
النعرات الطائفية" ,أو "كل ما من شأنه التحريض لعلى ارتكاب الجرائم" ,وصوالً على "كل ما يتضمن تسهيل ألعمال العنف
واإلرهاب أو التحريض لعلى الكراهية والعنصرية أو ارتكاب الجرائم ضد اإلنسان ّية" ,دون توضيح ما المقصود بالتحريض
لعلى الكراهية ,أو ما هي الجرائم المُشار عليها.
المادة  – 21محظورات النشر لعلى المواقع االلكترونية
تنطبق لعلى المواقع االلكترونية محظورات النشر الواردة في قانون المطبولعات النافذ وتعدياته؛
كما يحظر لعليها نشر أي مما يلي:
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 )1األوراق الرسمية المحظور نشرها قانونا ً أو المعلومات الواردة فيها.
 )2المعلومات غير الصحيحة أو التي تنسب محتوى موتلفا ً أو متوراً على الغير.
 )3كل ما يتضمن أفعال الذم والقدح والتحقير.
 )4كل ما يتضمن تعرضا ًلآلداب واألواق العامة أو المشالعر الدينية.
 )1كل ما يتضمن عثارة النعرات الطائفية.
 )6كل ما من شأنه التحريض لعلى ارتكاب الجرائم.
 )7كل ما يتضمن تسهيل ألعمال العنف واإلرهاب أو التحريض لعلى الكراهية والعنصرية أو ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية
 ) 8كل ما يتضمن االتجار بالبشر أو اإلباحية المتعلقة بالقاصرين ،أو تجارة وترويج وتعاطي المودرات والمؤثرات
العقلية..
من جهة ثانية ,أطلق القانون يد السلطات في حجب المواقع اإللكترونية في المادة ( )21والتي لم يوضح المُشرّ ع لها الجهة
القضائية المعنية الموولة اتواذ قرار الحجب ,وترك الباب مفتوحا ً لتعدديّة الجهات القضائية نصّت في الفقرة (أ) منها لعلى:
"يحجب الموقع االلكتروني أو أي منظومة مشابهة يستودمها مقدم ودمات التواصل لعلى الشبكة حجبا ً كليا ً أو جتئيا ً دائما ً أو
مؤقتا ً في عحدى الحالتين التاليتين:
 )1بحكم قضائي مستعجل أو نهائي
 )2في حال موالفة الموقع اللتتاماته المالية ،أو موالفته أحكام الفقرة (أ) من المادة  1من هذا القانون الواصة بالتعريف لعن
الموقع االلكتروني لعلى الشبكة وذلك على حين عتالة الموالفة.
تتضمّن المادة ( )1من القانون ,ضرورة علعان الموقع لعن:
 )1اسم صاحب الموقع ولعنوانه ،وسجله التجاري في حال وجوده.
 )2اسم المدير المسؤول ووسيلة وبيانات االتصال به.
 )3اسم رئيس التحرير ،في حال وجوده.
 )4أية بيانات أورى تح ّددها التعليمات التنفيذية.
في توضيح اإلجراءات التنفيذيّة للحكم القضائي ,تتجاوت المُشرّ ع لعقوبة عغاق الموقع على الغرامات المالية الضومة ,لعبر
صياغة غير دقيقة أيضا ً تتيح المجال لوصول الغرامات المالية حد المليون ليرة سورية ,وفي بعض الحاالت أتاح القانون,
مضالعفة هذه الغرامات .هذا باإلضافة على عمكانية الحبس التي وصلت في بعض البنود حد السنتين .لعبر عوضاع النشر
اإللكتروني للعديد من القوانين المدنية والجتائية والتجارية ،وقوانين المؤسسة العربية لإللعان ،وحيث أنّ حرية التعبير حق
مصان بالدستور فإنّ كثرة التشريعات ترهق الصحافة والصحفيين ,وتحد من القدرة والمجال لعلى العمل  ،لعلما ً أنّ كل ما لم يرد
ذكره يُرجع به على قانون العقوبات العام.
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المادة  -27اإلوال بالتتام بحفظ نسوة من المحتوى وبيانات الحركة
(أ ) يعاقب مقدم الودمات لعلى الشبكة الذي يول بالتتامه بحفظ نسوة من المحتوى الموتن لديه وحفظ بيانات الحركة التي
تسمح بالتحقق من هوية األشواص الذين يسهمون في وضع المحتوى لعلى الشبكة بالغرامة من مئة ألف على ومسمائة ألف ليرة
سورية وتضالعف العقوبة في حال التكرار.
(ب) عذا كان اإلوال المشار عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مقصوداً ،وأدى على وقوع جريمة تكون العقوبة الحبس من
ثاثة أشهر على سنتين والغرامة من مئتي ألف على مليون ليرة سورية.
المادة  -28عفشاء البيانات والمعلومات
يعاقب مقدم الودمات لعلى الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات الموتنة لديه ،موالفا ً بذلك التتامات
المحافظة لعلى سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف على مليون ليرة سورية وتضالعف العقوبة في حال التكرار.
المادة  -21تغيير المحتوى
يعاقب مقدم الودمات لعلى الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشرولعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات الموتنة لديه
بالحبس من ستة أشهر على ثاث سنوات وبالغرامة من مائتي ألف على مليون ليرة سورية.
المادة  -32االمتناع لعن عجابة طلب السلطة القضائية
يعاقب مقدم الودمات لعلى الشبكة الذي يمتنع لعن عجابة طلب السلطة القضائية بسحب أي جتء من المحتوى الموتن لديه
من التداول أو بمنع الوصول عليه بالعقوبة المنصوص لعليها لعلى جرم االمتناع لعن تنفيذ قرار السلطة القضائية.
المادة  -31االمتناع لعن التصريح لعن تغير البيانات المطلوبة اللعتماد موقع الكتروني.
يعاقب مقدم الودمات لعلى الشبكة الذي يمتنع لعن التصريح وال المهلة المحددة لعن تغير البيانات المطلوبة اللعتماد الموقع
الكتروني بالغرامة من مئة ألف على ومسمئة ألف ليرة سورية.
المادة  -32عوفاء دفاتر التجارة أو االمتناع لعن تنظيمها.
يعاقب مقدم ودمات التواصل لعلى الشبكة ذو الصفة االحترافية الذي يوفي الدفاتر المشار عليها في المادة  12من هذا
القانون أو يمتنع لعن تنظيمها بالغرامة من مئة ألف على ومسمائة ألف ليرة سورية.
المادة  -33موالفة محظورات النشر
يعاقب مقدم ودمات التواصل لعلى الشبكة الذي يوالف محظورات النشر بالغرامة من مئتي ألف على مليون ليرة سورية
وتضالعف العقوبة في حال التكرار.
المادة  -34االمتناع لعن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه.
(أ ) يعاقب مقدم الودمات لعلى الشبكة الذي ال يقوم بحذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته
الفعلية بذلك ،وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مائتي ألف على مليون ليرة سورية ،وتضالعف العقوبة في حال التكرار.
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(ب) ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص لعليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل ما قام باإلوبار لعن محتوى غير مشروع
وفق ما تنص لعليه المادة  22من هذا القانون في حال ثبوت لعلمه بعدم صحة هذا اإلوبار.
المادة  -31موالفة أحكام الرد والتصحيح.
مع لعدم اإلوال بالحق بالمطالبة بالتعويض لعند االقتضاء يعاقب مقدم ودمات التواصل لعلى الشبكة الذي يوالف أحكام
نشر الرد أو التصحيح بالغرامة من مئة ألف على ومسمئة ألف ليرة سورية وتضالعف العقوبة في حال التكرار.
المادة  -36انطباق قانون المطبولعات.
(أ) في الحاالت التي ينطبق لعليها هذا القانون يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص لعليها في قانون المطبولعات النافذ
وتعدياته بالعقوبات المترتبة لعليها عذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
(ب) يعاقب مرتكبو الجرائم األورى غير المنصوص لعليها في قانون المطبولعات أو في هذا القانون بالعقوبة المترتبة لعليها
في قانون العقوبات والتشريعات الجتائية الواصة النافذة ،عذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
يظهر المرسوم رقم  26لعام  2211رغبة المُشرّ ع والسلطات السورية من ولفه في بسط السيطرة األمنية لعلى اإللعام
اإللكتروني ,لعبر صياغة مواد قانونية تؤمن لوتارة اإللعام متيداً من الرقابة والمحاسبة لهذه المواقع والعاملين فيها ,وهو ما
يتعارض مع نصوص اإللعان العالمي لحقوق اإلنسان ,وتحديداً المادة ( )11منه ،والتي جاء فيها " لكل شوص الحق في حرية
الرأي والتعبير ,ويشمل هذا الحق حر ّية العتناق اآلراء دون تدول ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وعذالعتها بأية وسيلة كانت
دون تقيد بالحدود الجغرافية".

تحرير اإلعالم من سيطرة الدولة
عنّ التوجّ ه نحو اإلصاح الديمقراطي الحقيقي والشامل يجب أن يترافق بتحرير اإللعام من سيطرة الدولة  ،فاليوم ال يمكننا
الحديث لعن مفاهيم مثل الديمقراطية والشفافية والتعددية دون الحديث لعن حرية اإللعام ،ورغم محاوالت البعض الفصل
القسري بينهما  ،عال أنه يوجد بينهما ترابط لعضوي يجعلهما متحدين ومتكاملين وكل واحد منهما يشكل مؤشراً ومعياراً لوجود
اآلور .فاإللعام الحر و المستقل شريك في لعملية التحويل الديمقراطي وحامل من حواملها وليس نتيجة لها .حيث يؤمن قطاع
وسائل اإللعام المستقل اليوم التدفق الحر للمعلومات الحيوية ألي مجتمع ديمقراطي وعذا ما كان لدولة ما أن تتمتع بالتفوق
السياسي واالقتصادي الذي تمكنها سيادة القانون من عحراتها ،فا بد لها من تبادل المعلومات بصورة حرة ونشر المعلومات
واألفكار والمعرفة لعلى نطاق واسع ،من وال وسائل اإللعام التقليدية ومن وال تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة لعلى
حد سواء من أجل تمكين الصحافة من ممارستها دورها األساسي الذي يتمثل ب :
 .1نشر القضايا التي هناك حاجة لالتفات عليها واالهتمام بها.
 .2تثقيف المواطنين ليتمكنوا من اتواذ قرارات مستنيرة وصنالعة الرأي العام.
 .3عوضاع المسؤولين الحكوميين لمساءلة ومحاسبة الشعب
 .4عقامة تواصل بين المواطنين في المجتمع المدني والتعريف بالثقافات الوطنية.
 .1علعادة عنتاج الموروث الثقافي ونشر القيم اإلنسانية الحضارية في المجتمعات
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والواقع أن البنية الفكرية والقانونية واإلدارية في سوريا ال تتال تقوم لعلى أسس الدولة القوية التي تقوم بالسيطرة و التحكم
بجميع القطالعات المجتمعية من وال األجهتة الحكومية في ظل حالة من التماهي بين مفهوم الدولة و الحتب الحاكم التي
ولقتها المادة الثامنة من الدستور المعمول به حاليا و لعلى الرغم من بعض التبدالت التي ظهرت لعلى هذه البنية في الفترة
األويرة عال أنها ال تتال محصورة في النطاق االقتصادي بشكل لعام و ال تتال النظرة على اإللعام  -حتى مع وجود علعام
واص  -لعلى أنه من ممتلكات الدولة و الحتب و تنحصر وظيفته في شرح سياسات الدولة و الحتب و مواقفها و تعبئة
الجماهير لتأييدها  ,حيث ينص نظام وتارة اإللعام السورية في المادة  3لعلى أن " تكون مهمة وتارة اإللعام استودام جميع
وسائل اإللعام لتنوير الرأي العام وترسيخ االتجاهات القومية العربية في القطر ودلعم الصات مع الدول العربية والدول
الصديقة وفقا ً لمبادئ حتب البعث العربي االشتراكي وسياسة الدولة "ال تتال الدولة السورية لعبر مؤسساتها الحكومية و
أجهتتها التنفيذية تتحكم بجميع مفاصل العملية اإللعامية و تطبق الوناق لعلى اإللعام السوري و لعلى حرية تداول المعلومات و
ذلك من وال :
 احتكار الدولة لتوتيع المطبولعات من وال المؤسسة العامة لتوتيع المطبولعات و التي أنشأت المرسوم التشريعي رقم( 42لعام . ) 1171
 احتكار الدولة لإللعان من وال المؤسسة العربية لإللعان "علعان" المشكلة منذ لعام 1163 احتكار الدولة لألوبار و ذلك من وال الوكالة األنباء السورية سانا احتكار منح التراويص و سحبها و ذلك من وال علعطاء الحق المطلق في ذلك على رئيس مجلس الوتراء بناء لعلىاقتراح وتير اإللعام  .حيث يعطي القانون رئيس مجلس الوتراء بناء لعلى اقتراح وتير اإللعام الحق في الموافقة أو
رفض طلب الترويص للمطبولعة "ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة" وذلك بشكل تقديري يعود عليه وحده من وال
سلطته المطلقة بدون وجود أي ضوابط أو معايير قانونية تحدد أو تفند هذه األسباب و ال يستطيع طالب الترويص الذي
رفض طلبه من أن يلجأ على أي باب من أبواب االلعتراض و ال حتى اللجوء على القضاء المدني أو اإلداري و ال يحق
له علعادة طلب الترويص عال بعد مرور سنة كاملة لعلى تاريخ رفض طلبه .و بنفس الكيفية ألعطى القانون رئيس مجلس
الوتراء حق سحب ترويص المطبولعة و الحكم لعليها باإللعدام بدون أي ضوابط قانونية واضحة و عنما باالستناد لعلى
لعبارات عنشائية فضفاضة و بدون عبداء األسباب و كذلك بدون الحق بااللعتراض أو اللجوء على القضاء المدني او
اإلداري كما حصل مع صحف االجتمالعية و المبكي و الدومري
 التحكم باإلجراءات اإلدارية و اللوائح التنفيذية و ذلك من وال القرار رقم ( 217لعام  ) 2221الذي أصدره وتيراإللعام.
 -لعدم وجود قانون للحق في الوصول على المعلومات

اإلعالم اإللكتروني
ما الذي يحدث لإلنترنت في سوريا؟
ي عتبر اإلنترنت الوسيلة الرئيسية إلدارة الحراك الشعبي في سوريا  ,فهي طريقة تواصل سهلة و سريعة باإلضافة لكونها
تحتوي لعلى وصوصية من الممكن التحكم بها و الرفع من مستواها و حمايتها في سبيل التواصل ,لذا دأبت الحكومة السورية
لعلى محاوالت للسيطرة لعلى هذه الشبكة من وال أساليب و طرق تقنية تعتمد لعلى القطع في بعض األحوال ,و المراقبة في
أحوال أورى  ,أو التأثير من ناحية السرلعة.
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 في البداية ماهي وسائل الحصول على االنترنت في سوريا؟يسعى غالبية مستودمي اإلنترنت في سوريا للحصول لعلى اشتراكات لإلنترنت لعن طريق البوابات  ADSLو لكن بسبب قلة
االنتشار لتلك البوابات بسبب لعدم وجود ما يغطي من احتياجات تلك البوابات في المقاسم يلجئ العديد من المواطنين السوريين
الستودام اتصال االنترنت باستودام وطوط الطلب الهاتفي السيئة  ,و في اآلونة األويرة تم عطاق ودمة الـ  G3بواسطة
شركات المحمول في سوريا و التي توفر اتصاالً بشبكة الجيل الثالث لعن طريق أبراج واصة بشركات الموبايل ( – MTN
 )Syriatelو التي تتوتع في مناطق جغرافية حول سوريا بحسب اتفاقات بين الشركتين..
لذا من الممكن تصنيف أنواع خدمة األنترنت في سوريا للعامة و للشركات الخاصة كالتالي:
 -1ودم الطلب الهاتفي Dial-up
 -2ودمة الحتم السريعةADSL
 -3ودمة الدارات المؤجرةLeased Line
 -4ودمة الجيل الثالث 3G
 -5ودمة البيانات لعبر شبكة الهاتف المحمول GPRS
كما ان مزودات خدمة اإلنترنت في سوريا هي كاآلتي بحسب الخدمات التي تقدمها:
 -1متود اإلنترنت  112التابع لوتارة اإلتصاالت
 -2متود األنترنت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية
 -3متود ودمة اإلنترنت آية / Dial-up – ADSL – Leased Line /
 -4متود ودمة اإلنترنت علكم/ Dial-up – ADSL – Leased Line /
 -1متود ودمة اإلنترنت عينت/ Dial-up – ADSL – Leased Line /
 -6متود ودمة اإلنترنت سوا/ Dial-up – ADSL – Leased Line /
 -7متود ودمة اإلنترنت تاد/ Dial-up – ADSL – Leased Line /
 -8متود ودمة اإلنترنت عكسترا/ Dial-up – ADSL – Leased Line /
 -1متود ودمة اإلنترنت تاد/ Dial-up – ADSL – Leased Line /
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شركة /3G – GPRS / MTN
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شركة سيرياتل /3G – Dialup – GPRS /

 من أين تحصل المزودات على خدمة اإلنترنت؟21

تستجر متودات األنترنت في سوريا اتصالها بالشبكة لعن طريق متود وتارة اإلتصاالت الرئيسي حيث أن جميع
المتودات تمتلك دارات بداول المقاسم الحكومية من أجل تتوديها بودمة اإلنترنت  ,و تقوم المتودات بدفع اشتراكات شهرية
بحسب حتم البيانات التي قام باستودامها تبائن المتودات ,و ال يسمح ألي شركة واصة أو متود أو أشواص باستجرار
وطوط تتويد باألنترنت بغض النظر لعن أنوالعها (بحرية – فضائية ).
 كيف تحصل سوريا على االنترنت؟تمتلك سوريا العديد من المصادر الرئيسية لاتصال باإلنترنت و من أهمها الكبل البحري أليتار الذي تمتلك مؤسسة
اإلتصاالت حصة كبيرة به  ,باإلضافة للكيبل البحري الواصل مع شركة (سيتا القبرصية) باإلضافة لوجود وصل احتياطي مع
تركيا من أجل استودامه في حاالت الطوارئ أو لتيادة مستوى الودمة.
 ماهي الممارسات المفروضة على األنترنت في سوريا؟أ -الحجب :و هي حظر الدوول على قائمة من المواقع التي قامت السلطات السورية بحجبها بسبب آرائها السياسية او
األثنية .
ب -مراقبة المواقع التي يتم زيارتها :يتم بواسطة هذه الميتة مراقبة جميع الروابط التي يتم فتحها و أرشفتها بحسب
المستودمين و الفترات التمنية.
ت -مراقبة المنافذ المفتوحة  :يتم بواسطة هذه الميتة مراقبة جميع المنافذ الواصة بالتطبيقات المفتوحة من ناحية المصدر و
الهدف  ,لعلى سبيل المثال ودمة  FTPالتي يحتاجها بعض مدراء المواقع في رفع ملفاتهم  ,يتم لعندها مراقبة الربط بين
المستودم و المودم الواص بالموقع  ,و معرفة موقعه و من يقوم بإدارته.
ث -مراقبة برامج و مواقع التواصل :يتم بواسطة هذه الميتة مراقبة و تسجيل جميع الجمل و االحداث التي يتم تناولها
لعبر برامج التواصل و حفظها في سجات ترتبط باسم الشوص او رقم هاتفه  ,بإمكان الموتصين العودة لها في فترة
معينة و فرتها و البحث ضمن محتوياتها بحسب (الكلمات او المستودمين )
ج -التالعب في السرعة :قامت مؤوراً السلطات السورية بتوفيض سرلعة األنترنت لعلى شبكات الجيل الثالث في سوريا
,و وصوصا ً سرلعة رفع البيانات.
ح -قطع الخدمة  :قامت السلطات السورية بقطع ودمة األنترنت لعن العديد من المناطق و علعادتها في مناطق أورى  ,و
تتامنت لعمليات القطع في أيام الوميس و الجمعة و السبت  ,كما انه تم قطع ودمة االنترنت الجيل الثالث لعن جميع
انحاء سورية و ماتالت مقطولعة في الكثير من المناطق ..
خ -إصدار شهادات  SSLمزورة :قامت السلطات السورية في مطلع أيار لعلى عصدار شهادات تشفير  SSLالمسؤولة لعن
تشفير كلمة السر بين المستودم و المودمات و تركيبها لمواقع مثل  ,Facebookو لكنها سرلعان ما ُكشفت و تم
التراجع لعن استودامها.
د -التالعب في الـ  :DNSياحظ العديد من متصفحي االنترنت في سوريا ظهور رسائل وطأ بالموقع الذي يود المتصفح
الدوول له  ,لكون هذه الرسالة ليست برسالة الحجب المعروفة لدى الجميع  ,فيعتقد المتصفح بأن المشكلة في الموقع
بحد ذاته  ,و تكون الرسالة الظاهرة كالتالي ))( Network Error (dns_server_failureو التي هي حاصلة بسبب
تالعب فني سنقوم بسرده في الفقرة التالية.
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 كيف تتم تلك الممارسات؟أ -الحجب و مراقبة المواقع :يمتلك متود األنترنت الرئيسي مودم مركتي يسمى  Proxy Serverيتم بواسطته مرور
جميع طلبات الوصول للمواقع لعبر االنترنت  ,لذا يمتلك قالعدة بيانات تحتوي تصنيفين  Black List – White Listو
التي يتم عدوال العناوين المراد حجبها الى الـ  Black Listليتم منع الدوول اليها  ,و من الماحظ في الموطط المرفق
رقم ( )1فأن المتود الرئيسي في وتارة االتصاالت يمتلك  Proxy Serverباإلضافة ألن كل متود ودمة انترنت ملتم
ان يمتلك أيضا ً  Proxy Serverلذا فان الطلبات تمر لعبر مرحلتين تصفية  ,لذا الحظ الجميع لعند فك الحجب لموقع
الفيس بوك في سوريا تم بداية األمر لمشتركي المتود الرئيسي (وتارة اإلتصاالت) و من ثم تتابع المتودات االورى.
يستطيع الـ  Proxy Serverتسجيل كافة المواقع التي قام الشوص بتيارتها او حاول الوصول اليها و كانت محجوبة  ,و
االحتفاظ بالسجل في ارشيف لمدة محددة  ,يتم فرت المستودمين بحسب (اسم المستودم  -رقم الهاتف) لذا يمكن بكل سهولة
الوصول لكافة المواقع التي قام الشوص بتيارتها ..
يوجد العديد من البرمجيات التي تستودمها المؤسسات إلنشاء مودمات بروكسي منها  ISA Serverلعلى نظام التشغيل
ويندوت سيرفر او  Squidلعلى نظام التشغيل .Linux
تقوم انظمة الـ  Proxyبإصدار تقارير بحسب (المستودمين – الـ  - IP Addressالودمة التي تم استودامها – البروتوكول
– المحتوى الذي تم جلبه عن كان صور او نصوص او فيديو – البرنامج المستودم – سالعات االستودام  -ايام – اسابيع –
اشهر – تسجيل الدوول و تسجيل الوروج و العديد من التقارير األورى)...

مخطط بسيط يوضح ارتباط مزودات االنترنت بالمزود الرئيسي و كيفية السيطرة
على الشبكة ()2
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ب -مراقبة المنافذ المفتوحة :تعتمد الشبكة العنكبوتية بالتواصل لعلى المنافذ و التي تسمى  Portsو هي أحدى طبقات
التطبيقات في الشبكات بشكل لعام  ,قد ال يعلم المتصفح ما الذي يقوم به جهاته و لكن يتم تصنيف ودمات االنترنت و
توتيعها لعلى منافذ  ,لعلى سبيل المثال  ,المنفذ المسؤول لعن التصفح يسمى  Httpو يمتلك الرقم  82لذا فأن الجتء
الواص بمراقبة المواقع في برنامج الـ  Proxy Serverمهمته التركيت لعلى مراقبة المنفذ  , 82باإلضافة ألن ماسنجر
الياهو يستودم المنفذ الثابت  ,1212لذا فعندما تقوم السلطات بإيقاف ودمة الماسنجر لعلى سبيل المثال فأنها تقوم
بإغاق المنفذ المسؤول لعن الماسنجر فقط  ,بينما تبقى المنافذ البقية مفتوحة.
تعتبر الـ  FTPو التي هي اوتصار من File Transfer
 Protocolو التي تعني بروتوكول نقل الملفات من اهم
الودمات التي تسالعد مدراء المواقع لعلى رفع الملفات الى
مواقعهم  ,بدورها تستودم المنفذ  21في الشبكة  ,لذا بكل
بساطة تستطيع السلطة مراقبة الطلبات العائدة للمنفذ  21و
معرفة وجهتها و مكان التوجه باإلضافة للحصول لعلى كلمة
السر و اسم المستودم..
ت -مراقبة برامج التواصل :لكون برامج المحادثة تعتمد
لعلى المنافذ كما ذكرت في الفقرة السابقة  ,فأنه يتم و
بكل سهولة مراقبة المنافذ المسؤولة لعن تطبيقات
الدردشة و تحليل المعلومات الصادرة منها او العائدة
عليها  ,باستودام تطبيقات و تجهيتات متطورة  ,و
يتم لعندها تصنيف سجات المراقبة بحسب البرامج
مثاً ( )yahoo Messenger – MSN messengerو حتى برنامج  Skypeيمكن مراقبته و ليس كما يُشاع.
ث -التالعب في السرعات :لكون ما يحصل هو صراع لكشف حقيقة تيف األمور  ,العتماداً لعلى عرسال مقاطع فيديو او
مكالمات صوتية  ,لذا حاولت السلطات السورية مؤوراً التأثير لعلى سرلعة نقل البيانات و وصوصا ً سرلعة رفع
البيانات  ,حيث ان سرلعة االنترنت تقاس من شقين ( سرلعة الرفع  – Uplinkسرلعة التحميل  )Downlinkلذا تقوم
السلطات بالتأثير لعلى سرلعة الرفع  ,او وضع حد لحجوم الملفات التي يتم رفعها ,لذا يُاحظ بأن سرلعة األنترنت جيدة
و لكن ال يمكن عرسال اي ملفات.
ج -قطع الخدمة :قامت السلطات السورية بقطع ودمة اإلنترنت الجيل الثالث في جميع أنحاء سورية و ذلك بسبب
استودامها البعض للتغطية المباشرة باستودام برامج الـ  Live Streamingالتي تستطيع البث مباشرة لعبر األنترنت
باإلضافة لقطعها كليا ً و لكافة طرق االتصال للعديد من المناطق حول سوريا و لفترات متفاوتة و متقطعة من بينها
(درلعا – دوما – حرستا – دير التور – القامشلي – بانياس – حمص – الرستن ) و كانت تتوذ دوما ً ذريعة (مشاكل
تقنية ) لتبرر موقفها دائما ً  ,لعلما ً بأن اإلنترنت كانت تقطع من الـ  DSLAMالرئيسي المتود لألنترنت أي بمعنى من
الجتء المركتي الموتص بتوتيع االن ترنت لعلى المقاسم الفرلعية و تبقى الشبكة و ما تحتويه من اتصاالت و تطبيقات
داولية تعمل  %122بدون مشاكل مما يؤكد لعتل األنترنت لعن الشبكة بطريقة مقصودة..
ح -إصدار شهادات مزورة  :SSLو هي اوتصار من
الجملة االنكليتية  Secure Sockets Layerو
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التي تعني طبقة المنافذ المؤمنة ,يتألف سياق العمل من شقين  ,األول الطبقة التي يتم نقل المعلومات فيه بشكل مؤمن و
مشفر ما بين المتصل و ما بين جهة االتصال  ,أما الجهة الثانية فهي الشهادة التي يتم تنصيبها لعلى متصفح المستودم ,
لكي يتعرف الموقع لعلى هوية الشوص و عنشاء االتصال المؤمن فيما بين المتصفح و الطرف المتصل به.
تعتمد الفكرة لعلى ميكانيتم أو برتوكول الـ  Digital Certificatesأو الشهادات الرقمية و هي تقتصر لعلى المواقع التي
تمتلك وصوصية لعالية كالبنوك  ,أو البريد االلكتروني  ,أو المواقع الحكومية .الخ  ,تلك المواقع التي تحتاج لعلى حماية بيانات
و معلومات لعمائها المنتقلة عليها ,و ياحظ وجود العناوين  HTTPSفي بعض المواقع و التي تعني انها تمتلك تلك الواصية.
في اآلونة األويرة ظهرت شهادة متورة لموقع الفيس بوك  ,قامت بنشره السلطات السورية و ارفاقها لكل شوص يقوم
بتيارة هذا الموقع  ,في سبيل تحميل الشهادة المتورة الى داول الحاسب الشوصي الواص بالمستودم  ,و فك تشفير كافة
البيانات الصادرة من جهات المستقبل الى موقع الفيس بوك قبل ان تورج أصاً.
لذا يجب االنتباه  ,فعندما يقوم المتصفح بالتنبيه بوجود شهادة متورة  ,أو شهادة موقعة ذاتيا ً  ,يجب رفضها بشكل كامل
باإلضافة لوجود عجراءات سنقوم بسردها في وطوات تالية.
ج -التالعب في الدي ان اس  :DNSحيث ان الـ DNSو الموتصر من Domain
 Name Systemهو قالعدة البيانات التي تحتوي كافة النطاقات (دومين ) اي العناوين
الواصة بالمواقع  ,وما يقابلها من لعناوين  IP Addressللمودمات العائدة لها لذا و لكون
كافة المتصفحين السوريين يتبعون لمودم  DNSضمن الشبكة السورية و مسؤولة لعنه
السلطات السورية  ,فيتم لعندها التالعب في المواقع التي ال ترغب السلطات بأن تحجبها
بشكل صريح و تحويلها لعناوين واطئة فيتم لعندها ظهور رسالة الوطأ ( Network Error
)).(dns_server_failure
و التي تعني الفشل بتحديد وجهة الطلب ,حيث انه و كما هو في الموطط  ,لعندما يقوم
المتصفح بطلب موقع  www.google.comيتجه الطلب لمودم الـ  DNSاالولي الموجود
في المتود ليبحث لعن الطلب  ,و في حال لم يتم العثور لعليه يقوم الطلب بالوروج لـ DNS
 Serverوارجي ليتحقق من العنوان و العودة برقم الـ  IP Addressالواص بالسيرفر لموقع
 googleو العودة للمتصفح من اجل الدوول للموقع  ,لذا تقوم السلطات بإدوال تحويات متورة للروابط المراد ولق مشكلة في
الدوول عليها فتظهر رسالة الفشل ,و قد تكون في بعض الحاالت بسبب الضغط لعلى الـ  DNS Cash Serverو ذلك لعدم
استيعابه و تغطيته لعمل الشبكة.

* -جدول المواقع المحجوبة:
استطاع " المركت السوري لإللعام وحرية التعبير" وال الفترة الممتدة بين  ( 2111/4/21تاريخ االلعان لعن عنهاء العمل
بحالة الطوارئ استناد ًا للمرسوم  ) 161و 2111/5/3أن يسجل( )263موقعاً محجوباً بتيادة مقدارها( )33موقع ًا مقارنة بالعام
: 2112

21

التصنيف
لبنان
لبنان
عسامي
علعام
علعام
صحف وتلفتيون وراديو
عسامي
عسامي
حقوق عنسان
سياسية معارضة
علعام
لبنان
سياسية معارضة
علعام
سياسية معارضة
لعراق
علعام
صحف و تلفتيون و راديو
علعام
ثقافي
ثقافي
سياسية معارضة
ثقافي
مجتمعات الكترونية
لبنان
علعام
لبنان
مجتمعات الكترونية
مجتمعات الكترونية
لعراق
عسامي
مجتمعات الكترونية
صحف و تلفتيون و راديو
كردي
كردي
علعام
علعام
صحف و تلفتيون و راديو
علعام
صحف و تلفتيون و راديو
علعام
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
كردي
كردي
عسامي

الدومين
10452lccc.com
14march.org
4law.co.il
aafaq.org
aaramnews.com
aawsat.com
abdallaazzam.4t.com
abubaseer.bizland.com
achr.nu
ado-world.org
ahewar.org
ahrar.org.lb
ahrarsyria.com
ahyawatan.wordpress.com
airys.org/
akhbaar.org
alasr.ws
albaladonline.com
albawaba.com
aleftoday.com
aleftoday.net
alenfetah.com
alhiwaradimocraty.free.fr
aljeeran.net
al-kataeb.org
all4syria.org
all4truth.com
almahatta.net
almarfaa.net
almobahala.cjb.net
almoslim.net
almufleh.net
almustaqbal.com
alparty.info
alparty.org
alqanat.com
alqanat.net
alquds.co.uk
alsafahat.net
alseyassah.com
alssiyasi.com
alwatan-alsouri.com
amazon.com
amude.com
amude.net
anbaar.net

اسم الموقع
المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
حركة  14آذار
منتديات الترقاوي الجهادية
آفاق
آرام نيوت
جريدة الشرق األوسط
الشيخ لعبد هللا لعتام
الشيخ أبي بصير الطرطوسي
اللجنة العربية لحقوق اإلنسان
المنظمة اآلثورية الديمقراطية
الحوار المتمدن
حتب األحرار
أحرار سوريا
آه يا وطن
اللقاء الديمقراطي السوري
أوبار
مجلة العصر
جريدة صدى البلد
البوابة
ألف لحرية الكشف
ألف لحرية الكشف
حتب االنفتاح
الحوار
الجيران
الكتائب
كلنا شركاء
الحقيقة ألجل لبنان
المحطة
المرفأ
المباهلة
المسلم
غسان المفلح
صحيفة المستقبل
البارتي
الحتب الديمقراطي الكردي
القناة
القناة
جريدة القدس العربي
صفحات سورية
صحيفة السياسة الكويتية
جريدة السياسي االلكترونية
الحركة السورية القومية االجتمالعية
موقع أماتون العالمي
لعامودا
لعامودا
شبكة االنبار الجهادية
26

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

حقوق عنسان
صحف و تلفتيون و راديو
علعام
سياسية معارضة
بروكسي
بروكسي
بروكسي

الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان
جريدة النهار اللبنانية
الناقد
علعان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي
بروكسي
بروكسي
بروكسي

anhri.net
annahar.com
annaqed.com
annidaa.org
anonymizer.com
anonymouse.org
ANONYMOUSE.WS

47
48
49
50
51
52
53

حقوق عنسان
علعام
كردي
سياسية معارضة
سياسية معارضة
صحف و تلفتيون و راديو
لعراق
صحف و تلفتيون و راديو
مجتمعات الكترونية
كردي
مجتمعات الكترونية
فلسطيني
لبنان
سياسية معارضة
سياسية معارضة
لبنان
سياسية معارضة
صحف و تلفتيون و راديو
لبنان
لبنان
كردي
كردي
بروكسي
سياسية معارضة
لبنان
كردي
عسامي
كردي
عسامي
سياسية معارضة
كردي

المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
لعرب تايمت
منظمة أوربا للحتب اليساري الكردي في سوريا
الرأي
مركت الشرق العربي
جريدة الشرق األوسط
بابل
قناة بردى
بيديبيديا
بنكه
اياف بلوغ
الملتقى الفتحاوي
القوات اللبنانية
فرسان الشام  -التجمع القومي الموحد
حركة العدالة والبناء
لبنان الحر
سورية الحرة
تلفتيون المستقبل
تيار المستقبل
شباب المستقبل الحريري
كميا كورد(باورة الكرد)
غلغامش
بروكسي
حتب الحداثة والديمقراطية
موقع سعد الحريري
حتب االتحاد الشعبي الكردي في سوريا
حتب التحرير اإلسامي
قوات الدفاع الشعبي الكردستاني
الملتقى  -منديات اإلووان المسلمين
المركت اإللعامي لإلووان
مركت الدراسات اإلسامية الكردية

aohrs.org
arabtimes.com
armanc.org
arraee.com
asharqalarabi.org.uk
asharqalawsat.com
babil.info
barada.tv
beidipedia.wikia.com
bingeh.com
elaphblog.com
fatehforums.com
forces-libanaises.com
forsanalsham.org
forsyria.org
freelebanon.org
free-syria.com
future.com.lb
futuremovement.org
futureyouth.org
gemyakurda.net
gilgamish.org
guardster.com
hadatha4syria.com
hariri2005.com
hevgirtin.wz.cz
hizb-ut-tahrir.org
hpg-online.net
ikhwan.net
ikhwansyria.com
islam-kurd.com

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

عسامي
عسامي
ثقافي
مجتمعات الكترونية
كردي
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
عسامي

مفكرة اإلسام
طريق اإلسام
جدار
مدونات كاتب
الحتب الديمقراطي الكردستاني  -سوريا
مدينة حماه
الويمة العربية
الوافة

islammemo.cc
islamway.com
jidar.net
katib.org
kdps.info
hamacity.com
khayma.com
khilafah.net

85
86
87
88
89
90
91
92

27

كردي
كردي
كردي
مجتمعات الكترونية
لبنان
لبنان
بروكسي

كردستان بن وتى
كورد ناس
كورد روج
شبكة لحظة العربية
القوات اللبنانية
القوات اللبنانية
بروكسي

kurdistanabinxete.com
kurdnas.com
kurdroj.com
lahdah.com
lebanese-forces.com
lebanese-forces.org
MULTIPROXY.ORG

93
94
95
96
97
98
99

عسامي
لبنان

مسلم
نيو لبنان

muslm.net
new-lebanese.com

100
101

لبنان

أحرار نيوت

news.ahrar.org.lb

102

لبنان
ثقافي
علعام
كردي
كردي
بروكسي
بروكسي

لبنان اآلن
رابطة أدباء الشام
بانوراما سورية
موقع حتب آتادي الكردي
الحتب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
بروكسي
بروكسي

nowlebanon.com
odabasham.net
panoramasouria.net
partiya-azadi.net.ms
pdksp.net
proxify.com
PROXY.ORG

103
104
105
106
107
108
109

بروكسي
بروكسي
لبنان
كردي
سياسية معارضة
صحف و تلفتيون و راديو
مجتمعات الكترونية
ثقافي
كردي
حقوق عنسان
مجتمعات الكترونية
كردي
حقوق عنسان
علعام
كردي
سياسية معارضة
لعراق
بروكسي
سياسية معارضة
كردي
سياسية معارضة
علعام
علعام
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
بروكسي
كردي
مجتمعات الكترونية

بروكسي
بروكسي
االشتراكي التقدمي
حتب االتحاد الديمقراطي
ربيع دمشق
راديو سوا
رايح و مش راجع
الحوار المتمدن
روج آفا
رابطة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني
ساندروت
سما كرد
مركت لعيون سمير قصير
سوريون
سوبارو
سورية المجاهدة
صوت العراق
موقع تقني للتصفح اآلمن
سوريا اآلن
وحدة العمل الكردي
المحور الثالث
أوبار الشرق
شفاف الشام
محرك بحث فيديو
نشرة التحرك لإلصاح في سوريا
فيديو ا.و.ل
بروكسي
والتيمى( وطننا
ويكيمابيا

proxyone.com
proxyweb.net
psp.org.lb
pyd.se
rabeadamascus.com
radiosawa.com
raye7wmishraj3.wordpress.com
rezgar.com
rojava.net
sahrcs.com
sandroses.com
semakurd.net
skeyesmedia.org
sooryoon.net
soparo.com
sorea.jeeran.com
sotaliraq.com
surfola.com
syriaalaan.com
syriakurds.com
thirdalliance.net
thisissyria.net
transparentsham.com
truveo.com
upsyr.com
video.aol.com
webwarper.net
welateme.net
wikimapia.org

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

28

كردي

المركت الكردي للدراسات واالستشارات القانونية – ياسا

yasa-online.org/

139

كردي
كردي
لبنان
مجتمعات الكترونية
كردي
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
عسامي
عسامي
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
صحف وتلفتيون وراديو
مجتمعات الكترونية
لبنان
لبنان
الكويت
كردي
كردي
كردي
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
مجتمعات الكترونية
مركت للدراسات العربية
لبنان
العراق
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
سياسي
مجتمعات الكترونية
علعام
مجتمعات الكترونية
لبنان
مجتمعات الكترونية
عسامي
سياسية معارضة
عسامي
سياسية معارضة
سياسية معارضة
سياسية معارضة
سياسية معارضة
سياسية معارضة

نوروت
يكيتي
يقال
المنتدى
تيار المستقبل
ديوان سورية
فرسان الحق
منتديات اللجنة السورية لحقوق اإلنسان
شبكة الدفاع لعن السنة
موقع فيصل نور
الشيخ أبو بصير الطرطوسي
منتدى صوت
كفى صمتا ً
جريدة النهار
واتا
الشراع
المسيرة
جريدة الرأي
ناسناما
المثقف الكردي
الوفاق
االتحاد اإلسامي لشباب سورية
أنساب أون الين
التيار السوري الديمقراطي
البوابة
واحات المعهد العربي
مركت مساواة المرأة
اللبنانيون في عسرائيل
عسرائيل – كورد
مركت دمشق للدراسات النظرية
الوليد بن طال
صوت سوريا
التيار الشيعي الحر
فسحة التفالعل الحر
أوبار مكتوب
القانون
المنسقية العامة

yek-dem.com
yekiti-party.org
youkal.net
enqaas.montadarabi.com
kurdfuture.com
syriadiwan.com
forsanelhaq.com
forum.shrc.org
dd-sunnah.net
fnoor.com
syriapromise.wordpress.com
saowt.com
kafasamtan.org
naharnet.com
wata.cc
alshiraa.com
almassira.com
alraimedia.com
nasnamame.com
rewshenbir.com
rekeftin.net
alittehad.net
ansab-online.com
tsdp.org
montadarabi.com
airssforum.com
c-we.org
lebaneseinisrael.com
israelkurd.com
dctcrs.org
qwled.com
sotsyria.com
chi3a.org
introac.wordpress.com
news.maktoob.com
law.co.il4
lccc.com12412
dailymotion.com
chi3a.org/
tharwacommunity.typepad.com
tawhed.ws
syriatruth.info
syriapromise.com
pyd.se
nidaasyria.org
middleeasttransparent.com

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

التيار الشيعي الحر
موقع ثروة
منبر التوحيد والجهاد
موقع الحقيقة
سورية الولعد
حتب االتحاد الديمقراطي
نداء سوريا
شفاف الشرق األوسط
21

سياسية معارضة
حقوق عنسان
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
سياسية
سياسية معارضة
سياسية معارضة
سياسية
سياسية
حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
لبنان
علعام
كردي
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
علعام
كردي
كردي
مجتمعات الكترونية
كردي
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
مجتمعات الكترونية
علعام
مجتمعات الكترونية
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
لبنان
سياسية معارضة
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي

شفاف الشرق الوسط
المنظمة الكردية للدفاع لعن حقوق اإلنسان في سورية
مقهى الناقد
كلنا شركاء
الساحة العربية
الثورة السورية
ثورة السوريين األحرار
البديل
األهالي
المرصد السوري لحقوق اإلنسان
المنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان
رابط معلومات حقوق اإلنسان
وارطة الثورة السورية
مدونة أروى لعبد العتيت
موقع منصات
شبكة المحيط
صوت كردستان
سوريا الحرة
المساندة
التيار السوري الديمقراطي
حتب اإلصاح السوري
ادلب
انفورمر سيريا
شبكة األوبار الكردية
كردستان تايمت
مدونات مكتوب
قامشلو
جبهة الواص
منظمة الراية
ميتا كافيه
فرح نيوت
منتدى صيدا للحوار
سوريون مع لبنان
الثورة السورية 2211
بيروت
مكتب دمشق
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
32

metransparent.com
dadkurd.co.cc
annaqedcafe.com
all4syria.info
alsaha.com
syriarevolution.com
thawrtalsoryienalahrar.com
elbadil.net
al-ahaly.com
Syriahr.com
nohr-s.org
shril-sy.info
Syria15.com
Arrwa.org
menassat.com
moheet.com
sotkurdistan.net
thefreesyria.org
thesolidarity.com
tsdp.org
reformsyria.net
idlib.org
informersyria.com
knntv.net
kurdistan-times.com
maktooblog.com
qamishlo.net
savesyria.org
arayaarabic.blogspot.com
metacafe.com
farah.net.au
saidaforum.com
syrians4lebanon.blogspot.com
syria2011.own0.com
beirutobserver.com
damascusbureau.org
proxy1.org
proxy1.com
proxy1.net
proxy1.de
useproxy.com
useproxy.net
proxy.z60z.net
proxy.z60z.com

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي

بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي
بروكسي

m0dy.net
proxy.com
proxy.net
proxy.de
atproxy.net
atproxy.com
proxy2.com
proxy2.de
proxy3.com
proxy4.com
Proxy5.com
Proxy6.com
Proxy7.com
Proxy8.com
Proxy9.com
Proxy10.com
Proxy11.com
Proxy12.com
Proxy13.com
Proxy14.com
Proxy21.com
Proxy22.com
Proxy24.com
Proxy25.com
proxy50.com
proxy55.com
proxy77.com
Proxy80.com
Proxy88.com
proxy89.com
proxy95.com
proxy99.com
proxy98.com
Proxy100.com

31

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

التوزع النسبي للمواقع المحجوبة في سوريا حتى تاريخ 1522/0/6بحسب تصنيفاتها

التصنيف

العدد

كردية

34

سياسية معارضة

47

إعالمية

21

مجتمعات الكترونية

37

لبنانية

23

إسالمية

15

حقوق إنسان

9

بروكسي

53

صحف و تلفزيون و راديو

12

ثقافية

6

عراقية

5

فلسطينية

1

المجموع

263

32

المواقع التي رفع عنها الحجب منذ 1559/0/6

التصنيف
مجتمعات الكترونية
مجتمعات الكترونية
عسامي
مجتمعات الكترونية
مجتمعات الكترونية
مجتمعات الكترونية
عسامي
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
مجتمعات الكترونية
بروكسي
بروكسي
مجتمعات الكترونية
علعام
علعام
لبنان
حقوق اإلنسان

الدومين

اسم الموقع
أووية سوريا
المدون
شهداء المواجهة
بلوغ سبوت
يحيى اليحياوي
الفيسبوك
عسام أون الين
المبادرة العربية النترنت حر
الناوب السوري
تاغد
تيكنوراتي

akhawia.net
almudawen.net
alsear.cjb.net
blogspot.com
elyahyaoui.org
facebook.com
islamonline.net
openarab.net
syrianelector.com
tagged.com
technorati.com
THE-CLOAK.COM
youtube.com
zamanalwsl.com
zamanalwsl.net
cedarguards.org
opl-now.org

يوتيوب
تمان الوصل
تمان الوصل
حراس األرت
نشطاء الرأي

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

المواقع التي كانت محجوبة وعطلت منذ 1559/0/6

التصنيف
كردي
لبنان
ثقافي
سياسية معارضة
علعام
بروكسي
سياسية معارضة
لبنان
كردي
علعام
حقوق اإلنسان
كردي
كردي
كردي
حقوق اإلنسان
عسامي
ثقافي
كردي

الدومين

اسم الموقع
 12آذار
 12آذار
شبكة العلمانين العرب
القومي
النتاهة
موقع تقني للتصفح اآلمن
منتدى األتاسي
رسالة بيروت
بن وت
بونجور يا شام
المنظمة الكردية لحقوق اإلنسان
حتب البارتي
لعفرينا رنكين
كلبرين
منظمة ماف لحقوق اإلنسان
مفكرة اإلسام
جسور ثقافية
كسكسور

12avdar.com
12avdar.com
3almani.org
alkomi.net
alnazaha.org
anonymization.net
atassiforum.org
beirutletter.com
binxet.com
bonjoursham.net
dad-kurd.org
dimoqrati.com
efrinarengin.net
guluberin.net
hro-maf.org
islammemo.com
josor.net
keskesor.eu
33

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

كردي
كردي
كردي
حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان
كردي
كردي
لبنان
العراق
علعام
عسامي
مجتمعات الكترونية
كردي
لبنان
سياسية معارضة
العراق
سياسية معارضة
كردي
كردي
كردي
كردي
كردي
حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان
مجتمعات الكترونية
مجتمعات الكترونية
سياسية معارضة
علعام
علعام
سياسية معارضة
سياسية معارضة
كردي
علعام
كردي
سياسية معارضة
لبنان
صحف وتلفتيون وراديو

كسكسور
كرداخ
المركت الكردي للدراسات الديمقراطية
الراصد
اللجنة الكردية لحقوق اإلنسان
كردستان تايمت
كورد ميديا
القوات اللبنانية
المندائيين
من دمشق
النصيرية
البادية
نسرين
الشبكة العربية ألوبار لبنان
السوري الجديد
األكراد الفيلية
بوابة المعارضة السورية
تيار المستقبل الكوردي في سوريا
قامشلو
الوفاق
شرموال
شرموال
اللجنة السورية لحقوق اإلنسان
المنظمة السورية لحقوق اإلنسان
بوابة سوريا
قلب سوريا
سوريا يا حبيبتي
منبر سورية
سيريا تريبيون
مجتمع ثروة
االوتاف ثروة
تيريج
شفاف سوريا
وفاق سوريا
منتديا يساري
اليسار الديمقراطي
فضائية تنوبيا

34

keskesor.info
kurdax.net
kurdcds.com
kurdchr.com
kurdchr.org
Kurdistan-times.org
kurdmedya.com
lebforces.org
mandaee.cjb.net
mendemashq.com
mypage.ayna.com/nusairee
nadyghaly.com
nessrin.com
netarabic.com
newsyrian.net
nidaakurd.cjb.net
opensyria.org
peseroj.net
qamislo.info
rekeftin.com
shermola.herforum.net
shermola.sos-forum.net
shrc.org.uk
shro-syria.com
soriagate.net
souriaheart.net
syriamylove.com
syrianforum.org
syriatribune.com
tharwacommunity.org
tharwaproject.com
tirej.net
transparentsyria.com
wifaq-syria.com
yasaree.net
yassardimocrati.com
zanoubia.tv

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

واقع تدريس اإلعالم
من مجرد قسم صغير ومتواضع ال يملك أدنى مقومات وجوده تحوّ ل قسم اإللعام أويراً ومع بداية العام الدراسي –2212
 2211على كلية ضومة مستقلة تحوي لعديد التوصصات ،فبعد  23لعاما ً لعلى تأسيس قسم اإللعام التابع عداريا ً لكلية اآلداب
والعلوم االنسانية في جامعة دمشق ،وافق مجلس التعليم العالي على تحويل القسم إلى كلية مستقلة بموجب مرسوم جمهوري
يحمل الرقم  181للعام  1030وذلك تأكيداً لضرورة «االرتقاء بمستوى اإللعام المحلي لعن طريق علعداد كوادر مؤهلة بشكل
أكاديمي ولعلمي» لعلى حد تعبير الدكتور "يحيى العريضي" المعيّن من وارج كلية اإللعام لعميداً لها.
كلية علعام جديدة تنضم على قائمة كليات جامعة دمشق تضم مبنى مجهت بأحدث التقنيات واألجهتة من استوديوهات
وموتبرات وقالعات دراسية مجهتة بوسائل التعليم الحديث ،منظومة أوبار متكاملة ال ينقصها سوى البث الوارجي عضافة على
مركت تطوير علعام ي تابع للكلية ...جعلت الكثير من التساؤالت تطرح حول مدى التغيير الجذري الذي ينشده التعليم األكاديمي
لعال من الكفاءات في المجال
اإللعامي في سوريا ،وآليات التصدي للمشكات التي حالت طوال سنوات دون توريج مستوى ٍ
اإللعامي .فهل سيكفي استبدال البناء الصغير بآور كبير وحديث لإلرتقاء بواقع تدريس اإللعام في سوريا ؟
كلية اإللعام لعبارة لعن مبنيين أحدهما يحتوي المدرجات والقالعات التدريسية والغرف اإلدارية ومكون من ثاث طوابق
وتبلغ مساحته الجتئية  11ألف متر مربع بتكلفة تقديرية تصل على  472مليون ليرة سورية والبناء الثاني لعبارة لعن مركت
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التعليم و التطوير اإللعامي ويحتوي بدوره لعلى استديو تلفتيوني تدريبي العتبر األكثر تطوراً لعلى مستوى الشرق األوسط،
استديو عذالعي ،وكونترول عذالعي ،مكتبة سمع بصرية.
يصف الدكتور "يحيى العريضي" لعميد كلية اإللعام الوسائل والتقنيات الموجودة في الكلية بأنها "آور الموترلعات العلمية"،
حيث يحتوي االستديو التلفتيوني لعلى أربع كاميرات وثاث أمكنة تصوير ،عضافة على اإلضاءة والعتل ليكون بذلك مثله مثل
أي غرفة أوبار في أي محطة تلفتيونية ،واإلستديو اإلذالعي بدوره مجهت بالكامل ويمكن البث منه لعلى نطاق الجامعة أو أوسع
من ذلك ،عضافة على أحدث تقنيات المونتاج السمعية و البصرية ،وقسم الغرافيك (التصميم) واإلوراج الصحفي .ال لعجب أن
تكون تقنيات الكلية من أحدث التقنيات العلمية حسب وصف العريضي كون تكلفة التجهيتات والتقنيات الواصة باستوديوهات
الكلية قد بلغت 222مليون ليرة سورية.
ولعل أهم ما يميت كلية اإللعام الجديدة االتجاه نحو التوصص ،حيث توتع طاب السنة األولى وبعد االنتهاء من مواد
الفصل األول لعلى أربعة اوتصاصات هي الصحافة المكتوبة ،العاقات العامة واإللعان ،اإلذالعة والتلفتيون ،اإللعام
االلكتروني..
لعميد كلية اإللعام الذي أثنى لعلى أهمية قسم اإللعام اإللكتروني في ظل التطور الهائل الذي يشهده لعالم االتصاالت
والتكنولوجيا أكد أنه سيتم عطاق موقع علكتروني باسم «شباب ميديا» تابع للكلية وبسقف حرية لعال لمنافسة المواقع اإللكترونية
في سورية .وللمفارقة استبعد العريضي أن يكون للكلية أي دور في علعطاء هامش أكبر لحرية اإللعام في سوريا ،فهو في
الوقت الذي قال فيه أنه «مع الحرية المسؤولة» نفى لعن المؤسسة األكاديمية وظيفة جعل اإللعام حراً "ألن هذه المسألة هي
مسألة سياسية بالدرجة األولى وال لعاقة لنا بالسياسة" .من جهة أورى استغرب البعض ذلك «التطبيل اإللعامي» الذي رافق
عحداث أول قسم من نولعه متوصص في اإللعام اإللكتروني في العالم العربي داول كلية اإللعام السورية فيما العديد من
المواقع اإللكترونية محجوبة في سورية.
أما قسم اإلذالعة والتلفتيون فمشكلة بحد ذاته عذ أنه األكثر رغبة لدى الطاب ،لذلك وضعت له معايير للقبول اشتكى بعض
الطلبة من تجاوتها بدالعي المحسوبيات والوساطة .وأطرف ما شبه به هذا القسم أنه كتمرة الدم ) )+Oالمعطي العام ،حيث ال
يستطيع أي طالب االنتقال عليه لكن بإمكانهم االنتقال منه على األقسام الثاثة األورى ،فإذا كان األمر كذلك ،كيف ارتفع لعدد
طاب القسم بعد االنتهاء من التسجيل والقبول من  22طالبا ً على  27طالبا ً (أجاب "العريضي" بأنّ تيادة  1طاب ال تشكل
مشكلة ،وفي الوقت الذي نفى فيه أن يكون هناك تجاوتات أو تفضيات أو وروق إلحدى معايير القبول العترف بوجود تدوات
لعلى نطاق واسع كالطالب الذي أرسلته القيادة القومية لحتب البعث ولم يحقق أحد الشروط فلم يقبل في القسم).
لعموما ً ومع ظهور الكلية الجديدة على حيت النور تغ ّيرت بدورها شروط قبول الطلبة في اإللعام ،فلم يعد يكتفى بعامة
المعدل في الشهادة الثانوية األدبية والعلمية ،وعن ّما اشترط الدوول للكلية أيضا ً حصول الطالب لعلى  %82من لعامة اللغة
صي في
العربية و  %62من لعامة اللغة األجنبية ،عضافة على امتحان قبول مؤتمت مؤلف من  62سؤال منه العام والتوص ّ
مجال اإللعام.
وقد استقبلت الكلية نحو  112طالبا ً في السنة األولى من العام الدراسي الجامعي  ،2211-2212ممن اجتاتوا االوتبار
الواص بالكلية ،وبنتيجة المفاضلة العامة للقبول .تتمتع هذه الدفعة بمميتات كثيرة منها نظام السالعات المعتمد ( )132سالعة
موتلعة لعلى  44مقرراً هو لعدد السالعات والمقررات المطلوبة ليحصل الطالب لعلى درجة االجاتة في اإللعام بمدة دراسة 3
سنوات جامعية لعلى األقل تبعا ً للمعدل التراكمي .هذا النظام يستند على عتاحة حرية االوتيار للطالب وتقديم اإلرشاد األكاديمي
المناسب من قبل "المرشد األكاديمي" والذي هو لعضو الهيئة التدريسية.
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ولكن هذا النظام لم يطبق بشكله الفعلي بعد فمثاً الطالب الذي يرغب بتنتيل مواد في الدورة الصيفية أو السنة القادمة ال
يملك أدنى فكرة لعن مقررات السنة الثانية أو حتى أسمائها ،وفيما يتعلق بالمواد االوتيارية التي من المفروض أن يوتارها
الطالب وال يكون من جانب األستاذ عال أن يقدم المواد التي تدول ضمن المواد االوتيارية ،فقد أجبر الطاب لعلى اوتيار المواد
التي أماها األ ساتذة لعليهم ولعن شكوى الطاب بإلتامهم باوتيار موادهم االوتيارية التي يمليها لعليهم أساتذة المقرر ،أوضح
العميد أن (المرشد األكاديمي) وهو أحد ألعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ،هو األدرى بالمواد وبمحتواها والمفروض أنه سيقدم
النصيحة فقط ،لكن التأور في بدء الدوام (لم يبدأ العام الدراسي عال حتى  ) 2212-12-22وبالعتبار أن هذا النظام مضبوط لعلى
السالعات ،لذلك وفي الفصل األول لم ترالعى هذه األمور.
في نظام كلية اإللعام ال يوجد كتاب جامعي للمقرر بل االلعتماد هنا لعلى مصادر ومراجع يضعها أستاذ المقرر بين يدي
الطالب بداية كل فصل دراسي ،من وال وضع االستاذ وطة تفصيلية لتدريس المقرر ،توتع لعلى الطلبة في مطلع الفصل
وتحفظ نسوة منها في ملف المقرر.
كما أنّ التدريب الميداني أو البحث اإللعامي يكون بإيفاد الطاب على عحدى المؤسسات اإللعامية (المرئية ،المسمولعة،
المكتوبة ،اإللكترونية ،الموتصة بالدراسات...علخ) ،بحيث يوضع الطالب تحت عشراف استاذ لعضو في الهيئة التدريسية للكلية
متابع له ،بالمقابل تتود المؤسسة اإللعامية االستاذ المشرف بتقارير لعن أداء ولعمل الطالب.
أما مشروع التورج فموتع لعلى فصلين األول والثاني ليتسنى للطالب أن يقدم مشرولعا تطبيقيا مميتا .ويجب أن يكون
المشروع متعلقا بمتطلبات التوصص أو أحد الموضولعات الواصة المطروحة في الكلية ،ويمكن أن يكون المشروع منفردا
(يقدمه طالب بمفرده) أو مشتركا ،في حين يبقى مصير تلك المشاريع مجهوالً .لقد لعانى طاب قسم اإللعام طوال سنوات من
اإلهمال الذي لقيته مشاريع تورجهم ،وتحويل مشروع التورج على مجرد مادة يقدمها الطلبة للحصول لعلى العامة والتورج من
الجامعة دون أن يتعرفوا لعلى المشاريع التي قدمها تمائهم  ،ودون أن تعرض األفام المقدمة ،أو االحتفاظ بالدراسات النظرية
و أرشفة المشاريع ليستفيد منها الطلبة الجدد في المستقبل.
و بعد تحول القسم على كلية ظهرت ولعود بتنظيم مهرجان لعرض مشاريع التورج و األفام القصيرة ،عال أن تلك األفكار لم
تعرف طريقها على التنفيذ نتيجة حداثة الكلية ووجود العديد من الصعوبات التي حالت دون ذلك في الوقت الحاضر .
ولعن تأوره في الولعود التي أطلقها للطاب ،برر العريضي بأن الولعود ستنفذ لكنها تأورت نتيجة الضغوط التي تعرضت
لها الكلية وعدارتها من استامهم المتأور للكلية والدوول على االمتحانات بعدها مباشرة ،واألتمة الحالية للبلد  ،وامتحانات التعليم
المفتوح ،واستام الكتلة التقانية.
العديد من الطاب في المحاضرة يضطرون للوقوف ،أو الجلوس لعلى األدراج من أجل تحقيق الحضور الكافي ،فالدوام
التامي وفي نفس الوقت القالعة تتسع لثمانين شوصا فقط ..،أما لعميد كلية اإللعام فقال لم نكن نعلم بمحدودية اتساع هذه
الشعب ،وقد كان من الضرورة أن نحاط لعلما بذلك ،ولكننا سنحتوي المشكلة ونوتع الطاب لعلى شعب ونع ّدل البرنامج من
جديد ،بما يتناسب مع لعدد الطاب ،ولكن ذلك لن يكون فوريا بل سيحتاج األمر على عجراءات واسعة».
ً
حالة من الفوضى والضياع وصوصا ً بعد اجبارهم لعلى اوتيار
مع بداية الفصل الثاني ما يتال طاب كلية اإللعام يعيشون
القسم الذي يرغبون الدراسة فيه  ،حيث تم توتيع الطاب في االوتصاصات بطريقة لعشوائية لم تول من المحسوبيات" .دول
الطاب بشكل لعشوائي ودون أدنى تنسيق ،وذلك بسبب غياب أيّة لوائح تصنف الطاب حسب الرقم أو حتى االسم ،كما لم يكن
لدى اللجنة قائمة بأسماء الطاب المتقدمين".
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وهناك مشكلة طاب السنة األولى من أبناء النظام القديم الذين ال مكان لهم في مدرجات الكلية الجديدة أكثر من  32طالب
غير معروفي النظام ،هذه المشكلة تصفها عحدى الطالبات فتقول "الذي يعانيه طاب السنة األولى ال يمكن أن يسمى عال تسيب،
عنه تهرب من المسؤولية ،فأنا طالبة في جامعة دمشق وأوضع لقوانينها ،ولي حقوق ولعليّ واجبات ،القانون الذي يحكمنا يكفل
لي حقي في المحاضرات لمدة لعامين دراسيين حتى لو كنت من حملة المواد أو الراسبين هناك تقصير واضح ولم يسلط الضوء
لعليه حتى اآلن ،لألسف الكل مشغول بالكلية والبناء الجديد ونظام السالعات المعتمدة وافتتاح االستديوهات ،أما نحن فعلى
األغلب ضالعت حقوقنا ،تقدمنا بشكوى أكثر من مرة وال الفصل األول ،ولم يُنجت شيء من مطالبنا التي ال تقتصر عال لعلى
لعدد من المحاضرات في هذا البناء الفوم الذي انتظرناه طوياً ،ألعتقد أ ّنه حُ رِّ م لعلينا دوول مدرجاته عال لاوتبار ،عذا كانت
جامعة دمشق لعاجتة لعن تقديم مثل هذه المتطلبات فيجب علعادة النظر في هيكلية الجامعة ككل" .يحيى العريضي الذي أكد
وجود تقصير يقول بالنسبة لطاب النظام القديم فقد أُلعطوا محاضراتهم في العام الماضي ويكفي الطالب دراسة هذه
المحاضرات ،فهم بغنى لعن الحضور والدوام ،ولعليهم تقديم االمتحانات بما قد شرح لهم سابقا ً والعبور على السنة الثانية.
تلك هي حال طاب السنة األولى الذين يعانون من لعدم التطبيق الفعلي لنظام التدريس والذين لم تتوضح لديهم بعد رؤية
واضحة لمستقبلهم واصة ما يوص الوطة الدراسية ومقررات السنوات القادمة لكن بالنسبة لما تبقى من الطلبة فالوضع
موتلف ،مناهجهم لم تطور ولم يطرأ لعليها أي تعديل .حتى عن مواد العملي في الفصل األول كتقنيات اإللعام اضطروا على
حضورها في موبر كلية اآلداب القديم ألن موابر الكلية لم تجهت بعد.
ولذلك يرى طا ب النظام القديم أن مكاسبهم في ظل الكلية الجديدة ال تتعدى االستفادة من البناء الجديد و مدرجاته التي
تعجت أحيانا ً حتى لعن استيعاب ألعدادهم الكبيرة.
لعميد كلية اإللعام بدوره نفا وجود عمكانية لتعديل مناهج النظام القديم ،لكنه طلب من الطلبة البقاء متفائلين ،والعداً عياهم
بتلقي رلعاية كبيرة من الكلية سواء في لعملهم لعلى مشاريع التورج أو المواد العملية األورى ،مؤكداً أن الرلعاية التي سوف
يحصلون لعليها ال تقل لعن غيرهم ،وسوف توضع الكتلة التقنية تحت تصرفهم لألغراض التعليمية مؤكداً أن باب العمادة مفتوح
للجميع في حال وجود أي مشكات أو اقتراحات.
تجدر اإلشارة على أنّ العديد من األمور ال تتال ضبابية في كلية اإللعام والسيما فيما يتعلق بمصدقات التورج ومدى
استقال وريجي «قسم اإللعام» سابقا ً لعن كلية اآلداب ،ومصير شهاداتهم المجهول عذ لم يعرف بعد عن كانوا سيحسبون لعلى
كلية اإللعام الجديدة ،أ ّم أنهم سيبقون لعلى ذمّة قسم اإللعام القديم..
تلك هي المامح العامة للوضع في كلية اإللعام المحدثة ،بعضها يدلعو للتفاؤل والبعض اآلور يترك العديد من التساؤالت
التي ال يمكن اإلجابة لعنها حالياً ،كقدرة الكادر التدريسي الحالي لعلى مواكبة التطور المتسارع في لعمل الكلية ،ومدى أهليته
للتعامل مع التقنيات الحديثة المتوافرة ،وامكانية التغلب لعلى المشكات التي حالت سابقا ً دون تطوير قسم اإللعام.
ويبقى التذكير أن توفير كوادر علعامية متودة بأحدث األساليب التطبيقية وفق المعايير العالمية ووجود مكتبات علعامية
متوصصة وتقديم المنح للطاب للتدرب في لعدة مواقع علعامية ،واإليفادات الوارجية وحضور الدورات وورش العمل
والندوات ..كذلك التواصل المستمر مع المؤسسات اإللعامية الموتلفة والتدريب فيها وتبادل الوبرات مع علعاميها واشراك
الطاب في العمل اإللعامي...شروط أساسية للنهوض بالواقع األكاديمي لإللعام.

مرصد حرية الصحافة في سوريا:
االنتهاكات الواقعة على حرية التعبير خالل الفترة  1525/0/6وحتى 1522/0/6
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* -مرصد الحريات اإلعالمية:
لم تشهد الفترة الممتدة من  2212/21/3وحتى  2211/21/3تب ّدالت ملحوظة في استمرار انتهاك السلطات السورية للعهود
والشرائع الدوليّة التي أك ّدت لعلى وجوب حمايّة حرية التعبير وصونها ,ولعلى حماية اإللعاميين والحق بالحصول لعلى
المعلومة ,باإلضافة على التضييق المستمر لعلى اإللعام الورقي ونظيره اإللكتروني ,وصوالً على حجب مئات المواقع
االلكترونية و المنع من السفر على التج بالكثير من الصحفيين والمدونين وكتاب الرأي في السجون بنا ًء لعلى مواقفهم أوآرائهم
التي لعبروا لعنها بالطرق السلمية ...
عالّ أنّ الثورة السورية ,ولّفت ارتفالعا ً حاداً في حاالت انتهاك حقوق اإللعاميين والناشطين في سوريا ,وهو ما انسجم بشكل
لعام مع العنف الشديد الذي جوبهت به هذه الثورة من قبل األمن والسلطات السورية .ومع غياب القوانين السورية التي تحمي
بشكل لعام ,وغياب القوانين السورية الواصة بحماية اإللعاميين في حال النتاع ,وبما يتعارض وقرار مجلس األمن
اإللعاميين
ٍ
رقم  1738لعام  ,2226الدالعي على ضرورة العتبار الصحفيين أشواصا ً مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم في مناطق النتاع
المسلح .وهو القرار الموافق لمجمولعة اتفاقيات ومعاهدات دوليّة أورى أك ّدت لعلى ضرورة حماية الصحفيين في حال النتاع
المُسلّح ,حيث أشار القرار على اتفاقيات جنيف المؤروة  ٢١آب/أغسطس  ٢١٩١بشأن معاملة أسرى الحرب ,والبروتوكولين
اإلضافيين المؤروين في  8حتيران /يونيه  ,1177وبواصّة المادة  71من البروتوكول اإلضافي األوّ ل المُتعلّق بحماية
الصحفيين العاملين في بعثات مهنية محفوفة بالمواطر في مناطق النتاع المُسلّح.
ولعلى الرغم من علعان عنهاء العمل بحالة الطوارئ في سوريا استناداً للمرسوم التشريعي رقم  161بتاريخ ,2211/4/21
عال أن السلطات السورية التتال:
 ترفض رفع عشارة منع السفر بحق مجمولعة من اإللعاميين السوريين . تستمر في عغاق مكتب الصحفي "ماتن درويش" رئيس (المركت السوري لإللعام وحرية التعبير) والتحفّظ لعلى كافةموجوداته ورفض تسليمها من قبل عدارة أمن الدولة منذ تاريخ  2221/1/13وحتى لحظة علعداد هذا التقرير.

** -من جهة أورى سجلت أحداث الشارع السوري جملة من االنتهاكات بحق اإللعام واإللعاميين شملت على جانب
االلعتقال التعسّفي واالوتفاء القسري :
* -فرض رقابة مشددة لعلى دور النشر والمطابع الواصة ولعلى الصحف والمجات.
* -منع اإللعاميين من دوول المناطق الساونة دون أن يصدر أي قرار أو تصريح رسمي بهذا الشأن.
* -طرد العديد من مراسلي وكاالت األنباء ومراسلي القنوات اإلوبارية الفضائية غير السورية.
 أولت السلطات السورية محافظة درلعا من الصحفيين منذ يوم الجمعة  2211-3-21وطالبتهم بعدم العودة عال بإذنواص ،ولم تسمح للصحفيين األجانب بالتوجه على مدينة الاذقية عثر موجة االحتجاجات التي شهدتها.
 قامت األجهتة األمنية بااللعتداء لعلى فريق وكالة الصحافة الفرنسية أثناء لعملهم في تغطية أحداث درلعا وتمتمصادرة معدات التصوير.
 قامت وتارة اإللعام بالطلب من فريق لعمل وكالة أسوشيتد برس ( )APالمؤلف من صحفي ومصور مغادرة األراضيالسورية ،وألعطوا مهلة سالعة للمغادرة.
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* -شوّ شت جهات يعتقد أنها سورية لعلى بث قناة المشرق السورية "أورينت" التي تبث من دبي جراء تغطيتها
للمظاهرات ,كما ت ّم االلعتداء لعلى ممتلكات مالك القناة بمحافظة "عدلب "غسان لعبود" .يُذكر أن األجهتة األمنية كانت قد أغلقت
مكاتب القناة بدمشق في وقت سابق وقامت بتوقيع العاملين فيها لعلى تعهدات بعدم العمل مع القناة.
* -استودم التلفتيون السوري ,وقناة "اإلوبارية السورية" مفردات مثل(( :ألنّ سموم القنوات التي رافقت األتمة السورية
ضلّلت المواطن السوري فاضطرّ لمتابعة قنواته الوطنية مفضاً اإللعام الواص لعلى العام )).في ر ّدها لعلى الوطاب اإللعامي
للقنوات الفضائية اإلوبارية التي نقلت مشاهد الفيديو لعمّا لعاشته مناطق سورية موتلفة ,دون عيراد أي أرقام عحصائية دقيقة
لنسب المتابعة لتلك القنوات أو لهذه المنابر اإللعامية الرسمية.
* -شاركت اإلذالعات السورية الواصة ,الم ّ
ُروصة أساسا ً كإذالعات بث للمنولعات واألوبار الفنية واالجتمالعية دون
السياسية ,شاركت في حملة الدلعاية الرسمية ض ّد من وصفتهم بمفردات الوطاب الرسمي من "مُندسين" على "أفراد لعصابات
مُسلّحة" و"سلفيون" .حيث وصصت سالعات لع ّد’ من ّبثها لتلقي االتصاالت ,والحوار مع شوصيات مؤيدة للنظام السوري ,دون
المعارضين ,كما اهتمّت ببث األغاني الموّ جه على سوريا ورئيسها "بشار األسد" .لعلما ً أنّ أي من هذه اإلذالعات لم تقم ببث
األغنية التي كتب كلماتها ولحنها وغ ّناها الموسيقي السوري "سميح شقير" بُعيد األحداث األويرة ,وتتح ّدث بلسان الشارع في
مدينة "درلعا" والمناطق السورية الساونة األورى ,والمُسمّاة "يا حيف".
* -حجب الروابط التي تفتح أغنية "يا حيف" للمُغني السوري "سميح شقير".
* -لعلى الرغم من أنّ التلفتيون الرسمي ممثاً بقنواته الثاث ,و"اإلوبارية السورية" ,وقناة "الدنيا" ,على جانب طواقم
الصحف الرسمية والواصة العاملة في سورية هم المصادر اإللعامية الوحيدة التي مارست لعملها في سورية أثناء األحداث
السورية ,فإنّ أ ّيا ً منهم لم يقم ببث مباشر من المناطق الساونة وقت التظاهر أو التشيّع للشهداء من المواطنين.
* -لم يظهر لعلى شاشة التلفتيون السورية أو"اإلوبارية السورية" أو قناة "الدنيا" أي معارض سياسي ,أو منتقد للوطاب
اإللعامي ,كما لم يُسمع صوت الشوصيات البارتة المتح ّدثة على موتلف الفضائيات اإلوبارية األورى من المناطق الساونة .ولم
تضم برامج الحوار المتنوّ لعة لعلى هذه القنوات أيّ رأيين متعارضين.
* -نشرت مواقع الكترونية سورية رسوما ً تقسم الشعب السوري على شعب ولعماء للفتنة.
* -تبنت الصفحة الرسمية للتلفتيون الحكومي السوري لعلى موقع التواصل االجتمالعي "الفيس بوك" هجمات الكترونية
باستودام برامج معينة لتوريب مواقع الكترونية علعامية ،لعلى رأسها موقع قناة "الجتيرة" وموقع قناة "العربية" ,وموقع قناة
"أورينت" السورية وموقع قناة "بي بي سي".
* -ش ّكلت نقابة المحامين في سوريا لجنة قانونية لدراسة "الجرائم المرتكبة من قبل بعض المحطات الفضائية العربية
والدولية ض ّد سورية" .لعلما ً أنّ أمين سر مجلس نقابة المحامين السوريين "محمد أديب الحسيني" أوضح أنّ اللجنة ((لن تقوم
بتوجيه الدلعوى ضد المحطات كشوصيات العتبارية فقط ،بل ستتوجه أيضا ً لألشواص الطبيعيين الذين قاموا بالمشاركة بعملية
التحريض والتتييف اإللعامي ونشر الفوضى في سورية)) .وتألّفت اللجنة من :نقيب المحامين السوريين "نتار السكيف",
وأمين سر مجلس النقابة "محمد أديب الحسيني" ،وواتن النقابة "نبيه جاحج" ،و"محمد بشير جتائرلي" و"محمد نذير سنان"،
و"محمد واصل" و"تكريا مير لعلم" و"لعمار بال".
* -ال تتال الحكومة السورية ترفض النشر باللغة الكردية من حيث المبدأ بغض النظر لعن الوسيلة أو الموضوع في حين
أن النشر باللغات األجنبية مثل االنكليتية أو الفرنسية مسموح به .وقد ظهرت الصحافة الكردية السورية بشكل أساسي كصحافة
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حتبية تابعة لألحتاب السياسية الكردية المحظورة حتى الثقافية منها وهذا ما فرض لعليها طبيعة واصة من حيث المواضيع و
الطرح ,فهي أما نشرات حتبية أو صحف ثقافية تعنى بشكل واص بنشر الثقافة الكردية والوصوصية الكردية ولم تتحول على
صحف لعامة ,وهي ما تتال تعمل بشكل سري منذ نشأتها حتى يومنا هذا و بأدوات تقنية بسيطة.عال ّ أنّ الحدث األبرت لعام
 2211جاء لعقب انتفاضة الشارع السوري ,والتي كان من أوّ ل نتائجها منح الجنسية السورية بالمرسوم رقم  41كما لعنونت
وكالة األنباء السورية "سانا" بتاريخ  " 2211/4/7الرئيس األسد يصدر المرسوم التشريعي رقم ( )41القاضي بمنح المسجلين
في سجات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية" .ويذكر أن وسائل اإللعام السورية قد نقلت بتاريخ  2211/3/21وبر
االحتفاالت الكردية بعيد "النيروت" للمرّ ة األولى.
 1522/51/6نقل مركت "سكايت"(( :قامت أجهتة األمن السورية بالدوول على مكاتب قناتي “العربية” و”الجتيرة” في
دمشق ،في وقت متأور من ليل الوميس  ،2211\2\3وأبلغت المسؤولين أنها تتوقع حدوث اضطرابات في األيام المقبلة
وحذرتهم من بث أي صورة أو أوبار لعن هذه االضطرابات تحت طائلة السجن وسحب التراويص .من جهتها ،لم تؤكد القناتين
رسميا ً هذه المعلومات ،عال أن لعاملين في القناة أشاروا على حديث مشابه)).
 1522/6/11منعت الرقابة السورية توتيع العدد رقم ( )1126من صحيفة "الوطن" السورية الواصة صباح يوم
 2211/3/24ث ّم تراجعت لعن قرارها ،وسمحت بتوتيع الصحيفة في وقت الحق من نفس اليوم ,وذلك دون معرفة أسباب المنع
أو السماح , /ودون صدور أي توضيح .لعلما ً أنّ وطاب صحيفة "الوطن" لم يبتعد يوما ً لعن سياق الوطاب الرسمي السوري.
ومن وطاب الصحيفة في لعدد يوم  2211/3/24نذكر(( :فلنتحرك في الشوارع والمساجد والمقاهي والمطالعم ولعلى االنترنت
والفضائيات .كلنا مسؤول وكلنا مستهدفون ،فا يقول أحدكم عن األجهتة األمنية تدير المعركة .نعم هم في الميدان وفي مواجهة
المسلحين ،لكن الميدان اليوم هو كل األراضي السورية وجوامعها وشوارلعها ،وحمايتها مهمتنا كما هي مهمة األمن")).
 1522/56/10نقلت وكالة األنباء "رويترت" وصف وتير اإللعام السوري "محسن بال" الوضع السوري بالتالي(( :عنّ
الجو ليس جو احتجاجات ضد الحكومة ،لكن هؤالء متش ّددون وعرهابيون يهددون األمن القومي من  14محافظة ليقودوا ثورة
شاملة)).
 1522/6/10لعمدت السلطات السورية على سحب أوراق العتماد مراسل وكالة األنباء "رويترت" ,ولعليه ت ّم طرد كبير
المراسلين "والد يعقوب لعويس" من مقر لعمله في دمشق ,والذي يعمل فيه منذ شباط /فبراير 2226 /حيث أًمِر بمغادرة سوريا
في سالعة متأورة من مساء يوم الجمعة  .2211/3/21وقد برّ رت السلطات السورية طرد مدير مكتب وكالة األنباء "رويترت"
بأنه ُيق ّدم تغطية "غير مهنية وكاذبة" لألحداث في سوريا .ذات التبرير الذي ألعلنته السلطات السورية لعلى لسان المستشارة
اإللعامية والسياسية في معرض الرد لعلى أسباب طرد كل وسائل اإللعام غير السورية ,حيث قالت أنّ السبب هو(( :نقلها
أوباراً ليست صحيحة لعلى اإلطاق لعلى أرض الواقع)) .وهو ما يُعارض تماما ً ما ورد في قرار األمم المتحدة بشأن حماية
الصحفيين في مناطق النتاع المُسلّح ,عذ ّ
حث القرار جميع األطراف المشاركين في حاالت النتاع المُسلّح لعلى احترام االستقال
المهني للصحفيّين وموظفي وسائط اإللعام واألفراد المرتبطين بهم وحفظ حقوقهم كمدنيين.
 1522/51/6اتهمت صحيفة "الوطن" السورية في لعددها رقم ( )1131بعض الفضائيات اإلوبارية ب "توجيه لعمليات
عرهابية مُسلّحة"(( :الحدث األبرت في هذه األتمة المفتعلة لضرب استقرار وأمن سورية هو التجييش اإللعامي  ...ومثال ذلك
األوبار التي كانت تبث لعن شغب في بعض المناطق السورية قبل وقولعها بسالعة من التمن أمثال قنوات  BBCوالقناة الفرنسية
 ،24وقناة العربية مع التحفظ لعلى اسمها المفرغ من معناه .لنتبين فيما بعد أن لعصابات موجودة في المكان نفسه الذي أشارت
عليه هذه القنوات لذلك لعندما نقول تجييش اإللعام فهذا يعني بالضرورة استودام اإللعام لتوجيه لعمليات عرهابية مسلحة)).
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 1522/51/6عنهاء تكليف "سميرة المسالمة" رئيسة تحرير صحيفة "تشرين" السورية ,وذلك وفق ما صرّ حت
"المسالمة" نتيجة حديثها على قناة "الجتيرة" الفضائية يوم الجمعة  2211/4/8لعن أحداث مدينة "درلعا" .لعلما ً أنّ ابنة درلعا
"المسالمة" كانت أوّ ل سيدة تتسلّم منصب رئيس تحرير صحيفة يومية حكومية وذلك بقرار وتير اإللعام السابق "محسن بال"
الصادر بتاريخ  .2228/12/18وفي حديثها الذي أدى على عنهاء لعملها ذكرت "المسالمة" أنّ هناك ورقا ً للتعليمات المتعلقة بعدم
عطاق النار ،ويجب محاسبة الذين يقومون بإطاق النار حتى لو كانوا من األمن وتبيان األسباب التي دفعتهم على موالفة
التعليمات القاضية بعدم عطاق النار .كما أشارت "المسالمة" على أتمة تع ّدد الروايات حول حقيقة ما يجري ,وضرورة تقديم
رواية متكاملة ومُقنعة لعمّا يجري.
 1522/1/21استقالة الصحفي "عياد لعيسى" من االتحاد احتجاجا ً لعلى موقف اتحاد الصحفيين من األحداث (انظر:
الملحق)2
" 1522/1/28ماهر ذيب" ق ّدم استقالته من التلفتيون العربي السوري( .انظر :الملحق )3
 1522/1/16صحيفة "تشرين" الرسميّة في ذكرها لضحايا االنتفاضة في العدد رقم ( ,)11274فرقت بين من وصفتهم
ب "الشهداء" وهم الضحايا من األمنيين وبين "القتلى" وهم الضحايا من المدنيين.
 1522/51/16وجّ هت مديرة الثقافة بالقنيطرة تعليمات واضحة وصريحة للحراس والموظفين بمنع الصحفيين صباح يوم
 2211/4/23من الدوول على المجمع اإللعامي في المحافظة ,الذي يضم المركت اإلذالعي والتلفتيوني ,ومكاتب الصحف
المحلية ,ومكتب وكالة "سانا" ,وجريدة "الجوالن" .وكان قد ُمنِع مدير المركت اإلذالعي والتلفتيوني في المحافظة من الدوول
على المركت مساء الجمعة  2211 /4/22إلرسال تقارير على التلفتيون حتى تدول نائب المحافظ وأمين سر المحافظة.
 1522/51/11وقّع مائة كاتب وصحفي سوري بيانا ً يتهمون فيه اإللعام السوري الرسمي بالتضليل ,ويحملون السلطات
مسؤولية العنف(.انظر :الملحق)4
 1522/51/10نشرت الروائية والصحفية السورية "سمر يتبك" بيانا ً ترد فيه لعلى التهديدات التي تلقتها بشأن موقفها من
األحداث في سوريا ,والذي غاير موقف النظام السوري ,والتهديد لعبر رسائل لعلى أجهتة المحمول ,أو لعبر الصفحات
الشوصية لعلى موقع التواصل االجتمالعي "الفيس بوك" أمر طال العديد من النشطاء والمتابعين واإللعاميين(.انظر :الملحق)1
 1522/51/10نهجت العديد من المواقع اإللكترونية السورية نهج اإللعام الرسمي السوري في وطابه حول أحداث
االنتفاضة السورية ,واصة بعد أن ت ّدول الجيش وحاصر مدينة "درلعا" في الجنوب السوري ,حيث نشر موقع
 www.syriasteps.comبتاريخ " :2211/24/21الجيش ينظف أحياء درلعا من األسلحة ويلم اإلرهابيين من أوكارهم".
 1522/51/18نقل موقع "شو األوبار" منع رئيس تحرير الموقع من دوول مدينته "درلعا" لعقب تطويقها العسكري.
 1522/51/11نشر مجمولعة من الصحفيين السوريين بيانا ً يرفضون فيه سياسة موقع "شوكو ماكو" السوري(انظر:
الملحق) 6
 1522/51/11قناة "الجتيرة" الفضائية تعلن تعليق نشاطها في سوريا عثر ألعمال لعنف وترهيب تعرّ ض لها المكتب أيام
 ,2211/24/ 26-21-24لعلى ولفيّة تغطيتها لألحداث في سوريا .وقد ذكرت "لجنة حماية الصحفيين" أنّ "الجتيرة" أبلغتها أنّ
دمشق ضغطت بشكل متواصل لعلى موظفيها في سوريا لاستقالة من القناة.
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 1522/51/19تعرّ ض كل من "أسامة غانم" و"لعاء غدير" وهما مصوران في "التلفتيون السوري" وآورون من فريق
العمل ,لالعتداء من قبل من أسماهم (مجمولعة مسلحة) ,وذلك أثناء قيامهم بتصوير أحد شوارع مدينة الاذقية.
 1522/50/2تعرّ ض الصحفي السوري "عياد وليل" على الضرب المبرح لعلى يد “بلطجية” في أمام فرع األمن مدينة
الاذقية وفق ما ذكر لعلى صفحته لعلى موقع التواصل االجتمالعي “فيسبوك”.

* -نبين فيما يلي ما أمكن رصده من حاالت اعتقال تعسفي واختفاء قسري مورست بحق إعالميين سوريين وأجانب
خالل الفترة الممتدة من  1030/0/1وحتى :1033/0/1
 1030/09/31أحالت عدارة سجن لعدرا الكاتب السوري "لعلي العبد هللا"  62/سنة /على فرع األمن السياسي ,حيث أحيل
على القضاء ليحاكم مُجدداً بتهمة "نشر أوبار كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة" (المادة  286من قانون
العقوبات) و"تعكير لعاقات سوريا مع دولة أجنبية" (المادة  278من قانون العقوبات) ,لعلى ولفيّة مقال كتبه من تنتانته في
السجن.
 1030/01/31حكمت محكمة االستئناف في مدينة حمص السورية ,بإحالة قضية الصحفيين السوريين "بسام العلي"
و"سهيلة عسمالعيل" على المحكمة العسكرية استناداً على قانون الطوارئ في سورية ,الساري منذ لعام  ,1163 ,وذلك لعلى ولف ّية
تقريران ت ّم علعدادهما بين لعامي  2226/2221حول الفساد وعساءة استغال أموال لعامة في "الشركة العامة لألسمدة" في
سوريا ,واستنتجا فيه أ ّنه ت ّم اوتاس ما يقارب  2بليون ليرة سورية (ما يعادل  43مليون دوالر أمريكي) وال لعام واحد ,حيث
اتهمهما وتير الصنالعة -آنذاك" -لعبد الصمد اليافي" بالتشهير و"مقاومة النظام االشتراكي" .وقد ت ّم توجيه االتهامات بموجب
المادة  ،11الفقرة  1من القانون السوري للعقوبات االقتصادية ( )1116القائل" :يعاقب بالحبس من سنة على ثاث سنوات من
قام بأي لعمل من ألعمال المقاومة للنظام االشتراكي".
 1030/01/10العتقلت السلطات السورية المدوّ ن السوري "أحمد بن لعبد الحليم لعبوش" دون تقديم أي توضيحات.
 1030/06/30العتقل فرع أمن الدولة "لقمان عبراهيم حسين" ,وهو صحفي سوري يكتب في العديد من المواقع
اإللكترونية ,وذلك نتيجة وقوفه ومس دقائق صامتة احتجاجا ً لعلى المرسوم رقم  41لعام  2228الواص بالمناطق الحدوديّة.
وقد أفرج لعنه دون عحالته على القضاء بتاريخ .2212/12/23
 1030/30/31أوقف فرع األمن السياسي الكاتب السوري "وائل السواح"  16/سنة /دون تقديم أي مُبرّ رات حتى يوم
.2212/12/13
 1030/30/19العتقل المدوّ ن السوري "أحمد بن فرحان العلوي" دون تقديم أي توضيحات.
 1030/33/30أوقف فرع أمن الدولة الكاتب السوري "لعمار لعلكة" دون تقديم أيّ مبرّ رات ,كما تمّت مصادرة جهات
الكومبيوتر في منتله ,باإلضافة على جواله الشوصي.
 1030 /33/10العتقل فرع األمن السياسي الكاتب السوري "سيامند عبراهيم"  16/سنة /بتهمة "القيام بألعمال يقصد منها
أو ينتج لعنها عثارة النعرات العنصرية أو الحض لعلى النتاع بين الطوائف وموتلف لعناصر األمة" ,وقد أطلق سراحه بتاريخ
 2211/22/22بعد أن أنهى تنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ستة أشهر ُوفِضت على ثاثة أشهر ,وغرامة قدرها ومسون
ليرة سورية
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 1030/31/38العتقل فرع األمن السياسي كل من الشالعرين السوريين "لعمر لعبدي عسمالعيل" و"لعبد الصمد حسن
محمود" لعلى ولفية تنظيم مهرجان شعري بمناسبة "يوم الشعر الكردي" ,وقد أحيا على القضاء بتهمة القيام بألعمال يقصد منها
أو ينتج لعنها عثارة النعرات العنصرية أو الحض لعلى النتاع بين الطوائف وموتلف لعناصر األمة ,فحكم لعليهما بالسجن لمدة
ستة أشهر وغرامة مئة ليرة سوريةُ ,وفِضت على أربعة أشهر سجن وغرامة ستون ليرة سورية ,ليُطلق سراحهما بتاريخ
.2211/24/17
 1030/31/36العتقل فرع األمن السياسي الشالعر السوري "أحمد فتاح عسمالعيل" بتهمة القيام بألعمال يقصد منها أو ينتج
لعنها عثارة النعرات العنصرية أو الحض لعلى النتاع بين الطوائف وموتلف لعناصر األمة ,وذلك لعلى ولفيّة تنظيم مهرجان
شعري بمناسبة "يوم الشعر الكردي" ,حكم لعليه بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مئة ليرة سوريةُ ,وفِضت على أربعة أشهر
سجن وغرامة ستون ليرة سورية .أطلق سراحه في .2211/24/18
 1030/31/13العتقلت السلطات السورية الصحفي السوري "فاروق حجي مصطفى" 43 /سنة./
 1033/03/0اوتفى في دمشق الصحفي الفلسطيني "مهيب النواتي" ,وذلك بُعيد وصوله على دمشق ببضعة أيام .لعلما ً أنّ
"النواتي" كان يجري في سوريا منذ  28كانون األول 2212 /لكتاب لعن حركة "حماس" الفلسطينية .وكان من المقرر أن يعود
في  1كانون الثاني /على النرويج حيث يقيم كاجئ سياسي .وهو معروف بانتمائه على حركة "فتح" الفلسطينية.
 1033/03/31العتقل فرع األمن السياسي الكاتب السوري "حواس محمود"  11/سنة /عثر لعودته من شمال العراق.
 1033/03/36العتقل فرع األمن السياسي الكاتب والشالعر السوري "عبراهيم بركات أحمد"  42/سنة /دون تقديم أي
مُبرّ رات ,وال يتال معتقاً.
 1033/01/4ت ّم العتقال الروائي والكاتب السوري "لعبد الناصر العايد"  36/سنة ,/لعلى ولفية مشاركته في ما لع ُِرف ب
(يوم الغضب) في سوريا .أفرج لعنه بتاريخ  ,2211/22/12وأشار "العايد" على تعرّ ضه للتعذيب وال فترة العتقاله .لعلما ً أنّ
"العائد" حائت لعلى جائتة وتارة الثقافة السورية للكتاب الشباب (حنا مينا) لعام  2224ولعلى جائتة دمشق لعاصمة للثقافة
العربية للكتابة الجديدة لعن روايته قصر الطين في .2228
 1033/01/0العتقلت السلطات السورية المدوّ ن "فرات أكرم محمود" من مقهى أنترنيت في مدينة حمص.
 1033/01/36العتقل فرع األمن العسكري المدوّ ن السوري "أحمد حذيفة"  28/سنة ,/وقد أطلق سراحه بتاريخ
 2211/22/24دون أن توجّ ه عليه أيّة تهم .وذلك لعلى ولفيّة نشاطه لعلى مدوّ نته ( )ahmadblogs.netالذي دلعا فيه على
التضامن مع المدونين المعتقلين مؤوراً في سوريا واألسرى السياسيين المحتجتين في سجون الجوالن (المُحتلة من قبل عسرائيل
منذ لعام  ,)1167ويقدم المشورة للتحايل لعلى الرقابة لعلى اإلنترنت في سوريا.
 1033/01/31حكمت محكمة القضاء المدني لعلى الكاتب السوري "لعلي العبد هللا"  62/سنة ,لعلى ولفيّة مقال كتبه من
تنتانته في السجن .حيث حكم لعليه بالسجن لثاث سنوات ُوفِضت على سنة ونصف.
 1033/01/30العتقل األمن العسكري -فرع المنطقة -الناشط السوري "صبر درويش"  34/سنة /لعلى ولفية مشاركته
في مظاهرة في منطقة "الحريقة" /دمشق .أطلق سراحه بتاريخ  ,2211/23/21تعرّ ض والها للتعذيب (بالكهرباء -الضرب
بالكرباج لعلى الظهر والقدمين -الكرسي ألماني -الشبح )..وفق ما ذكر.
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 1033/01/39تم العتقال الصحفي ماتن درويش رئيس المركت السوري لإللعام وحرية التعبير عثر مشاركته في
العتصام أهالي معتقلي الرأي أمام وتارة الداولية السورية وقد تعرض للضرب باستودام الهراوات أمام الداولية وأفرج لعنه من
قبل األمن
 1033/01/39العتقل األمن العسكري -الفرع  -277الناشط والكاتب "كمال شيوو"  33/سنة /عثر مشاركته في العتصام
أهالي معتقلي الرأي أمام وتارة الداولية السورية ,ومن الفرع ت ّم تحويله على سجن "لعدرا" حيث أحيل على القضاء بتاريخ
 .2211/23/24لعلما ً أنّ "شيوو" كان في فترة عطاق سراح مشروط لعقب العتقاله لعلى الحدود السورية /اللبنانية في  23آب.
 1033/1/39تم العتقال الكاتب والصحفي طيب تيتيني عثر مشاركته في العتصام أهالي معتقلي الرأي أمام وتارة
الداولية السورية وأفرج لعنه بعد سالعات من العتقاله
 1033/1/39تم العتقال الصحفي نارت لعبد الكريم عثر مشاركته في العتصام أهالي معتقلي الرأي أمام وتارة الداولية
السورية وقد تعرض للضرب باستودام الهراوات أمام الداولية وتم عواء سبيله بتاريخ 2211/3/32لعلى أن يحاكم طليقا ثم
أدرج ضمن العفو الرئاسي
 1033/1/39تم العتقال الصحفية ناهد بدوية عثر مشاركتها في العتصام أهالي معتقلي الرأي أمام وتارة الداولية السورية
وقد تعرضت للضرب باستودام الهراوات أمام الداولية وتم عواء سبيلها بتاريخ 2211/3/32لعلى أن تحاكم طليقة ثم أدرجت
ضمن العفو الرئاسي
 1033/1/39تم العتقال الصحفي نبيل شربجي عثر مشاركته في العتصام أهالي معتقلي الرأي أمام وتارة الداولية
السورية وقد تعرض للضرب باستودام الهراوات أمام الداولية وتم عواء سبيله بتاريخ 2211/3/2732لعلى أن يحاكم طليقا ثم
أدرج ضمن العفو الرئاسي
 1033/01/36ت ّم العتقال "لعيد هللا حكواتي"  33/سنة ,/وهو يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية ,لعلى ولفيّة نشاطه
لعلى موقع "الفيس بوك" االجتمالعي ,وهو نشاط طالب من واله بالحريّة.
 1033/01/36العتقلت السلطات السورية الصحفي والشالعر السوري "محمد ديبو" من منتله ,وأفرجت لعنه بتاريخ
 2211/24/14دون توجيه تهم أو تقديم مبرّ رات.
 1033/01/11اقتحمت سريّة المداهمة -األمن العسكري منتل الكاتب والصحفي السوري "لؤي حسين"  11/سنة /ليتم
اوتطافه ,وتفتيش منتله ومن بعدها مداهمة مكتبه ومصادرة أجهتة الكومبيوتر الواصة .وقد استمرّ عيقاف "لؤي حسين" حتى
تاريخ  2211/23/24تعرّض والها للتعذيب ,وذلك بتهمة " نشر أنباء كاذبة" .لعلما ً أنّ السيد "حسين" معتقل سابق لعلى ذمة
"رابطة العمل الشيولعي" وال ألعوام 1111-1184
1522/6/11

تم العتقال المدون محمد مبارك عبراهيم

أطلق سراحه من قبل األمن السياسي بتاريخ 2211/3/21

 1033/01/11العتقل األمن العسكري -سريّة المداهمة " -ماتن درويش"  37/سنة /مدير "المركت السوري لإللعام
وحرية التعبير" بتهمة "نشر أنباء كاذبة" ,ليعود ويُطلق سراحه بتاريخ .2211/23/24
 1033/01/11العتقلت السلطات السورية المدوّ ن السوري "أحمد حذيفة"  28/سنة  /عثر نشاطه لعلى موقع "الفيس بوك"
االجتمالعي ,وهو نشاط تركت لعلى دلعم محافظة "درلعا" السورية .وقد أطلق سراحه بتاريخ .2211/24/11
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 1033/01/14العتقلت السلطات السورية الصحفي األردني "أكرم أبو صافي" وتميله "صبحي نعيم العسل" األردني
الجنسية ,وكاهما يعمل في مؤسسة .Arab Broadcasting Services
 1033/01/10العتقلت السلطات السورية المدوّ ن السوري "مناف التيتون" عثر مشاركته في مظاهرة "الجامع األمويّ"
في دمشق.
 1522/6/10تم العتقال الصحفي فراس النجار وأولي سبيله في  2211/4/6لعلى أن يحاكم طليقا ثم أدرج ضمن العفو
الرئاسي
 1033/01/19العتقلت السلطات السورية "آيات بسمة" ال ُم ِع ّدة التلفتيونية لصالح وكالة "رويترت" لألنباء ,وقد أطلق
سراحها بعد أيام.
ّ
"لعتت بلطجي" العامل لصالح وكالة "رويترت"
 1033/01/19العتقلت السلطات السورية كل من المصوّ ر التلفتيوني
لألنباء ,وقد أطلق سراحه بعد أيام.
 1033/01/11العتقل فرع الموابرات الجويّة الصحفية والمصورة الفوتوغرافية الفلسطينية "ضحى حسن"  26/سنة,/
وتوجها السوري "تاهر العمرين"  27/سنة  /علعامي في المكتب اإللعامي ل "روافد" /األمانة السورية للتنمية ,/وقد ت ّم عطاق
سراح "ضحى حسن" بتاريخ  ,2211/24/1في حين لم يطلق سراح "تاهر العمرين" حتى  2211/24/13وذلك دون توجيه
أيّ تهم لهما.
 1033/01/18العتقلت السلطات السورية المصوّ ر السوري "والد الحريري" الذي يعمل مع وكالة "رويترت" لألنباء ,وقد
أطلق سراحه بتاريخ  2211/24/3دون توجيه أيّ تهم ,أو تقديم أيّ توضيحات.
 1033/01/16العتقلت السلطات السورية الصحفي السوري "معن لعاقل" ,وأطلقت سراحه بتاريخ .2211/23/32
 1033/01/16العتقلت السلطات السورية اإللعامي األردني "سليمان الوالدي" وهو مراسل وكالة "رويترت" لألنباء في
دمشق ,وقد أطلق سراحه بتاريخ  2211/24/2دون توجيه أيّ تهم ,أو تقديم أيّ توضيحات.
 1033/01/10ت ّم اوتطاف "ريما الحكيم"  26/سنة /الكاتبة السورية ومحرّ رة موقع "رسالتي" من الشارع ,ليُفرج لعنها
في السالعة الثانية بعد منتصف الليل من اليوم نفسه.
 1033/01/10اوتطف الصحفي السوري "لعامر مطر"  21/سنة /من أمام منتله من قبل فرع عدارة أمن الدولة ,الذي
داهم المنتل كذلك .ومنه أحيل على فرع الموابرات الجويّة ,حيث استمرّ العتقاله على  2211/24/14بتهمة "نشر أنباء كاذبة".
تعرّ ض "مطر" للتعذيب وال فترة العتقاله ,وشمل هذا (الضرب بالكرباج لعلى الظهر والقدمين -المنع من النوم أليام.)..
 1033/04/3العتقلت السلطات السورية الصحفي السوري "جورج بغدادي" وهو مراسل وكالة "دويتشه فيله" أثناء
تغطيته لمظاهرة احتجاجيّة في مدينة "الاذقية" ,وقد أفرج لعنه بعد أربعة أيام بتاريخ  2211/24/1تعرّض والها للتعذيب
النفسي والجسدي.
 1033/04/1العتقلت السلطات السورية الصحفي النرويجي من أصل سوري "محمد تيد مستو" من مقهى انترنيت في
دمشق ,وهو مراسل موقع (.)Arabiya.net
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 1033/04/1العتقلت السلطات السورية الصحفي الجتائري "تين شرفاوي" لعما ً أنّ عطاق سراحه ترافق مع الطب عليه
بمغادرة الباد بتاريخ .2211/4/12
 1033/04/8اوتطفت الصحفية والفنانة التشكيليّة "شاميرام منديل" من الشارع ,وقد أفرج لعنها بتاريخ .2211/24/14
 1033/04/6العتقلت السلطات السورية الصحفي الجتائري " والد سيد محند"  42/سنة /الذي يعمل لصالح Radio
 ,France Cultureوأطلق سراحه بتاريخ .2211/21/3
 1033/4/30العتقل فرع أمن الدولة الصحفيّة السورية "ملك شنواني"  21/سنة /التي تعمل لصالح شبكة "الادينيين
العرب" ,وأطلق سراحها بتاريخ  2211/24/14دون توجيه أي تهمة.
 1033/04/33العتقل فرع أمن الدولة الكاتب والصحفي السوري "فايت سارة"  61/سنة /عثر توقيعه لعلى بيان صادر لعن
"علعان دمشق" ,وأحيل بتاريخ  2211/24/14على القضاء بتهم "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسيّة األمة".
 1033/04/31العتقلت السلطات السورية المدوّ ن السوري "وسيم حسن" ,وأفرج لعنه في .2211/4/11
 1033/04/34العتقلت السلطات السورية المدوّ ن السوري "والد المبارك" ,وال يتال معتقاً.
 1033/4/30اوتفى فجأة من منتله الصحفي دلير يوسف
 1033/04/10تجاوت األمن السوري انتهاكه لحقوق اإللعاميين في سوريا وامت ّد ليشمل من يتح ّدث مع اإللعام ,حيث
قام األمن السياسي في مدينة حمص مساء  2211/4/22بالعتقال المعارض السوري "محمود لعيسى" ,عثر لقاء أجراه مع
فضائية عوبارية لعربية /قناة "الجتيرة" ,/وذلك بعد سالعات من عقرار الحكومة السورية مشروع مرسوم عنهاء حالة الطوارئ
في الباد .وبحسب رئيس "المرصد السوري لحقوق اإلنسان" ,رامي لعبد الرحمن ,فقد طال التهديد توجة السيد "لعيسى"
وأطفالها.
 1033/04/16العتقلت السلطات السورية ,كما أوضحت قناة "الجتيرة" الفضائية في بيانها الصادر بتاريخ ,2211/21/2
مراسلة القناة "دوروثي بارفات"  31/سنة /وذلك فور وصولها على مطار دمشق لعلى متن طائرة تابعة للوطوط الجويّة القطرية.
وتحمل "بارفات" الجنسية األمريكية -الكندية -اإليرانية ,وهي تعمل في قناة "الجتيرة" منذ لعام .2212
 1033/4/10العتقال المورج السينمائي فراس فياض
 1033/00/1العتقلت السلطات السورية الكاتب والصحفي السوري "لعمر كوش" لعقب وصوله على مطار دمشق ,وذلك
لعقب مشاركته في مؤتمر في تركيا.
 1033/0/1العتقال المصور أكرم درويش من مدينة القامشلي.
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التوصيات
البد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو علعام حر قادر
لعلى القيام بوظائف الصحافة بشكل مستقل و تتمثل هذه الشروط ب :
 وجود نظام ديمقراطي يقوم لعلى أسس المواطنة و الحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها. بنية تشريعية تضمن حرية الحصول لعلى المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحريةالرأي و التعبير مدلعومة بنظام قضائي مستقل .
 بيئة مجتمعية تحترم االوتاف و التنوع و حرية االلعتقاد و الرأي اآلور و تنبذ لعقلية االنغاق و التحريم .و بناء لعليه يغدو من العبث الحديث لعن علعام حر و مستقل دون توفر الشروط السابقة عال أنه البد من البدء بإجراءات
أساسية تصب في هذا االتجاه و منها :
 .1علغاء قانون المطبولعات المعمول به و عقرار قانون يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير و اإللعام بحيث يشكل
حماية لمهنة الصحافة و للصحفيين ,و يؤسس لقيام مؤسسات صحفية حرة مستقلة .
 .2علغاء النظام الداولي التحاد الصحفيين السوريين و تحويل االتحاد على نقابة مهنية مستقلة حقيقية غير تابعة ألي جهة
بحيث تعمل لعلى تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع لعن مصالح الصحفيين لعلى األسس النقابية وفق القيم
األواقية لمهنة الصحافة و السماح بإنشاء نقابات متعددة .
 .3تحرير اإللعام من سيطرة الدولة و ذلك من وال وقف احتكار الهيئات الحكومية للمفاصل األساسية في العملية
اإللعامية مثل التوتيع و اإللعان و العمل لعلى علغاء وتارة اإللعام و االستعاضة لعنها بمجلس مستقل لإللعام .
 .4المباشرة فوراً بوضع قانون حق الوصول للمعلومات و العتماد مبدأ الكشف األقصى للمعلومات وحرية تبادل المعلومات
و حماية المسربين الحكوميين بما يتفق مع المعايير الدولية .
 .1عطاق حرية التملك لوسائل اإللعام المكتوبة و المرئية و المسمولعة و االكتفاء بنظام اإلوطار لغايات التأسيس ووضع
آليات إللعمال ذلك في التشريعات القانونية.
 .6علغاء كافة القيود المفروضة لعلى االنترنت و وقف سياسات الحجب و الرقابة و تشجيع علعام االنترنت و التدوين و
تشكيل مجتمعات علعامية الكترونية حرة.
 .7السماح بتأسيس نقابة واصة بناشري الصحف و المطبولعات ترلعى مصالحهم و تنظم لعاقاتهم
 .8عقامة شراكة بين هيئات المجتمع المدني المتوصصة و المؤسسات اإللعامية من اجل تدريب الكوادر اإللعامية و
تطوير عمكانياتها المهنية و العمل لعلى االرتقاء بأواق المهنة و تقديم الحماية والدلعم للصحفيين .
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المالحق
الملحق(:)3
تواتر توزيع المطبوعات في سوريا
بهدف متابعة آلية توتيع المطبولعات في سوريا قام "المركت السوري لإللعام وحرية التعبير" بمراقبة تواتر توتيع لعدد من
المطبولعات العربية الداولة على األسواق في سوريا وال الفترة الممتدة بين 2211/1/1- 2211/2/1

من المطبوعات الخليجية

من المطبوعات المصرية

من المطبوعات اللبنانية

الشرق األوسط/السعودية

الجمهورية

الحياة

االتحاد/االمارات

األوبار

األوبار

األهرام

السفير
الديار
األنوار
البيرق
اللواء

وقد أسفرت نتائج رصد تواتر دخول هذه المطبوعات إلى:
توتلعت ألعداد المطبولعات العربية التي ُمنِع توتيعها في األسواق السورية وال فترة الرصد وفق اآلتي:
الشهر

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

57

302

آذار

74

342

نيسان

79

329

المجموع

125

916

ياحظ من الجدول السابق أن أكثر من  %21من اجمالي األلعداد التي صدرت لعن المطبولعات موضولعة الرصد لم تتواجد
في منافذ البيع السورية وال أشهر الرصد  ،كما ياحظ االرتفاع التدريجي في نسب حجب تلك المطبولعات لعن السوق
السورية والتي بلغت ذروتها في شهر نيسان بما يتيد لعن  %24من األلعداد الصادرة للمطبولعات في هذا الشهر
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المطبوعات الخليجية
االتحاد

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

2

28

آذار

3

31

نيسان

7

30

المجموع

21

69

الشرق األوسط

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

12

28

آذار

17

31

نيسان

28

30

المجموع

01

69

مقاطعة شبه تامة لصحيفة "الشرق األوسط" وتوترات مع صحيفة "االتحاد" ،حيث منع الرقيب السوري دوول ما مجمولعه
 12لعدداً من صحيفة "االتحاد" اإلماراتيّة وال الفترة المذكورة .أمّا صحيفة "الشرق األوسط" فقد حاربها الرقيب السوري
طوال شهري شباط وآذار ,ليسمح في شهر نيسان بدوول لعددين لها فقط  .وقد وصلت نسبة ألعدادها الممنولعة من التوتيع في
السوق السورية وال هذه المدة على  %64من اصداراتها

الصحف المصرية الرسمية
األخبار

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

2

24

آذار

5

27

نيسان

2

25

المجموع

9

18

األهرام

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

12

شباط

1

28

آذار

5

31

نيسان

4

30

المجموع

25

69

الجمهورية

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

1

28

آذار

5

31

نيسان

6

30

المجموع

21

69

يعكس رصد تواتر دوول الصحف المصريّة الرسميّة (األوبار -الجمهورية -األهرام) منع الرقيب ما مجمولعه  1لجريدة
"األوبار" 12 ,لجريدة "لجمهورية" ،و  12لصحيفة "ألهرام"  .مع التنويه على أنّ هذه الصحف الثاث كانت تصل دائما ً بتأوير
يوم!

المطبوعات اللبنانية
األخبار

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

6

22

آذار

11

26

نيسان

5

25

المجموع

11

16

السفير

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

6

23

آذار

10

26

نيسان

3

25
11

المجموع

29

11

الحياة

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

9

28

آذار

9

31

نيسان

15

30

المجموع

66

69

اللواء

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

6

22

آذار

5

26

نيسان

8

25

المجموع

29

16

الديار

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

4

27

آذار

2

30

نيسان

1

29

المجموع

1

68

األنوار

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

2

22

آذار

1

26

12

نيسان

0

25

المجموع

6

16

البيرق

األعداد الممنوعة

األعداد الصادرة

شباط

6

22

آذار

1

26

نيسان

0

25

المجموع

1

16

شباط 1522 /

* -الصحف المصرية:
نجد تذبذبا ً واضحا ً في آلية لعمل الرقابة لعلى المطبولعات اليومية الصادرة من الدول العربية ,وباللغة العربية ,عذ استمر
تشديد الرقابة لعلى الصحف اللبنانية ,في حين اكتفت بحجب ألعداد يوم  2211/2/2من الصحف المصرية الرسميّة (األهرام  /ع
 )41348و (الجمهورية /ع  )22811و (األوبار  /ع  ،)18346عضافة على العدد  18367بتاريخ 2211/2/27من جريدة
األوبار المصرية.

* -الصحف اللبنانية:
ُتع ُّد الصحف اللبنانية الواسر األكبر في مستوى التغطية اإللعامية ألوبار الثورات العربية ,عثر عغراقها المتتابع في
قضاياها المحليّة ,عالّ أنّ هذا لم يجعلها بمنأى لعن قرارات الرقيب السوري ,حيث حُ جبت  1ألعداد من صحيفة "الحياة" ,هي
( )17474 -17473أليام  / 6-1شباط ,ولعدد ( )17481ليوم  ,2/13ثم أتبعته السلطات بحجب لعددي  2 /16-11لعلى التوالي
13

( ,)17484-17483و مع نهاية الشهر تاد االضطراب ,فقامت بمنع توتيع العدد يوم صدوره لتسمح بتوتيعه في اليوم التالي,
عضافة على منع لعددين من التوتيع ,األمر الذي ساهم في صعوبة ضبط األلعداد الممنولعة ولعدم عتاحة عمكانية متابعة الصحيفة
بشكل فعلي من قبل القرّ اء .وقد تمّت هذه العمليّة أيام  22-21-22-11من هذا الشهر ,وشملت األلعداد رقم (-17488-17487
.)17412-17481
أما صحيفة "السفير" فدولت القائمة السوداء بذات الرقم من لعدد المطبولعات الممنولعة من التوتيع لصحيفة "األوبار" ,عذ
حُ جب منها  6ألعداد هي ( )11821-11822 -11811-11812 -11828 - 11827-11826أليام  1-4لعلى التوالي ,ومن ث ّم
لعدد يوم  7الشهر ,لتعود وتمنع التوتيع أيام  .12-1ث ّم احتجبت "السفير" بمناسبة األلعياد الدينية يوم  ,2/16ومن جهتها مارست
الرقابة السورية لعملها بمنع التوتيع أيام  23-22من هذا الشهر.
وهنا ال بُد من التنويه بأنّ صحيفة "السفير" كانت الوحيدة التي أطلقت لعدداً استثنائيا ً يوم لعطلتها لتغطية الثورة المصرية,
وذلك بتاريخ  2211/2/13وحمل الرقم (.)11813في حين اكتفى الرقيب بستة ألعداد من صحيفة "األوبار" ,بدءاً من العدد
رقم ( )1333بتاريخ  ,2211/2/1وحتى لعددي  ,)1343-1342( 2/11-18ومن ث ّم  ,)1346-1341( 2/23-22وأويراً لعدد
( )1348من تاريخ  .2/21عضافة على احتجابها لعددي أيام 12و  2 /16لمناسبات األلعياد الدينية.
الحال الذي انطبق كذلك لعلى صحيفتي "البيرق" و "اللواء" ,اللتان مُنع توتيع ستة ألعداد منهما .ونبدأ بصحيفة "البيرق"
التي مُنع توتيع لعدديها ( )22268-22266ليومي  ,2211 /2 / 1 -3ثم كان لعدد ( )22278بتاريخ  11الشهر ,لتعود
السلطات الرقابية على منع توتيع العدد يوم صدوره وتوتيعه في اليوم التالي ,و بمنع توتيعه بشكل ُكليّ أيام  24-23-22ولعلى
التسلسل كان رقم األلعداد الممنولعة من التوتيع ( ,) 22282-22281-22282وهي احتجبت بمناسبة األلعياد الدينية يومي
 ,2211/2/12و.2211/2/16
تواتر توتيع ألعداد األيام األويرة من الشهر ,وتحديداً  24-23-22كان سائداً كذلك مع صحيفة "اللواء" ,التي اضطرب
توتيع ألعدادها لتلك األيام ,وحملت هذه األلعداد أرقام ( ,)13121-13128-13127عضافة على تعرض العدد األوّ ل من شهر
شباط ( ,)13211ولعدد يوم  1الشهر ( )13218على المنع من التوتيع .أمّا الصحيفة فقد احتجبت لعن الصدور بمناسبة األلعياد
يومي  ,2211/2/12و.2211/2/16
ووفقا ً لتراتبية المنع ,تأتي صحيفة "الديار" في المرتبة الثالثة بأربعة ألعداد ( )7131-7132 -7127 -7111من أيام  6و
 11من الشهر ,ثم حجبت ألعداد يومي  . 23-22ومن جهتها احتفلت "الديار" باأللعياد الدينية واحتجبت لعن الصدور يوم
.2211/2/16
أمّا صحيفة "األنوار" فتأتي في ذيل القائمة السوداء ,بمنع لعددين فقط من التوتيع ,يومي  ,2211/2/23-22أرقام (
 ,)17678-17677وهي احتفلت بعطلة األلعياد الدينية واحتجبت لعن اإلصدار يومي  ,2211/2/12و.2211/2/16

* -الصحف الخليجية:
نتحدث تحديداً لعن صحيفتي "الشرق األوسط" و"االتحاد" ,ونبدأ باألويرة التي قلّما تعرّ ضت للمنع من التوتيع ,عال أنّ
اضطراب معايير الرقابة الذي ساد في األيام األويرة لحقها ,ومنع توتيع لعددي ( )13221-13218أليام .2211/2/28-21
في حين يطول الحديث لعن وضع صحيفة "الشرق األوسط" ,لتكون المتصدر األوّ ل في القائمة السوداء بمنع توتيع 12
لعدد .ابتدأ المنع بأوّ ل ثاثة ألعداد من الشهر ( ,)11713-11714-11711واستمر يومي  7-6من األسبوع األوّ ل (-11718
14

 ,)11711ثم في منتصف الشهر تحوّ لت األمور على يوم للرقابة ويوم للقرّ اء ,فمُنعت ألعداد  17-16أوّ الً ,وبعدها يوم  ,11ثم
يوم  ,21وقد حملت األلعداد الممنولعة من التوتيع أرقام ( )11772 -11771-11761-11768لعلى التسلسل .هذا باإلضافة
على اضطرابات آور الشهر ,التي لحقت بألعداد ( )11771-11777-11776أليام .2211/2/27-21-24
آذار1522/

* -الصحف الخليجية:
بالنسبة للمطبولعات اليومية لهذا الشهر احتلت صحيفة "الشرق األوسط" السعودية المرتبة األولى بمنع سبعة لعشر لعدداً من
التوتيع ,أغلبها بعد  /11آذار .حيث كانت الرقابة السورية قد حجبت حتى ما قبل هذا التاريخ ألعداد  13-1-3-1بأرقام
( .)11713-11781-11783-11781أمّا بعد انطاقة األحداث فقد حجبت كل من لعددي  17-16بأرقام (,)11717-11716
وتاه حجب لعددي  22-11بأرقام ( ,)11822-11711ث ّم منعت ألعداد  24-23-22لعلى التوالي (,)11824-11823-11822
وانطلق الحجب من  26وحتى آور أيام الشهر ( .)11811-11812-11821-11828-11827-11826أما صحيفة االتحاد
االماراتية فقد اكتفت الرقابة السورية بحجب ثاثة ألعداد منها حملت أرقام ( ,)13247-13246-13241لتواريخ 26-21-22
من الشهر.

* -الصحف المصرية:
في المستوى المصري حجبت بشكل متواتي لكل من الصحف المصرية الرسمية "الجمهورية -األوبار -األهرام)" األلعداد
الصادرة يوم  2الشهر ,حملت لعلى التوالي أرقام ( .)41376 -18372 -22883ولعادت لتحجب العدد ( )41422لصحيفة
"األهرام" بتاريخ  26الشهر ,واتبعت هذا بحجب ألعداد  32-21-28بأرقام ( .)41424-41423-41422في حين حجبت لعدد
يوم  21الشهر من صحيفتي "الجمهورية" 22126 /و"األوبار"  ,18312/ث ّم ألعداد  .32-21-28فحملت األلعداد المحجوبة من
صحيفة "األوبار" أرقام ( ,)18314-18313-18312وحملت ألعداد "الجمهورية" أرقام (.)22111-22112-22121

* -الصحف اللبنانية:
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أما لعلى مستوى المطبولعات اللبنانية ,احتلت صحيفة "األوبار" المرتبة األولى وذلك بحجب عحدى لعشر لعدداً منها .أربعة
ألعداد ُمنِعت ضمن أوّ ل لعشرة أيام في الشهر ,هي أيام  11-12-1-1بأرقام ( .)1362-1311-1311-1311وفي العشريّة
الثانية منعت توتيع ألعداد كل من  11الشهر و 18و 11بأرقام ( .)1367-1366-1363وكان الثقل الرقابي األكبر في األيام
األويرة من الشهر ,عذ منع الرقيب توتيع ألعداد أيام  23-22-21لعلى التوالي ( )1372-1361-1368باإلضافة على لعدد
( )1372ليوم  21من الشهر.
في المرتبة الثانية أتت صحيفة "السفير" ,حيث حجبت لعشرة ألعداد من صحيفة "السفير" ,واحد منها فقط قبل تاريخ .3/11
ّ
وتوتلعت األلعداد األورى المحجوبة لعلى أيام 11-17حملت
وكان ذلك في أوّ ل أيام الشهر ,حيث حمل العدد رقم (.)11826
أرقام ( )11842 -11842بالتوالي .كما كان من الرقيب السوري حجب ألعداد األسبوع ما قبل األوير من شهر آذار كاملة ,أي
من  21الشهر وحتى  28منه حيث لم تصدر "السفير" لعدداً يوم  .26وحملت األلعداد المحجوبة أرقام (-11844-11843
 ,)11848-11847-11846-11841كذلك لعادت الرقابة وحجبت لعدد  32الشهر برقم (.)11812
ثالثا ً أتت صحيفة "الحياة" بتسعة ألعداد ممنولعة من التوتيع .اثنان منها في األيام األولى من الشهر  6و 8بأرقام (-17122
 ,)17124ثم األلعداد أرقام ( )17111-17114-17112-17111أليام  11-18-16-11من آذار .كذلك حجبت لعدد  22آذار
برقم ( ,)17118ولعددي  27-26منه بأرقام (.)17123-17122
في حين اكتفى الرقيب األمني بحجب ومسة ألعداد من صحيفة "اللواء" ,أليام  23-11-16-1-7حملت أرقام (-13118
 )13132-13121-13126-13122لعلى التوالي.
تأتي هنا صحيفة "الديار" بالمرتبة ما قبل األويرة مع رصيد لعددين ممنولعين من التوتيع في السوق السورية أليام 21-27
حملت أرقام ( ,)7164-7162وتكون الصحف األكثر تماشيا ً مع وطاب النظام اإللعامي ورؤيته السياسية هما صحيفتي
"البيرق" و"األنوار" بعدد واحد محجوب لكل منهما .كان لعدد صحيفة "األنوار" يوم  18الشهر برقم ( ,)17618ولعدد صحيفة
"البيرق" المحجوب يوم  1من الشهر برقم (.)22213
نيسان1522 /
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* -الصحف الخليجية:
انعكس تسارع األحداث السورية وتصالعد ّ
وطها البياني مع تتايد الحديث حول وضع اإللعام في سوريا ,وتتايد االنتهاكات
الممارسة من قبل السلطات السورية بحق اإللعاميين والمدوّ نين ونشطاء االنترنيت في سوريا ,هذا باإلضافة على ارتفاع ح ّدة
ً
واصة تجاه المطبولعات القادمة من الوارج العربي ,سواء اللبنانيّة ,المصرّ ية ,أو الوليجيّة,
الرقابة لعلى المطبولعات في سوريا,
ِبل الرقيب السوري مع السماح
التي تصدرّ ت منها ,صحيفة "الشرق األوسط" السعودية ,قائمة الصحف المغضوب لعليها من ق ِ
لعددين يتيمن فقط بالعبور على السوق السورية ,وهما لعددي األوّ ل ( )11812والسادس ( )11817من الشهر.
في حين نجت صحيفة "االتحاد" اإلماراتيّة بنفسها مع سبعة ألعداد محجوبة ,القسم األكبر منها كان في الجتء األوير مع
الشهر .عذ لم يحجب الرقيب السوري حتى منتصف الشهر الماضي أي لعدد من صحيفة "االتحاد" ,في حين أتت األلعداد السبع
المحجوبة في النصف الثاني من الشهر ,وكانت البداية مع يوم  16الشهر ( ,)13268ثم أتبعه الرقيب بحجب لعدد يوم  11برقم
( ,)13271أمّا وال الفترة الممتدة من  24الشهر وحتى آور يوم في شهر نيسان فقد مرّ ر الرقيب لعددين فقط ,وحجب ألعداد
كل من  21-28-27-21-24بأرقام ( )13281-13282-13271-13277-13276لعلى الترتيب.

* -الصحف اللبنانية:
بعيداً لعن التباس الموقف اللبناني الرسمي تجاه األحداث في سوريا ,ق ّدمت الصحف اللبنانية لعلى موتلف انتماءاتها السياسية
قراءاتها الواصة لألحداث ,وهو ما تعاطى معه الرقيب السوري وفق قوانينه الثابتة ,فما يؤكد وجهة النظر السورية الرسمية
تجاه ما يجري دو ل على السوق السورية بكل ساسة كصحيفتي "األنوار" و"البيرق" ,وحتى صحيفة "الديار" التي حجب منها
لعدد وحيد ليوم  13الشهر برقم ( .)7171أمّا الصحف التي لعرضت لماحظات ال تتطابق والوطاب اإللعامي الرسمي
السوري فقد تعرّ ضت للمنع والحجب ,كما صحيفة "الحياة" التي تصدرت قائمة الصحف اللبنانية المكروهة من الرقيب السوري,
وذلك بحجب نصف ألعداد شهر نيسان لعلى وجه التحديد .سبعة منها وال النصف األوّ ل من الشهر ,بدأت بأيام  6-1-4من
الشهر ( )17133-17132-17131ثم كان حجب لعدد  12الشهر ( ,)17137ليعود الرقيب ويحجب ألعداد  14-13-12بأرقام
(.)17141-17142-17131
في النصف الثاني من الشهر حجب الرقيب ثمانية ألعداد من أصل ومسة لعشر لعدداً ,وهي ألعداد ( )17143ليوم 16
الشهر ,ثم لعددي  18و .)17146-17141( 11كذلك كان الحال مع يومي  24و 26من الشهر ( ,)17113-17111وانتهى
الشهر في السوق السورية بحجب ألعداد األيام الثاث األويرة منه (.)17117-17116-17111
لع ّل حال صحيفة "اللواء" هو األكثر مفاجأة في تب ّدل قرارات الرقيب السوري ,الذي حجب في النصف الثاني من الشهر
سبعة ألعداد من صحيفة "اللواء" أليام  ,)13118-13117 -13112( 23-22-16ث ّم ألعداد -13162-13111( 28-27-26
 ,)13161وأويراً لعدد  32الشهر ( ,)13163كل هذا يُقابله منع لعدد واحد من التوتيع طوال النصف األوّ ل من الشهر ,وهو
لعدد  12الشهر (.)13148
أتت صحيفة "األوبار" في المرتبة الثالثة من الصحف اللبنانية بنسبة األلعداد الممنولعة من التوتيع في سوريا ,لعبر ومسة
ألعداد كان أوّ لها في أوّ ل أيام الشهر برقم ( ,)1377ثم توالى الحجب ليشمل أيام  26-22-16-1بأرقام (-1311-1312-1384
.)1317

17

من جهتها حاتت صحيفة "السفير" المرتبة الرابعة ,بعد أن منعت الرقابة السورية دوول ثاثة ألعداد أليام  32-11-4الشهر
( .)11876-11862-11814لعلما ً أنّ جميع الصحف اللبنانية احتجبت لعن الصدور يوم  2211/24/21بمناسبة لعطلة لعيد
الفصح الدينية ,باستثناء صحيفة "الحياة".

* -الصحف المصرية:
من جهة ثانية ,لم تتل الصحف المصريّة الرسميّة (أهرام -أوبار -جمهورية) تعاني من حضورها في السوق السورية
بتأوير يوم كامل لعن تاريخ الصدور .عالّ أنّ هذا لم يمنع حجب ألعداد من التوتيع في السوق السورية ,وتحديداً لصحيفة
"الجمهوريّة" التي حُ جب منها ستة ألعداد ,أربع منهم في العشريّة األويرة من الشهر ,لعلى امتداد أيام  32-28-27-21بأرقام
( )22142-22142-22131-22137لعلى الترتيب .مقابل لعددين في الثلثين األوّ لين من الشهر ,ليومي  8و 11بأرقام
( )22131-22122لعلى الترتيب.
في المرتبة الثانية لأللعداد المحجوبة لعن القارئ السوري ,أتت صحيفة "األهرام" التي ُمنِع منها أربعة ألعداد جميعها في
األيام األويرة من الشهر ,ابتدأت بعدد ( )41428ليوم  23ومن ث ّم حجب الرقيب السوري ألعداد األيام الثاثة األويرة من الشهر
(.)41431-41434-41433
أمّا صحيفة "األوبار" فقد كانت األقرب في تعاطيها مع االنتفاضة السورية على الوطاب السوري الرسمي ,الذي اكتفى بنا ًء
لعلى هذا بحجب لعددين منها فقط ,ليومي األوّ ل ( )18316والعاشر من الشهر (.)18423

* * عن مجمل ما ت م ذكره يظهر مدى الشح اإللعامي الذي يعيش فيه المواطن السوري ,والمحكوم بقراءة العالم ومجرياته
من تاوية نظر التعاطي الحكومي الرسمي مع هذه األحداث .وكيف أن ّنا في القرن الحادي والعشرين ,في لعام  2111ال تلنا
نعيش وفق تشريعات ومراسيم ُس ّنت في لعام  1295حين كانت السلطات السورية قد احتكرت كافة أشكال طبالعة الصحف
لصالح صحف حكومية مثل "تشرين -الثورة" و"البعث" التابعة لحتب البعث القائد للدولة والمجتمع! وان لعملية الرقابة لعلى
المطبولعات التتال احدى الوسائل المتبعة من أجل تقييد الحق في الحصول لعلى المعلومات وطمس الحقائق والغاء الرأي اآلور
في سورية كما كانت لعليه وال العقود الماضية.
األمر الذي ال بُد وأن يُثير االستغراب في لعصر االنترنيت والفضائيات التي سرقت الجمهور من اإللعام الورقي لما تق ّدمه
على الجمهور من سرلعة وتغطية أشمل وتأثير كبير للصورة أو الفيديو ..وأوير ًا فإنّ هذا االحتكار يؤمن للمُحتكرين االحتفاظ
وتوتلعها الجغرافي وسواه من البيانات التي ّ
ّ
تشكل أساس أي دراسة لعلمية
بكافة البيانات والمعلومات الواصة بنسب التوتيع
دقيقة لواقع توتيع المطبولعات في سوريا.

الملحق(:)1
بيان استقالة "إياد عيسى"
احتجاجا ً لعلى مواقف السيد الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين في سورية التي تبرر قتل المحتجين السلميين السوريين المطالبين
بالحرية ،وتسويقه لألكاذيب المسيئة لثورة الشباب ومطالبهم المحقة ،وعحجامه لعن عصدار أي بيان يستنكر فيه العتقال أصحاب
الرأي من صحفيين وكتاب ومدافعين لعن حقوق اإلنسان ،وممارسته لكل أنواع البلطجة والتشبيح الكامي بحق هؤالء ،وعساءاته
ألواقيات وشرف المهنة ،ألعلن انسحابي من اتحاد الصحفيين السوريين لحين علعفاءه من مهمته ،وأدلعو الجهات الموتصة على
وضع حد لتصريحاته ومواقفه الغوغائية والمستفتة وغير المسؤولة.
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كما ألعلن تأييدي لثورة الشباب السلمية ،ولمطالبهم باإلصاح وعطاق الحريات في الباد.
دمشق في 2211\4\14
عياد لعيسى
صحفي في جريدة "تشرين" -لعضو لعامل في اتحاد الصحفيين السوريين

الملحق(:)1
بيان استقالة "ماهر ذيب"
السيد وتير اإللعام المحترم
تحية لعربية :
مقدمه :الصحفي ماهر ذيب ..العامل في الهيئة العامة لإلذالعة والتلفتيون بصفة معد برامج ومشارك في اإللعداد ...مركت
القنيطرة .
أرجو الموفقة لعلى قبول استقالتي من التلفتيون العربي السوري كوني لم ألعد قادراً لعلى احتمال المنهجية الفاشلة لإللعام
السوري الرسمي ويمثله التلفتيون السوري والواص ويمثله قناة الدنيا في تغطية االحتجاجات الشعبية في المحافظات والمدن
السورية ...و لعدم تسليط الضوء لعلى مطالب المحتجين ال بل ربطوهم بالمندسين ...ولعدم تغطية الممارسات لبعض الجهات
األمنية واللجان الشعبية من تعذيب والعتقاالت والعتداءات لعلى المتظاهرين ...
و ورجت بقنالعة بأن السيد الرئيس بشار األسد ليس له أي دور بقتل الناس وهو حقا ً لم يصدر أوامر بااللعتداء لعلى المتظاهرين
بالقتل وااللعتقال ...لكن بعض كبار الضباط األمنيين يتصرفون من أنفسهم وذواتهم المريضة في قتل المواطنين موالفين بذلك
توجيهات رئيس الجمهورية ...وفي هذا أجد نفسي واقفا ً بين صفوف الشعب العربي السوري ...
أرجو قبول استقالتي
مقدمه :الصحفي ماهر ذيب

الملحق(:)4
بيان مائة كاتب وصحفي سوري يتهمون فيه اإلعالم السوري الرسمي بالتضليل
((نحن الكتاب والصحافيين السوريين نوجه هذا البيان االحتجاجي ضد الممارسات القمعية للنظام السوري ضد المتظاهرين،
ونترحم لعلى جميع شهداء االنتفاضة السورية ضد النظام ،ونؤكد لعلى حق التظاهر ،وكل ما يطرح من شعارات الوحدة
الوطنية ،والمطالبة بالحرية ،وذلك وصوالً على المطلب األهم وهو عجراء حوار وطني شامل يضم جميع أطياف الشعب السوري
يحقق مطالب التغيير السلمي في سورية.
وندين في هذا البيان ممارسات اإللعام السوري بالتضليل والكذب ولعدم عظهار الحقيقة ،ونهيب بالصحافيين واإللعاميين
الشرفاء في المؤسسات اإللعامية السورية أن يتوقفوا لعن أداء لعملهم الرسمي ،وأن يعلنوا انسحابهم من اتحاد الصحافيين في
سورية احتجاجا ً لعلى هذا االتحاد الفاشل واألمني ،حفاظا ً لعلى شرف المهنة الذي يقتضي الوقوف على جانب الشعب ،وعظهار
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الحقائق كما هي ،ولعدم المشاركة في التضليل ،وندين بهذه المناسبة صمت الكثير من المثقفين السوريين الذين لم يكسروا بعد
قيود الووف ،ونطالبهم بإلعان موقف واضح من الممارسات القمعية للنظام السوري بوصفهم جتءا من الشعب السوري البطل،
ومن نوبة يفترض أن تكون سباقة على قول الحقيقة وأال تبقى في مؤورة الركب ،وعال فإنها ستبقى وارج التاريخ وحركته)).

الملحق(:)0
بيان الكاتبة والصحفية "سمر يزبك"
تردد في اآلونة األويرة ،لعن ما يسمى بموقع "فيلكا" اإلسرائيلي الغامض ،معلومات مغرضة لعني ،مفادها بارتباطي بجهات
وارجية تتآمر لعلى البلد ،وتاد من حدة األمر ،رغبة بعض الجهات الوفية أيضا ً ،بإثارة الكراهية ض ّدي والتحريض لعلى قتلي،
وعثارة الشائعات حولي وتوتيع المناشير في قريتي ومدينتي وتحريض أهل الساحل في المدن السورية لعلى قتلي.
أنا هنا ،ومن موقعي ككاتبة ومثقفة سورية ،كنت أجد أنّ من المهم لعدم الرد لعلى هذه التلفيقات ،التي طالتني ،ألني أردت أن
أكون صوت الحق والعدل في حمام الدم الذي يجري في بلدي سورية.
ولعليه ،فإنّ ما حصل لن يثنيني لعن انتمائي لصوت الحق ،ولن يطال من وطنيتي ،وأنا عذ أقوم بتكذيب ونفي هذه الشائعة
المغرضة التي أراد مروجوها ونق صوت الحق ،وعثارة المتيد من الفتن في الباد ،فاني أفعل ذلك رأفة بأهلي الذين يتحملون
تبعات هذه الشائعة الوبيثة بكثير من األلم.
وتحت الغاية المرجوة التي يسعى عليها كافة الوطنين األحرار في سورية ،وهي وحدة األراضي السورية وسامة وحرية شعبها،
فإني أدلعو الجميع على العتماد لغة العقل والحق واالبتعاد لعن الوحشية والتحريض لعلى القتل والفتن ،التي تقوم بها بعض
الجهات)).

الملحق(:)9
بيان مجموعة من الكتاب والصحفيين بخصوص موقع "شوكو ماكو"
((من المفروض أن يكون اإللعام أيا ً كان نولعا قادرا لعلى عيصال أصوات الناس ،والحديث لعن معاناتهم وآالمهم ،ال أن يكون
بوقا ً لجهة ما وتشويه صورة الجهة األورى ،هذه من الناحية المهنية واألواقية لعلى أقل تقدير ،عال أنه في اآلونة األويرة وبعد
األحداث التي تمر بها سورية من مظاهرات والعتصامات مطالبة بالحرية والكرامة ،لعمدت بعض المواقع اإللكترونية ومنها
موقع ( شوكو ماكو ) لعلى تشويه الحقائق وتتييف الوقائع بغية التقرب من الجهة التي تموله لعلى حساب الجهة األورى التي
يسال منها الدم.
نحن الكتاب والصحفيين الذين لعملنا في الموقع كمراسلين لتغطية األوبار المحلية الودمية فقط وكلها موجودة في األرشيف
للموقع ويمكن ألي متصفح أن يتابع ذلك في الغوغل أو كتابة أسمائنا في الموقع في الفترة الماضية حين كان التميل الصحفي
"محمد ديبو" مديرا للموقع قبل أن يتم فصله ،وتوجه الموقع على الامصداقية والامهنية في العمل الصحفي رفضنا العمل فيه
ولم نرسل له أي مادة صحفية منذ أكثر من سنة ولعممنا وبرا بذلك في حينها  ،لكن ما تتال أسمائنا موجودة فيه لعلى أساس أننا
مراسلين للموقع المذكور ،لذا نطلب من عدارة موقع ( شوكو ماكو ) أن تقوم بإتالة أسمائنا التي نعتبرها صوت الناس المطالب
بالحرية والكرامة والقضاء لعلى االستبداد الذي أهلك شعب سوريا وال يشرفنا أن نكون أبواقا علعامية ألي جهة كانت)).
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