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 :ٌزؼجُو لُّخ و اٌلفبع ػٕهب واعت وَخ اؽ -1

 

 إذا كان كل البشر يمتمكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يممك رأيا مخالفا"

 فان إسكات هذا الشخص الوحيد

 "ا توفرت له القوةال يختمف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذ

 ميل تستيوار جون 

تمتػػد جػػذور   ,و اآلالـ كمػػؼ البيػػريا قرونػػا مػػف النضػػاؿ و الثػػورات عامػا   عالميػػا   إنسػػانيا   إرثػػا   عػػف الػػر   حريػػا التعبيػػر تعػد
ازع عف الر   و وجد  يضا التن وجد النزوع إلى حريا التعبيرفمذ وجد اإلنساف عمى هذ  األرض  ,قدـ البيريا ذاتها ,قدما  

ا التػي يمالحقػوؽ األ ػ مػف وهػي فػوؽ هػذا حػؽهػي مػف الحريػات األساسػيا لئلنسػاف   عػف الػر   حريػا التعبيػر إف.حولها
بل يجػػوز االنتقػػاص منهػػا بػػن  حػػاؿ مػػف فػػ ,و  ػػيرورت  ال يتجػػز  مػػف كيانػػ  و تيػػكؿ جػػزءا   ذاتػػ  توجػػد مػػو وجػػود اإلنسػػاف

. ف    قيػود  و ضػطوط هػو حػؽ  ساسػي مػف حقػوؽ اإلنسػاف الفػردحؽ التعبير عف الر   بحريا كامما خاليا مف, األحواؿ
 ,النظر عما إذا كػاف الػر   الػذ  يػتـ التعبيػر عنػ   ػحيحا  و خاطئػاأ مقبػوال  و مكروهػا طضفي ذات  ب رؼ وهو حؽ 

 وهػػو حػػؽ مجػػرد مػػف... ديانػػا  و مػػذهب, سػػمطا  و حكومػػا , غمبيػػا  و  قميػػا  سػػواء مػػو  راء . . . ينسػػجـ  و ال ينسػػجـ
وال يجػػوز . . . اليػػرؽ  و الطػػرب, السػػمـ  و الحػػرب ,  المكػػاف و اعتبػػارات الظػػروؼ المحيطػػا بػػ  مثػػؿ اعتبػػارات الزمػػاف 

فػبل يعمػو   خػريف  فػراد و مػا حاؿ مف األحػواؿ إال فيمػا يتجػاوز التعبيػر عػف الػر   إلػى تهديػد حػؽ الحيػاة لفػرد ن  ب  تقييد
أ في المجتمو التعبير عف الر   مبايرة بعمميا تطور الوعي الفرد  والجمعيويت ؿ حؽ   .إال الحؽ في الحياة إذاعمي  

فثورات المعرفا في كؿ ع ر مف الع ور لـ تكػف لتنخػذ مػداها .    تطور الوعي بالذات وتطور الهويا لمفرد ولمجماعا
 و الوسيط  و الحديثأ فإف  في التاريخ القديـ و التنوير وسواء نظرنا إلى ع ور النهضا. بدوف حريا التعبير عف الر  

كػذلؾ فػإف التطػورات السياسػيا الكبػرت فػي تػاريخ . حريا التعبير عف الر   تراكـ المعرفا كاف يرتبط في كؿ منها بازدهار
فيمػا االت ػاؿ العالـ كانت في جوهرها تعبيرا عف انقبلب في الوعي بسبب تراكـ المعرفا    بزيادة حريا التعبيػر وحركػا 

 المعرفػػي وقمػػو حريػػا التعبيػػر عػػف الػػر   إلػػى تػػدهور إنجػػازات االسػػتبداد دت  لطالمػػاو . و األفكػػار والجماعػػاتبػػيف األفػػراد 
وتدني قيما اإلنساف الفرد إلى األخبلقيا القيـ  ضمحبلؿوالجهؿ وانتيار الفساد وا و واالنحطاطوتراجو الحضارة  النهضا

 .  دنى درجا

 وضػػػوبيػػػكؿ فعػػػاؿ فػػػي  5945 منػػػذ إنيػػػائها فػػي عػػػاـمنظمػػا األمػػػـ المتحػػػدة الهيئػػػات و الوكػػػاالت التابعػػػا لقػػد سػػػاهمت ل
و مارسػت دورا ايجابيػا خػبلؿ عقػود طويمػا فػي  األسس األخبلقيا و القانونيا لبللتزاـ بحريػا التعبيػر عمػى ال ػعيد الػدولي
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فقػد جػاء فػي قػرار  ,في المنظمػا معظـ دساتير الدوؿ األعضاء عمى انعكس بيكؿ ايجابي حمايا و تعزيز هذا الحؽ بما
إف حريا المعمومات هي حؽ  ساسي لئلنساف ) :  5946\52\54الهيئا العاما لؤلمـ المتحدة في  وؿ اجتماع لها بتاريخ 

و ػوال إلػى اإلعػبلف العػالمي  . -د 59القػرار (و حجر الزاويػا لجميػو الحريػات األساسػيا التػي تنػاد  بهػا األمػـ المتحػدة 
لكػػؿ يػػخص )  : منػػ  59/2والػػذ  جػػاء فػػي المػػادة  5948\52\51ألمػػـ المتحػػدة بتػػاريخ لحقػػوؽ اإلنسػػاف ال ػػادر عػػف ا
األنبػاء واألفكػار وتمقيهػػا وييػمؿ هػذا الحػؽ حريػا اعتنػػاؽ اآلراء دوف    تػدخؿأ واسػتقاء . الحػؽ فػي حريػا الػر   والتعبيػػر

ذاعتها بنيا وسيما كانت دوف تقيد بالحدود الجطرافي       (اوا 

فػي ( اليونسػكو)مػف إجػبلؿ الػدور الػذ  تمعبػ  منظمػا األمػـ المتحػدة لمتربيػا و العمػـو و الثقافػا السياؽ  في هذالنا و البد 
إلػػى مبػػادئ  الػػذ  يسػػتند مناداتهػػا الدائمػػا بمفهػػـو مجتمػػو المعرفػػا عبػػر نيػػر نسػػؽ ثقػػافي جديػػد عمػػى مسػػتوت العػػالـ  جمػػو

 .التنوع الثقافي حريا التعبير؛ وتعميـ االنتفاع بالمعمومات والمعرفا؛ وتعزيز
العامػا  الجمعيػا  عمنػت والتنميػاأ لديمقراطيػاا دور ال حافا الحرة فػي دعػـ و تعزيػز بنهميا متزايدال عتراؼالا سياؽ وفي 

 قاطبػا العػالـ فػي مناسػبا ييػكؿ اليػوـ حيػث   ػبه هػذا  ."ال ػحافا لحريػا العػالمي اليػوـ" مايو/ يار 3 يوـ المتحدة لؤلمـ
 الػذيف عمػؿ ال ػحافييف إلػى االنتبػا  واسترعاء التعبيرأ حريا انتهاكات إلى العاـ الر   وتوعيا افاأال ح بحريا لبلحتفاؿ

 احتفػاالت فػي سػناأ وكػؿ .يوميػا النػاس إلػى إي اؿ المعمومػات  جؿ مف السجف بدخوؿ  و بحياتهـ المجازفا عميهـ يتعّيف

 فػي بعممػ  تمّيػز  ػحافي إلى (كانو غييرمو) ال حافا لحريا العالميا جائزة اليونسكو تسمـ ال حافا لحريا العالمي اليوـ

 .ال حافا حريا عف الدفاع
حريػا التعبيػر عػف فػي إف كؿ ما سبؽ ذكر  عف الدور الهاـ الذ  تقـو ب  األمـ المتحدة في مجاؿ حمايا و تعزيػز الحػؽ 

ؿ السػػنوات األخيػػرة مػػف  جػػؿ التػػي ح ػػمت خػػبلتجػػا  اسػػتطبلؿ بعػػض األحػػداث  ال يمنعنػػا مػػف قػػرع نػػاقوس الخطػػرالػػر   
تحػت  ميػروع غيػر نحػو عمػى التعبيػر لحريػا األساسػي الحػؽ نطاؽ تقييدو استباحا العديد مف الحقوؽ الفرديا و المدنيا 

التػػي وقعػػت خػػبلؿ السػػنوات  إف هػػذ  األحػػداث اإلسػػاءة لمميػػاعر الدينيػػا إلػػىمكافحػػا اإلرهػػاب فضفاضػػا مػػف  مسػػميات
 يػد مػا إف . التعبيػر فػي قمػب الجػدؿ العػالميأ ومػا  ػاحب  مػف عنػؼ  و تهديػد بػالعنؼحريػا الػر   و  قد وضػعت السابقا
ونزوعهػػا النفعػػيأ سػػواء إلػػى ت ػػعيد التػػوترات هػػو االفتقػػار الخطيػػر لمقيػػادة عمػػى جميػػو المسػػتويات هػػذ  األحػػداث  برزتػػ  

براز االنقساماتأ  و إلى تبني إجراءات مواءما سياسػيا أ فيمػا كانػت حريػا الػر   و  التعبيػر وحريػا المعتقػد بمثابػا الرهينػا وا 
اسػتخداـ هيئػات األمػـ المتحػدة  و  كثػر مػا يثيػر الفػزع فػي هػذا المجػاؿ هػو وكبش الفداء وضحيا هػذ  التطػورات مجتمعػا

وتحػت بنػد   82/3/8002فبتػاريخ أكما ح ؿ في الػدورة الماضػيا لمجمػس حقػوؽ اإلنسػاف  كمطيا لتحقيؽ هذا الطرض
رغـ اعتراض   A/HRC/7/L.39 تـ تمرير القرار والتعبير الر   حريا وحمايا تعزيز بينف الخاص رالمقر  واليا مراجعا

 93المادة  منظما بقيادةاإلسبلمي   غمبيتها مف الدوؿ األعضاء في منظما المؤتمرمنظما حقوقيا مف  نحاء العالـ  00
حيػث   "نائػب عػاـ"رر الخػاص لحريػا التعبيػر إلػى يحػوؿ المقػالػذ   قػرارال هػذاو مركز القػاهرة لدراسػات حقػوؽ اإلنسػافأ 

التػػي يحػدث فيهػا اسػتطبلؿ الحػػؽ فػي حريػا التعبيػػر  متابعػػا ور ػد الحػاالت"بػنف المقػػرر الخػاص سػوؼ يتػولى جػاء فيػ  
التعػػديؿ يتنػػاقض مػػو جػػوهر هػػذا إف  ." فعػػاؿ التمييػػز عمػػى  سػػاس عرقػػي  و دينػػي عنػػدما يمثػػؿ هػػذا االسػػتطبلؿ فعػػبل  مػػف
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خروجػا   بها المقرر الخاص إذ  ف دور المقرر الخاص ليس هو البحػث فػي التعبيػرات التػي تمثػؿ لتي يتمتوال بلحيات ا
اف هػػذا  .التعبيػر ومتابعػا ومراقبػا ذلػؾ عػف حريػا التعبيػر ولكػف دور  هػو النظػر فػي االنتهاكػػات التػي تتعػرض لهػا حريػا

 ػػياغا هػػذا التعػػديؿ يمكػػف  ف  منضػػبطا التػػي تػػـ بهػػاإلسػػاءة التنويػػؿ وذلػػؾ ألف العبػػارات غيػػر ال مػػدخبل ييػػكؿالتعػػديؿ 
وج  الخ وص عرضا  أليكاؿ مختمفا ومتباينا  ىالخاص عم تجعؿ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف بيكؿ عاـ والتكميؼ

 العبػارات فيهػا تسػتخدـ التػي بالػدوؿ وثيػؽ بيػكؿ يت ػؿ األمػرخ و ػا عنػدما  مضػمؿ مف إسػاءة الفهػـ والتنويػؿ بيػكؿ
ا أ"التحقيػر"  و "االزدراء" مػف األديػاف بحمايػا الجنػائي الخا ػا القانوف مواد بها تتسـ التي الطامضاو  المطاطا  اسػتخدام 
نما أ ميروعا غير  و تعسفيا واإلعبلـ بطريقا التعبير حريا تقييد  جؿ مف فقط ليس امومنتظ منهجيا  النتهػاؾ  يضا وا 
 عبػر  و عنهػاأ التعبيػر تجػريـ  و معينا دينيا معتقدات و راء عتناؽا تجريـ عبر والمعتقدأ الديف حريا مثؿ  خرت حقوؽ
 وغير الفضفاضا القانونيا المواد هذ   ف كيؼ تيهد إليها نتمين التي العربيا المنطقا إف.دينيا ألقميات المنتميف مبلحقا
 التي النقديا األكاديميا البحوث تجريـ و  معاقبا  و تقييد في استطبللها يتـ ازدرائها لؤلدياف  و باإلساءة والمتعمقا المقيدة

  و الدينيا لؤلحكاـ منافيا تعتبر التي الفني التعبير  يكاؿ عمى الرقابا لفرض  و السائدة لؤلديافأ التفسيرات مو تتفؽ ال
  و مػدارس إلػى ينتمػوف مػف ذلػؾ فػي بمػا الدينيػا األقميػات ضػد االجتمػاعي  و الرسػمي التع ػب لتبريػر  و األخبلقيػاأ
 .ذاتها اإلسبلميا الديانا داخؿ اتي قم تمثؿ معتقدات
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 : اٌمبٔىُٔخ اٌَُبٍُخ و اٌجُئخ -2

 

 إن أفضل طريقة لمعرفة الحقيقة هي التبادل الحر لآلراء"
 "وان السبب الوحيد لمنع ذلك هو الخوف من ظهور الحقيقة

 اندريه شيدنيوس                                                                                                                                

 :ٌّؾخ ربهَقُخ  *

كانت سوريا تاريخيا مف  وائؿ الدوؿ في العالـ العربي التي انتيرت فيهػا ال ػحافا المطبوعػا فقػد  ػدرت  وؿ مجمػا 
وقػد يػػهدت  5865تػـ إقػرار  وؿ قػانوف مطبوعػات فػي عػاـ كمػا " مجمػو الفوائػد"بعنػواف  5855مطبوعػا سػوريا عػاـ 

بدايا القرف العيريف ثورة حقيقيا في ال حافا حيث   درت مار  عجمي  وؿ مجما تعنى بحقوؽ المػر ة فػي اليػرؽ 
جريدة دوريا واستمر  24مجما و  35بمغ عدد المطبوعات  5921وفي عاـ  5951عاـ " العروس " األوسط اسمها 
حيػث تػـ إقػرار  5947حفي إلػى  ف و ػؿ إلػى  وجػ  فػي تػاريخ سػوريا بعػد انجػاز االسػتقبلؿ فػي عػاـ هذا الزخـ ال 

الػذ  رفػو الكثيػر مػف القيػود عمػى حريػا إ ػدار و تممػؾ ال ػحؼ  5949لعػاـ  35قانوف مطبوعات جديد حمؿ رقػـ 
 مطبوعا متنوعػا 52 ؿ إلى المستقما و الحزبيا وبمغ عدد المطبوعات في سوريا رقما قياسيا في فترة الخمسينات و 

حيث كانت واحدة مف  قسى ايػتراطات عبػد النا ػر إلتمػاـ  5958إلى  ف جاءت الوحدة السوريا الم ريا في عاـ 
الوحدة موائما الوضو السور  مو الوضو القائـ في م ر وذلؾ اقتضى التضحيا باألحزاب السياسيا و بالبرلمػاف و 

سػوريا لهػذ  االيػتراطات عمػى اعتبػار  ف الوحػدة  هػـ مػف الديمقراطيػا ويػكؿ بال حافا وان اعت القػوت السياسػيا ال
ذلؾ  قسى ضربا وجهت لحريػا الػر   و التعبيػر و ال ػحافا تمقاهػا المجتمػو السػور  بيػكؿ طػوعي وفػي الفتػرة التػي 

ا مػرة استعادت ال ػحافا السػوريا حيويتهػا وعػادت ال ػحافا إلػى الواجهػ 5963و  5965تمت االنف اؿ بيف عامي 
 خرت إال ان  مو ذلؾ لـ يسمه بترخيص ال حؼ المعارضا لبلنف اؿ و فور قياـ حزب البعث باستبلـ السمطا في 

الػػػذ   وقػػػؼ بموجبػػػ  تػػػراخيص ال ػػػحؼ و  4تػػػـ إعػػػبلف حالػػػا الطػػػوارئ و  ػػػدر األمػػػر العرفػػػي رقػػػـ  5963عػػػاـ 
وات الطباعػػا و حجػػزت األمػػواؿ المطبوعػػات و  غمقػػت بموجبػػ  ال ػػحؼ و المجػػبلت و ػػودرت المطػػابو وجميػػو  د

بػػردت و ) منقولػػا لمػػاكي المطػػابو و دور النيػػر و لػػـ يسػػتثنى منهػػا لوقػػت ق ػػير سػػوت  ػػحيفتيف الالمنقولػػا و غيػػر 
المتػػيف مػػا لبثتػػا  ف انضػػمتا إلػػى القائمػػا الطويمػػا مػػف المطبوعػػات المعدمػػا و دخمػػت الػػببلد مرحمػػا اإلعػػبلـ ( العربػػي  

مي  فكر يرت  ف  اإلعبلـ هو إحدت ممتمكات الحزب الحاكـ قائد الثورة وما عمي  إال الحكومي الموج  الذ  سيطر ع
خ و ػػػا فػػػػي ضػػػػوء الدسػػػػتور الػػػػدائـ ,  ف يسػػػاهـ فػػػػي تعبئػػػػا الجمػػػػاهير مػػػػف اجػػػؿ ن ػػػػرة  هػػػػداؼ الحػػػػزب و الثػػػػورة 

و الػذ   5973لمجمهوريا العربيا السوريا الذ   قر  مجمس اليػعب السػور  بعػد عرضػ  عمػى اسػتفتاء عػاـ فػي عػاـ 
 ن بت المادة الثامنا من  حزب البعث العربي االيتراكي حزبا قائدا لمدولا و المجتمو 

و كانػػت النظػػرة إلػػى دور ال ػػحفييف فػػي هػػذا السػػياؽ مػػا عبػػر عنػػ  وزيػػر اإلعػػبلـ الراحػػؿ احمػػد اسػػكندر الػػذ   عػػاد 
أريد أن " في اجتماع معهـ قائبل تيكيؿ اإلعبلـ السور  وفؽ هذ  المعطيات عندما خاطب مجموعا مف ال حفييف 
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يكون اإلعالمم السالوري كماله مفالل فرقالة ساليمفونية يقودهالا مايسالترو هالو وزيالر اإلعالمم وكالل عازفيهالا ينظالرون إلال  
و يغ هذا الفهـ عمى يكؿ مواد قانونيػا فػي نظػاـ وزارة  ".العصا التي يحممها المايسترو و يعزفون حسب حركتها 

تكػػوف مهمػػا وزارة اإلعػػبلـ اسػػتخداـ جميػػو وسػػائؿ اإلعػػبلـ لتنػػوير " عمػػى  ف  3دة اإلعػػبلـ السػػوريا حيػػث ن ػػت المػػا
الػػر   العػػاـ وترسػػيخ االتجاهػػات القوميػػا العربيػػا فػػي القطػػر ودعػػـ ال ػػبلت مػػو الػػدوؿ العربيػػا والػػدوؿ ال ػػديقا وفقػػا  

هػػذا المجػػاؿ تميػػي  الحكوميػػا فػػي ممارسػػاتو جػػاءت ال  "  لمبػػادئ حػػزب البعػػث العربػػي االيػػتراكي وسياسػػا الدولػػا
 . األولى قانوف الطوارئ والثانيا المادة الثامنا مف الدستور: عمى قدميف 

المرسػـو ممطبوعػات بجديػد لقػانوف حيػث  ػدر  2001ٚ اٍزّو اؽزىبه اٌلٌٚخ ٌىبفخ أٔٛاع ٍٚبئً اإلػالالَ ئٌالٝ اٌؼالبَ 
 . مرة منذ ما يقارب األربو عقود ألوؿ و عطى هذا القانوف الحؽ بإنياء وسائؿ إعبلـ خا ا  50التيريعي رقـ 

 : 2001ٌؼبَ  50هلُ لبٔىْ اٌّطجىػبد  *

هو القانوف الوحيد في سوريا الذ   جمو الجميو بدوف استثناء عمى ضرورة تعديم  و ربما بامتياز ربما يكوف هذا القانوف 
يرا  بممارسا الحؽ في حريا  ف تخؿ إخبلال  خط  مف ينف الكثير مف  حكامها حيث االولى التي  در بمنذ المحظا 

عبلء ينن  باعتبارها مف الدوؿ األطراؼ في  العهد الدولي الخاص "التعبير الذ  تعهدت الحكوما السوريا ب ون  وا 
وقد   درت المجنا المعنيا بالحقوؽ المدنيا و السياسيا مبلحظاتها الختاميا حوؿ التقرير ". بالحقوؽ المدنيا والسياسيا

حكوما السوريا بينف التزامها بنحكاـ العهد الدولي المذكور؛ وكاف مف بيف بواعث القمؽ التي  يارت الدور  الثاني لم
مما يتنافى مو حريا التعبير والر   المن وص عميها " ال تزاؿ عرضا لقيود يديدة"إليها المجنا  ف  نيطا ال حفييف 

لكؿ ) :مف الدستور السور  و التي مما جاء فيها  38بالمادة  إخبلل باإلضافا إلى . مف العهد الدولي 19في المادة 
                                                                                                    ( مواطف الحؽ في  ف يعرب بحريا و عمنيا بالقوؿ و الكتابا و كافا وسائؿ التعبيراألخرت

 دراسػت لالمجػاف المتخ  ػا  وزارات اإلعبلـ المتعاقبا حتػى تاريخػ  العديػد مػف حات ويكمتو توالت المطالبات و االقترا
في مجمػس اليػعب  91/1/8001بتاريخ السيد رئيس الجمهوريا حتى جاء خطاب . عمي   دراسا التعديبلت المقترحال و

هنػػػاؾ ): تعػػػديؿ قػػػانوف اإلعػػػبلـحػػػوؿ  عقػػػب  دائػػػ  القسػػػـ الدسػػػتور  لواليػػػا دسػػػتوريا ثانيػػػا لسػػػبو سػػػنوات قادمػػػا جػػػاء فيهػػػا
و عمػى  (مقترحات سريعا في هذا اإلطػار مػف وزارة اإلعػبلـ سترسػمها إلػى مجمػس اليػعب ومػف ثػـ يػتـ إقػرار هػذا القػانوف

الػػرغـ  ف المسػػافا التػػي تف ػػؿ مبنػػى وزارة اإلعػػبلـ عػػف مبنػػى مجمػػس اليػػعب ال تتجػػاوز الخمسػػا كيمػػومترات إال  ف وزارة 
زاؿ ال يػ مف اجتياز هذ  المسافا و بناء عميػ  -حتى اآلف  - ستطو رغـ انقضاء قرابا العيرة  يهراإلعبلـ السوريا لـ ت

حتػػى لحظػػا إ ػػدار هػػذا و ال تػػزاؿ جميػػو الوعػػود حبػػرا عمػػى ورؽ معمػػوال بػػ   2001لسػػنا  50المرسػػـو التيػػريعي رقػػـ 
 : التقرير

 :اٌَغٓ ثٕبء ػًٍ ِظطٍؾبد لبٔىُٔخ فضفبضخ  -

ريعي السمطات قدرا  كبيرا  مف الحريا لفرض قيود عمى ممارسا ال حفييف والكتاب وغيرهـ لحقهـ في يمنه المرسـو التي
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ـ نقؿ (   ) 51حريا التعبير؛ فالمادة  المرسوـ وال يتضمف  " وراؽ مختمقا  و مزورة"ونير " األخبار غير ال حيحا"تجرِّ
التي تتسـ بكثير مف اإلبهاـ مما يسمه بالتوسو  أ(  ) 51 تعريفا  محددا  أل  مف األلفاظ الفضفاضا الواردة في المادة

تنص عمى معاقبا مف يفعؿ ذلؾ بالحبس  و. في تنويمها عمى نحو يسوِّغ فرض قيود جارفا إذا ما ياءت السمطات ذلؾ
ليا باهظا مف سنا إلى ثبلث سنوات وبالطراما مف خمسمائا  لؼ ليرة سوريا إلى مميوف ليرة سوريا وهذا ُيعدُّ عقوبات ما

إذا كاف النير  و النقؿ قد تـ عف سوء نيا  و "ثـ تقضي المادة بتوقيو الحد األق ى مف العقوبتيف معا  . في سوريا
سبب إقبلقا  لمراحا العاما  و تعكيرا  لم بلت الدوليا  و ناؿ مف هيبا الدولا  و مس كرامتها  و مس الوحدة الوطنيا  و 

 .ا  و  لحؽ ضررا  باالقت اد الوطني وسبلما النقدمعنويات الجيش والقوات المسمح

 :اٌَغٓ ػمبثبً ػًٍ اٌنَ أو اٌملػ أو اٌزؾمُو -

ـ قانوف المطبوعات   لؼ  100ينص عمى معاقبا المدانيف بهذ  الجرائـ بطراما تتراوح بيف  أ و"الذـ والقدح والتحقير"يجرِّ
لى جانب ما تقدـأ فإف المادة ( .  )49سنا حسب المادة  لؼ ليرة سوريا وبالحبس مف يهريف إلى  200ليرة سوريا و وا 

 .لحريا التعبير مزدوجامف المرسوـ التيريعي تحظر نير معمومات عف هذ  القضاياأ مما يعد انتهاكا   29

  :ماد طٍخ ثبٌزؾوَض ػًٍ اٌغوائُ ؾىىِخَمىَ ثٕشو أو رىىَغ ِىاك رؼزجوهب آٌٌّ َغٓ اٌ -

كؿ مف حرض عمى ارتكاب جـر بواسطا المطبوعات الموزعا  و المبيعا  و المعدة لمبيو "عمى  ف (  )52المادة تنص 
 و المعروضا في المحبلت والتجمعات العاما  و بواسطا اإلعبلنات المعمقا في الطرقات و نتج هذا التحريض مبايرة 

النص بهذا اليكؿ  إطبلؽ إف ".يروعا  في ارتكاب جـر يعاقب بالعقوبا التي تفرض عمى اليريؾ في الجـر المذكور
 إدانا عمى سبيؿ المثاؿكف السمطات السوريا أ يمّ و دوف ح رها بالقضايا الجنائيا طبيعتها  ودوف تحديد هذ  الجرائـ 

الكتَّاب و ال حفييف الذيف يدعوف إلى حريا تكويف الجمعيات بالنسبا لجميو الجماعات السياسيا في سورياأ إذا ما 
الدعوة  ف اعتُقؿ ثـ حوكـ بعض األفراد لعقدهـ اجتماعات سمميا وقيامهـ بطير ذلؾ مف األنيطا حدث في  عقاب هذ  

ال يجوز إدراج  ضمف األفعاؿ  و النياط المدني النياط السياسي السممي إف". اإلجراـ"التي تعتبرها السمطات مف قبيؿ 
 .التي تستوجب المبلحقا 

 :َبد أعٕجُخ شووبد أو ِؤٌٍ كػبَخفٍ ؽبي ٔشو  َغٓاٌ -

ب ػػورة مبايػػرة  و غيػػر "مػػف المرسػػـو التيػػريعي قػػبض  مػػواؿ مػػف يػػركات  و مؤسسػػات  جنبيػػا ( ب)55تحظػػر المػػادة  
  و" الدعايػػا"؛ وال يتضػػمف المرسػػـو    تعريػػؼ لتعبيػػر "الدعايػػا لهػػا ولميػػاريعها عػػف طريػػؽ المطبوعػػات"بهػػدؼ " مبايػػرة
وُيعاقب المخالفوف بالحبس مف ستا  يهر حتػى سػناأ وبطرامػا . األجنبياالمؤسسات   وتحديد لميركات   و  نواعهاتبياف 

ات ػؿ بدولػا  جنبيػا وتقاضػى "فتػنص عمػى عقوبػات  يػد لكػؿ مػف (  )55 مػا المػادة ". تساو  ضعفي المبػالغ المقبوضػا"
ي الحػبس مػف سػػتا أ وهػ"منهػا  و مػف ممثميهػا  و عمبلئهػػا  مػواال  لقػاء الدعايػا لهػػاأ  و لميػاريعها عػف طريػؽ المطبوعػػات

هػػذ  األحكػػاـ تجعػػؿ السػػمطات تتمتػػو  إف لػػؼ ليػػرة سػػوريا  100 لػػؼ ليػػرة سػػوريا إلػػى  50 يػػهر إلػػى سػػنتيف والطرامػػا مػػف 
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بسػػػمطا تقديريػػػػا واسػػػػعا لمقاضػػػػاة  عضػػػػاء جماعػػػػات المجتمػػػػو المػػػػدني المسػػػػتقما التػػػػي تتمقػػػػى تمػػػػويبل  مػػػػف الخػػػػارج لنيػػػػر 
لػى جانػب هػذاأ يحػؽ . ف الوثائؽأ إذا كاف مضمونها ال يمقى قبػوؿ الحكومػاالمطبوعات الدوريا  و التقارير  و غيرها م وا 

ويجػب  ف تتمتػو المنظمػات المدنيػا  55لرئيس الوزراء إلطاء رخ ػا    مطبوعػا إذا خػالؼ  حػد مسػؤوليها  حكػاـ المػادة 
 نيػػطتها المدنيػػا  السػػوريا بحريػػا طمػػب الػػدعـ المػػالي وتمقيػػ  مػػف الخػػارج وفػػؽ معػػايير قانونيػػا واضػػحا بطػػرض ممارسػػا

المبػادئ ( ب)و(  )بفقرتيهػا  55وتنػاقض المػادة . السممياأ بما في ذلؾ جمو المعمومػات ونيػرها فػي مطبوعاتهػا الخا ػا
اإلعػبلف بيػنف حػؽ ومسػؤوليا األفػراد والجماعػات "الرئيسيا التي باتػت تحظػى بقبػوؿ دولػي واسػو النطػاؽأ والمودعػا فػي 

مػػف  13حيػػث تػػنص المػػادة " حقػػوؽ اإلنسػػاف وحرياتػػ  األساسػػيا المعتػػرؼ بهػػا عالميػػا   و جهػػزة المجتمػػو فػػي تعزيػػز وحمايػػا
اإلعػػػبلف عمػػػى  ف لكػػػؿ إنسػػػافأ بمفػػػرد   و بااليػػػتراؾ مػػػو اآلخػػػريفأ الحػػػؽ فػػػي السػػػعي لمح ػػػوؿ عمػػػى المػػػوارد وتمقيهػػػا 

مػف  6يا؛  ما المػادة واستخدامها بهدؼ محدد هو تعزيز وحمايا حقوؽ اإلنساف وحريات  األساسيا عف طريؽ وسائؿ سمم
 :اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػبلف فتػػػػػػػػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ف مػػػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػافأ بمفػػػػػػػػػػػػػػػػػرد   و بااليػػػػػػػػػػػػػػػػػتراؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػو اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػريف

 ف يعرؼأ  و يطمبأ  و يتمقىأ  و يحتفظ بمعمومات عف جميو حقوؽ اإلنساف وحريات  األساسياأ بما في ذلؾ حريا (  )
 .تيػػػػػريعيا  و القضػػػػػائيا  و اإلداريػػػػػاالو ػػػػػوؿ إلػػػػػى معمومػػػػػات عػػػػػف سػػػػػبؿ إحقػػػػػاؽ هػػػػػذ  الحقػػػػػوؽ فػػػػػي الػػػػػنظـ المحميػػػػػاأ ال

 ف ينير  و ينقؿ  و يبث لآلخريف  راء ومعمومات ومعارؼ بينف جميو حقوؽ اإلنساف وحريات  األساسياأ وفقا  لما ( ب)
 .تػػػػػػػػػػػػػػػنص عميػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػكوؾ الدوليػػػػػػػػػػػػػػػا لحقػػػػػػػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػافأ وغيرهػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػػػػػكوؾ الدوليػػػػػػػػػػػػػػػا المناسػػػػػػػػػػػػػػػبا

راعاة جميو حقوؽ اإلنساف وحريات  األساسياأ سػواء فػي القػانوف  و فػي  ف يدرس ويبحث ويكّوف ويعتنؽ  راء  عف م( ج)
 .الممارسا الفعمياأ و ف يوج أ مف خبلؿ هذ  وغيرها مف السبؿ المناسباأ  نظار الجمهور إلى هذ  األمور

 :إلطالػ اٌلٍزىهٌ و اٌَُبٍٍ ٌ لػىِؼبلجخ اٌّطجىػبد اٌزٍ ر -

أ وعمى معاقبا "بوعا تدعو إلى تطيير دستور الدولا بطرؽ غير دستورياكؿ مط"عمى إلطاء رخ ا ( د)56تنص المادة 
العقوبات المن وص عميها في "بػ -وهـ عمى األرجه  احب المطبوعا ومديرها ورئيس تحريرها  -المسؤوليف عنها 
يفاأ وال تنطو  يمكف  ف ييمؿ  فعاال  غير عن" دستوريابطرؽ غير "ومف األهميا مبلحظا  ف تعبير ". القوانيف النافذة

تضمف في واقو األمر  ن  ما مف مطبوعا في سوريا ( ب)56ومف ثـ فإف المادة .   عمى    تحريض عمى العنؼ
 .سوؼ تجرؤ عمى نير مقاالت تدعو إلى تطيير الدستور عمى نحو يطيِّر دور الحزب الحاكـ عمى سبيؿ المثاؿ

 : لبئّخ ِٓ اٌّىاضُغ اٌّؾظىه ٔشوهب  -

 : قائما مف المواضيو المحظور نيرهاأ وهي عمى  29المادة  تنص
 ".قبؿ تبلوتها في جمسا عمنيا " المعمومات المتعمقا باالتهاـ والتحقيؽ في قضايا الجنه والجنايات * 
 ".وقائو دعاوت اإلهانا والقدح والذـ واالفتراء* "
ر  و بدعوت النسب وجميو وقائو الدعوت وقائو المحاكمات السريا وسائر المحاكمات التي تتعمؽ بالطبلؽ  و الهج* "

 ".التي تحظر المحكما  و دوائر التحقيؽ نيرها وتقارير األطباء اليرعييف حوؿ الجرائـ األخبلقيا
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 ".مذكرات مجمس اليعب السريا* "
  المقاالت واألخبار التي تمس األمف الوطني ووحدة المجتمو وكذلؾ التي تتعمؽ بنمف الجيش وسبلمت  وبحركات* "

 ".ومعسكرات  باستثناء التي ت در عف وزارة الدفاع  و التي تمسه هذ  الوزارة بنيرها  وعدد  وتسمح  وتجهيز 
 ".الكتب والرسائؿ والمقاالت والتحقيقات والرسوـ واألخبار التي تتضمف طعنا  بالحياة الخا ا* "

يا بيػػػنف طائفػػػا واسػػػعا مػػػف القضػػػايا والظػػػاهر  ف حظػػػر هػػػذ  المواضػػػيو يسػػػتهدؼ منػػػو    تحقيقػػػات  و تعميقػػػات  ػػػحف
بمػػا فػػي ذلػػؾ المحاكمػػات المنعقػػدة وراء  بػػواب مطمقػػا والقضػػايا المتعمقػػا  -المعروضػػا عمػػى النظػػاـ القضػػائي فػػي سػػوريا 

إلى جانب القضايا المطروحا عمى بساط البحث في مجمس اليعب المنتخبأ وهما مجػاالف  -باإلهانا والقدح والتيهير 
العهػػد "مػػف ( 1)14وتجيػػز المػػادة . نيػػاط الحكػػومي يحػػؽ لمجمهػػور االطػػبلع عمػػى مػػا يػػدور فيهمػػامهمػػاف مػػف مجػػاالت ال

مػػف حضػػور المحاكمػػا كمهػػا  و بعضػػها لػػدواعي "منػػو ال ػػحافا والجمهػػور " الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ المدنيػػا والسياسػػيا
ت حرمػػا الحيػػاة الخا ػػا ألطػػراؼ اآلداب العامػػا  و النظػػاـ العػػاـ  و األمػػف القػػومي فػػي مجتمػػو ديمقراطػػيأ  و لمقتضػػيا

الدعوتأ  و في  دنى الحدود التي تراها المحكما ضروريا حيف يكوف مف ينف العمنيا في بعض الظروؼ االستثنائيا  ف 
غيػػر  ف المرسػػـو يعكػػس المنطػػؽ الػػذ  ينطػػو  عميػػ  هػػذا المعيػػار الػػدوليأ إذ يجعػػؿ حظػػر نيػػر ". تخػؿ بم ػػمحا العدالػػا

 .يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثناءالمعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو القاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة وك
يمكػػف  ف تػػؤد  إلػػى توقيػػؼ المطبوعػػا عػػف ال ػػدور لمػػدة تتػػراوح بػػيف  سػػبوع وسػػتا  29و(  )51و   مخالفػػات لممػػادتيف 
فػػإذا مػػا خالفػػت مطبوعػػا مػػا هػػذ  األحكػػاـ مػػرتيف خػػبلؿ عػػاـ واحػػدأ يجػػوز لػػرئيس الػػوزراء ( . 3)22 يػػهر بحسػػب المػػادة 

العهػد الػدولي الخػاص بػالحقوؽ "مػف ( 3)19وتجيػز المػادة . نػاء  عمػى اقتػراح وزيػر اإلعػبلـإ دار قرار بإلطاء رخ تها ب
فرض قيػود عمػى الحػؽ فػي حريػا التعبيػر ولكػف فػي ظػروؼ محػددة فقػطأ وهػي  ف يكػوف الهػدؼ منهػا " المدنيا والسياسيا

ويجػب ". ا العامػا  و اآلداب العامػاحمايا األمف القػومي  و النظػاـ العػاـ  و ال ػح" و " احتراـ حقوؽ اآلخريف وسمعتهـ"
ومثػؿ هػذ  االسػتثناءات ال تسػر  إال فػي  ضػيؽ الحػدودأ ويقػو ". ضػروريا"و" محػددة بػنص القػانوف" ف تكوف هػذ  القيػود 

 .عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتؽ الدولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبء إثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وجوبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
د مػف ورائهػػا فػػي    ومػف المتعػػارؼ عميػ   ف القيػػود المفروضػا عمػػى حريػا التعبيػػر ينبطػػي  ف تتناسػب مػػو الهػدؼ المنيػػو 

حالا مػف الحػاالتأ و ف التػدخؿ المسػموح بػ  فػي ممارسػا الحػؽ فػي حريػا التعبيػر يجػب تنويمػ  فػي  ضػيؽ الحػدود وعمػى 
وج  التخ يص؛ فالقيود المفروضا بطرض حمايا األمف القوميأ مثبل أ ال ُيسمه بها إال في الحاالت الخطيػرة والمحػددة 

وبالمثػػؿأ فػػإف القيػػود المفروضػػا عمػػى حريػػا التعبيػػر . كر  يهػػدد األمػػا بنكممهػػاالتػػي تنطػػو  عمػػى خطػػر سياسػػي  و عسػػ
ويبػدو  ف الهػدؼ مػف إدراج هػذ  . بهدؼ حمايػا النظػاـ العػاـ يجػب  ف تكػوف هػي األخػرت محػددة ومتناسػبا مػو موجباتهػا

رهػا مػف المطبوعػاتأ المواضيو المحظػورة فػي المرسػوـ التيػريعي هػو فػرض نظػاـ مػف الرقابػا الذاتيػا عمػى ال ػحافا وغي
ويتػػػرؾ . ومنػػػو ال ػػػحفييف والمػػػؤلفيف مػػػف الكتابػػػا عػػػف طائفػػػا واسػػػعا مػػػف القضػػػايا المتعمقػػػا بالسياسػػػا الداخميػػػا واألجنبيػػػا

المرسوـ طائفا مف الم طمحات المبهما ببل    تفسيرأ مما يفته الباب لتنويمها عمى نحو تعسفي مف جانب السمطات؛ 
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تػػاب والمحػػرريف والنايػػريف عبئػػا  مػػف الحيػػؼ  ف ُيفػػرض عمػػيهـأ وهػػو تخمػػيف مػػا عسػػى كمػػا يمقػػي المرسػػـو عمػػى عػػاتؽ الك
ال فقد يواجهوف عقوبات الحػبسأ "األمف القومي"و" وحدة المجتمو"الحكوما  ف تق د  مف وراء م طمحات مف قبيؿ  أ وا 

لمعترؼ بها دوليػا  لمحػؽ فػي وتقضي المعايير ا. والطراماتأ وتوقيؼ مطبوعاتهـ عف ال دورأ  و م ادرتهاأ  و إغبلقها
حريػػا التعبيػػر بػػنف تبػػرر الدولػػا    حظػػر عمػػى مضػػموف المطبوعػػاتأ وذلػػؾ بتبيػػاف موجبػػات فػػرض القيػػودأ وضػػرورتها 

 .لتحقيؽ غرض محدد وميروع في إطار  حد االستثناءات المذكورة

    :ولبثخٌٍ ِزىبًِ ٔظبَ

طباعتها في سوريا لمرقابا مف جانب السمطا التنفيذيا؛  يقضي قانوف المطبوعات بإخضاع كافا المطبوعات التي تجر 
ويوجب عمى دور الطباعا االحتفاظ بسجؿ تدوف في  جميو المؤلفات  و المطبوعات التي تمت طباعتهاأ وتسميـ نسخ 

( ج)2عمى   حاب المطابو في سورياأ وتعرؼ المادة  يضا نيرها لوزارة اإلعبلـ؛ وهذ  القاعدة تسر   قبؿمنها 
كؿ  لا  و جهاز  عد لنقؿ األلفاظ وال ور واليارات واألرقاـ عمى ورؽ  و قماش  و غير ذلؾ مف "طبعا عمى  نها الم

الموادأ وال يدخؿ في هذا التعريؼ الجهاز المعد لمت وير اليمسي واآلالت الكاتبا المستعمما في الدوائر والمحبلت 
 ".راض تجاريا بحتا  و لحفظ النسخ عف الوثائؽالتجاريا والمؤسسات والجهاز الذ  يستعمؿ مف  جؿ  غ

تدوف في  كؿ مرة وبتسمسؿ التاريخ عناويف المؤلفات  و المطبوعات "ويتعيف عمى   حاب المطابو االحتفاظ بسجؿ 
يعرض هذا السجؿ "كما تنص هذ  المادة عمى  ف . 6المادة " المعدة لمنير و سماء   حابها وعدد النسخ المطبوعا منها

ويجب  ف يسمـ  احب المطبعا نسخا  مف كؿ مطبوعا يوـ نيرها . سمطا اإلداريا  و القضائيا عند كؿ طمبعمى ال
 .7كما تنص المادة .لوزارة اإلعبلـأ ويحدد عدد النسخ المطبوعا منها

مف القانوف عمى  ف ُيذكر في كؿ مطبوعا تاريخ الطبو ورقـ السجؿ المتسمسؿ الذ  تحتفظ ب   8تنص المادة  و 
عمى كؿ  نواع المطبوعات والنيرات ال ادرة بنيا طريقا طباعيا كانت وكذلؾ "المطبعاأ مضيفا   ف هذا التدبير ينطبؽ 

ومف يخالؼ  يا  مف هذ  األحكاـ ُيعاَقب بالحبس مف عيرة  ياـ حتى ". عمى الت وير والحفر والرسـ والقطو الموسيقيا
ثـ يطمو القانوف في العقاب ويستخدـ في .  لؼ ليرة سوريا 50ة سوريا و الؼ لير  10ثبلثا  يهرأ وبطراما تتراوح بيف 
و سبلما الببلد إذ يجيز  باألمف اإلخبلؿ تحتو  عمى محددات قانونيا دقيقا مثؿ  معرض ذلؾ تعابير فضفاضا ال

ننها اإلخبلؿ تكرار مخالفات مف ي"لممحاكـ  ف تحكـ بإغبلؽ المطابو  و المكتبات ب ورة مؤقتا  و نهائيا في حاؿ 
 ( . )43المادة " باألمف  و سيادة الببلد وسبلمتها

 :  ؽظو اٌّىاضُغ اٌَُبٍُخاٌزوفُض ػًٍ أٍبً إٌىع ثغُخ 

يحظر المرسـو التيريعي عمى المطبوعات الدوريا المرخ ا باعتبارها مطبوعات غير سياسيا مف نير مقاالت  
 لؼ ليرة  50 لؼ ليرة سوريا و 20ا الحظر بطراما تتراوح بيف أ ويعاقب   حاب المطبوعات التي تخالؼ هذ"سياسيا"

الدينيا عف   والثقافيا   واالجتماعيا   وومف المعموـ استحالا ف ؿ المواضيو االقت اديا ( د)44سوريا وفقا  لممادة 
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رقابا حكوميا يامماأ  وُيَعدُّ هذا الحظر بمثابا. وقت تريد   السياسا وبالتالي تستطيو الحكوما توظيؼ هذ  المادة في 
وينتهؾ المعايير الدوليا لحريا التعبيرأ فالمطبوعات الدوريا غير الممموكا لمدولاأ بما فيها تمؾ التي ت درها الجمعيات 
والنقابات المهنيا وغيرها مف المنظمات غير الحكوميا المستقما في سورياأ يجب  ف تتمتو بالحؽ في نير المعمومات 

 .يقات بينف القضايا السياسيا دوف    تدخؿ مف الحكوماوالتحميبلت والتعم

 : إًٌ ٍىهَب اٌّطجىػبد األعٕجُخ ثّٕغ كفىي اإلػالَىىَو ٌ اٌّطٍك ؾكاٌ

يتعيف عمى موزعي وبائعي المطبوعات الدوريا األجنبيا تسميـ نسخ منها إلى وزارة اإلعبلـ قبؿ توزيعها في السوؽأ 
تبيف  نها تمس "يريعي؛ ويحؽ لموزير  ف يمنو دخوؿ  و تداوؿ هذ  المطبوعات إذا مف المرسـو الت 9تمييا  مو المادة 

 10كما تنص المادة ".السيادة الوطنيا  و تخؿ باألمف  و تتنافى مو اآلداب العاما
المواطنيف  ؽسمطا تقديريا ال تكاد تحدها حدودأ مما يجيز لها تقييد ح وزير اإلعبلـوهذ  العبارات الفضفاضا تمنه 

 . السورييف في االطبلع عمى المعمومات الواردة في المطبوعات األجنبيا

 :ٍَجٍ ػًٍ أٍبً اٌمىُِخ اٌزُُّي اٌ

مف المرسـو التيريعي عمى ضرورة  ف يكوف كؿ مف  احب المطبوعا دوريا ومديرها  19و 18و 16تنص المواد 
أ ال يحؽ لهـ امتبلؾ ال حؼ ات األخرتالقوميف المواطنيف السورييف مورئيس تحريرها عربيا  سوريا أ مما يوحي بنف 

ذا كاف األمر كذلؾ .وغيرها مف المطبوعات الدورياأ  و تولي منا ب رفيعا فيها وهو  مر يتوجب إيضاح  ب ورة  -وا 
ف م( 1)2يمثؿ انتهاكا   ارخا  لممادة  الفإف استثناء األقميات القوميا أ وهـ ليسوا عربا  مف الناحيا العرقياأ -ممحا 

نما  يضا  " العهد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنيا والسياسيا" مف هذا العهدأ التي ترسي حؽ الناس  26ممادة لفحسبأ وا 
لى جانب هذاأ فإف المرسوـ التيريعي ال يوضه ما إذا كاف . جميعا  في التمتو بالحمايا  ماـ القانوف عمى قدـ المساواة وا 

دوريا وغيرها مف المواد بمطا غير المطا العربيا أ عمما  بنف االلتزامات الواقعا باإلمكاف إ دار ال حؼ والمطبوعات ال
مف العهد الدولي المذكور تستوجب منه حقوؽ محددة لؤلقمياتأ مف بينها حقها  27عمى عاتؽ سوريا بموجب المادة 

 .في استخداـ لطتها

 :ِٕغ اٌّؼزمٍُٓ اٌَُبٍُُٓ ِٓ اِزالن أو إكاهح اٌّطجىػبد 

 ف يكوف  احب    مطبوعا دوريا قد سبؽ  ف ُحكـ عمي  بجـر يائف  و طرد مف وظيفت أ  و جرد  16المادة  تحظر 
ومثؿ هذا الوضو قد  ؿ إلي  المئاتأ بؿ ربما اآلالؼأ مف النايطيف السياسييف السممييف . مف حقوق  المدنيا والسياسيا

ير مف الحاالتأ بعد  ف  دانتهـ محكما  مف الدولا بتهـ في سورياأ الذيف زج بهـ في السجوفأ لفترات طويما في كث
جنائيا مبهما ال ياغا؛ وهي محكما غير دستوريا تق ر إجراءاتها وممارساتها عف الوفاء بالمعايير الدوليا لممحاكما 

عمى وقد درجت هذ  المحكماأ عند إ دار  حكامها . العادلاأ وال يجوز الطعف في  حكامها  ماـ محكما  عمى درجا
عير   والنيطاء السياسييفأ عمى فرض عقوبا قانونيا إضافيا عميهـأ وهي تجريدهـ مف حقوقهـ المدنيا لمدة سبو 
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مف ينن أ في واقو األمرأ  ف يحظر عمى  16وتطبيؽ المادة . سنواتأ بعد انقضاء مدة عقوبا السجف المفروضا عميهـ
مف المطبوعات الدورياأ  و تولي منا ب رئيسيا فيهاأ مثؿ  السجناء السياسييف السابقيف امتبلؾ ال حؼ  و غيرها

 .المديريف ورؤساء التحرير
 : ّطجىػخإكاهح اٌ وأٍّىُخ ٌ إكاهَخ شووط و ِؼبَُو

يق ر المرسوـ التيريعي ممكيا ال حؼ والمطبوعات الدوريا عمى المواطنيف العرب السورييف  و مف في حكمهـ منذ 
 ف يكوف  احب المطبوعا الدوريا قد  تـ الخامسا والعيريف مف عمر أ و ف يكوف   كثر مف خمس سنواتأ كما ييترط

المادة ) 2001 يموؿ /سبتمبر 22حائزا  يهادة جامعيا  و مالكا  لرخ ا مطبوعا دوريا في تاريخ نير المرسوـأ    
كوف مدير المطبوعا كما يحدد المرسـو مؤهبلت مدير  المطبوعات الدوريا ورؤساء تحريرهاأ وييترط  ف ي(. 16

الدوريا حائزا  إجازة جامعيا  و حامبل  بطاقا  حفيا  ادرة عف الوزارة باالستناد إلى كتاب م دؽ مف اتحاد ال حفييف 
؛  ما رئيس التحرير فيجب  ف يكوف حائزا  إجازة (18المادة )يثبت ممارست  لمهنا ال حافا منذ  كثر مف ست سنوات 

افا منذ  كثر مف عير سنواتأ  و عمؿ رئيسا  لتحرير مطبوعا دوريا  ادرة حيف نير جامعياأ  و مارس مهنا ال ح
 (.19المادة ) 2001 يموؿ /سبتمبر 22المرسوـ التيريعيأ    في 

 :اٌؾك اٌّطٍك ٌوئٌُ ِغٌٍ اٌىىهاء ثوفض روفُض اٌّطجىػخ

بوعات الدورياأ بما في ذلؾ تمؾ يخوؿ المرسـو التيريعي لرئيس الوزراء سمطا منه الرخص لم حؼ وغيرها مف المط
رفض منه الرخ ا ألسباب تتعمؽ "رئيس الوزراء حؽ (  )12وتمنه المادة ". األحزاب السياسيا المرخ ا"ال ادرة عف 

بنف ثما ( ب)12وتوحي المادة ". الم محا العاما"؛ ويخمو المرسـو التيريعي مف    تعريؼ لتعبير "بالم محا العاما
بالتعميمات المتعمقا "تتعمؽ بالترخيص لم حؼ السياسيا اليوميا؛ إذ تنص عمى ضرورة تقيدها  يروطا  خا ا إضافيا

 ".بإعداد الجريدة وموا فاتها والمحرريف والمراسميف وااليتراؾ بوكاالت األنباء التي تحدد بقرار ي در عف الوزير
يا واالتحادات والنقابات المهنياأ ولو  ف وُتستثنى مف  حكاـ منه الترخيص المطبوعات ال ادرة عف المنظمات اليعب

المرسوـ التيريعي ال يذكر ما إذا كاف يجوز لممنظمات غير الحكوميا السوريا إ دار المجبلت  و غيرها مف 
ينص المرسوـ  و.المطبوعات الدوريا؛ وال بد مف السماح لهذ  المنظمات بنير مطبوعاتها بحريا ودوف    قيود

  مطبوعا دوريا ت در ببل ترخيص عمى الفور بنمر مف الجها اإلدارياأ ومعاقبا كؿ مف التيريعي عمى م ادرة  
المسؤوؿ عف طباعتها بالحبس مف عيرة  ياـ حتى ثبلثا  يهرأ   احب المطبوعا ومديرها المسؤوؿ ورئيس تحريرها و

 .44كما تنص المادة . ف لؼ ليرة سوريا  و بإحدت هاتيف العقوبتي 50 الؼ ليرة سوريا حتى  10وبالطراما مف 

  :ػلَ لبٔىُٔخ رغُُو اٌّبٌه أو اٌّلَو أو هئٌُ اٌزؾوَو إال ثؼل ِىافمخ وىاهح اإلػالَ 

يجب عمى جميو المطبوعات الدوريا الح وؿ عمى موافقا مف وزارة اإلعبلـ قبؿ تطيير  احب المطبوعا  و مديرها  و 
قبؿ إجراء    تبديؿ يتعمؽ بمدير المطبوعا : "عمى ما يمي ( )20حيث تنص المادة . رئيس تحريرها ب ورة قانونيا

الدوريا  و  احبها  و رئيس تحريرها يقدـ بذلؾ ت ريه لمجها اإلداريا ويعتبر هذا التبديؿ مؤقتا  ولمدة ال تتجاوز ثبلثا 
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( ب)20 ما المادة . " يهر منذ اليـو الذ  يقدـ في  الت ريه ويكتسب ال فا القانونيا عند موافقا هذ  الجها عمى ذلؾ
فتمنه مف رفض طمب  الحؽ في االعتراض عمى قرار الرفض  ماـ محكما البدايا في المنطقا التي ت در فيها 

 .  المطبوعا

 :اٌضىاثظ اٌؾىىُِخ ػًٍ اٌظؾفُُٓ 

 ييترط المرسوـ التيريعي  ف يكوف ال حفيوف العامموف في وسائؿ اإلعبلـ أ بما في ذلؾ الباحثوف والمترجموف
العامموف في مجاؿ اإلعبلـأ مسجميف في اتحاد ال حفييف لكي يتمكنوا مف الح وؿ عمى بطاقا  حفيا يمنحها وزير 

وال يجوز  ف تكوف حريا ممارسا العمؿ ال حفي مرهونا (. 28و 27المادتاف )اإلعبلـأ  الحا لمدة سنا واحدة 
أ  وال أ يتنافى مو حؽ كؿ إنساف في حريا التعبير بانضماـ ال حفي إلى اتحاد ال حفييف السور ؛ فمثؿ هذا اليرط

العهد الدولي الخاص "مف ( 2)19عف نفس أ سواء  كاف ذلؾ التعبير يفهيا   ـ كتابيا   ـ مطبوعا أ مثمما تقضي ب  المادة 
يف السورييفأ وثانيا أ فإف ال حفييف والباحثيف والمترجم. مف الدستور السور  38و المادة  "بالحقوؽ المدنيا والسياسيا

وغيرهـ مف العامميف في مهف ذات  ما بال حافا والمطبوعاتأ ينبطي  ف يتمتعوا بحريا تنظيـ الهيئات المهنيا 
 .مف العهد الدولي المذكور( 1)22الخا ا بهـ تمييا  مو الحؽ في حريا تكويف الجمعيات الذ  تكرس  المادة 

 :ثبٌٕظبَ األٍبٍٍ ٌإلماػخاٌقبص  1951\1\17ربهَـ  68اٌمبٔىْ هلُ رؼلًَ * 

اإلعػبلـ فبعػد مضػي قرابػا العػاـ عمػى السػماح اعتمدت الحكوما السػوريا سياسػا التػدرج فػي إلطػاء احتكػار الدولػا لوسػائؿ 
 2002/ 4/2تاريخ ب 10 در المرسوـ التيريعي رقـ  .2001بالمطبوعات الخا ا وفؽ قانوف المطبوعات الجديد عاـ 

استثنى مف خبللها اإلذاعات الخا ػا و التجاريػا مػف قػرار ح ػر  1951لعاـ  68نوف رقـ القا إلىمادة   ضاؼو الذ  
 1951لعاـ  68مف القانوف  1وفؽ المادة  و العسكريا بالجهات الحكوميا( الراديو ) حؽ استخداـ موجات البث الهوائي 

  :تنص عمى  68مف القانوف رقـ  2حيث   بحت المادة 

البػػرامج اعػػات المسػموعا التجاريػػا والخا ػػا والتػي تقت ػػر عمػػى بػرامج الموسػػيقى و ذاإلتسػتثنى مػػف هػذا الح ػػر  .  
وي ػدر قػرار التػرخيص لهػذ  اإلذاعػات  68مف القانوف رقػـ  8الطنائيا واإلعبلناتأ يريطا التقيد بنحكاـ المادة 

 .مف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير اإلعبلـ
مػػس الػػوزراء بنػػاء عمػػى اقتػػراح وزيػػر اإلعػػبلـ قواعػػد مػػنه التػػراخيص تحػػدد بقػػرار تنظيمػػي ي ػػدر عػػف رئػػيس مج . ب

 .وطها باإلضافا إلى يروط ممارستها لمهامها وعممهار لئلذاعات التجاريا الخا ا و  ولها وي

ٚثٙنا رىْٛ اٌؾىِٛخ اٌَٛه٠خ لل أٌغذ اؽزىبه٘ب فمٜ ٌألغبٟٔ ٚ ١ٌٍٍّٛمٝ ٚ ٌإلػالٔبد اٌزغبه٠الخ ٚ ٌٍجالواِظ اٌزوف١ٙ١الخ ٚ 

ثم١ذ رؾزىو وً ِبػلا مٌه ٚ ال رجلٚا ٕ٘بن أٞ ثبكهح ٔؾٛ رغ١١و ٘نا اٌٛالالغ ؽزالٝ  اٌجواِظ االعزّبػ١خ اٌقف١فخ ٚثواط ٚاأل

 . ٌؾظخ ئٕلاه ٘نا اٌزمو٠و

  :1990\1\14ربهَـ  1لبٔىْ ارؾبك اٌظؾفُُٓ هلُ * 
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و عمػى الػرغـ مػف  -   مبالطػادوف -ربما يكوف هذا القانوف هو مف  سؤ قوانيف نقابات ال حفييف فػي العػالـ  جمػو 
إال  ف الفتػرة السػابقا يػهدت  -حتػى مػف قبػؿ ال ػحفييف  نفسػهـ  -ندرة تنػاوؿ هػذا القػانوف عمػى ال ػعيد اإلعبلمػي 

مبػػػادرة نوعيػػػا مػػػف قبػػػؿ بعػػػض  عضػػػاء المكتػػػب التنفيػػػذ  الحػػػالي التحػػػاد ال ػػػحفييف تجمػػػت فػػػي تيػػػكيؿ لجنػػػا مػػػف 
تحويػؿ االتحػػاد إلػى نقابػا مهنيػا حقيقيػا تعمػػؿ انوف جديػد يعمػؿ عمػى ال ػحفييف و القػانونييف بهػدؼ وضػو مسػودة قػػ

و لكف عمى الرغـ مف , عمى تطوير مهنا ال حافا و حمايتها و الدفاع عف م اله ال حفييف عمى األسس النقابيا
هػذا  االقتراحات و التعديبلت منذ  يػهر طويمػا  ال  نػ  حتػى لحظػا إ ػدار تانتهاء هذ  المجنا مف  عمالها و وضع

التقرير لـ يطر     تعديؿ عمى القانوف و لـ نتمكف مػف معرفػا م ػير التعػديبلت المنتظػرة و إلػى  ف يػتـ تعػديؿ هػذا 
 :القانوف فان  سيبقى بامتياز مف  سؤ القوانيف نظرا لؤلسباب اآلتيا

 

 :عدم االعتراف بالصحفي العامل بالصحافة الخاصة 

    لعػػػاـ ( 58)التيػػػريعي رقػػػـ  المرسػػػوـ فبقػػػيؾ  ػػػحافا خا ػػػا فػػػي سػػػوريا عنػػػدما انيػػػد اتحػػػاد ال ػػػحفييف لػػػـ يكػػػف هنػػػا
و لـ يػنص المرسػـو ولا فقط مؤسسات الد يح ر حؽ االنتساب إلى االتحاد بال حفييف العامميف في بعضالذ  5974

ار قائمػا إلػى مػا يػزاؿ العمػؿ بهػذا المعيػبنػاء عميػ  و عمى إلطاء هذا المرسـو 5991في عاـ التيريعي الذ   حدث االتحاد 
يومنا هذا عمى الرغـ مف وجود عيرات ال حؼ الخا ا تضـ ربما مئات مف ال حفييف الذيف ال يستطيعوف االنضماـ 

ولػػيس لهػػـ الحػػؽ كػػاممي الحقػػوؽ و األهميػػا  عضػػاء عػػامميف  إال كميػػاركيف و ال يحػػؽ لهػػـ  ف يكونػػوا إلػػى هػػذا االتحػػاد
فيػػ   عضػػاء المكتػػب التنفيػػذ  التحػػاد ال ػػحفييف السػػوريف بوجػػود  قػػريفػػي الوقػػت الػػذ  . بتيػػكيؿ نقابػػات خا ػػا مسػػتقما

عضػػػو عامػػػؿ فػػػي االتحػػػاد يحػػػؽ لهػػػـ ممارسػػػا كافػػػا الحقػػػوؽ فػػػي التريػػػيه واالنتخػػػاب وعضػػػويا الهيئػػػات والمجػػػاف  361
 وهػػػـ ليسػػػوا  ػػػحفييف ولػػػـ يمارسػػػوا مهنػػػا...." تقاعػػػدأ عػػػبلجأ معونػػػا وفػػػاة"ال ػػػحفيا واالسػػػتفادة مػػػف جميػػػو االمتيػػػازات 

 . ال حافا في    يـو مف األياـ

 :فٍ األهلاف و اٌظالؽُبد ٌٍؾية اٌؾبوُ " رجؼُخ ربِخ"

عادة ما تسعى السػمطا التنفيذيػا لمسػيطرة عمػى النقابػات المهنيػا و ذلػؾ مػف خػبلؿ قػوانيف اإلعػبلـ و المطبوعػات و وزارة 
ف خػبلؿ تنظيمهػا النقػابي و قػوانيف مزاولػا المهنػا فػي اإلعبلـ و التعميمات اإلداريا إال ان  دائما تقؼ النقابات المستقما م

وج  السمطا التنفيذيا و تجاب  هذ  المحاوالت ضمانا الستقبلؿ مهنا ال حافا و مف اجؿ الػدفاع عػف حقػوؽ ال ػحفييف 
اد إال انػػ  فػػي سػػوريا تػػـ تيػػكيؿ النقابػػات المهنيػػا بيػػكؿ تكػػوف فيػػ  منظمػػات رديفػػا لمحػػزب الحػػاكـ  وعميػػ  يعػػد قػػانوف اتحػػ

ال ػػحفييف السػػورييف واحػػدا مػػف  كثػػر القػػوانيف فػػي العػػالـ التػػي تكػػرس تبعيػػا نقابػػا ال ػػحافييف إلػػى الحػػزب الحػػاكـ و إلػػى 
الحكوما بحيػث يحولهػا مػف نقابػا مهنيػا مسػتقما إلػى جهػاز إدار  تػوجيهي تعبػو  فقػد جػاء تعريػؼ اتحػاد ال ػحفييف فػي 

اتحػاد ال ػحفييف تنظػيـ نقػابي مهنػي يػؤمف بنهػداؼ األمػا العربيػا  "مف القانوف ليؤكد ذلؾ حيث نػص عمػى  ف  3المادة 
". في الوحدة والحريا و االيتراكيا ممتـز بالعمؿ عمػى تحقيقهػا وفػؽ مقػررات حػزب البعػث العربػي االيػتراكي و توجيهاتػ  

ترط عمػػػى حتػػػى جػػػاءت  هػػػداؼ االتحػػػاد متطابقػػػا مػػػو  هػػػداؼ الحػػػزب الحػػػاكـ فػػػي الوحػػػدة و الحريػػػا و االيػػػتراكيا و ايػػػ
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بهػذ  األهػداؼ تحديػدا وقػد  لػـز االتحػاد نفسػ  فػي المػادة الرابعػا عمػى " يػؤمف"ال حفي كػي يكػوف عضػوا فػي االتحػاد  ف 
بناء إعبلـ عربي قػومي واع يعػزز " العمؿ بالتعاوف مو الجهات الرسميا و اليعبيا و المهنيا عمى تحقيؽ هذ  األهداؼ 

. و يسػاهـ فػي الكفػاح مػف  جػؿ تحقيػؽ  هػدافها فػي الوحػدة و الحريػا و االيػتراكيا  ناء األمػا العربيػابروابط األخوة بيف  
في فمسطيف المحتما وفضػه ( الكياف ال هيوني)ويدعـ نضالها في مواجها االمبرياليا و ال هيونيا وقاعدتها العن ريا 

 (.5\4مادة .")جميو القوت المتعامما معها

وهػي  مػور .... ت و إقامػا المػؤتمرات والنػدوات والمهرجانػات والمحاضػرات وجاء في  ػبلحيات االتحػاد عقػد االجتماعػا
كيػػرط  5فػػي فقرتهػػا  5هػػو مػػا تطمبػػ  المػػادة   عاديػػا وتكػػاد تكػػوف روتينيػػا فػػي جميػػو النقابػػات إال  ف األمػػر الطيػػر عػػاد

قيػادة القطريػا لحػزب بالتنسيؽ مو المكتب المختص في ال" إلقاما هذ  الفعاليات حيث ايترطت  ف تكوف هذ  النياطات 
بمػا يػوحي  ف    نيػاط  و فعاليػا لبلتحػاد يجػب  ف تػتـ بالتنسػيؽ مػو القيػادة القطريػا لحػزب ". البعث العربي االيػتراكي 

 (.دور اإلعبلـ في التوعيا مف إخطار فنر الحقؿ) البعث حتى لو كانت ندوة عف 

ء اتحػادات مسػتقما متعػددة  خػرت بحيػث ن ػت عمػى  ف مف القانوف لتحـر ال حافييف مف إمكانيا إنيا 2وجاءت المادة 
 ..."يؤلؼ ال حافيوف في الجمهوريا العربيا السوريا تنظيما نقابيا مهنيا واحدا يسمى اتحاد ال حفييف "

ويبػػدو  ف واضػػعي القػػانوف وقعػػوا فػػي حيػػرة تتعمػػؽ بجعػػؿ هػػذا االتحػػاد ييػػب  بيػػكؿ مػػف األيػػكاؿ النقابػػا المهنيػػا إال  نهػػـ 
ؿ فػػي وضػػو كممػػا نقيػػب فػػي مػػتف مػػواد قػػانوف اتحػػاد ال ػػحفييف إال  نهػػـ لػػـ يطفمػػوا عػػف التػػذكير بػػنف المق ػػود وجػػدوا الحػػ

ومػػف المفارقػػا  يضػػا  نهػػـ فػػي نفػػس المػػادة اخرجػػوا مػػف تعريػػؼ ال ػػحفي كػػؿ مػػف ( 5المػػادة )بالنقيػػب هػػو رئػػيس االتحػػاد
حريػػػرأ سػػػكرتير التحريػػػرأ المحػػػررأ المنػػػدوب رئػػػيس التحريػػػرأ نائػػػب رئػػػيس التحريػػػرأ مػػػدير التحريػػػرأ معػػػاوف مػػػدير الت)

سنا فاعترفوا بهـ ك حفييف بنػاء عمػى كتػاب اتحػاد ال ػحفييف  56إال  نهـ ما لبثوا  ف انتبهوا لذلؾ بعد قرابا ( ال حفي
 .  حفيا إلى يومنا هذا" المخبر"ولكنهـ بنفس الوقت   روا عمى اعتبار ( 2115-52-55تاريخ  477)رقـ 

 :ئُخ ٌىىَو اإلػالَ و هئٌُ ِغٌٍ اٌىىهاءطالؽُبد اٍزضٕب  

يفته القانوف الباب لتدخؿ كؿ مف وزير اإلعبلـ ورئيس مجمس الوزراء ويعطيهـ  بلحيات استثنائيا ت ؿ إلػى حػد حػؿ 
اتحػػاد ال ػػحافييف فباإلضػػافا إلػػى اعتبػػار تنظػػيـ وتسػػجيؿ المراسػػميف ال ػػحفييف هػػو حػػؽ مػػف حقػػوؽ وزيػػر اإلعػػبلـ وحػػد  

الػذ  يخػتص بفػػرض  57فػاف وزيػر اإلعػبلـ  يضػا هػو مػف يؤلػؼ بقػرار منػ  مجمػس التنديػب حسػب المػادة دوف االتحػادأ 
 ( ب) 54العقوبات اليديدة عمى ال حفييف والتي ت ؿ إلى اليطب النهائي مف جداوؿ االتحاد بحسب المادة 

لمعمؿ في االتحاد بحسػب المػادة كما  عطى القانوف لوزير اإلعبلـ حؽ ندب عدد مف العامميف في المؤسسات اإلعبلميا 
74  
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 عطى القانوف المكتب التنفيذ  الحؽ في اقتراح تفرغ اثنيف مف  عضائ  عمػى األكثػر لمعمػؿ فػي االتحػاد و حقيقػا األمػر 
 ف المكتب التنفيذ  التحاد ال حفييف المنتخب ال يممؾ سوت االقتراح و بالمقابؿ فاف وزير اإلعبلـ هو مف يتحكـ وحد  

 .قتراح التفرغ و بإ دار قرار التفرغ بقبوؿ ا

كمػػا  ف وزيػػر اإلعػػبلـ هػػو مػػف ي ػػدر و ي ػػادؽ عمػػى المػػوائه التنفيذيػػا لقػػانوف االتحػػاد مثػػؿ النظػػاـ الػػداخمي لبلتحػػاد و 
 .... النظاـ المالي والنظاـ الداخمي ل ندوؽ تقاعد ال حفييف و 

تحػاد ال ػحافييف و التػي مػف الممكػف  ف تعطيػ  إمكانيػا تيكؿ عادة الهبػات و التبرعػات و الو ػايا الم ػدر الرئيسػي ال
لتطػوير عمػػؿ ال ػػحافييف و زيػادة مكتسػػباتهـ و عمػػى الػرغـ مػػف سػػماح القػػانوف لبلتحػاد مػػف قبػػوؿ هػذا النػػوع الحيػػو  مػػف 

 (.5) 65الموارد إال ان  ايترط موافقا رئيس مجمس الوزراء عميها بحسب المادة 

 :َ واٌّغٌٍ و اٌّىزت وِىبرت اٌفووع ؽك ِغٌٍ اٌىىهاء ؽً اٌّؤرّو اٌؼب

تعتبػػر اسػػتقبلليا الهيئػػات النقابيػػا و ح ػػػانا هيئاتهػػا المنتخبػػا مػػف تػػدخؿ وسػػػيطرة السػػمطا التنفيذيػػا الضػػمانا األساسػػػيا  
حػػدت  هػػـ المعػػايير الدوليػػا _ والتػػي تكفمهػػا عػػادة الدسػػاتير والقػػوانيف الوطنيػػا والمعاهػػدات الدوليػػا_ لحريػػا هػػذ  النقابػػات وا 
مدت تطور المجتمو المدني ولمدت ديمقراطيا  نظما الحكـ وقد جاء الف ؿ الثاني مف الباب الثالث مف النظاـ الداخمي ل

الحػؽ لمجمػس الػوزراء  513التحاد ال حفييف لييكؿ  فعا لكؿ تمػؾ القػيـ الحضػاريا والديمقراطيػا حيػث  عطػت المػادة 
وز بقرار مػف مجمػس الػوزراء حػؿ المػؤتمر العػاـ  و مجمػس االتحػاد يج: "حؿ كؿ  و    هيئا مف هيئات االتحاد المنتخبا

 و مكتبػػ  فػػي حالػػا انحػػراؼ    منهػػا عػػف مهامهػػا و هػػدافها ويكػػوف القػػرار غيػػر قابػػؿ لػػي طريػػؽ مػػف طػػرؽ المراجعػػا  و 
 ."   الطعف

كتػب جديػديف لتعطي رئيس مجمس الوزراء  بلحيات رئيس االتحاد فػي الػدعوة النتخػاب مجمػس وم 514وجاءت المادة 
واف تعذر ذلؾ يستطيو رئيس مجمس الوزراء  ف يحؿ محؿ المؤتمر العاـ لم حفييف ومحؿ مجمس االتحاد ويعيف مكتػب 

 .المكتب والمجمس  تمؤقت لبلتحاد يمارس اخت ا ا

 

 

 :فٍ اٌؼضىَخ و اٌزَغًُ وِياوٌخ اٌّهٕخ " رُُّي و رؾىُ"

ل ػحفييف الحػؽ لمعػامميف فػي    وسػيما إعبلميػا تابعػا لحػزب البعػث مػف النظػاـ الػداخمي التحػاد ا( ج)51 عطت المادة 
العربي االيتراكي  و المنظمات اليعبيا الحؽ في التسجيؿ بجدوؿ ال حفييف المياركيف بينما منعت  عػف بػاقي األحػزاب 
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المنظمػػات  السياسػػيا حتػػى المتحػػالؼ منهػػا مػػو حػػزب البعػػث فػػي الجبهػػا الوطنيػػا التقدميػػا كمػػا منعتػػ  عػػف العػػامميف فػػي
 .المستقما 

ضمف يروط العضويا في االتحاد و يروط مزاولػا المهنػا  ف يكػوف ال ػحفي عربيػا سػوريا  و مػف  58و 6تنص المواد 
الوسػػػيما "مػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي عمػػػى  ف  4كمػػػا تػػػنص المػػػادة . 5948فػػػي حكمهػػػـ مػػػف البلجئػػػيف الفمسػػػطينييف منػػػذ عػػػاـ 

 "الخ... حفي العربي الممتـز ال: األساسيا لنياط االتحاد وفعاليت  هي

إال إف هػذ  المػػواد تيػكؿ انتهاكػػا _ واف كػػاف واقػو الحػػاؿ مخالفػا لػػذلؾ _  السػوريا ات القوميػػاممػا يػػوحي بػنف  فػػراد األقميػ 
العهػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ المدنيػػا "مػػف ( 5)2لممػػادة لحقػػوؽ األقميػػات القوميػػا السػػوريا وفقػػا ( لفظيػػا)حتػػى واف كػػاف 

نما  يضا  المادة  "والسياسيا مف هذا العهدأ التي ترسي حؽ الناس جميعا  في التمتو بالحمايػا  مػاـ القػانوف  26فحسبأ وا 
  .عمى قدـ المساواة

عمى عدـ قبوؿ عضويا مف كاف محكـو بجنايا  و مف كاف معزوؿ  و مطرود مف وظائؼ الدولا ( 6()3)6تنص المادة 
ومثػؿ مػف إحػدت هػذ  الجهػات لسػبب مػاس بػنمف الدولػا  و يػرؼ الوظيفػا   و إحدت جهات القطػاع العػاـ  و غيػر مسػرح

فػػػي سػػػورياأ الػػػذيف زج بهػػػـ فػػػي  سػػػممييفالمئػػػاتأ بػػػؿ ربمػػػا اآلالؼأ مػػػف النايػػػطيف السياسػػػييف ال ييػػػمؿهػػػذا الوضػػػو قػػػد 
غا؛ وهػي السجوفأ لفتػرات طويمػا فػي كثيػر مػف الحػاالتأ بعػد  ف  دانػتهـ محكمػا  مػف الدولػا بػتهـ جنائيػا مبهمػا ال ػيا

تق ر إجراءاتها وممارسػاتها عػف الوفػاء بالمعػايير الدوليػا لممحاكمػا العادلػاأ وال يجػوز الطعػف فػي  غير دستوريامحكما 
وقد درجت هذ  المحكماأ عند إ دار  حكامها عمى النيطاء السياسييفأ عمػى فػرض .  حكامها  ماـ محكما  عمى درجا

عيػػر سػػنواتأ بعػػد انقضػػاء مػػدة عقوبػػا سػػبو  و مػػف حقػػوقهـ المدنيػػا لمػػدة  عقوبػػا قانونيػػا إضػػافيا عمػػيهـأ وهػػي تجريػػدهـ
وتطبيػػؽ المػػادة  باإلضػػافا إلػػى العديػد  يضػػا ممػػف عزلػػوا  و طػػردوا مػف وظػػائفهـ لػػنفس األسػػباب.السػجف المفروضػػا عمػػيهـ

الكثيػػر مػػنهـ  ف يخػػرج هػػذ  اليػػريحا الواسػػعا مػػف حػػؽ االنتسػػاب إلػػى اتحػػاد ال ػػحفييف مػػو العمػػـ  ف  مػػف يػػنن  (6()3)6
 .يزاوؿ مهنا ال حافا فعميا 

عمى عدـ قبوؿ انتسػاب األيػخاص المعينػيف لػدت الجهػات العامػا بمهنػا  و عمػؿ ال عبلقػا لهمػا ( 7)6كما تنص المادة 
بال حافا وهذ  المادة  يضا تخرج يريحا واسعا مف ال حفييف الفعميف الذيف يعمموف بمهػف  خػرت لػدت جهػات عموميػا 

ثاؿ ال يستطيو المػدرس  و المهنػدس بينمػا يسػتطيو المػدرس  و المهنػدس الػذ  يعمػؿ فػي القطػاع الخػاص فعمى سبيؿ الم
 .  ف ينتسب إلى االتحاد واف اعتماد مبد  العمؿ لدت جها عاما ينطو  عمى تمييز غير مفهوـ

قاعػد وفػؽ قػانوف تقاعػد عاـ عنػد تسػجيم  فػي االتحػاد مػف التمتػو بحقػوؽ الت 45ال حفي الذ  تجاوز ( 5)6تحـر المادة 
تتعمػػؽ بمػدت إسػػهام  فػػي دفػػو ايػػتراكات فػػي  ػػندوؽ التقاعػػد إال  ف _ عمػػى األغمػػب_ال ػحفييف وذلػػؾ العتبػػارات ماليػػا 

قانوف  ندوؽ التقاعد ينص عمى حؽ ال حفي في طمب التقاعد في حاؿ تجاوزت  مدة عمم  في ال حافا و عضويت  
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مف التمتو بحقوؽ التقاعد عمى  ساس  45نجد ما يمنو ال حفي الذ  تجاوز عاـ وعمى هذا األساس ال  21في االتحاد 
 .مدة الخدما وليس عمى  ساس العمر عند التسجيؿ

منػ  مبػد  المجػوء إلػى القضػاء فػي حػاؿ رفػض طمػب التسػجيؿ إال انػ  عػاد فػي  8عمى الرغـ مف قبػوؿ القػانوف فػي المػادة 
واجتاز _ التي ت ؿ في بعض األحياف إلى  ربو سنوات_ترة التمريف وسمب هذا الحؽ لممتمرف الذ   مضى ف 52المادة 

حؽ رفض طمبػ   52مف المادة ( ب)اختبار التمريف بنجاح هذا الحؽ في حاؿ طمب تثبيت عضويت  حيث  عطت الفقرة 
تحػاد هذا بقرار مبـر مف مكتب االتحاد دوف  ف يكوف ل     حقوؽ فػي االعتػراض عمػى هػذا القػرار ممػا يجعػؿ مكتػب اال

يتحكـ بيكؿ مطمؽ في اختيار األعضاء العامميف في  والذ  يعود لهـ وحدهـ حؽ المياركا في الجمعيا العموميػا وحػؽ 
 .الترييه واالنتخاب

قد ايػترطت قبػوؿ المكتػب بالجهػا ال ػحفيا التػي يختارهػا المتمػرف لمتمػرف فيهػا و يضػا  51هذا باإلضافا إلى  ف المادة  
 . و المراجعا دوف الحؽ في االعتراض

لمزاولا مهنا ال حافا  ف يكوف ال حفي مسجؿ في احد جػداوؿ االتحػاد     ف يكػوف  ػحفيا عػامبل  58تيترط المادة 
 . و متمرنا  و ميتركا وبالتالي ال يحؽ لمف ليس مسجؿ في احد جداوؿ االتحاد مزاولا مهنا ال حافا 

 (:إٌمُت)طالؽُبد رؼطٍُُخ ٌوئٌُ االرؾبك 

واسعا لرئيس االتحاد تجعم  قادرا عمى تعطيؿ قرارات المػؤتمر العػاـ _ تعطيميا_نوف رئيس االتحاد  بلحيات يعطي القا
وقػػرارات مجمػػس االتحػػاد ومكتػػب االتحػػاد وكػػذلؾ تعطيػػؿ االنتخابػػات عػػف طريػػؽ االمتنػػاع عػػف إ ػػدار هػػذ  القػػرارات  و 

 :داـ رئيس االتحاد هذ  ال بلحياتالدعوة إلى االجتماعات دوف  ف يبيف طريقا الت رؼ في حاؿ استخ

 ي در النقيب قرارات المؤتمر ويتابو تنفيذها مف خبلؿ المجمس والمكتب ( : ب) 25المادة 

 يجتمو المؤتمر بدعوة مف النقيب ( :   ) 22المادة 

 ي در النقيب قرارات المجمس ويتابو تنفيذها مف خبلؿ المكتب  ( : ب) 26المادة 

 مو المجمس بدعوة مف النقيب  يجت( :   ) 27المادة 

 يدعو النقيب المكتب لبلجتماعات وير سها  ( :   ) 34المادة 

يدعو النقيب الوحدات ال حفيا في كؿ فرع النتخاب ممثميهػا إلػى المػؤتمر العػاـ فػي المواعيػد التػي يحػددها :  45المادة 
 .المكتب

 الخ ....ديدعو النقيب المؤتمر العاـ إلى االنعقا( :   )  44المادة 
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 الخ .... يدعو النقيب  عضاء مجمس االتحاد لبلجتماع : 45المادة 

 

 :اٌّؤٍَخ اٌؼبِخ ٌٍطجبػخ"اٌمبضٍ ثئؽلاس  2008ٌٍؼبَ  15اٌّوٍىَ اٌزشوَؼٍ هلُ   -*

و اكثر ما يثير القمؽ في هذا المرسـو ان  يجعؿ عمميا  5/7/2118التيريعي نافذا منذ تاريخ المرسـو هذا    به
تحدث في : " من  عمى  2ا ال حؼ الحكوميا تحت ادارة و سيطرة وزارة التربيا و التعميـ حيث تنص المادة طباع

تتمتو باليخ يا ” المؤسسا العاما لمطباعا“ الجمهوريا العربيا السوريا مؤسسا عاما ذات طابو اقت اد  تسمى
تهدؼ "  3المادة و جاء في  " .كزها في محافظا دميؽوترتبط بوزير التربيا مر  االعتباريا واالستقبلؿ المالي واالدار 

فروعها في المحافظات وطباعا جميو مطبوعات وزارتي  طباعا الكتاب المدرسي وتوزيع  عمى -  :المؤسسا الى مايمي 
يا و بهذ  الحالا   بحت جميو ال حؼ الحكوميا تطبو في هذ  المؤسسا حكما و بتبعيا لوزارة الترب ".التربيا واالعبلـ

 .و التي هي بعيدة كؿ البعد عف مجاؿ طباعا ال حؼ في عمميا الطباعا 

 "      : 9المادة  حيث جاء فيباالضافا الى اف القانوف منه هذ  المؤسسا اعفاءات ضريبيا و امتيازات ماليا واسعا 
ف جميو الضرائب والرسوـ مستمزمات الطباعا م تعفي مستوردات المؤسسا مف االجهزة الفنيا واالت الطباعا وغيرها مف

و بهذ  الحالا ي به لها ميزة تفضيميا عمى باقي " . وغير ذلؾ مف الرسوـ الماليا والجمركيا والبمديا ورسـ االح اء
  .المطابو تجعمها اقدر عمى المنافسا بحيث مف الممكف  ف تتحكـ بسوؽ المطبوعات بيكؿ عاـ

 

 

 

 

 

 

 

 :ٍُطوح اٌلوٌخ رؾوَو اإلػالَ ِٓ -3

 

 والديمقراطية المستحيل تحقيق الحد األقص  من االستقرار السياسي والنمّو االقتصاديمن "
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 "بدون تدفق المعمومات بحرية

 الين هيوم                                                               

هػػو ال ػػحيه  نهػػا جػػزء ال ليسػػت حريػػا ال ػػحافا مػػف  مػػور التػػرؼ التػػي يمكػػف  ف تنتظػػر حمػػوؿ  يػػاـ الرخػػاء بػػؿ العكػػس 
 .ينف ؿ مف مسيرة الجهود التي مف يننها  ف تؤد  إلى  ياـ الرخاء 

إف التوج  نحو اإل ػبلح الػديمقراطي الحقيقػي و اليػامؿ يجػب  ف يترافػؽ بتحريػر اإلعػبلـ مػف سػيطرة الدولػا أ فػاليوـ ال 
الحػػديث عػػف حريػػا اإلعػػبلـ أ ورغػػـ محػػاوالت  يمكننػػا الحػػديث عػػف مفػػاهيـ مثػػؿ الديمقراطيػػا و اليػػفافيا و التعدديػػا دوف

الػػبعض الف ػػؿ القسػػر  بينهمػػا أ إال انػػ  يوجػػد بينهمػػا تػػرابط عضػػو  يجعمهمػػا متحػػديف و متكػػامميف و كػػؿ واحػػد منهمػػا 
فػػاإلعبلـ الحػػػر و المسػػػتقؿ يػػػريؾ فػػػي عمميػػا التحويػػػؿ الػػػديمقراطي و حامػػػؿ مػػػف  .ييػػكؿ مؤيػػػرا و معيػػػارا لوجػػػود اآلخػػػر

حيث يؤمف قطاع وسائؿ اإلعبلـ المسػتقؿ اليػوـ التػدفؽ الحػر لممعمومػات الحيويػا أل  مجتمػو .يجا لهاحواممها و ليس نت
ذا ما كاف لدولا ما  ف تتمتو بػالتفوؽ السياسػيديمقراطي  بػد  واالقت ػاد  الػذ  تمكنهػا سػيادة القػانوف مػف إحرازهػاأ فػبل وا 

ر والمعرفػا عمػى نطػاؽ واسػوأ مػف خػبلؿ وسػائؿ اإلعػبلـ مف تبػادؿ المعمومػات ب ػورة حػرة ونيػر المعمومػات واألفكػالها 
مػػف  جػػؿ تمكػػيف ال ػػحافا مػػف ممارسػػتها  التقميديػػا و مػػف خػػبلؿ تكنولوجيػػا المعمومػػات واالت ػػاؿ الحديثػػا عمػػى حػػد سػػواء

 : دورها األساسي الذ  يتمثؿ ب 

 .نير القضايا التي هناؾ حاجا لبللتفات إليها واالهتماـ بها .5

 .مكنوا مف اتخاذ قرارات مستنيرة و ناعا الر   العاـتثقيؼ المواطنيف ليت .2

 الحكومييف لمساءلا ومحاسبا اليعب إخضاع المسؤوليف .3
 .المجتمو المدني والتعريؼ بالثقافات الوطنيا إقاما توا ؿ بيف المواطنيف في .4

 إعادة إنتاج الموروث الثقافي ونير القيـ اإلنسانيا الحضاريا في المجتمعات .5

فػػإف حريػػا التعبيػػر والتػػداوؿ الحػػر لممعمومػػات واألفكػػار والمعػػارؼ واالنتفػػاع الحػػر والمتكػػافد بهػػاأ تيػػكؿ وفػػي هػػذا السػػياؽ 
الػػدخوؿ إلػػى التنميػػا المسػػتداما بكػػؿ مضػػامينها االجتماعيػػا والثقافيػػا و  و المجتمػػو مػػفعنا ػػر  ساسػػيا لتمكػػيف النػػاس 

ويقػػدـ فر ػػا   ريػػيديسػػهؿ كػػذلؾ الحكػػـ الممػػا  تمػػوداخػػؿ المج ئلعػػبلـعػػادؿ ل ضػػمف تقاسػػـت و. االقت ػػاديا و السياسػػيا
لمو وؿ إلى خدمات  ساسيا ويؤكد عمى اليفافيا ومكافحا الفسادأ وينسج روابط بيف مواطنيف متمتعيف باإلعبلـ نقدييف 

 .ومهتميف بالمياركا في الحياة العاما

دولا لجميو وسائؿ اإلعبلـ مػف خػبلؿ وعمى الرغـ مف الخطوة الهاما التي  نهت ما يقارب  ربعا عقود مف احتكار ال
مما سمه بوجػود عيػرات ال ػحؼ الخا ػا إال  ف هػذ  الخطػوة تبقػى قا ػرة و  2115لعاـ  51إ دار القانوف رقـ 

فػي ظػؿ سػيطرة الدولػا و مهنيػا عاليػا  غير قادرة عمى خمؽ  حافا حرة مسػتقما تمػارس  دوارهػا األساسػيا بمسػؤوليا
 : مف خبلؿ  لتنفيذيا بجميو مفا ؿ العمميا اإلعبلميا وفي كافا المراحؿعمى اإلعبلـ و تحكـ  جهزتها ا

 : عدم اعتماد مفهوم الخدمة العامة في اإلعمم  -
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ال تػػزاؿ البنيػػا الفكريػػا والقانونيػػا واإلداريػػا لمدولػػا السػػوريا تقػػـو عمػػى  سػػس الدولػػا اليػػموليا التػػي تقػػـو  بالسػػيطرة و 
مػػف خػػبلؿ األجهػػزة الحكوميػػا فػػي ظػػؿ حالػػا مػػف التمػػاهي بػػيف مفهػػـو الدولػػا و الػػتحكـ بجميػػو القطاعػػات المجتمعيػػا 

الحػػزب الحػػاكـ التػػي خمقتهػػا المػػادة الثامنػػا مػػف الدسػػتور المعمػػوؿ بػػ  حاليػػا و عمػػى الػػرغـ مػػف بعػػض التبػػدالت التػػي 
ـ و ال تػػزاؿ ظهػػرت عمػػى هػػذ  البنيػػا فػػي الفتػػرة األخيػػرة إال  نهػػا ال تػػزاؿ مح ػػورة فػػي النطػػاؽ االقت ػػاد  بيػػكؿ عػػا

عمى ان  مف ممتمكات الدولا و الحزب و تنح ر وظيفت  فػي  -حتى مو وجود إعبلـ خاص  -النظرة إلى اإلعبلـ 
حيػػث يػػنص نظػػاـ وزارة اإلعػػبلـ السػػوريا فػػي , يػػرح سياسػػات الدولػػا و الحػػزب و مواقفهػػا و تعبئػػا الجمػػاهير لتنيػػدها 

داـ جميػو وسػائؿ اإلعػبلـ لتنػوير الػر   العػاـ وترسػيخ االتجاهػات تكوف مهما وزارة اإلعبلـ اسػتخ" عمى  ف  3المادة 
القوميػػػا العربيػػػا فػػػي القطػػػر ودعػػػـ ال ػػػبلت مػػػو الػػػدوؿ العربيػػػا والػػػدوؿ ال ػػػديقا وفقػػػا  لمبػػػادئ حػػػزب البعػػػث العربػػػي 

بلـ إلػى و هنا البد مف إحداث نقما نوعيا في هذا االتجا  بحيث يتـ تحويؿ مفهػـو اإلعػ. " االيتراكي وسياسا الدولا
عاما حيث ينظر إلى ال حافا عمى  نها  حافا رقابا يعبيا بمعنى  نها تراقب الحكوما و السػمطا بيػكؿ الالخدما 

لم ػػحافا وبنػاء عمػى هػػذا  ااألساسػي األدوار إحػدتعػاـ لحسػاب الجمهػور العػػاـ اسػتنادا إلػى  ف مراقبػا الحكومػػا هػي 
ا  و ماليػا فػي ال ػحافا عمػى اعتبػار  ف هػذا التػدخؿ سػيؤثر يرع قوانيف تكفػؿ عػدـ تػدخؿ الحكومػا سياسػيت يجب  ف
حيػث يػدفو المػواطف و اعتبار االستقبلؿ المالي  حد األركاف الضػامنا لعػدـ تػدخؿ الحكومػا . ائؼ ال حافاعمى وظ

ضريبا مبايرة تعود ح يمتها إلى وسائؿ اإلعبلـ العاما التي ييرؼ عميها مجمس وطني لئلعبلـ منتخب و مستقؿ 
 .يقـو بتعييف مدراء وسائؿ اإلعبلـ العاما و اإليراؼ عميها  –التي ال يوجد فيها وزارة إعبلـ  -لحكوما عف ا

 :احتكار الدولة لتوزيع المطبوعات  -

القاضػػػي بإنيػػػاء المؤسسػػػا العامػػػا لتوزيػػػو المطبوعػػػات ليكمػػػؿ مسػػػيرة (  5975لعػػػاـ  42)جػػػاء المرسػػػـو التيػػػريعي رقػػػـ 
بلميا وهذ  المرة في القسـ الخاص بتوزيو المطبوعا حيث حـر عمى ال حيفا المطبوعا القياـ السيطرة عمى العمميا اإلع

المؤسسا العاما لتوزيو المطبوعات تحت طائما المسائما الماليا و  التعاقد الحر مو    جها غير  وبعمميا توزيو النسخ 
طبوعات السوريا داخؿ و خارج سوريا و كػذلؾ حػؽ التي منحها المرسـو حؽ احتكار توزيو كافا المو المؤسسا الجزائيا 

توزيػػو المطبوعػػات األجنبيػػا فػػي سػػوريا و  عطػػى القػػانوف  ػػبلحيات واسػػعا لممؤسسػػا تيػػمؿ الرقابػػا عمػػى المطبوعػػات و 
 ماكنهػػػػا و كميػػػػا المطبوعػػػػات  تحديػػػػد كميػػػػا األعػػػػداد المخ  ػػػػا لمتوزيػػػػو  وكػػػػذلؾ مػػػػنه تػػػػراخيص بيػػػػو المطبوعػػػػات و

و و تح يؿ ثمف المطبوعات المباعا والتحكـ بإعادة الريو إلى ال ػحيفا بعػد خ ػـ االمتيػازات المخ  ا لكؿ منفذ بي
باإلضػػافا إلػػى إعفائهػػا مػػف إعػػادة النسػػخ المرتجعػػا إلػػى ال ػػحيفا % 35الماليػػا و التػػي مػػف الممكػػف  ف ت ػػؿ إلػػى نسػػبا 

 . األمر الذ  يجعؿ رقابا ال حيفا عمى مبيعاتها يب  معدوما 

  :لة لإلعمن احتكار الدو  -

يخضو سوؽ اإلعبلف و الذ  ييكؿ احد  هـ موارد ال حؼ الماليا و يػرياف رئيسػي يسػمه لهػا باالسػتمرار بالحيػاة إلػى 
و  5963الميػػكما منػػذ عػػاـ " إعػػبلف"سػػيطرة الدولػػا التػػي تحتكػػر هػػذا السػػوؽ  يضػػا مػػف خػػبلؿ المؤسسػػا العربيػػا لئلعػػبلف 

لموكاالت اإلعبلنيا و كػذلؾ حػؽ تحديػد  سػعار اإلعبلنػات و رقابتهػا و مػنه الذ  يعطيها الحؽ في منه تراخيص العمؿ 
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اإلعبلنات الحكوميا و الخا ا و توزيعها عمى المحطات التمفزيونيا حيث ال يقبػؿ التمفزيػوف السػور  عمػى سػبيؿ المثػاؿ 
يعطيهػػا إمكانيػػا الػػتحكـ    إعػػبلف ال يحمػػؿ يػػارة المؤسسػػا و تحديػػد نسػػبتها مػػف إيػػرادات اإلعبلنػػات وفػػؽ مػػا تػػرا  ممػػا 

 بسوؽ اإلعبلف و توجيه  بالطريقا التي تريدها 

 : سانا احتكار الدولة لوكالة األنباء السورية -

خا ا و تتممؾ الدولا كامػؿ الوكالػا و تعتبػر   ووهي وكالا األنباء الوحيدة في الببلد وال يسمه بإنياء وكاالت مستقما  
التي تتبو إلى وزارة اإلعبلـ في كؿ ييء ويمـز القانوف كافا ال ػحؼ و المطبوعػات الوكالا هيئا مف الهيئات الحكوميا 

 .بااليتراؾ في الوكالا كيرط مف يروط الترخيص و يتركز نياط الوكالا الرئيسي حوؿ تططيا األخبار الحكوميا 

  : اخيص و سحبهامنح التر احتكار  -

رفػػض طمػب التػػرخيص   واح وزيػر اإلعػبلـ الحػػؽ فػي الموافقػا حيػث يعطػي القػػانوف رئػيس مجمػس الػػوزراء بنػاء عمػى اقتػػر 
وذلؾ بيكؿ تقدير  يعػود إليػ  وحػد  مػف خػبلؿ سػمطت  المطمقػا بػدوف وجػود " ألسباب تتعمؽ بالم محا العاما"لممطبوعا 

ن    ضوابط  و معايير قانونيا تحدد  و تفند هذ  األسػباب و ال يسػتطيو طالػب التػرخيص الػذ  رفػض طمبػ  مػف  ف يمجػ
إلى    باب مف  بواب االعتراض و ال حتى المجوء إلى القضاء المدني  و اإلدار  و ال يحؽ ل  إعػادة طمػب التػرخيص 

 .إال بعد مرور سنا كامما عمى تاريخ رفض طمب 

و بػنفس الكيفيػا  عطػػى القػانوف رئػيس مجمػػس الػوزراء حػؽ سػػحب تػرخيص المطبوعػا و الحكػػـ عميهػا باإلعػداـ بػػدوف    
نونيػػا واضػػحا و إنمػػا باالسػػتناد عمػػى عبػػارات إنيػػائيا فضفاضػػا  و بػػدوف إبػػداء األسػػباب و كػػذلؾ بػػدوف الحػػؽ ضػػوابط قا

 .   حؼ االجتماعيا و المبكي و الدومر المجوء إلى القضاء المدني او اإلدار  كما ح ؿ مو   وباالعتراض 

 

 

 :حق في الوصول إل  المعمومات لمقانون  وجودعدم  -

إلى المعمومات   بحت الحجر األساسي في الحريات ال حفيا و مػف المعمػـو  ف اغمػب المعمومػات  إف حريا الو وؿ 
الهاما تمتمكها السمطا التنفيذيا و مؤسساتها و لترجما مبػد  اليػفافيا و الميػاركا فػي اتخػاذ القػرار يجػب تسػهيؿ ح ػوؿ 

ف و ػػػوؿ المعمومػػػا إلػػػى اكبػػػر قػػػدر مػػػف ال ػػػحفي عمػػػى المعمومػػػات ليقػػػـو بنيػػػرها و إيجػػػاد فضػػػاء حػػػر لمناقيػػػتها يػػػؤم
وال يػػنص قػػانوف المطبوعػػات فػػي سػػوريا عمػػى حػػؽ ال ػػحفي فػػي الو ػػوؿ إلػػى المعمومػػات والػػذ    ػػبه فػػي . المػػواطنيف

 : البمداف التي تحتـر دور وحريا ال حافا حقا دستوريا و قانونا مستقبل بحد ذات 
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(Freedom of  Information Act  ( ف يمتنػو عػف تقػديـ المعمومػات لم ػحافييف او يفػرض عقوبػات عمػى كػؿ مػ
عمػاؿ مبػد  الكيػؼ األق ػى لممعمومػات عمػى اعتبػار  ف األسػاس هػو العمنيػا و إيتعمد تزويرها او إخفائها و ينص عمى 

 ف حمايا  سرار الدولػا هػو االسػتثناء ولػذلؾ فػي الكثيػر مػف البمػداف يفػرض القػانوف عمػى الدولػا فػته وثائقهػا السػريا  مػاـ 
وو ػػمت قػػوانيف الحػػؽ فػػي الح ػػوؿ عمػػى المعمومػػات فػػي بعػػض الػػدوؿ إلػػى . امػػا و ال ػػحافا بعػػد مضػػي زمػػف معػػيفالع

حمايا المسربيف الحكومييف لممعمومات السػريا لطالمػا فػي كيػفها منفعػا عامػا او فضػه إلجػراء مخػالؼ لمدسػتور ارتكبتػ  
 . الحكوما او كانت في معرض ارتكاب 

  : ية و الموائح التنفيذيةالتحكم باإلجراءات اإلدار  -

 عطى القانوف وزير اإلعبلـ الحؽ في وضو الموائه التنفيذيا الخا ا بتطبيؽ هذا القػانوف ممػا  ضػاؼ قيػود  خػرت عمػى 
بعد  دور قانوف المطبوعػات (  2115لعاـ  297)العمميا اإلعبلميا فعمى سبيؿ المثاؿ   در وزير اإلعبلـ القرار رقـ 

( 8)عػدد معػيف مػف ال ػفحات عمى ال حؼ السياسيا اليوميا حيث  لـز هذ  ال ػحؼ بإ ػدار حدد في  يروط إضافيا
 فحا مف الحجـ ال ػطير و ايػترط  يضػا وجػود خمػس محػرريف و خمػس مراسػميف ( 56) فحات مف الحجـ الكبير او

و وكالػػا  نبػػاء  جنبيػػا كحػػد و وكالػػا  نبػػاء عربيػػا " سػػانا"كحػػد  دنػػى كػػذلؾ  لزمهػػا بااليػػتراؾ لػػدت الوكالػػا السػػوريا لؤلنبػػاء 
 دنى كما  لزمها بال دور خمس  ياـ اسبوعيا كحد  دنى و مما اليؾ في   ف هذ  االيػتراطات تيػكؿ  عبػاء ماديػا كبيػرة 
ال تسمه إال أل حاب رؤوس األمواؿ الكبيرة بامتبلؾ  حؼ يوميا سياسيا وهذا جمي عمػى ارض الواقػو حيػث انػ  بعػد 

ى هػذا القػانوف و المػوائه التنفيذيػا ال توجػد سػوت  ػحيفتاف يوميتػاف سياسػيا خا ػا فػي سػنوات عمػ سػتمرور  كثػر مػف 
سوريا واحدة بالمطا العربيا و األخرت باالنكميزيػا و كبلهمػا يتخػذاف مػف المنطقػا الحػرة و قوانينهػا مقػرا لهمػا بمػا يجعمهمػا 

 . ؿ سوريابيا إلى داخال حؼ األجن  حؼ غير محميا تنطبؽ عميها يروط عمؿ و إدخاؿ

باإلضػػػافا إلػػػى سمسػػػما مػػػف االسػػػتمارات و الموافقػػػات و التػػػاميف المػػػالي و الفتػػػرات الزمنيػػػا المقيػػػدة التػػػي تتطمبهػػػا يػػػروط 
 . الترخيص

وقد  عطى القانوف وزير اإلعبلـ سمطا مطمقا في السماح لمراسمي ال حؼ و القنوات التمفزيونيػا و اإلذاعيػا و مراسػمي 
و األجنبيا بالعمؿ مف خبلؿ منه بطاقات العمؿ او سحبها و  يضا مػف خػبلؿ عبػارات معومػا و وكاالت األنباء العربيا 

 .و المجوء إلى القضاء فضفاضا دوف وجود ضوابط و معايير قانونيا خا ا و  يضا بدوف حؽ االعتراض 
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 : فبهطخ اإلػالَ فٍ ٍىهَب  -4

 

 ة و عمنيةبحري عن رأيه لكل مواطن الحق في أن يعرب "
 "األخرى بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبير

 الدستور السوري 83المادة من                                                                                                                     

 :اإلػالَ اٌؾىىٍِ  *

 : ميراث فقيل  -

عمى الساحا اإلعبلميا في سوريا لعقود طويما حيث احتكرت الدولا لما يقػارب سػبو و ثبلثػوف  سيطر اإلعبلـ الحكومي
يػكؿ هػذا االحتكػار  ولػى  ساسػات ضػرب مهنػا ال ػحافا فػي . سنا كافا وسائؿ اإلعبلـ المقػروء و المرئػي و المسػموع 
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نات  فضػػؿ حاالتهػػا بسػػبب وجػػود يػػكمت حقبػػا السػػبعي, سػػوريا والتػػي مػػرت بمراحػػؿ عديػػدة خػػبلؿ سػػنوات االحتكػػار هػػذ  
مجموعػػا مػػف ال ػػحفييف الػػذيف عا ػػروا فتػػرة حريػػا ال ػػحافا فػػي سػػوريا  و تيػػربوا قػػيـ المهنػػا و بعػػض تبلمػػذتهـ الػػذيف 

و عمػى األخػص فػي ال ػحافا الثقافيػا التػي  -بعػض القضػايا  -حافظوا عمى مستوت معيف مف المهنيػا واالسػتقبلؿ فػي 
إال  ف هػذ  المرحمػا لػـ تسػتمر  –وعمى األخص  حيفا الثورة  –لحكوميا في تمؾ الفترة كانت ابرز ما قدمت  ال حافا ا

فمػػػو دخػػػوؿ المواجهػػػا بػػػيف النظػػػاـ الحػػػاكـ و جماعػػػا اإلخػػػواف المسػػػمميف مرحمػػػا ال ػػػداـ المسػػػمه فرضػػػت , لفتػػػرة طويمػػػا 
قابػػا ال ػػحفييف بيػػكؿ الحكومػػا قبضػػتها عمػػى ال ػػحافا وعمػػى تنظيمهػػا النقػػابي حتػػى تماهػػت المؤسسػػات ال ػػحفيا و ن

و فػػػي نهايػػػا الثمانينػػػات و التسػػػعينات تحولػػػت ال ػػػحؼ الحكوميػػػا إلػػػى دوائػػػر حكوميػػػا . مطمػػػؽ مػػػو سياسػػػات الحكومػػػا 
المت اص البطالا في سوريا فزج بالمئات مف الموظفيف الحكومييف الذيف ال تربطهـ     ما بمهنا ال ػحافا فػي هػذ  

ء عمى إنتاج العيػرات مػف ال ػحؼ التػي تعمػؿ بعيػدا عػف وظػائؼ ال ػحافا وعممت الحكوما في هذ  األثنا.المؤسسات 
األساسػػيا و تخػػتص بالدعايػػا الحزبيػػا و العقائديػػا وفػػؽ توجهػػات الحػػزب الحػػاكـ وقػػد تػػـ بهػػذ  المرحمػػا ربػػط كافػػا اليػػرائه 

لفبلحػيف واألطبػاء االجتماعيا و المهنيا ب حؼ خا ا فيها مف األطفاؿ و اليػباب و الطػبلب و المػر ة إلػى العمػاؿ و ا
الخ وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ ينجو ال حفيوف الحكوميوف مف سياسػات الرقابػا و المنػو مػف الكتابػا و ..... و المهندسيف 

ومو انتفػاء المنافسػا وسياسػا إغػبلؽ الػببلد و هيمنػا الحكومػا و سػيادة . النقؿ التعسفي إلى جهات إداريا غير  حافيا 
يف و غيػػاب القػػيـ المهنيػػا لػػـ يقػػدـ اإلعػػبلـ الحكػػومي مػػا يهػػـ القػػارئ او يحفػػز  عمػػى يػػراء الحالػػا الوظيفيػػا عمػػى ال ػػحفي

ال حيفا إلى درجا خرجت فيها ال حافا الحكوميا مف الحياة اليوميا واعتمدت مبيعات ال حؼ بنسبا كبيرة جدا عمػى 
 . االيتراكات اإللزاميا لممؤسسات الحكوميا

 

 

 :الواقع الحالي  -

لسوريا اهتماما ممحوظا في الفترة األخيرة في دعـ و تطػوير هػذا القطػاع حيػث عممػت الحكومػا السػوريا  بدت السمطات ا
عطائهػػػا  عمػػػى اعتمػػػاد عػػػدة إجػػػراءات اسػػػعافيا تمثمػػػت فػػػي ضػػػخ  مػػػواؿ كبيػػػرة فػػػي ميزانيػػػات وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ الحكوميػػػا وا 

احي التػدريب والتنهيػؿ سػواء مػف خػبلؿ اسػتقداـ تسهيبلت واعتمادات إضافيا وتحسػيف بنيتهػا التحتيػا وزيػادة االهتمػاـ بنػو 
مف خبلؿ إرسػاؿ   وخبرات تدريبيا مف  هـ المؤسسات العالميا و العربيا مثؿ رويترز و بي بي سي و األهراـ و غيرها 

ال حفييف في دورات تدريبيػا خػارج سػوريا وعممػت الحكومػا عػدة محػاوالت فػي اتجػا  تطييػر الهياكػؿ اإلداريػا سػواء عمػى 
باإلضافا إلى زيادة التوا ؿ مػو اإلدارات ال ػحفيا وتكثيػؼ المقػاءات الحواريػا الخا ػا بػيف , ت األفراد  و األنظمامستو 

ال ػػحفييف الحكػػومييف و عمػػى مسػػتويات اإلدارات السياسػػيا والحزبيػػا واالقت ػػاديا وقػػد جػػاء هػػذا االهتمػػاـ المفػػاجد نتيجػػا 
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وتسويؽ خياراتها السياسيا  الحكوما منابر إعبلميا قويا لدعـ توجهاتثبلث  سباب  ساسيا قائما بمجممها عمى الحاجا ل
 : و االقت اديا 

حاجا السمطا السياسػيا إلػى يػرح وجهػا نظرهػا تجػا  المتطيػرات اإلقميميػا واال ػطفافات الجديػدة فػي المنطقػا و  -5
نهجػا التػي تعرضػت تحيييد الر   العاـ المحمي خمؼ مواقفها وعمى األخص في ضوء الهجمات اإلعبلميا المم

لهػػا مػػف قبػػؿ وسػػائؿ إعػػبلـ دوليػػا و إقميميػػا وعربيػػا وتحديػػدا فيمػػا يتعمػػؽ بمبنػػاف و فمسػػطيف و العػػراؽ و تحالفهػػا 
هيايػػػا و ضػػػعؼ و ارتبػػػاؾ المؤسسػػػات اإلعبلميػػػا الحكومػػػا السػػػوريا حيػػػث اكتيػػػفت . االسػػػتراتيجي مػػػو إيػػػراف

د الماضيا و تنبهت إلى  هميا اإلعػبلـ كسػبلح  ساسػي الرسميا و الحالا المزريا التي و مت إليها خبلؿ العقو 
 .في المعارؾ السياسيا في  وؿ مواجها إعبلميا لها مف هذا النوع

حاجػػػا الحكومػػػا والفريػػػؽ االقت ػػػاد  فيهػػػا بيػػػكؿ خػػػاص إلػػػى امت ػػػاص حالػػػا اإلحبػػػاط اليػػػعبي نتيجػػػا تراجػػػو  -2
السػػور  بخػػبلؼ الوعػػود الفضفاضػػا التػػي  األوضػػاع االقت ػػاديا و المعييػػيا الحػػادة التػػي يعػػاني منهػػا المػػواطف

 طمقتها الحكوما مو بدايا تنفيذ الخطا الخمسيا العايرة باإلضافا إلى تسويؽ سياسات ليبراليا اقت اديا جديدة 
بنػػت السػػمطا فػػي سػػوريا تاريخيػػا جػػزء مػػف ميػػروعيتها عمػػى محاربتهػػا و كانػػت تعػػد مػػف الجػػرائـ االقت ػػاديا و 

 .الوطنيا خبلؿ عقود طويما

 .استيعار التنثير المتزايد لئلعبلـ الخاص و اإلعبلـ االلكتروني في الر   العاـ السور  -3

تحسيف وتقويا وضو اإلعبلـ  إلىلقد  دت اإلجراءات التي اتخذتها الحكوما السوريا نتيجا لؤلسباب سابقا الذكر 
يا وازدياد  رقاـ المياهدة والمبيعات حتى الحكومي بما انعكس ايجابيا عمى المستوت العاـ في اليكؿ و المهنيا والتنافس

إال  ف هذا األمر بقي  .بد ت تنفذ مف األسواؽ و لـ يعد لديها مرتجو في معظـ األياـ  اليوميا  ف إحدت ال حؼ
التمفزيوف و اإلذاعا و : مح ورا بيكؿ خاص بالمؤسسات اإلعبلميا األساسيا الموجودة في العا ما دميؽ مثؿ 

يريف و لـ يمتد لييمؿ وسائؿ اإلعبلـ الموجودة في باقي المحافظات السوريا و التي بقيت ضمف جريدة الثورة و ت
و يضا بقي مح ورا في إطار دعـ المواقؼ السياسيا لمحكوما و تحيييد الر   العاـ المحمي خمفها . المستوت ذات  تقريبا

رة الر   اآلخر  و حريا التعبير في القضايا جانب االستقبلليا  و في توسيو دائ عمىفمـ تطر     تطييرات تذكر 
و إف كاف األمر مختمؼ قميبل بخ وص القضايا ذات الطابو المحمي  و الخدمي و اإلدار  و االقت اد  . السياسيا

تحت عنواف  20/2/2008استطبلع الر   الذ   عدت   حيفا الثورة الحكوميا بتاريخ ولعم  مف الجدير بالذكر 
   لؤ  عيادة: و عد   ي  يرؼ عماالستطبلع  مف المستطمعيف يقروف بوجود  (%100) اقراب.... الفساد:

هذا االستطبلع ييكؿ عبلما فارقا تحسب ل حيفا الثورة . أبيارالفاعور  وياسرحمزة  خضر  نا, محمود ديبو: مياركا 
طبلع ر   عممي و مهني تيهد   وؿ است -ربما  –سواء مف خبلؿ المنهجيا العمميا التي اتبعت في إعداد  حيث  ن  

    .ال حافا السوريا  و مف خبلؿ جر ت   و عمى  عيد النتائج التي خرج بها 

 

 :لمستقبلاتحديات 
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إف ما سبؽ ذكر  مف مؤيرات ايجابيا ال ييكؿ بن  حاؿ مف األحواؿ ما يمكف اعتبار  تطيير جذر   و بنيو  كما  نػ  ال 
خ و ػا  نهػا  اات االيجابيا في حاؿ انتفت األسباب و اإلجراءات التي  دت إليهتوجد    ضمانا الستمرار هذ  المؤير 

مجموعػػا مػػف األزمػػات الحػػادة بعضػػها يػػرتبط ذات  ػػفا اسػػعافيا و يبقػػى اإلعػػبلـ الحكػػومي فػػي سػػوريا يحمػػؿ فػػي داخمػػ  
تفرد فيهػا نتيجػا لػئلرث الثقيػؿ بواقو اإلعبلـ في سوريا بيكؿ عاـ سواء مف ناحيا سيطرة الدولا والبيئا القانونيا واآلخر ي

ومهمػا حاولػػت الحكومػػا فػي سػػوريا تنجيػػؿ مواجهػا هػػذ  األزمػػات والهػروب لؤلمػػاـ بانتظػػار  طويمػػا الػذ  يحممػػ  منػذ عقػػود
 : معجزة ما فان  البد مف اعتماد خطا طوارئ وطنيا تقوـ عمى  سس مختمفا عف الذهنيا السائدة حاليا تعمؿ عمى

 .عبلـ القائـ حاليا مف إعبلـ الدولا والحكوما إلى إعبلـ الخدما العاماتطيير  فا و وظيفا اإل -

إعادة هيكما لمموارد البيريا و لمبنيا اإلداريا تؤد  إلى إيقاؼ النزيؼ المالي وحالا العطالا و البيروقراطيا مو ضماف  -
 .حقوؽ العامميف

ناطؽ السوريا مف خبلؿ وقؼ عمميا مركزة وسائؿ تحقيؽ توزيو إعبلمي عادؿ و متكافد بيف جميو المحافظات و الم -
 .  اإلعبلـ و التوسو في إنتاج وسائؿ إعبلـ محميا و مجتمعيا
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 :اإلػالَ اٌؾيثٍ  *

ينف األحزاب السياسيا ذاتها في ذلؾ  ال يزاؿ اإلعبلـ الحزبي في سوريا ضعيفا وغير مؤثر في الر   العاـ السور  ينن 
حتػػى  –البعػػث الحػػاكـعػػدا جريػػدة حػػزب  –مسػػا المن ػػرما إعػػبلـ حزبػػي مػػرخصلػػـ تيػػهد سػػوريا خػػبلؿ العقػػود الخحيػػث 

لبػاقي األحػزاب الميػاركا فػي االئػتبلؼ الحػاكـ  بإ ػدار فقػط حػيف سػمه  2115عػاـ ل 51 دور قانوف المطبوعات رقـ 
و هػػي اقػػرب مػػا  األحػػزاب  عضػػاءمح ػػورة فػػي  األحػػزابمػػاتزاؿ  ػػحؼ هػػذ   وعمػػى اعتبارهػػا  ػػحؼ خا ػػا   ػػحؼ
بعضػػها يعيػػد نيػػر نفػػس المقػػاالت التػػي تػػـ نيػػرها منػػذ   ف ػػحافا مهنيػػا حتػػى  إلػػىنيػػرة حزبيػػا داخميػػا منهػػا  إلػػىتكػػوف 

عػػػث ماليػػػا باسػػػتثناء  ػػػحيفا الب إمكانيػػػات  ووال تمتمػػػؾ هػػػذ  ال ػػػحؼ الحزبيػػػا كػػػادر  ػػػحفي مؤهػػػؿ . كمػػػا هػػػيسػػػنوات 
 حيفا النور ال ادرة بيػكؿ اسػبوعي عػف الحػزب  الى حد ماال ادرة بيكؿ يومي عف حزب البعث العربي االيتراكي و 

الحػزب القػومي السػور  و  ػحيفا البنػاء االسػبوعيا ال ػادرة بيػكؿ اسػبوعي عػف  الييوعي السور  جناح يوسؼ في ػؿ
 . يفا عمما ان  يوجد حزبيف في االئتبلؼ ليس لديهما  ح.االجتماعي

القانوني حيػث ال يوجػد بسػوريا حتػى لحظػا إعػداد هػذا التقريػر االعتراؼ بفر ا و لـ تحظ  حزاب المعارضا  و  حفها 
هػذ  و تػوزع  و بيػكؿ غيػر منػتظـ ا بسيطابيكؿ سر  و بتقنيات طباعي ها حفت در هذ  األحزاب و  .قانوف لؤلحزاب
 .قربيفو الم بيكؿ سر  عمى  عضاء هذ  األحزابال حؼ  يضا 

 :االئتمف الحاكم  أحزابصحف 

اٌّدددددددددددددددددددددددلَو  اٌغهخ االٍُ 

 اٌَّؤوي

هئدددددددددددددددددددٌُ 

 اٌزؾوَو

 اإلطلاه

 هبرف

حػػػػػػػػػػػػػػػػزب البعػػػػػػػػػػػػػػػػث العربػػػػػػػػػػػػػػػػي  البعث 1
   االيتراكي

 يومي إلياس مراد

  
2 

 آفبق

ؽووالالالالخ االّالالالالزواو١١ٓ اٌؼالالالالوة 

 ؽية اٌؼٙل إٌٟٛٛ

ػالالالالالء اٌالالالالل٠ٓ  غَبْ ػضّبْ

 اٌى١الٟٔ

ٖٔالالالالالالالالالالالالالالف 

 ّٙوٞ

فالالالالالالالالبوٌ 2216458

2216458 

3 

 اٌجٕبء 

اٌؾالالالالالية اٌَالالالالالٛهٞ اٌمالالالالالالِٟٛ 

 االعزّبػٟ

ػٖالالالالالالالالالالالالالالالالالالبَ  ى٠ل لطو٠ت

 اٌّؾب٠وٞ

 اٍجٛػٟ

 4454994٘برف 

ٕالالالالالالالٛد  4

 اٌْؼت

اٌٍغٕالالالالالالخ اٌّووي٠الالالالالالخ ٌٍؾالالالالالالية 

 ا١ٌْٛػٟ اٌَٛهٞ

 أٍجٛػٟ ػّبه ثىلاُ ٍبِو األ٠ٛثٟ

4455048 

5 

 اٌفغو

اٌؾالالية اٌٛؽالاللٚٞ االّالالزواوٟ 

 اٌل٠ّٛلواٟٛ

ٖٔالالالالالالالالالالالالالالف     

   ّٙوٞ

6 

 ا١ٌّضبق

ّالالالالالزواوٟ ؽالالالالالية االرؾالالالالالبك اال

 اٌؼوثٟ

ٖٔالالالالالالالالالالالالالالف  ١ٍّو ػوثِ ٕفٛاْ للٍٟ

 4412853 ّٙوٞ

 3324914 أٍجٛػٟ ٠ؼمٛة ووٚ ئثوا١ُ٘ للٚه اٌؾية ا١ٌْٛػٟ اٌَٛهٞ إٌٛه 7

8 

 اٌٛؽلٚٞ

ؽية اٌٛؽل١٠ٚٓ االّزواو١١ٓ 

 اٌؼوة

ٖٔالالالالالالالالالالالالالالف     

   ّٙوٞ
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 : صحف األحزاب الغير مرخصة

 

  :اإلػالَ اٌقبص  *

والبيئػػا  ,فحداثػػا التجربػػا مػػف جهػػا ,يػػتممس خطواتػػ  األولػػى فػػي طريػػؽ طويػػؿ ويػػائؾ فػػي سػػوريا ال يػػزاؿ اإلعػػبلـ الخػػاص
رائيا و عػدـ باإلضافا إلى ضعؼ سوؽ اإلعبلف وضعؼ القدرة اليػ, القانونيا و السياسيا التي يعمؿ بها مف جها ثانيا 

يجعػػؿ مػػف مجػػرد التفكيػػر فػػي كػػؿ ذلػػؾ , لػػدت المػػواطف السػػور  بيػػكؿ عػػاـ  وجػػود حضػػور قػػو  لثقافػػا القػػراءة و االطػػبلع
كػػؿ ذلػػؾ فػػي ضػػوء متطيػػرات عالميػػا طػػر ت عمػػى . مطػػامرة غيػػر محسػػوبا العواقػػب االسػػتثمار فػػي اإلعػػبلـخػػوض تجربػػا 

السػػاحا حػػاد فػػي  التػػي عممػػت عمػػى إحػػداث انقسػػاـالمتعػػددة  عػػبلـاإلالتقميديػػا مػػو بػػروز وسػػائط  اإلعػػبلـو وسػػائؿ   دوات
 : إلى قسميف  اإلعبلـ تقسمعمى تركيبا المؤسسات اإلعبلميا وطبيعتها بحيث انعكس اإلعبلميا العالميا 

سػػا بػػدور ال ػػحفي والمؤس الفػرد نفسػػ  فيػػ الػػذ  يقػػـو و  اإلعػبلـ المجتمعػػي ذو األدوات البسػػيطا والكمػػؼ الماديػا القميمػػا -
 اوسػهولا اسػتخدامه اوتوفرهػ قنيػاالت ستفادة مف تطورلبلفاعميا كبيرة نتيجا بسرعا و  يتمتو و لكف بنفس الوقت اإلعبلميا

 .وانتيارها الكبير

 اٌغهخ االٍُ  

 اٌّلَو اٌَّؤوي

هئددددددددددددددٌُ 

 اٌزؾوَو

 اإلطلاه

 هبرف

المجنػػػػػػػا الوطنيػػػػػػػا لوحػػػػػػػدة اليػػػػػػػيوعييف  قاسيوف 1
السػػػورييف وهػػػي مجموعػػػا منيػػػقا عػػػف 

 حزب عضو في االئتبلؼ الحاكـ

  سبوعيا قدر  جميؿ قدري جمٌل

 xxxxx يهر  xxxxx xxxxx حزب العمؿ الييوعي اآلف 2

 xxxxx يهر  xxxxx xxxxx حزب اليعب الر   3

الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  4
 الديمقراطي

 xxxxx يهر  xxxxx xxxxx الديمقراطي المعارض التجمو الوطني

 xxxxx يهر  xxxxx xxxxx الديمقراطيا المنظما اآلثوريا د  ثوريرو ن 5

 xxxxx يهر  xxxxx xxxxx حزب االتحاد االيتراكي العربي 6

الػػػػػػػػػػػػػػػػػديمقراطي  7
 العربي

 xxxxx يهر  xxxxx xxxxx حزب العماؿ الثور  العربي

 xxxxx ف ميا Xxxxx xxxxx مقراطي األيور الحزب الدي  دت الوطف 8
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المؤسسػػات اإلعبلميػػا العمبلقػػا و التػػي   ػػبحت تتحػػوؿ إلػػى يػػبكات و يػػركات عالميػػا عػػابرة لمقػػارات تسػػيطر عمػػى  -
 .  ت إعبلميا معينا و تتمتو بالقدرة الكبيرة عمى المنافسا واالحتكارمناطؽ جطرافيا واسعا و قطاعا

إال  نػ   .ابتد  حيث كاف يجػب  ف ينتهػيو كنن   المطبوع السور  الخاص اإلعبلـالميهد المحمي والعالمي يبدو  افي هذ
تعكسػها كثػػرة المطبػػوع عمػى الػرغـ مػػف ذلػؾ ال تػزاؿ هنػػاؾ حيويػا كبيػػرة فػي عمميػا االسػػتثمار فػي قطػػاع اإلعػبلـ الخػاص 

 . المطبوعاإلعبلـ السور   االستثمار في طمبات الترخيص المتقدـ بها سنويا و كذلؾ كثرة الوافديف الجدد إلى سوؽ

 

شكل رقم 5 حركة المطبوعات الخاصة 

خالل عام 2008-2007

2

55

17

64

15
مجلة البالد

مجلة االجتماعية

دخلت الى السوق

حافظت على تواجدها 

لم تصدر بعد

خرجت من السوق

اوقفت بقرار اداري

اوقفت بطلب شخصً 
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فٟ ِغبي اإلػالَ اٌقالبٓ ٚعاللٔب أْ ِالب َٔالجزٗ  اداٌجؾش ٚ اٌزلل١ك فٟ ٛج١ؼخ األفواك اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ ثبٍزضّبهٚ ِٓ فالي 

 :ّوائؼ أٍب١ٍخ  صالس١ٕفُٙ فٟ ُِٕٙ ٠ّىٓ رٖ%  73

ٚ اٌزٟ رًّْ هعبي أػّبي ٚ إٔؾبة ِٕبٕت ٍبثمخ أٚ ؽب١ٌخ ُ٘ أٚ اؽل إٌُٔٛٙ : ّو٠ؾخ إٔؾبة إٌفٛم ٚ اٌٍَطخ  -1

ئِب ثْىً ِجبّو أٚ ػٓ ٛو٠ك اٌغ١و زأ١ٌٍ ِإٍَبد ئػال١ِخ ث مِْٛٛأٚ فوٚػُٙ أٚ ِٓ اٌلٚائو اٌّؾ١طخ ثُٙ ٚ ٘إالء ٠

      .ٚ ئػال١ٔخ ٚ فل١ِخ ِٓ فالي أوضو ِٓ مهاع ئػال١ِخ ِزٕٛػخ ْٕبٛبدث رمَٛ 

ٚ ٘الإالء ٠مِٛالْٛ ياي ػٍٝ هأً ػٍّٗ ٠ٚ أغٍجُٙ ِب :ٚ اٌزىٕٛلواٛ اٌضمبفٟ  ّو٠ؾخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اإلػالَ اٌؾىِٟٛ -2

ىالْٛ ّالٙو٠خ ِغٍخ كٚه٠خ غبٌجب ِب ر ٠مِْٛٛ ِٓ فالٌٙب ثأزبط ثأٍّبء ىٚعبرُٙ أٚ أؽل ألبهثُٙ ثبٌؾٖٛي ػٍٝ رواف١ٔ 

 . ٚ ماد ٛج١ؼخ ِزٕٛػخ ٚ ِقزٍطخ 

ثبإلٙبفخ ئٌٝ ّجبة  ٖؾفِٟٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌٍٜٛ اإلػالِٟ ِّٓ ٌل٠ُٙ فجوح ٚ رغوثخ فٟ اٌؼًّ اٌِقزٍطخ ّو٠ؾخ   -3

ٚ ١ٍٍخ ئػالَ  ٕلاهثبٍزضّبهاد ػبئ١ٍخ أٚ ثْواوبد ِب١ٌخ ثغ١خ اٚغبٌجب ِب ٠مِْٛٛ ٌل٠ُٙ ١ًِ عبهف ئٌٝ اٌؼًّ اٌٖؾفٟ  

  .  جٛػخِط

ٚ ِٓ فالي اٌجؾش فٟ ٛج١ؼخ األّقبٓ اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ ثاكاهح ٘نٖ اٌّإٍَبد اإلػال١ِخ ٚ رفى١ه ٕالد اٌموثالٝ ث١الُٕٙ ٚ 

ٕالؾ١فخ  128ِٓ فالي َِؼ ًّّ  ٍِى١خ اٌزوف١ٔ ٚ اإلكاهح ٚ هئبٍخ اٌزؾو٠و: ٟ٘ أٍب١ٍخ رؾل٠لا فٟ صالس َِز٠ٛبد 

  :غ١و ٕؾ١خ  ّبمح رظٙو ٛج١ؼخكٚاع١خ فٟ اٌَّز٠ٛبد اٌضالس اٌَبثمخ ّجىخ ِؼملح ِٓ االىاٍزطؼٕب إٌٛٛي ئٌٝ  فبٕخ

1

10

100

شكل 6 يبين مدى االزدواجية بين المالك و المدير و رئيس التحرير

متسلسلة1 464116421

االزدواجٌة بٌن 

المالك و رئٌس 

التحرٌر

االزدواجٌة بٌن 

المالك و المدٌر 

المسؤول

االزدواجٌة بٌن 

رئٌس التحرٌر 

و المدٌر 

صلة قرابة 

مباشرة

ال ٌوجد أي 

صلة
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 : اٌظؾف اٌُىُِخ 

و نهائيػا و إنمػػا هنػاؾ  ػحيفتيف يػوميتيف ت ػػدراف مػف المنطقػا الحػػرة  50ال توجػد  ػحؼ يوميػا مرخ ػػا داخػؿ سػوريا 
عمػػى هػػذ  و تسػػر  رزيف السػػابقيف تعػػود األولػػى إلػػى قريػػب رئػػيس الجمهوريػػا و الثانيػػا إلػػى احػػد  بنػػاء ضػػباط األمػػف البػػا

  : قوانيف ال حؼ األجنبيا المدخما إلى سوريا ال حؼ

اٍدددددددددددددددُ   

 إٌبشو اٌّطجىػخ

 هئٌُ اٌزؾوَو اٌّلَو اٌَّؤوي

 اٌؼٕىاْ ٔىػهب 

 األرض الحرة جريدة سياسيا وضاح عبد رب  جورج قي ر  رامي مخموؼ و يركا    الوطف 1

 األرض الحرة جريدة اجتماعيا حمد التيناو م  مجد سميماف وبيار كيواف بمدنا 2

 

 

 : اٌظؾف االٍجىػُخ 

اٍددددددددددددددددددددددُ   

 إٌبشو اٌّطجىػخ

 هئٌُ اٌزؾوَو اٌّلَو اٌَّؤوي

 اٌهبرف ٔىػهب 

أثالالالالالالالالالالالالالالالالال١٘  1

 ِؾّل ثالي رووّبٟٔ ٚأٍٛك

ِغٍخ ١ٍب١ٍخ الزٖالبك٠خ  أ٠ّٓ اٌللو أ٠ّٓ اٌللو

 3733839 صمبف١خ

 5737277 ٕؾ١فخ ئػال١ٔخ اٌقط١ت ٔٛف فوىد ؽغبىٞ فوىد ؽغبىٞ ئٙبءاد 2

3 

 غفواْ اٌؾّٛ أٍواه

ٕالالالالالالالالالالالالؾ١فخ صمبف١الالالالالالالالالالالالخ  ْٔٛاْ اٌؾّٛ غفواْ اٌؾّٛ

 2318550 الزٖبك٠خ ِٕٛػخ

4 

 ٔج١ً ٛؼّخ األىِٕخ

ِغٍالالخ الزٖالالبك٠خ صمبف١الالخ  ػٙل اٌؼيٚ ٔج١ً ٛؼّخ

 2757502 اعزّبػ١خ ١ٍبؽ١خ

 3065 ٖبك٠خعو٠لح الز ٚٙبػ ػجل هثٗ ٔج١ً ىه٠ك ٚٙبػ ػجل هثٗ االلزٖبك٠خ 5

األٍالالالالالالالالالالالالجٛع  6

 ِؾّل ؽَبْ ِٚوٚاْ  اٌو٠بٟٙ

 ِؾّل ؽَبْ اٌجٕٟ ِؾّل ئ٠بك اٌجٕٟ

 2239729 ِغٍخ ه٠ب١ٙخ

ثٛهٕالالالالالالالالبد  7

 ٚأٍٛاق

عو٠الالاللح ِب١ٌالالالخ رغبه٠الالالخ  ٠ٍٛف اؽّل ٍؼل غ١فبهح اٌؾى١ّخ ٠ٍٛف اؽّل ٍؼل

 6660232 اعزّبػ١خ ِٕٛػخ

8 

 ١ٌٍٝ ػىبُ ثبٔٛهاِب

بف١الالالالالالالالالالالالخ ٕالالالالالالالالالالالالؾ١فخ صم ١ِٕو اٌغجبْ ١ِٕو اٌغجبْ

 3336131 اعزّبػ١خ ِٕٛػخ

9 

 ِلؽذ ػىبُ اٌضمبفخ

عو٠الالاللح صمبف١الالالخ / ِغٍالالالخ     

 2323061 فىو٠خ

ك١ٔالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  10

 ا١ٌَبهاد

 ػّو ػ١ّوح فٙل ػٍٟ غبىٞ فٙل ػٍٟ غبىٞ

 2136929 اػال١ٔخ 

11 

 اٌلثٛه

ٕؾ١فخ اعزّبػ١خ ٔبلاللح  ِغل علػبْ. َ ِٙب لطّخ أؽّل ثَبَ ٛبٌت

 2/21498900 ٍبفوح

ك١ٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً  12

 ِأِْٛ ؽالق ػّبياأل

 أٌ ثوغٛس ١ٍّو ٛبٌٛ

 9336 عو٠لح ئػال١ٔخ

   عو٠لح ه٠ب١ٙخ  ِؾّل ثْبه االثوٞ ِؾّل ثْبه اثوٞ ػوفبْ أٚثوٞ اٌو٠بٙخ  13

ٍالالالالالالالالالالالالالالالٛه٠خ  14

 ػجل اٌّغ١ل هؽّْٛ ٚاٌؼبٌُ

ػجالالالالالالالالالالل اٌّغ١الالالالالالالالالالل  أٌٛاْ ػجل اٌٙبكٞ

 5352090 ِغٍخ الزٖبك٠خ ّبٍِخ هؽّْٛ

-ٍالالالالالالالالالالالالالبٌت  15

 ْ٘بَ ف١ْفبرٟ ِٛعت

عو٠الالالالالالالالاللح اعزّبػ١الالالالالالالالالخ  ِب٘و ّب١٘ٓ ُ لب١ٍُ٘ض

 5442777 ؽمٛل١خ َِزمٍخ

اٌَالالالالالالالالالالالالالالٕبثً  16

 اٌو٠ب١ٙخ

 فبهٚق لٍخ فبهٚق لٍخ ػجل اٌوؽّٓ لٍخ

 5555378/021 عو٠لح ه٠ب١ٙخ

   ٕؾ١فخ ئػال١ٔخ ِوٚاْ ػ١ٍٛ  اؽّل اٌق١و ٍوٞ ؽلاك اٌْبٛئ 17
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اٌٖالالالالالالالالفؾبد  18

 ّووخ ؽّٖٟ ٚػٛاك  اٌقٚواء

 ِٕبي اٌؾّٖٟ ِٕبي اٌؾّٖٟ

 5083 ٕؾ١فخ ئػال١ٔخ 

 2228069 اعزّبػ١خ  أزٖبه ِٕٖٛه فب٠ي ػٍٟ فبًٙ أزٖبه ِٕٖٛه اٌمٕل٠ً 19

 5411074 ف١ٕخ ِٕٛػخ ؽَٕبء إٌٛهٞ ٔياه ػٍٟ ك٠ت اٌّغّٛػخ اٌّزؾلح  ١ٌب١ٌٕب 20

 4473771 ٕؾ١فخ اػال١ٔخ فواً اٌق١ٍف. ك ١ِٕو ػجل اٌوىاق. ك ١ِٕو ػجل اٌوىاق. ك وً ّٟء 21

 94418772 عو٠لح اػال١ٔخ ِؾّل ػّبه اٌغجبْ فو٠ل اٌغجبْ ِؾّل ػّبه اٌغجبْ ٌَّزٍٙها 22

 3339803 ٕؾ١فخ ه٠ب١ٙخ اثوا١ُ٘ ثوثو ػّبك وٍىُٛ ِؾّل ئ٠بك وٍىُٛ اٌّالػت 23

24 

 ِؾّل اٌجغ١وِٟ إٌفبئٌ

ِغٍالالالالالالالالالالخ الزٖالالالالالالالالالالبك٠خ  ِؾّل اٌجغ١وِٟ ٠ٍٛف اٌجغ١وِٟ

 6323844 اعزّبػ١خ ِٕٛػخ

 2020 عو٠لح ئػال١ٔخ ى٠ٕخ ف١و عٟٛٔ ػجٛك غّٛػخ اٌّزؾلح اٌّ ا١ٌٍٍٛخ 25
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 :اٌظؾف إٌظف شهوَخ 

 اٌهبرف ٔىػهب  هئٌُ اٌزؾوَو اٌّلَو اٌَّؤوي إٌبشو اٍُ اٌّطجىػخ  

1 
 ه٠ُ كه٠ِٚ أعواً 

 ِؾّل اٌؾى١ُ ه٠ُ كه٠ِٚ
 3055/031 ٕؾ١فخ ئػال١ٔخ

2 

 ثمؼخ ٙٛء

غالالالالالالالبكح ػجالالالالالالالل 

 اٌؼي٠ي

 دٕ٘بء ىٔزٛ ٔلٜ اٌؼغٍٟٛٔ

 3343221 ٕؾ١فخ صمبف١خ اعزّبػ١خ

3 

 إف اٌؼٍٟ اٌؾ١بح اٌيهاػ١خ

٠ٍٛالالالالف ػٍالالالالٟ  إف اٌؼٍٟ

 095/865919 ِغٍخ ىهاػ١خ غبٌٗ

ك١ًٌ اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  4

 ٚفوٓ اٌؼًّ

عّبٔالالالالالخ ِالالالالالبء 

 اٌجبهك

 ى١٘و ِؼوٚف ١ٍّو ِبء اٌجبهك

 3118393 ٕؾ١فخ اػال١ٔخ

5 
 هّبك وبًِ  اٌول١ّبد

 هّبك وبًِ ى٠ٕخ أثٛٔلٜ 
 3343910 ٕؾ١فخ ػ١ٍّخ

 6129000 ٕؾ١فخ ه٠ب١ٙخ كٚثب أ٠ّٓ اوضُ كٚثب أوضُ كٚثب اٌو٠ب١ٙخ 6

7 

 ٍٛاه

ػجالالالالل اٌّالالالالإِٓ 

 اٌطواثٍَٟ

 وٕلح عؼفو هث١غ ىه٠ك

 9909 عو٠لح ئػال١ٔخ

 218312 عو٠لح ئػال١ٔخ  ١ًٍٙ ١ٍٍّبْ ١ًٍٙ ١ٍٍّبْ ِؾّل ػّواْ اٌْواع 8

 218219/043ِغٍالالالخ صمبف١الالالخ اعزّبػ١الالالخ  ػّواِْؾّل  ِؾّل ػّواْ ١ًٍٙ ١ٍٍّبْ ػّو٠ذ 9
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 فل١ِخ

10 

 ػوٗ فبٓ

ػجالالل إٌّزٖالالو 

 اٌللو

ػجالالالالالالالل إٌّزٖالالالالالالالو 

 اٌللو

ِؾّالالالالالل ِؼزالالالالالي 

 4428091 عو٠لح اػال١ٔخ اٌللو

11 

 فبٌل ِظٍَٛ اٌغوثبي

ِغٍالالالخ صمبف١الالالخ اعزّبػ١الالالخ  ٕ٘بكٞ ِظٍَٛ فبٌل ِظٍَٛ

 2138999 الزٖبك٠خ ف١ٕخ ّبٍِخ

12 

 لو٠ِ ٍؾٍٛي ِْبه٠غ

١ٌ ثؾبعالالالالالالخ ٌالالالالالالوئ

 رؾو٠و

 لو٠ِ ٍؾٍٛي

 3344490 عو٠لح ئػال١ٔخ

13 

 إٌّبهح

ػّالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبه 

 ِؼوٚف

 ؽبِل ِؼوٚف ػّبه ِؼوٚف

 323900/5080 عو٠لح اػال١ٔخ

 852844/031 ٕؾ١فخ ئػال١ٔخ َٔو٠ٓ اٌغّؼخ ٕفٛاْ ػىبهٞ أؽالَ هؽّخ ا١ٌّبِخ 14

 

 : اٌظؾف اٌشهوَخ

 اٌؼٕىاْ ػهب ٔى هئٌُ اٌزؾوَو اٌّلَو اٌَّؤوي إٌبشو اٍُ اٌّطجىػخ  

1 Syria today  االهٗ اٌؾوح ١ٍب١ٍخ  وٕلح لٕجو   وٕلح لٕجو 

 

 اٌهبرف ٔىػهب  هئٌُ اٌزؾوَو اٌّلَو اٌَّؤوي إٌبشو اٍُ اٌّطجىػخ  

 4440868 صمبف١خ اعزّبػ١خ ١ٌٕب اٌؼطبهٞ ها١ِب إٌجْخ ِؾّل اٌٍّٛٝ آ٠بد 1

 3326039 اعزّبػ١خ صمبف١خ ٚاْ اٌقط١تِو ِوٚاْ اٌقط١ت  ِؾّل ِّزبى اٌقط١ت  Modaأى٠بء  2

3 

 ػجل اٌَالَ اٌىٛوٛ اإلٕلاه

ػجالالالالالالالالالالالل اٌٙالالالالالالالالالالالبكٞ 

 ا١ٌٙٛؾٟ

ػجالالالالالالالالالل اٌَالالالالالالالالالالَ 

 232400 ئػال١ٔخ اٌىٛوٛ

4 

 ِؾّل ى١٘و عٕبْ األ١ًٕ

ِؾّالالالالالالالالل ى١٘الالالالالالالالو  ِؾّل فبكٞ اٌغٕبْ

 اٌغٕبْ

ه٠بٙالالالالالالال١خ صمبف١الالالالالالالخ 

 4465485 اعزّبػ١خ

 2245200 الزٖبك٠خ ٌَالَ ١٘ىًػجل ا ػجل اٌَالَ ١٘ىً ِؾّل ١٘ىً االلزٖبك ٚإٌمً 5

 3334067 ِقزٖخ ثب١ٌَبهاد ػٍٟ اٌؾبِ٘ هاِٟ عٛكٞ هاِٟ عٛكٞ اٚرٛ ٍجٛهد 6

 923789533 ِغٍخ الزٖبك٠خ  أ٠ُٙ اٍّبػ١ً اثوا١ُ٘ ؽ١له أ٠ُٙ اٍّبػ١ً ئكاهح اٌّقبٛو 7

8 

 اٌج١ئخ ٚاألػّبي

ِغٍالالالالالخ ِزقٖٖالالالالالخ  ػبكي ٠بىعٟ ػبكي ٠بىعٟ أك٠ت اٌفبًٙ

 3345777 ثْإْٚ اٌج١ئخ

9 

 ىا٘و اٌؼجلٚ اٌج١بْ

ِغٍالالالالالالخ الزٖالالالالالالبك٠خ  ىا٘و اٌؼجلٚ هٔب ِبهك٠ٕٟ

 32498490 صمبف١خ اعزّبػ١خ 

 4465121 ِغٍخ فىو٠خ فٛىٞ اٌْبِٟ. ك ٔج١ً ٛؼّخ ٔج١ً ٛؼّخ اٌجبؽضْٛ 10

رٛإالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً  11

Tawasol  

ئثالالالالالالالالالوا١ُ٘ ف١ٍالالالالالالالالالً  ٍَُِ رَبثؾغٟ

 ٘ٛاهٞ

ِغٍالالالالالالالالالالالخ صمبف١الالالالالالالالالالالخ  ٍَُِ رَبثؾغٟ

 33501180 اعزّبػ١خ ِٕٛػخ

12 

 ؽ١َٓ فٚٛه رغبهح اػّبي

ِغٍالالالالالالالالالخ لب١ٔٛٔالالالالالالالالالخ  ؽ١َٓ فٚٛه ِؾّل اٌطجبع

 2315144 الزٖبك٠خ 

13 

رىٌٕٛٛع١الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب 

 ػجل اٌَالَ لبد االرٖبالد

ِغٍالالالالالالالالالالخ ػ١ٍّالالالالالالالالالالخ  ػجل اٌَالَ لبد ٔغبح لبد

ِزقٖٖالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ 

 4414568 ثبالرٖبالد

14 

 ىوٟ ِؾّٛك ثو٠غبٚٞ اٌزم١ٕبد اٌٖٕبػ١خ

ىوالالالالالالالالالٟ ِؾّالالالالالالالالالٛك 

 ثو٠غبٚٞ

 ِٛؾّل اٍبِخ عبٔ

 5441049 ػ١ٍّخ ٕٕبػ١خ

15 

 ػجل اٌٍط١ف ػجٛك اٌزأ١ِٓ ٚاٌز١ّٕخ

ِغٍالالخ رؼٕالالٝ ٠مٚالالب٠ب    ػجل اٌٍط١ف ػجٛك

 2127479 اٌزب١ِٓ 

16 

 فبك٠خ عجو٠ً ع١ٕٙخ

ِغٍالالالالالالالالالالالخ صمبف١الالالالالالالالالالالخ  فبك٠خ عجو٠ً ثْبه غبٌٟ

 61398331 اعزّبػ١خ

17 

 ثَبَ اٌؾبط ؽّٛك. ك اٌغٛاة اٌْبفٟ

زّبػ١الالالالالالالخ ِغٍالالالالالالخ اع ثَبَ اٌؾبط ؽّٛك ِقٍٔ ف١ٌّ

 2241553 ٛج١خ

18 

 هافٟ ػو٠ِ اٌغَو

ِغٍالالالالالالخ اعزّبػ١الالالالالالالخ  ١ٍّو ػوثِ ١ٍّو ػوثِ

ِزقٖٖالالخ ثْالالإْٚ 

 اٌّغزوث١ٓ

ؿ 

0933583630 
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 272306 ٕؾ١فخ اػال١ٔخ ١ًٍٙ ؽبَٛٛ ِؼ١ٓ اٌٖبٌؼ ِؼ١ٓ اٌٖبٌؼ اٌغل٠ل 19

20 

 ِؾّل ؽَٓ ف١زٟ اٌؾبي

ِغٍالالالالالالخ الزٖالالالالالالبك٠خ  أوواَ اٌىواك ِؾّل ؽَٓ ف١زٟ

 3339028 اعزّبػ١خ ّبٍِخ

 2314434 ِغٍخ رو٠ٚظ ١ٍبؽٟ هىق ا١ٌبً هىق ا١ٌبً هائل ا١ٌبً ك١ًٌ اٌَبئؼ 21

22 

 ٚائً لٕٔ هؤٜ اٌؾ١بح

ػجالالالالالالالالالالالالل اٌغٕالالالالالالالالالالالالٟ 

 اٌطواثٍَٟ

ِغٍالالالالالالخ اعزّبػ١الالالالالالالخ  ٚائً لٕٔ

 3223180 صمبف١خ ِىٕٛػخ

23 

 ِؾّل ىهلبْ اٌفوؿ هؤٚف 

ِغٍالالالالالالالالالالالخ صمبف١الالالالالالالالالالالخ  ػفبف ِؾب٠وٞ ِؾّل ىهلبْ اٌفوؿ

 4456774 اعزّبػ١خ

24 

 اٌَٛق

ِغٍالالالالالالالالالخ اػال١ٔالالالالالالالالالخ  ػّبك ػلٞ ثبٍُ عّبي ػّبك ػلٞ

 221103/092 ِٕٛػخ

ّالالالالبَ ٌزىٌٕٛٛع١الالالالب  25

 ِؾّل ػّبه اٌغجبْ اٌّؼٍِٛبد

عو٠الالالالالالالالاللح ػ١ٍّالالالالالالالالالخ  ا٠ُٙ ؽغبىٞ ِؾّل ػّبه اٌؾجبْ

 3343550 ِزقٖٖخ

26 

 ِؾّل ا٠بك ّوثغٟ ّجبة ٌه

ِغٍالالخ ّالالجبث١خ صمبف١الالخ  ا٠بك ّوثغٟ ٔبظُ ِٕٙب

 8883538 اعزّبػ١خ

27 

 ١ٌٍٟ اٌؼْب اٌْجبة اٌلائُ

ِغٍالالالالالالالالالالالخ صمبف١الالالالالالالالالالالخ  ٍٍّٝ وبًِ ١ٌٍٝ اٌؼْب

 3321325 اعزّبػ١خ

 468798/041 ِغٍخ صمبف١خ      آِبي رٍغواف ٕوٚػ 28

29 

 اٌٚبك

كاه اٌٚالالالالالالالبك ٌٍطجبػالالالالالالالخ 

 ٚإٌْو

ِغٍالالالالالالالالالالالخ صمبف١الالالالالالالالالالالخ  ػجل هللا ؽالق ه٠بٗ عبْ ؽالق

 4446986 اعزّبػ١خ

 466223/041 ِغٍخ ػ١ٍّخ ٛج١خ اؽّل ؽ١له ٔظ١و عبثو أؽّل ؽ١له ػْزبه 30

31 

 ٍٛىاْ ٍؼٛك ػبٌُ اٌٖؾخ

ِغٍخ ػ١ٍّالخ ٕالؾ١خ  ِؾّل ػّو ثَبَ اٌّؾّل

 2321133 ِزقٖٖخ

32 

 ٍبِو اٌلهٚثٟ ػبٌُ اٌيهاػخ 

ِغٍالالالالالالالالالالخ ػ١ٍّالالالالالالالالالالخ  ١ّو٠ٓ اٌٖٛاف ٍبِو اٌلهٚثٟ

 ِزقٖٖخ

٘الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبرف 

2323078 

33 

 ٍؼ١ل اٌؼجل ػ١ٓ اٌَبئؼ

ّبػ١الالالالالالخ صمبف١الالالالالالخ اعز ٍؼ١ل اٌؼجل ِؾّٛك ثى١وح. ك

 5633900 الزٖبك٠خ ١ٍبؽ١خ

 2059 عو٠لح ئػال١ٔخ ِؼزي اٌؾّٖٟ ِبىْ ػجل اٌؼبي ِؼزي اٌؾّٖٟ اٌؼمبه٠خ 34

ػالالالالالالالبٌُ اٌوٍالالالالالالالَٛ  35

 ٍبِٟ ف١ٚو اٌّزؾووخ 

ِؾّالالالالالالالالالالالل اِالالالالالالالالالالال١ٓ 

 إٌٙلاٚٞ

ِغٍالالالالالالالالالخ رٖالالالالالالالالال١ُّ  ٍبِٟ ف١ٚو

 6667887 ٚهٍَٛ ِزؾووخ

 94210023 ٖبك٠خِغٍخ الز ٛبهق ػفبُ ِؼل ػفبُ ٛبهق ػفبُ اٌؼبٌُ االلزٖبكٞ 36

 3326392 ِغٍخ ػ١ٍّخ  ٍؼل و١ٍٛ. َ ػي اٌل٠ٓ ر١ُّ ػي اٌل٠ٓ ر١ُّ غواف١ه 37

اٌفٚالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبء  38

 ِؾّل اثوا١ُ٘ االلزٖبكٞ

ِغٍالالالالالالخ الزٖالالالالالالبك٠خ  ِؾّل اثوا١ُ٘. ك ػجل اٌوؽّٓ هاعؼ

 1/44678100 صمبف١خ

39 

 لٚب٠ب 

ّووخ ِووالي اٌلهاٍالبد 

 اٌز٠َٛم١خ ٚاإلكاه٠خ

عو٠لح صمبف١خ اكاه٠الخ  ٞؽَبْ إٌٛه ١ٍٍفب وٛه٠خ

 3374035 الزٖبك٠خ اعزّبػ١خ 

 312181235 ٕؾ١فخ ئػال١ٔخ فواً هِٚبْ ػبئْخ ؽّٛك ػبئْخ ؽّٛك اٌمّخ 40

41 

 ػجل اٌٛ٘بة اٌّأِْٛ اٌمّمُ

ػجالالالالالالالل اٌٛ٘الالالالالالالبة  ػّبه اٌّأِْٛ

 اٌّأِْٛ

ِغٍالالالالالالالالالالالالخ ٛج١الالالالالالالالالالالالخ 

 2222086 اعزّبػ١خ ّبٍِخ

42 

 عّبٔخ ّو٠ف ِٛٙخ ٚٔبً

اعزّبػ١الالالالالالخ صمبف١الالالالالالخ  ْٕ٘بكٞ ِأم عّبٔخ ّو٠ف

 6617434 الزٖبك٠خ

 6670155 ِغٍخ اػال١ِخ صمبف١خ ػٍٟ اثواٟ٘ ػٍٟ اثوا١ُ٘ ٍٕبْ ١ِٙٛة  ١ِPRل٠ب  43

44 

 ى٠بكح اٌؾبط ٛٗ ِٕبهح اٌفواد

ِغٍالالالالالالالالالالالخ صمبف١الالالالالالالالالالالخ  اثوا١ُ٘ فو٠ٜ ػجل اٌغٕٟ اٌوؽجٟ

 اعزّبػ١خ 

رٍفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبوٌ 

218661 

ِالالالالالالالالالوآح اٌفىالالالالالالالالالو  45

 ِٕٙل ػى١ل ٚاٌضمبفخ

 كح اٌلٚع١ِٟب ِٕٙل ػى١ل

 2218530 ِغٍخ ئػال١ٔخ 

 3345682 ِغٍخ الزٖبك٠خ عٙبك اٌؾالق ِؾّل ثَبَ اٌؾالق ِؾّل ثَبَ اٌؾالق ِطبٌؼبد 46

اٌّْالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٙل  47

 االلزٖبكٞ

ِغٍالالالالالالخ الزٖالالالالالالبك٠خ  ٔبظُ ِٕٙب ِوفذ ِٖطفٝ ِوفذ ِٖطفٝ

 2243420 ١ٍبؽ١خ

48 

 ا١ٌّياْ

ِغٍالالالالالالالالالالالخ صمبف١الالالالالالالالالالالخ  ػجل هللا اٌجىوٞ ٕ٘ل ثٍٙٛي ٕ٘ل ثٍٙٛي

 6665696 زّبػ١خاع

الزٖالالالالالالالالالالالالالالالالالبك٠بد  49

 ػٖبَ ١ّـ األهٗ اٌّؾ١ٜ 

ِغٍالالالالالالالالالخ لب١ٔٛٔالالالالالالالالالخ  غبٌت فبهً ِؾّل فواً اٌٍَك

 44677190 الزٖبك٠خ ّبٍِخ
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50 

 ٔج١ً ٕوٚف اٌّبي

ِغٍالالالالالالخ الزٖالالالالالالبك٠خ  ٔج١ً ٕوٚف ثبٍُ ِبه٠ٕب

 4452244 ّبٍِخ

اٌّغزّالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالغ  51

 أٍبِخ ى٠ٛك االلزٖبكٞ

ِغٍالالالالالالالالالالالخ صمبف١الالالالالالالالالالالخ  ؽٕبْ ٚ٘جٟ. ك أٍبِخ ى٠ٛك

 44673951 زّبػ١خ الزٖبك٠خاع

52 

 ها١ٔب ػ١ّٚخ اٌَّزمٍخ

عو٠الالالالالالالالاللح صمبف١الالالالالالالالالخ  ها١ٔب ػ١ّٚخ ٍؾو ِطوٖ عٟ

 41451150 اعزّبػ١خ ّبٍِخ

53 

 ِؾّل ٔبكه اٌوىٚق ٖٔف اٌؾم١مخ

ػجالالالالالالالالل اٌؾفالالالالالالالال١ع  ِؾّل ٔبكه اٌوىٚق

 ثؼلهأٟ

ِغٍالالالالالالخ الزٖالالالالالالبك٠خ 

ٍالالالال١بؽ١خ اعزّبػ١الالالالخ 

 4469668 ِٕٛػخ

 3715273 ِغٍخ أٛفبي هٔلح اٌقط١ت اٌقط١ت هٔلح ِؾّل ٠بٍو اٌغجبْ ١ٍٔٛفو 54

55 

 ِؾّل ؽَبَ اٌوئ١ٌ إٌْوح اٌزم١ٕخ

ِؾّالالالالالالالالالالل ٍالالالالالالالالالالوٞ 

 االربٍٟ

ِؾّالالالالالالالالل ؽَالالالالالالالالبَ 

 5/3347664 ٕؾ١فخ ئػال١ٔخ  اٌوئ١ٌ

ٚارالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌ أْٚ  56

What’s On  اٌّغّٛػخ اٌّزؾلح 

 فبكٞ ؽّٖٟ ٚفبء اٌيػجٟ

 6127741 ِغٍخ ١ٍبؽ١خ

٠ٚالالالالالالو رالالالالالالٛ غالالالالالالٛ  57

Where to Go  يايػجل اٌؼ١ٍُ غ 

 ػجل اٌؼ١ٍُ غياي ِؾٟ اٌل٠ٓ ٍؼل٠خ

 3331335 ِغٍخ صمبف١خ ١ٍبؽ١خ

 833693/041 ِغٍخ ف١ٕخ اعزّبػ١خ ػمً ػٍٟ ثالي اؽّل ػمً ػٍٟ ٚالكح 58

 2453710 ِغٍخ ف١ٕخ ٍٙبَ ٍالِخ اّوف ؽ١َٓ  أّوف ؽ١َٓ اٌٛهكح 59

 373814/031 ِغٍخ ػ١ٍّخ صمبف١خ  ١ٌٕلا ِقبئ١ً وبًِ أ٠ٛة وبًِ أ٠ٛة ٠بها 60

 

 

عدد المناصب التي تحتلها المرأة في الصحافة الخاصة
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رئٌس التحرٌرالمدٌر المسؤولالمالكعدد الصحف

متسلسلة1

 

هغُ طؾزهب  –و إٌَت اٌزٍ رظهو ِلي ؽضىه اٌّوأح ضّٓ اٌَّزىَبد اٌوئَُُخ فٍ االػالَ اٌقبص  األهلبَهنٖ  إْ

 .اإلكاهَخ األٔظّخو فمظ ٌٍزهوة ِٓ أال رؼىٌ اٌىالغ اٌؾمُمٍ فبٌىضُو ِٓ هنا اٌؾضىه هى شىٍٍ  -
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النسبة المؤية للصحف التي تشغل فيها امرأة 

منصب رئيس تحرير أو مدير مسؤول

79%

9%

12%

الصحف الخاصة 

الصحف التً رأس

تحرٌرها امراءة

الصحف التً مدٌرها

المسؤول امرأة

النسبة المؤية للصحف الخاصة المملوكة من نساء

11%

89%

الصحف الخاصة 

الصحف المملوكة من نساء 

 

 :رظله وً شهوَٓ اٌزٍ ظؾف اٌ

 اٌهبرف ٔىػهب  هئٌُ اٌزؾوَو ّلَو اٌَّؤوياٌ إٌبشو اٍُ اٌّطجىػخ  

1 

 ِؾّل ا١ٌْـ اٌؾل٠ش فٟ اٌطت 

 فإاك ػطب هللا فإاك ػطب هللا

 ِغٍخ ٛج١خ

ك٠الالالالالالالالالالالالو اٌالالالالالالالالالالالاليٚه 

224183 

 452300/031 ِغٍخ ػ١ٍّخ  ِؾّل ١ِيأبىٞ ٕبٌؼ اٌؾ١الٚٞ اٍجو ٍّفْٛ اٌلٚاعٓ 2

 6666770 خِغٍخ ه٠ب١ٙ فٍلْٚ اؽّل ِبىْ اؽّل فٍلْٚ اؽّل ػبٌُ اٌو٠بٙخ 3

ػالالالالالالالالالالالالالبٌُ االفزالالالالالالالالالالالالالواع  4

 ِؾّل ٚهكح ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب

 ٔج١ً ػ١ْٛ. ك ػبٛف ٚهكح

 6817155 ِغٍخ ػ١ٍّخ 
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 : اٌظؾف اٌفظٍُخ 

 اٌهبرف ٔىػهب  هئٌُ اٌزؾوَو اٌّلَو اٌَّؤوي إٌبشو اٍُ اٌّطجىػخ  

 61399433 ِغٍخ ٕ٘ل١ٍخ ِؾَٓ ِمٖٛك اؽّل ِوٚاْ ١ٛبْ ِؾَٓ ِمٖٛك ئثلاػبد ٕ٘ل١ٍخ 1

2 

 اٌج١ئخ ٚاٌٖؾخ

ِؾّالالالالالل رؾَالالالالال١ٓ 

 ّؾبكح 

ِؾّالالالالالالالل رؾَالالالالالالال١ٓ 

 ّؾبكح 

ِغٍالالالخ رؼٕالالالٝ ثْالالالإْٚ اٌج١ئالالالخ  ِؾّل ٘بُّ اٌي٠ٓ

 2124463 ٚاٌٖؾخ

 6133251 ِغٍخ صمبف١خ اعزّبػ١خ ه٠ُ ػجل اٌغٕٟ ه٠ُ ػجل اٌغٕٟ ه٠ُ ػجل اٌغٕٟ رواس 3

رىٌٕٛٛع١الالالالالالالالالالالالالالالالب  4

 ئثوا١ُ٘ اٌج١طبه اٌٖٕبػخ

 ثبًٍ ْٔٛارٟ ٍٕبء اٌؼٍٛ

 2228109 خ ٕٕبػ١خ اػال١ٔخِغٍخ صمبف١

5 

 ػٍَٛ األهٗ

فو٠الالالالالالالبي ؽالالالالالالالبط 

 ئثوا١ُ٘

فو٠الالالالالالالالالبي ؽالالالالالالالالالبط 

 اثوا١ُ٘

ِغٍالالالالالخ ػ١ٍّالالالالالخ ِزقٖٖالالالالالخ  اثزَبَ اثوا١ُ٘

 3225578 عغواف١خ ع١ٌٛٛع١خ ث١ئ١خ

اٌمٚبء ٚاٌمبْٔٛ  6

 ٠ٍٛف ك٠ت اٌّمبهْ

 ٠ٍٛف ك٠ت ٠ب١ٍٓ غبُٔ

 6710077 ِغٍخ لب١ٔٛٔخ

اٌّؼ١ٓ فالٟ ٛالت  7

 االٍٕبْ

ِؾّالالالالالالل غبٌالالالالالالت 

 ٟٔاٌى١ال

ِؾّالالالالالالالالل غبٌالالالالالالالالت  كا١ٔب اٌطؾبْ

 2135862 ِغٍخ ٛج١خ ػ١ٍّخ اعزّبػ١خ اٌى١الٟٔ

إٌَالالال١ظ اٌؼوثالالالٟ  8

 كٚؽخ اٌجطواْ ٚاٌلٌٟٚ

 ِٕٝ اٌّٖوٞ كٚؽخ اٌجطواْ

 44678100 ِغٍخ الزٖبك٠خ ٕٕبػ١خ

 

 : اٌظؾف إٌظف إٌَىَخ 

 اٌهبرف ٔىػهب  هئٌُ اٌزؾوَو اٌّلَو اٌَّؤوي إٌبشو اٍُ اٌّطجىػخ  

1 

 ٍٛبفى

ِؾّالالالالالالل هٙالالالالالالٛاْ 

 ػبثل٠ٓ 

ِغٍالالالالالالالالالالالخ ػ١ٍّالالالالالالالالالالالخ  ِؼبم اٌٍؾبَ ِب٘و ٍِّ

 8883850 ِزقٖٖخ

 

 : اٌظؾف إٌَىَخ 

 اٌهبرف ٔىػهب  هئٌُ اٌزؾوَو اٌّلَو اٌَّؤوي إٌبشو اٍُ اٌّطجىػخ  

 3744800 ِغٍخ ئػال١ٔخ فإاك ا١ٌْـ ٍّو إٌّٖٛه ٍّو إٌّٖٛه األٚائً  1

 

 :اٌظؾف اٌظبكهح ػٓ ِؤٍَبد أهٍُخ 

  

 إٌبشو ٍُ اٌّطجىػخا

اٌّدددددددددددددددددددلَو 

 اٌَّؤوي

 هئٌُ اٌزؾوَو

 اٌهبرف ٔىػهب 

 2317134 ِغٍخ صمبف١خ  ١ًٍٙ فبًٙ ١ٍّؼ ػجبً عّؼ١خ إٔللبء اٌج١ئخ اٌج١ئخ ٚاإلَٔبْ 1

2 

 اٌّؼٍِٛبر١خ

اٌغّؼ١الالالالالالخ اٌؼ١ٍّالالالالالالخ اٌَالالالالالالٛه٠خ 

 ٌٍّؼٍِٛبر١خ

ِغٍالالالالالالخ صمبف١الالالالالالخ  ِٛفك كػجٛي ِٛفك كػجٛي

 2116155 ِؼٍِٛبر١خ 

3 

 اٌؼبك٠بد

ِغٍالالالالالالالخ رؼٕالالالالالالالٝ  ىوٟ ؽُٕٛ ِؾّل لغخ عّؼ١خ اٌؼبك٠بد

   ثبٌزواس ٚاٌفىو

اٌغل٠الالالالالالالالل فالالالالالالالالٟ  4

 أِواٗ اٌُٙٚ

اٌغّؼ١الالالالخ اٌَالالالالٛه٠خ ألِالالالالواٗ 

 اٌُٙٚ

ٍالالالالالالالالالالالالالالال١ّو . ك

 اٌؾفبه

ِغٍالالالالالالخ ػ١ٍّالالالالالالخ  ؽَبْ اٌغيٞ. ك

 2220407/21 ِزقٖٖخ

اٌّغٍالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ  5

 اٌجطو٠وو١خ

ثطو٠وو١الالالالالخ أطبو١الالالالالخ ٍٚالالالالالبئو 

 اٌّْوق ٌٍَو٠بْ االهصٛمٚوٌ

ٍالالالالالالؼ١ل ػجالالالالالالل 

 هإٌٛ

 ٍؼ١ل ػجل إٌٛه

 54498980 ِغٍخ ك١ٕ٠خ 
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 : اإلماػبد اٌقبطخ 

ذلػؾ تبدو تجربا اإلذاعات الخا ا العامما في سوريا بيكؿ عاـ  كثر استقرارا مف تجربػا اإلعػبلـ المطبػوع و ربمػا يعػود 
 ........ كوف القانوف حـر عميها  ف تتعاطى بن  قضيا غير الموسيقى و األغاني و األبراج إلى 

الالالالالالر
 قم

 العنوان المدير  المالك  االسم

إذاعػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػوت الموسػػػػػػػػػػػػيقا  1
 "العربيا"

 دميؽ ماهر البستاني "العربيا"يركا  وت الموسيقى 

 دميؽ محمد سيجر  يركا الوسائط المبايرة إذاعا  رابيسؾ 2

 دميؽ ياسر  سعد يركا  وت الطد سوريا إذاعا سوريا الطد 3

 دميؽ الطباع ع اـ يركا ستايؿ إذاعا ستايؿ 4

 دميؽ وساـ تاجو يركا ميمود  FMإذاعا ميمود   5

 دميؽ ممهـ الرواس يركا الفرح FMإذاعا الفرح  6

 دميؽ سامر يوسؼ يركا حارث يوسؼ ويركا   إذاعا ياـ إؼ  ـ 7

 دميؽ محمد عرب  وغمي اليركا اإلعبلميا السوريا المتحدة FMإذاعا ميكس  8

 حمص محمد عمي الحسيف لبيضاءيركا ا إذاعا البيضاء  9

إذاعػػػػػػا فيػػػػػػرجيف  ؼ  ـ ميػػػػػػدؿ  10
 إيست

 دميؽ مناؼ عرنوس يركا عرنوس إخواف ويركائهـ

 حمب ياد  الجند  FMيركا يهباء  FMإذاعا يهباء  11

 دميؽ مزر نظاـ الديف يركا الكنار FMإذاعا المدينا  12

 دميؽ     إذاعا روتانا ستايؿ 13

 

 : بص اإلػالَ اٌّوئٍ اٌق

ال يوجد في سوريا حتى لحظػا إ ػدار هػذا التقريػر قػانوف يػنظـ عمػؿ اإلعػبلـ المرئػي و يبػدوا  ف موضػوع كسػر احتكػار 
الدولا لئلعبلـ المرئي في سوريا لـ يحسـ  مر  بعد حال  حاؿ ال حؼ اليوميا التي لـ يتـ ترخيص    منها خبلؿ قرابػا 

مه بتواجدها في المنطقا الحرة لتكوف بذلؾ  ػحؼ سػوريا ت ػدر خػارج سبو سنوات تطبيؽ قانوف المطبوعات و إنما س
سػػوريا كػػذلؾ األمػػر بالنسػػبا إلػػى اإلعػػبلـ المرئػػي الػػذ   عطػػت الحكومػػا السػػوريا  اإلذف بالعمػػؿ لهػػا مػػف المنطقػػا الحػػرة 

وال يعمػؿ اآلف عراقػي وبمطت االذونات بالعمؿ خبلؿ السنوات السابقا ثػبلث اثناتػاف منهػا لمػالكيف سػورييف والثالثػا لمالػؾ 
لرجػؿ األعمػاؿ محمػد حميػو وتعتبػر هػذ  القنػاة النػاطؽ غيػر الرسػمي سوت قناة واحدة هي قناة الػدنيا التػي تعػود ممكيتهػا 

 .جميو معاركها غير الدبموماسيابخوض باسـ السمطا السوريا حيث تقـو بالنيابا عنها 
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 ثػرت قنػاة اليػاـ لمالكهػا  كػـر الجنػد  العمػؿ مػف جمهوريػا . طبلؽبينما تستعد قناة الر   لمالكها ميعاف الجبور  لبلنو 
م ر بعد تجربا عمؿ مريرة انتهت قبؿ سنتيف بقرار يفهي بوقؼ القناة في نفس اليـو الذ  كانت تنو  فيػ  بػث نيػرتها 

     . اإلخباريا األولى 

 : اإلػالَ اٌَىهٌ اٌىوكٌ * 

لى جمما المياكؿ التي تعاني منها ال حافا السوريا مف ميكما  ساسيا تعاني ال حافا الكرديا في سوريا باإلضافا إ
تزاؿ الحكوما السوريا ترفض النير بالمطا الكرديا مف حيث المبد   تكمف في اإلنكار وعدـ االعتراؼ فحتى يومنا هذا ال

الفرنسيا مسموح و حتى بطض النظر عف الوسيما  و الموضوع في حيف  ف النير بالمطات األجنبيا مثؿ االنكميزيا  و 
وقد ظهرت ال حافا الكرديا السوريا بيكؿ  ساسي ك حافا حزبيا . إدخاؿ مطبوعا  و كتاب بالمطا الكرديا محظور

تابعا لؤلحزاب السياسيا الكرديا المحظورة حتى الثقافيا منها وهذا ما فرض عميها طبيعا خا ا مف حيث المواضيو و 
حؼ ثقافيا تعنى بيكؿ خاص بنير الثقافا الكرديا والخ و يا الكرديا ولـ تتحوؿ الطرح فهي  ما نيرات حزبيا  و  

ما   وؿ  نهاتزاؿ تعمؿ بيكؿ سر  منذ نينتها حتى يومنا هذا و بندوات تقنيا بسيطا حتى  إلى  حؼ عاما وهي ما
وؼ اقؿ ما يقاؿ بظر  األيخاصبد ت كانت تنسخ بخط اليد وكانت ال حيفا الواحدة تدور عمى مجموعا كبيرة مف 

االعتقاؿ وهذ  كانت حاؿ جريدة  وت األكراد وهي جريدة ناطقا باسـ  وؿ  إلىكثيرا ما قادت , قاسيا لمطايا  نهاعنها 
و اليـو تيهد ال حافا الكرديا . وهو الحزب الديمقراطي الكرد  في سوريا 5957حزب كرد  تنسس في سوريا عاـ 

  حزاببسبب نيؤ   والكرديا لكثرة االنيقاقات في  فوفها  األحزابالزدياد نتيجا _ ازديادا واضحا سواء الحزبيا
منها ي در بالمطا العربيا ويعاني مف ضعؼ الكوادر  األكبرالقسـ   فومف المبلحظ . حتى الثقافيا منها  و_ جديدة

بعضها بد  ينخذ يكؿ ال حافا   فمو العمـ  األمنيابسبب المياكؿ الماليا و  اإل دارالمتخ  ا ومف عدـ انتظاـ 
المتعددة و سهولا استخدامها في هذ  الزيادة كما  اإلعبلـوقد ساهـ انتيار وسائط . مف حيث اليكؿ األقؿالمهنيا عمى 

 .  وسويريحا  إلىهذ  ال حافا  إي اؿساهـ في سهولا 

 ال حافا الحزبيا الكرديا

 بؽت االِزُبىط االٍُ اٌؼوثٍ رىاروهب ٔىػهب االٍُ اٌىوكٌ اٌولُ

 PKKحزب العماؿ الكردستاني  الوردة الحمراء مستمر مجما ثقافيا سوركؿ 1

 PKKحزب العماؿ الكردستاني   ذار مستمر مجما فكريا  ذار 2

 حزب  زاد  الكرد  في سوريا الحريا مستمرة جريدة سياسيا  زاد  3

 ستقبؿ الكرد تيار الم تيار مستمرة جريدة سياسيا تيار المستقبؿ الكرد  4

 الوفاؽ الديمقراطي الكرد  في سوريا الوفاؽ مستمرة جريدة سياسيا الوفاؽ 6

 حيفا  الديمقراطي 7
 سياسيا

ن ؼ يهريا 
 مستمرة

الحزب الديمقراطي التقدمي الكرد  في  الديمقراطي
 (التحالؼ)سوريا 
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 حيفا  الوحدة 8
 سياسيا

في حزب الوحدة الديمقراطي الكرد   الوحدة مستمرة
 سوريا

 حيفا   وت األكراد 9
 سياسيا

الحزب الديمقراطي الكرد  في سوريا   وت األكراد مستمرة
 (الجبها)

 حيفا  اتحاد اليعب 10
 سياسيا

 اتحاد اليعب الكرد  في سوريا اتحاد اليعب مستمرة

 حيفا   وت األكراد 11
 سياسيا

الحزب الديمقراطي الكرد  في سوريا   وت األكراد مستمرة
 (التحالؼ)

 حيفا  طريؽ اليعب 12
 سياسيا

الحزب اليسار  الكرد  في سوريا  طريؽ اليعب مستمرة
 (الجبها)

 حيفا  طريؽ اليعب 13
 سياسيا

الحزب اليسار  الكرد  في سوريا  طريؽ اليعب مستمرة
 (التحالؼ)

 حزب يكيتي الكرد  في سوريا الوحدة مستمرة نيرة يكيتي 14

 حيفا  الديمقراطي 15
 سياسيا

الحزب الديمقراطي التقدمي الكرد  في  الديمقراطي مستمرة
 (الجبها)سوريا 

 حيفا  التحالؼ 16
 سياسيا

 التحالؼ الديمقراطي الكرد  في سوريا التحالؼ مستمرة

 حيفا  الجبها 17
 سياسيا

 الجبها الديمقراطي الكرديا في سوريا الجبها مستمرة

ف ميا ثقافيا   جراس 18
 ياسياسيا فكر 

    جراس مستمرة

قضايا  مستمرة ف ميا سياسيا قضايا وحوارات 19
 وحوارات

  

دوريا فكريا  المثقؼ التقدمي 20
 سياسيا

مستمرة بيكؿ 
 متقطو

المثقؼ 
 التقدمي

  

   الحوار مستمرة ف ميا ثقافيا الحوار 21

ف ميا فكر   طريؽ اليسار 22
 سياسيا

   طريؽ اليسار مستمرة

     مستمرة فكريادوريا  هموست 23

مجما ثقافيا  كمستاف 24
 فمكموريا

 جكر خويف وردة الحديقا مستمرة

 حيفا  دبيا  كبلويز 25
 ثقافيا فمكموريا

 الحزب الديمقراطي الكرد  في سوريا  ايعا اليمس مستمرة

 حيفا  دبا  كبلويز 27
 ثقافيا

اتحدت مو 
 كبلويز 

يا الحزب الديمقراطي الكرد  في سور  ايعا اليمس
 المنيؽ

 حيفا ثقافيا  ستير 28
 فمكموريا

 روز  وسي زاغروس حاجو النجما مستمرة



 55 

 محمود  بر  هادئ مستمرة   خناؼ 29

  حمد عجا يـو مستمرة   روج 30

يهريا ثقافيا  جيف 31
بالمطا الكرديا 

 والعربيا

منظما الحزب الديمقراطي الكرد  في  متجدد مستمرة
 الؼجناح التح( البارتي)سوريا 

 االتحاد اليعبي الكرد  في سوريا  وت     دنؾ 32

منظما جبؿ _حزب الوحدة يكيتي  يـو جديد مستمرة   نوروز 33
 _الكرد

 حيفا ثقافيا  روجدا 34
  دبيا

 PKK اليـو اآلتي مستمرة

يهريا  بربانغ 35
اجتماعيا ثقافيا 

 عاما

 منظما وفاؽ اليباب الكرد    مستمرة

 

 : ٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌٖؾف اٌىوك٠خ ثب

 

 

 

 

  : اإلعمم االلكتروني -5

 طبؽت االِزُبى االٍُ اٌؼوثٍ رىاروهب ٔىػهب االٍُ اٌىوكٌ اٌولُ

يجرة موجودة في  مستمرة مجما فكريا  دبيا سورمي 2
 كردستاف

مكتبا جارجارا لمثقافا الكرديا في 
 سوريا

   كردستاف   جريدة جريدة كردستاف 3
بد اليبلـ سيامند إبراهيـ كوفي ع   مستمرة  حيفا ثقافيا  سو 4

 دار 

كوما )مجموعا مف المثقفيف  القمب مستمرة جريدة دالؼ 5
 (رونيز

 بهزاد رسوؿ االمؿ متقطعا  حيفا طبلبيا هيفي 6

 حيفا ثقافيا بالمطا  ز  في 7
 الكرديا البلتينيا

 رييؼ  وسكاف ومحمد عيسى  االرض الخ با مستمرة
  وستاف وميداس   زيز 
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لعبػػت عالميػػا تكنولوجيػػا االت ػػاالت دورا حاسػػما فػػي تعظػػيـ دور اإلعػػبلـ و تنويػػو وظائفػػ  فػػي المجتمعػػات أ فقػػد يػػهد 
اإلعبلـ نقما نوعيا مف الوظيفا الكبلسيكيا في نقؿ األخبار و تططيا األحداث أ إلى المساهما في إعادة إنتاج الموروث 

  العػػاـ أ و ػػوال إلػػى مفهػػـو اإلعػػبلـ التنمػػو  مػػف خػػبلؿ اليػػراكا بػػيف الثقػػافي لممجتمعػػات و المسػػاهما فػػي تيػػكيؿ الػػر 
زاد فػػي  مػػف  جػػؿ قيػػاـ مجتمعػػات المعرفػػا اإلعػػبلـ و التنميػػا فػػي نيػػر و تجػػذير مفػػاهيـ وقػػيـ إنسػػانيا حضػػاريا عالميػػا 

سنا لمو وؿ إلػى  38 هميا هذا الدور سهولا وسرعا االنتيار التي حققتها وسائط اإلعبلـ المتعددة فقد استطرؽ الراديو 
واليػـو مػو  .نفػس العػدد مػف المسػتخدميف سػنوات لمو ػوؿ إلػى 4مميوف مستخدـ بينما لػـ يحػتج االنترنػت ألكثػر مػف  51

المػػػواطف " فػػػي سػػػوريا و تطػػػور حركػػػا التػػػدويف و ظهػػػور بػػػوادر ميػػػجعا لظػػػاهرة المجتمعػػػات االلكترونيػػػا  بدايػػػا انتيػػػار
كمما ازداد انتيار اإلعبلـ االلكترونػي فػي سػوريا و ازداد فيا لترويض االنترنت تزداد محاوالت الحكوما السور " ال حفي 

حريػػا  رة عميػػ  و تحييػػد دور  االيجػػابي فػػي معادلػػاكممػػا ازدادت محػػاوالت السػػيط فػػي تيػػكيؿ وعػػي المػػواطف السػػور  تػػنثير 
يف و تحسػيف الخدمػا هػي ذاتهػا فالحكومػا السػوريا التػي تعمػؿ فػي النهػار عمػى توسػيو رقعػا المسػتخدم عف الر   التعبير

و لتحقيؽ ذلػؾ تسػتعيف مبلحقا   حاب اآلراء المخالفا التي تعمؿ في الميؿ عبر  جهزتها األمنيا عمى حجب المواقو و 
المحػػػدودة و التػػػي  Platinumالحكومػػػا السػػػوريا بكبريػػػات اليػػػركات العالميػػػا فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ و عمػػػى األخػػػص يػػػركا 

 : 2000ممها في سوريا عاـ و بد ت ع 1991تنسست في عاـ 

 : ترويض االنترنت 

 "عن مشاريعها في سوريا  Platinumلوفيقة تشرح فيها شركة ترجمة حرفية  "

 منهاج أمني في سوريا )

ىذا المنهاج الذي ىو األول من نوعو في . ة تدريبية حول أمن المعلومات والدفاع اإللكترونير ستقوم بدو   H –Zoneالمنظمة الدولية 

 .خبراء أمن ومتابعة الهاكرز المحترفين  H –Zoneسيكون ذلك بالتعاون مع منظمة . المحدودة Platinumيا سينظم من قبل سور 

 الفصل سيركز على

 السيطرة على الهكر الالمحدود

 السيطرة على الهكر على تطبيقات شبكة اإلنترنت

 ىكر الالسلكي

.......................................................................................................... 

1991: 

http://www.platinum.sy/
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منذ ذلك الحين أصبحت ىذه الشركة رائدة في سوق تطوير البرامج وتطبيقات . المحدودة  Platinumشركة  1991تأسست في عام 
 .هدفنا بسيط إرضاء الزبون غايتنا. الشبكات

 Platinum المحدودة عملت في العديد من المشاريع في أقسام متنوعة من السوق مثل التصميم التخطيطي وخدمات الطباعة
المحدودة كانت إحدى أولى الشركات  Platinum. واإلعالنات التلفزيونية التجارية وتحرير أفالم الفيديو والعديد من األشياء األخرى

  .فان كوفر كندا مات إلى السوق المحلية باستخدام مخدماتنا الواقعة فيلتزويد نوعية استضافات المخد

0222: 

على أي حال كانت السوق المحلية ما زالت متخلفة عن مثل , أصبحت ىذه الشركة راسخة ذات سمعة ومعروفة جدا 0222في العام 
سواق مختلفة ونكافح دائما ليس فقط من أجل تأمين كل لقد كنا نطور برامج متعددة أل, لدينا خلفية رائعة وتجربة عظيمة. ىذه األمور

 .المتطلبات بل من أجل جعل الزبون مبتسما دائما

المحدودة كانت حازمة في اتخاذ خطوة جريئة والتحرك إلى حقل تطوير التطبيقات Platinumبعد دراسة السوق المحلية في سوريا  
 .ا بسبب الصعوبات وما يتضمنوىذا القطاع غالبا ما يكون كابوسا إداري. حسب الطلب

0225: 

المحدودة كانت قادرة على تأسيس قسم تطوير البرامج مع سمعة قوية في اإلستجابة Platinum 0225على أي حال بحلول عام 
 .السريعة ذات القيمة العالية

.......................................................................................................... 

لتتذلك كتتان وعتتدنا بجعتتل ذلتتك حقيقيتتا متتن ختتالل استتتخدام . تجربتتة التصتتفح ا متتنالعوامتتلا الرئيستتيةا فتتي ىتتي متتن األستترعة  و الاإلستتتقرار  
   ThunderCacheبروكسي

الخلفيتة للفيروستات عتن فتتح األبتوا  , كيف يمكنك السيطرة علتى المستتخدمين التداخليين بايقتات التجتوال الاليتر مالئتم علتى اإلنترنتت
أو استتهالك شتبكة اإلنترنتت متن ختالل إرستال الملفتات المتنتاررة أو عتر  , ملفتات التجستس, طريق الرسائل البريدية أو الرسائل الفوريتة

 الفيديو؟

تطبيقتتات بروكستتي عاليتتة األداء مصتتممة خصيصتا لتزويتتدك بكتتل المعلومتتات والستتيطرة علتتى كتتل  – ThunderCache ىتتو إن الجتوا 
 ,ال ياستتبدل أدوات األمتن الحاليتة ThunderCache. التطبيتق أو يمكنك التصرت بدال عتن المستتخدم .اتصاالت شبكتك لإلنترنت

عتن طريتق عتدد متن الطترق ال تستتطيع البترامج األخترى القيتام اإلتصاالت السيطرة على   القدرة على منظمتكباعطاء  ىو يتممها رىحباأل
 .بها
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تحمتتي  ThunderCacheتطبيقتتات بروكستتي . ظمتتتك فتتي الحصتتول علتتى تصتتفح لمتتن ومنتتتج للعمتتلمن ThunderCacheيستتاعد 
و استهالك شبكة اإلنترنت من خالل إرستال الملفتات المتنتاررة أو   الرسائل الفورية, الفيروسات, اتصاالت شبكتك من ملفات التجسس

 .في الحقيقة إنو يحسن من أداء شبكة اإلنترنت لديك.  عر  الفيديو

 ThunderCacheزات مي

 :القضايا األمنية -1

 .خادمات ويبكا بشكل لمن ِمْن اإلتصال باإلنترنِت المباشرِ  ThunderCache يعزل -
 .يتحقق من كل شيء بشكل متين -

 .دعم تنفيذ السياسة األمنية -

 .لكل محتوى الويب (Dr.WEB)بفاحص الفيروسات  ThunderCacheيزودك  -

 :قضايا الذاكرة الوسيطة -0

 .ح الذاكرة الوسيطة الذكية ألغلب عناصر الويب بأن يتم خدمتها مباشرة من الذواكر المؤقتة من أجل أداء أفضلتسم  -
 .التخفيف من حجم الحزمة المطلو  -

 .حفظ مصادر وحدة المعالجة المركزية -

 .تسليم الصفحات المخزنة من قبل بشكل أسرع -

 :قضايا اإلدارة -3

 .نتشار واإلدارةتطبيق بروكسي سهل اإل( جهز وانسى) -

 .تبسيط الوصلة التخطيطية الحدسية وخلق إدارة قواعد السياسة -

 .الدخول الشامل والتقارير تقوم بتزويد رؤية واضحة عن أنماط استخدام الويب والقضايا األمنية -

 .التوفير العالي الذي تقدمو مشالالت األقراص وتجهيزات األعطال الكهربائية -

 حل الفلترة

 لماذا الفلترة

ياِجتب  أاْن  اتاْحطيم عمِلكا كتل اانيتة  لاكن هت تحاول التيتاْحمي بيئتاِك الداخليةا ِمْن عدد كبير ِمْن الهجماِت لكي ميّزة مهمة جداً  الفلترة
دك استتخدام لليتة الفلتترة الصتحيحة التتي تتزو ذلتك يكمتن فتي  .فقط تحميوبما فيو الكفاية لتاحسين عمِلكا الكامِل ال أاْن  ذكية تكون

, الستتيطرة العمليتتة علتتتى ملفتتات التجستتتس.  با ليتتات الضتترورية للمراقبتتتة والستتيطرة عتتل نشتتتاطات المستتتخدم الديناميكيتتة لإلنترنتتتت
للسيطرة على ملفات التجسس . اإلرسال التنارري أو الرسائل المباشرة تتطلب تفتيش عميق للمحتوى ومستوى عالي من أداء النظام

معروفة ملفات التجسس ماْسح لتواقيِع , المحملين( المصدرين)ابط ولكن أيضا القدرة على تمييز وصد ال يتطلب ذلك فقط فلترة الر 
فلترة الرابط لوحدىا ال تستتطيع تزويتدنا بالمتستوى المرضتي متن التفتتيش بالنستبة لكتل  .ملفات التجسسوتاكتشف  محاوالتا إتصاِل 

نظتتام تشتتاليل عتتالي األداء علتتى األجهتتزِة  ىندستتة سياستتِة  متتعتج  ThunderCacheالحتتل متتع . حتتاالت نشتتاط ملفتتات التجستتس
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يمتتتتتد حتتتتل  .ياْخزنتتتتاِن داختتتتال المحتتتتتوى عمومتتتتاً  التتتتذانمعماريتتتتة فريتتتتدِة بتتتتالتفتيِش الراضتتتتِي العميتتتتِق وذاكتتتترة وستتتتيطِة توكيليتتتتِة متكاملتتتتِة 
ThunderCache  ترجماانتهت ال" (. إلى فلترة الرابط باألداء الذي تطلبو الشركات " 

بهػدؼ القضػاء عمػػى  اؽ مت ػؿ بهػذ  السياسػػات المنهجيػا و التػي اسػتطالت لتيػمؿ حتػػى مت ػفحي المواقػووفػي سػي -
  ػػدر وزيػػر االت ػػاالت و التقانػػا  مسػػاحا الحريػػا التػػي يوفرهػػا اإلعػػبلـ االلكترونػػيعمػػى الخ و ػػيا التفاعميػػا و 

بػذكر االلكترونيػا فيػ  إدارة المواقػو يػنمر  2117/ 7/ 25بتاريخ  عمرو سالـ بتكميؼ مف مجمس الوزراء السور  قرارا
بيكؿ واضه ومف ؿ تحػت طائمػا إنػذار  ػاحب الموقػو ومػف ثػـ عػدـ النفػاذ إلػى الموقػو  اسـ ناير المقاؿ والتعميؽ"

فػػي  وؿ تطبيػػؽ موثػػؽ لمقػػرارأ قيػػدت وزارة و  "وفػػي حػػاؿ تكػػرار وقػػوع المخالفػػا عػػدـ النفػػاذ إلػػى الموقػػو نهائيػػا   مؤقتػػا  
سػاعا بعػدما قػاـ  24أ لمػدة  www.damaspost.com  دامػاس بوسػتوجيػا الولػوج إلػى موقػو االت ػاالت والتكنول

 .بانتقاد رئيس اتحاد ال حفييف و حيفا البعث بمحاباة األقارب والمعارؼ في التعيينات" جماؿ"ُمعمؽ باسـ 

 : الرقابة عم  البريد االلكتروني
ييكوف بوجود رقابا عمى البريد االلكتروني ال ادر والوارد إلى سورياأ وقد سبؽ اجماال اإلنترنت السوريوف  امستخدمو 

 .وتـ اعتقاؿ ومحاكما عدد مف السورييف بسبب إرسالهـ رسائؿ بريد الكتروني

الحظنا بعض المبلحظات ال نعرؼ الطريقا التي تستخدمها السمطات لتنفيذ عمميا الرقابا عمى البريد االلكترونيأ ولكنا 
 .عمى الرسائؿ الواردة مف مخدـ البريد االلكتروني لمجمعيا المعموماتيا السوريا

 : حالا رسالا قديما

Received from outmail.scs-net.org (213.178.225.6) 
 

30 Jun 2006 16:45:48 

+0300 

Received: from ([88.86.7.237])  

by outmail.scs-net.org (8.13.7/8.13.7)   

30 Jun 2006 16:28:49 

+0300 

Received from outmail.scs-net.org(213.178.225.6) by 

WSe3300P.scs-net.org  

30 Jun 2006 11:33:07 

+0300 

Received from (88.86.7.237)  

by WSe3300P.scs-net.org  

30 Jun 2006 11:27:54 

+0300 

 

 : حالا رسالا حديثا

http://www.damaspost.com/
http://www.damaspost.com/
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Received from outmail.scs-net.org (213.178.225.6)  22 Nov 2006 23:49:04 

+0200 

Received from [88.86.17.11] (may be forged) 

by outmail.scs-net.org (8.13.7/8.13.7) 

22 Nov 2006 22:49:30 

+0200 

Received from outmail.scs-net.org(213.178.225.6) 

by WSe3300P.scs-net.org 

22 Nov 2006 19:02:29 

+0200 

Received from (88.86.17.11)  

by WSe3300P.scs-net.org 

22 Nov 2006 17:01:54 

+0200 

الكتروني داخؿ يبكا الجمعيا المعموماتياأ وتتنخر نبلحظ  ف رسالا البريد االلكتروني تتنقؿ بيف  كثر مف مخدـ بريد 
في ترويسا ( Receivedالحقؿ ) ف ترتيب  ثار استقباؿ الرسائؿ ونبلحظ  يضا . ساعات 5-4داخؿ هذ  اليبكا حوالي 

الرسالا ال يتوافؽ مو ترتيب الترتيب الزمني لهاأ ويمكف  ف نتوقو  ف هذ  الرسالا تعرضت لمتبلعب والتيوي أ وتـ حذؼ 
 .إضافيا كانت موجودة في ترويستها Received سطر 

عمى  ف رسائؿ البريد االلكتروني التي تمر عبر مخدـ الجمعيا  ال بد مف اإلقرار  ف هذ  المبلحظات ليست دليبل
أ ولكف بالمقابؿأ فهذ  المبلحظات تيكؿ دافعا لمتدقيؽ في سبب ت ميـ خدما لممراقباالمعموماتيا السوريا تتعرض 

 .درة عبر البريد االلكتروني لدت مزود الخدما هذا بهذ  الطريقا الياذةأ وعف سبب التبلعب بترويسا الرسائؿ ال ا

وهنا  يضا البد مف اإليارة إلى عدـ إمكانيا التحقؽ مف وجود رقابا انتقائيا عمى البريد االلكترونيأ مثبل ال يمكف 
التحقؽ مف كوف البريد االلكتروني الذ  ي در مف عنواف معيف  و ي ؿ إلى عنواف معيف عبر مخدمات البريد 

 . و الحجبيتعرض لمنسخ  و التدقيؽ  السورياااللكتروني 

كما ال يمكف التحقؽ مف م داقيا مخدمات البريد االلكتروني السوريا في الحفاظ عمى سريا الرسائؿأ فمثبل ال يمكف 
 . التحقؽ مف  ف مخدـ البريد االلكتروني لدت مؤسسا االت االت ال يقـو بنسخ البريد ال ادر والوارد وتخزين  بطريقا ما

في السنوات الماضيا ألفراد تعرضوا لبلعتقاؿ بسبب رسائمهـ البريديا وتحدث  حد إال ان  قد تـ تسجيؿ عدة حاالت 
المعتقميف عف  ف رسائم  البريديا كانت مطبوعا مف قبؿ الجهات التي اعتقمت  ومرتبا بحسب تاريخ اإلرساؿ والجهات 

 . المرسؿ إليها الرسالا

 : تشديد الرقابة عم  مقاهي االنترنت  
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ببلغ عنا ر مف األجهزة األمنيا   حاب مقاهي االنترنت توجت هذ  الرقابا  وخ و ا  –في يهر ذار الماضي عبرا 
يفهيا ضرورة تسجيؿ البيانات اليخ يا لمستخدمي االنترنت في  -تمؾ التي تجاور اماكنهاالجامعات و السكف الجامعي

رقـ الهويا اليخ يا  و جواز السفر  محبلتهـ و االحتفاظ بسجؿ يومي يتضمف اسـ المستخدـ الثبلثي و اسـ والدت  و
و رقـ الجهاز الذ  يستخدم  و ساعا حضور  إلى المقهى و ساعا مطادرت   و إلزاـ   حاب المقاهي تسميـ هذا السجؿ 

 .إلى مندوبي األجهزة األمنيا عند حضورهـ 

ارة التجاريا في مؤسسا إال  ف اإلد, بهذا الخ وص  كتابيو عمى الرغـ مف عدـ تسميـ   حاب المقاهي    قرار 
االت االت تيترط عمى مف يرغب في الح وؿ عمى رخ ا استثمار مقهى انترنت الموافقا عمى دفتر اليروط ال ادر 

الح وؿ عمى : " و يتضمف البند الخامس في  ضمف يروط استثمار الخدما  5/7/2117تاريخ  519/4/4بالرقـ 
  ( "األمف السياسي ) موافقا وزارة الداخميا 

 :و كذلؾ البندالرابو ضمف التزامات مقدـ الخدما  -

االحتفاظ بسجؿ كامؿ عف هويا مستخدمي الخدما مو تواريخ و ساعا االستخداـ لممراجعا حيف الحاجا و يتحمؿ "  
 " احب الترخيص مسؤوليا دقا المعمومات التي يسجمها في السجؿ لدي  

االلتزاـ بتقديـ كافا المعمومات الخا ا بمستخدمي الخدما عند : " ماو ينص البند الخامس ضمف التزامات مقدـ الخد -
 "طمب ذلؾ مف قبؿ المؤسسا و االلتزاـ بالتعاوف التاـ معها 

 : و ينص البند السادس ضمف التزامات مقدـ الخدما -

التي  LOG FILEحقيقيا و ثابتا و االحتفاظ بكافا العمميات   IP ADDRESS ف يحمؿ كؿ جهاز في المقهى عنوانا " 
 " تمت مف خبلؿ هذا الجهاز و لمدة يهر عمى األقؿ 

 : حجب المواقع 

توسعت الحكوما السوريا خبلؿ العاـ الماضي بعمميا حجب المواقو االلكترونيا بيكؿ كبير جدا فباإلضافا إلى عمميات 
وع مف العقوبا التنديبيا كما ح ؿ الحجب المؤقت التي تعرضت لها بعض المواقو اإلخباريا العامما مف داخؿ سوريا كن

موقو  خبار سوريا  نتيجا لعرض   ور مف مسرح جريما اغتياؿ عضو المجمس العسكر  في حزب اهلل المبناني مو 
  .عماد مطنيا 

يرجى : "تعميـوجاء في ال .2115الذ  افتته عاـ  مؾببموقو يتعميما  بحجب مدير مؤسسا االت االت    دركذلؾ و 
عبلمنا  .shabablek.comwww   :جب الموقو التاليعمى ح العمؿ    "وذلؾ بالسرعا الممكنا وا 
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العبلقا  لتوضيه سبب الحجب مثبلأ و  ف   ف يتـ الحجب دوف  ف يستدعي  حد  احب مدير الموقوستطرب و قد ا "
ترت  ال يستحؽ . اسوري وزير االت االت مف يت ؿ بي و نا مدير يركا يعرفها جيدا ويعرؼ ماضيها الميرؽ في يرسؿ

عضو  ف نخبر   سباب  56111مياركا و 411111مف تعب سبعا سنوات في بناء  رح يبابي يحتو   كثر مف 
 .و رفو الحجب عف الموقو بعد عدة  ياـ  ."حجب موقع ؟؟

 161بحسب ما استطعنا ح ر  و التثبت مف واقعا حجب   28/4/2008بمغ مجموع المواقو المحجوبا حتى تاريخ   -
و ييرؼ فرع المعمومات التابو إلدارة  مف الدولا في دميؽ عمى عمميا مراقبا قو و نعتقد  ف العدد  كبر مف ذلؾ مو 

قو و هذا ما  ثبتت  المجريات القضائيا في دعػوت االمواقو و إعطاء األوامر لممؤسسا العاما لبلت االت بحجب المو 
لسنا قضػيا ضػطط األجهػزة األمنيػا عمػى موقػو كػي يطمػؽ و عادت إلى السطه مرة  خرت هذ  ا. حجب موقو النزاها

حيث و ؿ إلى عمـ المركز السور  ,  2006كما كاف قد ح ؿ سابقا مو موقو مر ة سوريا في عاـ  "طوعيا" بواب  
لئلعػػػػبلـ و حريػػػػا التعبيػػػػر  ف فػػػػرع المعمومػػػػات فػػػػي إدارة  مػػػػف الدولػػػػا بدميػػػػؽ طمػػػػب مػػػػف إدارة موقػػػػو سػػػػيريا اليػػػػؼ 

 comlife.-www.syria  و جػػػاء عمػػػى الموقػػػو بيػػػكؿ فػػػور  تحػػػت عمميػػػات ضػػػطط و تهديػػػد واسػػػعا جػػػدا  غػػػبلؽا
نعتذر مف القػراء الكػراـ عػف متابعػا ميػروع سػيريا اليػؼ اإلعبلمػي : )  فحا الموقو االخبار  الذ  توقؼ ما ينتي 

 .ؾ و لـ يتثنى لنا توثيؽ ذل ...(السور  في الظروؼ الراهنا و نتمنى اكماؿ الميروع مستقببل

 

 : ٌالرظبالدبٌّىالغ اٌّؾغىثخ ِٓ لجً اٌّؤٍَخ اٌؼبِخ ثلبئّخ   -

 اٌلوُِٓ  اٍُ اٌّىلغ  اٌولُ 

 10452lccc.com إٌَّمُخ اٌؼبِخ ٌٍّؤٍَبد اٌٍجٕبُٔخ اٌىٕلَخ  1

 12avdar.com آماه 12 2

 14march.org آماه 14ؽووخ  3

 aafaq.org آفبق 4

 aaramnews.com ُُٔىى آهاَ 5

 aawsat.com األوٍظلح اٌشوق عوَ 6

 abubaseer.bizland.com ثظُو اٌطوطىٍٍ أثٍِىلغ اٌشُـ  7

 ahewar.org اٌؾىاه اٌّزّلْ 8

 ahrar.org.lb األؽواهؽية  9

 ahrarsyria.com ٍىهَب أؽواه 10

 ahyawatan.wordpress.com َب وطٓ آٖ 11

 akhawia.net ٍىهَب أفىَخ 12

 albawaba.com اٌجىاثخ 13

 alhiwaradimocraty.free.fr اٌؾىاه  14

 al-kataeb.org اٌىزبئت  15

 all4syria.org وٍٕب شووبء 16

 /all4truth.com اٌغُّغ ِٓ اعً اٌؾمُمخ  17
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 almahatta.net اٌّؾطخ 18

 almustaqbal.com طؾُفخ اٌَّزمجً 19

 alnazaha.org إٌياهخ 20

 alparty.org اٌؾية اٌلَّمواطٍ اٌىوكٌ 21

 alqanat.com اٌمٕبح 22

 alquds.co.uk عوَلح اٌملً اٌؼوثٍ 23

 alsafahat.net طفؾبد ٍىهَخ 24

 alseyassah.com طؾُفخ اٌَُبٍخ اٌىىَزُخ 25

 alwatan-alsouri.com اٌؾووخ اٌَىهَخ اٌمىُِخ االعزّبػُخ 26

 amazon.com اٌؼبٌٍّ أِبىوِْىلغ  27

 amude.net ػبِىكا 28

  annahar.com اٌٍجٕبُٔخ عوَلح إٌهبه 29

 annaqed.com إٌبلل 30

 anonymization.net آِِِىلغ رمٍٕ ٌٍزظفؼ  31

 anonymizer.com ثوووٍَ 32

 anonymouse.org ثوووٍَ 33

 arabtimes.com ػوة ربَّي 34

 arraee.com اٌوأٌ 35

 asharqalarabi.org.uk ِووي اٌشوق اٌؼوثٍ 36

 asharqalawsat.com األوٍظَلح اٌشوق عو 37

 atassiforum.org ِىلغ ِٕزلي االربٍٍ 38

 beidipedia.wikia.com ثُلَجُلَب 39

 /beirutletter.com هٍبٌخ ثُوود 40

 binxet.com ووكٍزبْ ثٓ َقزً 41

 blogspot.com ثٍىؽ ٍجىد 42

 bonjoursham.net ثىٔغىه َب شبَ 43

 /cedarguards.org األهىؽواً  44

45 

إٌّظّخ اٌىوكَخ ٌٍلفبع ػٓ ؽمىق اإلَٔبْ واٌؾوَبد 

 dad-kurd.org اٌؼبِخ فٍ ٍىهَب

 damdec.org كِشك إػالِْىلغ  46

 democraticsyria.org ٍىهَب اٌلَّمواطُخ  47

 efrin.net ػفوَٓ 48

 elaph.com االٌىزوؤُخ إَالفعوَلح  49

 facebook.com فٌُ ثىن 50

 forces-libanaises.com ىاد اٌٍجٕبُٔخاٌم 51

 forsyriaorg ؽووخ اٌؼلاٌخ واٌجٕبء 52

 /freelebanon.org ٌجٕبْ اٌؾو 53

 free-syria.com ٍىهَخ اٌؾوح 54

 future.com.lb رٍفيَىْ اٌَّزمجً 55
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 future.com.lb رٍفيَىْ اٌَّزمجً 56

 futuremovement.org رُبه اٌَّزمجً 57

 futureyouth.org زمجً اٌؾوَوٌشجبة اٌَّ 58

 gemyakurda.net (ثبفوح اٌىوك)وُّب وىهك 59

 guardster.com ثوووٍَ 60

 guluberin.net وٍجُوْ 61

 hadatha4syria.com ؽية اٌؾلاصخ واٌلَّمواطُخ 62

 /hamacity.com  ِلَٕخ ؽّبح 63

 hariri2005.com وَوٌِىلغ  ٍؼل اٌؾ 64

 hevgirtin.wz.cz ؽية االرؾبك اٌشؼجٍ اٌىوكٌ فٍ ٍىهَب  65

 hizb-ut-tahrir.org اإلٍالٍِؽية اٌزؾوَو  66

 hpg-online.net لىاد اٌلفبع اٌشؼجٍ اٌىوكٍزبٍٔ 67

 idlib.org اكٌت 68

 ikhwan.net آٌٍَُّّ اإلفىإِْلَبد  69

 ikhwansyria.com ٌإلفىاْ اإلػالٍِاٌّووي  70

 islam-kurd.com اٌىوكَخ اإلٍالُِخِووي اٌلهاٍبد  71

 islammemo.cc اإلٍالَِفىوح  72

 islamonline.net ٓاوْ الَ إٍالَ 73

 islamway.com اإلٍالَطوَك  74
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 : ؽغت ِىالغ اٌّلؤبد اٌّغبُٔخ 

ئال أْ %  2ؼوٙب ٌٍؾغت ثَٕجخ ػٍٝ اٌوغُ ِّب رظٙوٖ أهلبَ اٌلهاٍخ ِٓ أْ ِٛالغ اٌّلٚٔبد اٌّغب١ٔخ ٟ٘ الً األٔٛاع ر

ٛج١ؼخ اٌقلِبد اٌزٟ رملِٙب ٘نٖ اٌّٛالغ وٛٔٙب رّٕؼ اٌّْزوو١ٓ ِٛالغ رفبػ١ٍخ ّق١ٖخ ِغب١ٔخ ٍٍٙخ اٌزؾىُ  رؾفع 

وً  ِٓ عٙخ أفوٜ ف١ٕٖٛخ ٚ اٍزمال١ٌخ اٌّْزون ػٓ اٌْووخ ِٓ عٙخ ٚ إٌّٛ اٌَو٠غ فٟ أػلاك اٌّل١ٔٚٓ فٟ ٍٛه٠ب

ٚٔبد اٌّؾغٛثخ ٚ األّقبٓ إٌّزٙىخ ؽمٛلُٙ ٔز١غخ ٌنٌه إٔؼت ِّب ٠ّىٓ ؽٖوٖ ٘نا ٠غؼً ؽٖو أػلاك اٌّل

 :فٖٕٛب ئما ػٍّٕب أْ ِٛالغ اٌّلٚٔبد اٌّؾغٛثخ ٟ٘ 

  1-www.blogspot.com  : أوجو ٚ أُ٘ ِٛلغ رل٠ٚٓ فٟ اٌؼبٌُ رملِٗ ّووخ غٛغً ٚ ٠ْزون ف١ٗ ػْواد ٛ٘ ٚ

 .لٚٔبد اٌَٛه٠خ ف١ٗاٌّ ِٓ اٌٖؼت ؽٖو َٔجخٚ اٌّال١٠ٓ ِٓ اٌّل١ٔٚٓ 

  2-www.maktooblog.com  : ِٓلٚٔخ  3500ٚ ٘ٛ ِٓ أُ٘ ِٛالغ اٌزل٠ٚٓ اٌؼوث١خ ٠ٛعل ػ١ٍٗ ِب ٠ي٠ل ػ

 .ٍٛه٠خ ؽغجذ ع١ّؼٙب ِغ ؽغت اٌّٛلغ 

  3-  www. katib.org   : ْػٍٝ اٌوغُ ِٓ أطاللزٗ اٌؾل٠ضخ ٚ ٘ٛ اؽل ِجبكهاد اٌْجىخ اٌؼوث١خ ٌؾمٛق اإلَٔب ٚ

٠ىزَت أ١ّ٘خ ثبٌغخ علا ِٓ وٛٔٗ ِْوٚع غ١و هثؾٟ ٠ٙلف ئٌٝ فلِخ ؽو٠خ اٌزؼج١و فٟ اٌؼبٌُ  اٌّْوٚع  ئال أْ ٘نا

 .اٌؼوثٟ ٚ غبٌجب ِب ٠وربكٖ اٌْجبة اٌؼوثٟ اٌّٙزُ ثمٚب٠ب اٌل٠ّموا١ٛخ ٚ ؽمٛق اإلَٔبْ 

 

 

 

 

 28 ِىالغ ٍُبٍُخ ِؼبهضخ

 25 ٍجٕبُٔخاٌّىالغ اٌ

 21 ػالُِخاإلّىالغ اٌ

 13 ُخاإلٍالِاٌّىالغ 

 9 جوووٍَِىالغ اٌ

 9 ضمبفُخاٌّىالغ اٌ

 7 طؾبفخ و رٍفيَىْ

 6 ّغزّؼبد اٌىزوؤُخاٌ

 5 ؾمىلُخإٌّظّبد اٌ

 3 ّغبُٔخاٌّلؤبد اٌِىالغ 
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 : في االنتخابات التشريعيةالسوري أداء اإلعمم  -6

عبلـ الحديثا  ف تتحػوؿ إلػى ع ػب الحيػاة السياسػيا واالقت ػاديا واالجتماعيػا والتربويػا بيػكؿ لقد استطاعت وسائؿ اإل
حػػدود الت ػػورات ممػػا ترتػػب عميػػ   ف   ػػبحت هػػذ  الوسػػائؿ  ػػاحبا النفػػوذ األكبػػر فػػي تحريػػؾ الػػر    كافػػا تجػػاوزت فيػػ 

 .بنى الثقافيا و األخبلقيا و ال السياسيا هدـ األنظما العاـ وتكويف العقوؿ وتيكيؿ االتجاهات ودعـ  و

االنتخابػات مػف خػبلؿ مػا يػوفر  مػف توعيػا لمنػاخبيف بنهميػا دورهػـ فػي  فتػرة  ثنػاءمميػزة الو ويمعب اإلعبلـ  دوار  المتعػددة 
حيث ال يقت ػر  داء وسػائؿ اإلعػبلـ  ثنػاء فتػرة  العمميا االنتخابيا وبما يبمط  مف   وات لممريحيف وبرامجهـ االنتخابيا

ابات عمى نير وعود المريحيف فقط بؿ البد لهـ مف تو يؿ  وت الناخبيف و مالهـأ وبالتالي يكوف دورهـ األهـ االنتخ
متمػػثبل  فػػي التوعيػػا االنتخابيػػا ونيػػر  راء الجمهػػور وتطمعاتػػ أ كػػذلؾ تبميػػغ   ػػوات وطػػرح قضػػايا مػػف لهػػـ  راء خا ػػا 

فػػبل يكػػوف اإلعػػبلـ نزيهػػا  اذا مػػا اسػػتفاض بالهتػػاؼ ..الهتمػػاـ بهػػـبالعمميػػا االنتخابيػػا ال الػػتهجـ عمػػيهـ  و تجػػاهمهـ وعػػدـ ا
 والت فيؽ لفئا  و طرؼ سياسي دوف غير 

  :في فترة االنتخابات المعايير الدولية الخاصة باإلعالم

 داء اإلعػػبلـ فػػي فتػػرة هنػػاؾ بعػػض المعػػايير التػػي تػػـ استخبل ػػها مػػف مبػػادئ قانونيػػا تػػـ االلتػػزاـ بهػػاأ عممػػت عمػػى ضػػبط 
اإلطػػار القػػانوني و  يػػكؿاإلعػػبلـ وتطػػورت هػػذ  الضػػوابط القانونيػػا مػػف خػػبلؿ الممارسػػات الدوليػػا واإلقميميػػا لتنخػػذ  نتخابػػاتاال

 : بنيت هذ  المعايير  ساسا مف بمبد يف  ساسييف مف المبادئ األساسيا التي تقوـ عميها الديمقراطيا هما  األخبلقي العاـ 

 .ػ مبد  حريا الر   والتعبير5

 .مبد  االنتخابات الحرةأ والمياركا السياسياػ 2

 :حددت  المعايير الخا ا باإلعبلـ   ثناء فترة االنتخابات عمى النحو التالي وبناء  عمي  

 .ػ عدـ احتكار    جها لوسائؿ اإلعبلـ الحكومي5

اأ و ف ال تتبػػو سياسػػا المختمفػػ اآلراءكػػؿ المظػػاهر الوطنيػػاأ و ف تضػػمف جميػػو   مػػاـػػػ عمػػى ال ػػحافا  ف تفسػػه المجػػاؿ 2
 .األخرتأليا فئا عمى حساب  اإلق اء

 .ػ  عمى الدولا  ف تفسه المجاؿ لتوفير المعمومات البلزما لمناخبيف في اإلعبلـ قبؿ االنطبلؽ لمحمما االنتخابيا3

ـ  ف ييػجو عمػى أ وعمػى اإلعػبل(و فػراد و حػزابكتػؿ )ػ  وقؼ الرقابا عمى بث  و نير البرامج االنتخابيػا لجميػو الفرقػاء 4
 .التي تنتقد عمؿ الحكوما اآلراءنير كؿ ما هو متعمؽ باالنتخابات بما فيها 
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ػػػ عمػػى وسػػائؿ اإلعػػبلـ  ف تػػوفر كػػؿ المعمومػػات المتعمقػػا بالمريػػحيف وقضػػاياهـ المطروحػػا فػػي فتػػرة االنتخابػػاتأ وكػػذلؾ 5
 .بهذا الخ وص  لئلعبلـلدور المتوازف والموضوعي فترة االقتراعأ مو التنكيد عمى ا  ثناءالمتبعا  اإلجراءاتمتابعا كؿ 

أ واألفػرادوالكتػؿ  لؤلحػزابقامػت بػدورها النقػد  اتجػا  بعػض المريػحيفأ  و ممثمػيف  إذاػ يحظػر مقاضػاة وسػائؿ اإلعػبلـ 6
 .بر   جها مستقما في الحكـ والتعويض األخذمو االحتفاظ بحؽ الرد وضماف الت حيهأ مو 

والنػػدوات المتعمقػػا بنيػػاط  و مهػػاـ  عضػػاء الحكومػػاأ  اإلخباريػػابلـ الف ػػؿ فيمػػا بػػيف النيػػرات ػػػ  يحػػتـ عمػػى وسػػائؿ اإلعػػ7
 .خا ا عندما يكوف هؤالء مريحيف لبلنتخابات

والمسػاحات لعػرض البػرامج االنتخابيػاأ وتمكػيف النػاخبيف مػف معرفػا  لؤلوقػاتػ توزيػو الح ػص المبايػرة وب ػفا عادلػا 8
 .منهاأ وقدرات المريحيف مف حمها حزاباألالقضايا المطروحا ومواقؼ 

ومناقيػػا المريػػحيف والساسػػا ممثمػػي الكتػػؿ  األسػػئمايف ولكافػػا يػػرائه المجتمػػو لتوجيػػ  يالمبلئمػػا لم ػػحف األجػػواء ػػػ تػػوفير9
 .المبلئما لممريحيف لممناقيا والتداوؿ فيما بينهـ األجواءوكذلؾ توفير . المريحا

عيػػػا االنتخابيػػػاأ مػػػف خػػػبلؿ تػػػوفير كػػػؿ المعمومػػػات المتعمقػػػا بػػػالحؽ االنتخػػػابي ػػػػ يتحمػػػؿ اإلعػػػبلـ الحكػػػومي مهمػػػا التو 51
جراءات  .المعنيا باالنتخابات األطراؼعمميا االقتراع ووظائؼ  وا 

 .ػ عمى اإلعبلـ  ف يراعي تمثيؿ جميو فئات المجتمو المطويا والعرقيا والدينيا والجنسيا55

 : ي فترة االنتخابات ف قانوف االنتخابات العاـ في سوريا و اإلعبلـ

من  فيما يتعمؽ بالدعايا  25و 24وباستثناء ما ورد في المادتيف و جاءت القوانيف السوريا قا رة في هذا المجاؿ حيث 
عمى وجوب  تنكيدال نجد في      إنناكما  لممريه اإلعبلنياتحديد يروط الحمما  قد  غفؿاالنتخابيا فاف هذا القانوف 

خا ا و ن   .الرسميا  و غيرها اإلعبلـعف ترييحهـ سواء  في وسائؿ  لئلعبلفلفرص المتساويا منه جميو المريحيف ا
و اكتفى عمميا بفرض رقابا مسبقا عمى  .المرئيا  و المسموعا اإلعبلـفي ال حؼ  و في وسائؿ  لئلعبلفلـ يتطرؽ 

ن ت  24فالمادة المحافظ قبؿ نيرها النيرات و البيانات الخا ا بالمريحيف حيث يطمب تسميـ ثبلث نسخ منها إلى 
 : ف  عمى

وكؿ ما يتعمؽ ببرنامج  و هداف ترييح  وبياف خطت   بإعبلفيذيو نيرات   ف ػ لممريه بعد استبلـ الو ؿ النهائي "  
 . عمال  أ وعمى  ف يكوف موقعا  مف قبم  و  ف يقدـ ثبلث نسخ مف هذ  النيرات والبيانات لممحافظ

 .ساعا مف التاريخ المحدد لبلنتخاب 48النتخابيا قبؿ ب ػ توقؼ الدعايا ا
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ج ػ تحدد محافظا دميؽ والبمديات  مكنا خا ا لم ؽ ال ور والبيانات والنيرات االنتخابياأ ويمنو ل قها عمى 
ا دعايا انتخابي  ياالمريحيف  و   سماءالمخ  ا لهاأ كما تمنو كتابا  األماكفخارج . العاما والخا ا األبنياجدراف 

 ..".عمى الجدراف

النافذة والتعميمات  واألنظمايسمه خبلؿ فترة الدعايا االنتخابيا بعقد اجتماعات انتخابيا وفقا  لمقوانيف "   25المادة   ما
 ".التي ي درها الوزير

 2117لعاـ  66بالمرسـو التيريعي رقـ  مف هذا القانوف 24التعديؿ الذ  طر  عمى المادة  إلى اإليارةومف المفيد 
ا مبلييف ليرة سوريا ثيه عمى الدعايا االنتخابيا النتخابات مجمس اليعب بثبلر الم إنفاؽوالذ  تـ بموجب  تحديد سقؼ 

 .  ممساواة بيف جميو المريحيفل نظريا في محاولا

 : مراقبة أداء اإلعمم في فترة االنتخابات التشريعية 

انػػت  و حكوميػػا تتنػػاوؿ  داء اإلعػػبلـ السػػور  و مػػدت التزامػػ  فػػي ظػػؿ عػػدـ وجػػود    دراسػػات عمميػػا منهجيػػا مسػػتقما ك
بالتعاوف مو المنظما  (S C M)بالمعايير الدوليا لئلعبلـ في فترة االنتخابات قاـ المركز السور  لئلعبلـ و حريا التعبير

 (OSI)عػالـ المفتػوح و معهػد ال(AWG) و المجموعػا العربيػا لمراقبػا  داء اإلعػبلـ  (I M S)   ,الدوليػا لػدعـ اإلعػبلـ 
حتػى إغػػبلؽ  ػناديؽ االقتػراع فػػي  2117-4-5بػإجراء  مراقبػا لػبعض وسػػائؿ اإلعػبلـ السػوريا فػي الفتػػرة الممتػدة مػف  

وفػػؽ األسػػس العمميػػا و المعػػايير المتبعػػا دوليػػا فػػي هػػذا  -خضػػعت لعمميػػا المراقبػػا  2117-4-23مػػف يػػـو  54السػػاعا 
و نظػرا لتعػاظـ . حكوميا و الخا ا مف اإلعبلـ المرئي و المكتوب و المسموعمجموعا مف وسائؿ اإلعبلـ ال -المجاؿ 

دور اإلعبلـ االلكتروني و تنثير  الكبير في يريحا واسعا مف المواطنيف السورييف فقد تـ إدراج بعض المواقو اإلعبلميػا 
المبذولػػا عربيػػا و عالميػػا فػػي مجػػاؿ االلكترونيػػا  فػػي عمميػػا  مراقبػػا  داء اإلعػػبلـ فػػي فتػػرة االنتخابػػات كتطػػوير لمجهػػود 

و . اإلعبلـ و االنتخابات  و قد تـ اعتماد معايير و اسػتمارات  عػدت خ ي ػا لتنسػجـ مػو الطبيعػا الخا ػا باالنترنػت
 : وسيما توزعت عمى اليكؿ اآلتي 21قد بمغ عدد وسائؿ اإلعبلـ الخاضعا لعمميا المراقبا 

 .الفرات , الوحدة , الجماهير , ف تيري, الثورة :  حؼ حكوميا يوميا و هي 5

 .بمدنا , الوطف :  حؼ خا ا يوميا وهي 2

 .االجتماعيا , بقعا ضوء , االقت اديا , ابيض و اسود :  حؼ خا ا اسبوعيا و هي  4

 .القناة األرضيا األولى , القناة الفضائيا السوريا : قناة تمفزيونيا حكوميا و هي 2

 .  وت اليباب , إذاعا دميؽ : حكوميا و هي  إذاعيامحطا  2
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 . الجمؿ , سوريا نيوز , سوريا نوبمز , سوريا الطد ,  دت سوريا : مواقو الكترونيا خا ا و هي  5

مػػادة إعبلميػػػا توزعػػت عمػػػى (  56157) وبمػػغ إجمػػالي المػػػواد اإلعبلميػػا الخاضػػػعا لعمميػػا الر ػػػد و التقيػػيـ و الدراسػػػا 
 : اليكؿ اآلتي

ال ػػحؼ الخا ػػا االسػػبوعيا  - مػػادة 5375ال ػػحؼ اليوميػػا الخا ػػا   -مػػادة  4266ميػػا ال ػػحؼ اليوميػػا الحكو  -
 مادة  5266دميؽ  إذاعا -مادة  2363القناة األرضيا األولى   -مادة  2593القناة الفضائيا السوريا  -مادة  925

 مادة  3413المواقو االلكترونيا  -مادة  234 وت اليباب 

وقػػد تػػـ تحديػػد هػػذ  الجهػػات بحيػػث تططػػي معظػػـ الفئػػات و التموينػػات السياسػػيا . ر ػػدجهػػا خضػػعت لم 27و تػػـ اختيػػار 
والػػدوائر االنتخابيػػا فػػي سػػوريا وفػػؽ مقتضػػيات ال ػػيطا السياسػػيا السػػوريا الفريػػدة و البالطػػا التعقيػػد و التػػي تمتػػاز بتػػداخؿ 

 .مفهـو الحزب الحاكـ مو مفاهيـ الدولا و الحكوما 

 6 ػحفي و  55) هػامش عمميػا المراقبػا مػو مجموعػا مػف ال ػحفييف و المريػحيف      حػوار عمػى 57وقد تػـ إجػراء  
مػػف مختمػػؼ االتجاهػػات بطيػػا اسػػتطبلع  رائهػػـ حػػوؿ ممارسػػا اإلعػػبلـ و دور  فػػي العمميػػا االنتخابيػػا ومػػدت ( مريػػحيف 

 .تطابق  مو المعايير الدوليا

 :ات التشريعية أداء اإلعمم السوري في فترة االنتخابمراقبة عممية نتائج 
 

بد  بعض المريحيف المستقميف  الحمما اإلعبلميا  لبلنتخابات قبؿ الموعد المحدد لذلؾ بتسعا  ياـ    حتى  -1
 .قبؿ إ دار  سماء المريحيف المقبوؿ ترييحهـ مف قبؿ المجنا العميا لبلنتخابات 

 .ميف لـ تمنه وسائؿ اإلعبلـ الحكوميا    مساحات حرة مجانيا لممريحيف المستق -2
 .ظهر جميا تسخير وسائؿ اإلعبلـ الحكوميا في الدعايا ل اله الحزب الحاكـ و الجبها المتحالفا مع   -3

ظهر تحيز وسائؿ اإلعبلـ الحكوميا بيكؿ واضه ل اله الحزب الحاكـ حتى  ماـ بقيا األحزاب المتحالفا مع   -4
 .بالجبها الحاكما 

رة في اإلعبلف عف المنجزات الحكوميا و المياريو و القوانيف و لوحظ نياطا مميزا لممسؤوليف الحكومييف و غزا -5
 .المراسيـ 

 .قاـ بعض المسؤوليف الحكومييف الذيف تريحوا لبلنتخابات بتسخير وظائفهـ الحكوميا في الحمما االنتخابيا  -6
 رائهـ و تـ  لـ تحظ الفئات السياسيا و األفراد الذيف قاطعوا االنتخابات بن  فر ا لمتعبير عف مواقفهـ  و -7

 .تجاهمهـ تماما في جميو وسائؿ اإلعبلـ الحكوميا و معظـ وسائؿ اإلعبلـ الخا ا

المقاطعيف لبلنتخابات و نعتهـ بالعمالا لمخارج  ىلوحظ استخداـ  وسائؿ اإلعبلـ الحكوميا لمتهجـ المباير عم -8
 .و بالخيانا الوطنيا  
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 .لحاكـ مف خبلؿ اإلعبلـ الحكومي و الخاصلوحظ توظيؼ لمنقابات المهنيا في الدعايا لمحزب ا -9

لوحظ انعداـ اإلعبلنات االنتخابيا في وسائؿ اإلعبلـ المرئي و المسموع نتيجا لعدـ لقرار الحكوما السوريا بحظر 
 ذلؾ عمى كافا المتريحيف

تنثير لوحظ ازدياد االهتماـ بوسائؿ اإلعبلـ االلكتروني لدت المريحيف المستقميف نتيجا لبلنتيار و ال -10
 .المتزايد لهذ  الوسائؿ عمى المواطف السور 

 .تـ استخداـ المباني الحكوميا في الدعايا االنتخابيا ل اله مريحي الجبها الحاكما -11
لوحظ  استخداـ التوظيؼ الديني و تسخير رجاؿ الديف مف مسمميف و مسيحييف و بعض الزعماء  -12

ها الحاكما و مف  جؿ دفو المواطنيف لممياركا في الروحييف لمطوائؼ  في الدعايا لمحزب الحاكـ و الجب
 .االنتخابات 

 .تـ ر د عمميات إتبلؼ لبعض اليافطات االنتخابيا و  ور لبعض المريحيف المستقميف  -13

لـ تمتـز بعض وسائؿ اإلعبلـ الخا ا و االلكترونيا بفترة ال مت و نيرت إعبلنات انتخابيا  -14
 .لمريحيف مستقميف في يومي ال مت

 .بعض المريحيف المستقميف السقؼ المحدد لمدعايا االنتخابيا في حمبلتهـ االنتخابيا تجاوز -15

تبيف مف خبلؿ مراقبا وسائؿ اإلعبلـ و استطبلع  راء مجموعا مف ال حفييف عدـ وجود خطا  -16
 .إعبلميا خا ا باالنتخابات التيريعيا لدت وسائؿ اإلعبلـ الحكومي و الخاص بيكؿ عاـ

سويا المهنيا في ال حؼ الحكوميا التي ت در في المحافظات بالمقارنا مو لوحظ انخفاض في ال -17
 .ال حؼ الحكوميا التي ت در في العا ما دميؽ

بدت ال حؼ الحكوميا التي ت در في المحافظات السوريا اقرب ما تكوف إلى النيرات الحزبيا  -18
 .الخا ا بالحزب الحاكـ 

لخا ا و الحكوميا في التوعيا االنتخابيا و تعريؼ لوحظ اهتماـ ايجابي مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ ا -19
 .المواطنيف بحقوقهـ االنتخابيا و يرح الموائه التنفيذيا لمعمميا االنتخابيا 

 .لوحظ اهتماـ ايجابي بذو  االحتياجات الخا ا و خ و ا المعوقيف حركيا  -20

 

 بيض و  سود درع المركز التقدير   وقد قرر المركز السور  لئلعبلـ و حريا التعبير منه ال حيفا االسبوعيا 
و ذلؾ لكونها  كثر وسيما إعبلميا مف بيف الوسائؿ التي  2117ألفضؿ تططيا إعبلميا لبلنتخابات التيريعيا 

 .خضعت لممراقبا قاربت المعايير الدوليا لئلعبلـ في فترة االنتخابات 
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 : أداء اإلعمم في االستفتاء الرئاسي -7

 داء  بعمميػػا ر ػػد اإلنسػػافمتوسػػطيا لحقػػوؽ -وحريػػا التعبيػػر بالتعػػاوف مػػو اليػػبكا اآلورو لئلعػػبلـالمركػػز السػػور  قػػاـ 
ضمف جهػود المركػز الراميػا إلػى  \5\27حتى تاريخ  2117\5\55السور  في فترة االستفتاء الرئاسي مف تاريخ  اإلعبلـ

ودور  العامػا فػي الحيػاة السياسػيا و  اإلعػبلــ  ثػر السور  في فترة االنتخابات بيػكؿ عػاـ نظػرا  لتعػاظ اإلعبلـمراقبا  داء 
حامػػؿ مػػف  اإلعػػبلـ  فوقضػػايا التنميػػا حيػػث  اإلعػػبلـإيمانػػا  مػػف المركػػز بنهميػػا اليػػراكا بػػيف  و فػػي تيػػكيؿ الػػر   العػػاـ

 .وليس نتيجا ل  اإل بلح والديمقراطياحوامؿ 

قػو إلكترونيػا وقنػوات تمفزيونيػا وبمػغ  عػدد المػواد تأ مواعػاوسيما إعبلميا سوريا ما بػيف  ػحؼأ إذا 34ر د التقرير    
 .مادة  54879اإلعبلميا المر ودة 

ليػػات آل عرضػػا  ايػػتمؿ التقريػػر عمػػى مقدمػػا نظريػػا تضػػمنت إيػػارة إلػػى موقػػو االنتخابػػات فػػي العمميػػا الديمقراطيػػا وكػػذلؾ 
سػػا النظريػػا  ػػبلحيات رئػػيس كمػػا تضػػمنت الدرا .5936الو ػػوؿ إلػػى السػػمطا فػػي سػػوريا منػػذ معاهػػدة االسػػتقبلؿ عػػاـ 

الجمهوريػػا بحسػػب  حكػػاـ الدسػػتور السػػور أ وهػػدؼ التقريػػر إلػػى معرفػػا الموضػػوع الرئيسػػي الػػذ  تمحػػورت حولػػ  تططيػػا 
عمػى األطػراؼ  اإلعػبلـالمر ودة في وسػائؿ  اإلعبلمياالسوريا في فترة االستفتاءأ وكيؼ توزعت المواد  اإلعبلـوسائؿ 

االستفتاء الرئاسػيأ وحجػـ المسػاحات المفػردة فػي تمػؾ الوسػائؿ لحممػا الدعايػا االنتخابيػاأ ومػا المعنيا بالر د  ثناء فترة 
الحكوميػا والحزبيػا المنخرطػا فػي الجبهػا الحاكمػا  اإلعػبلـمدت انتيار الدعايا االنتخابيا االيجابيا والسمبيا فػي وسػائؿ 

لمدعايا االنتخابياأ  اإلعبلمياياأ وما هو اتجا  التططيا والمعارضاأ ومف هي الم ادر الرئيسا القائما بالدعايا االنتخاب
التػي نيػرت  و بثػت عمػى  اإلعبلميػاالمرئيػا والمسػموعاأ ونػوع المػادة  اإلعػبلـهي طبيعا التططيا البثيا في وسػائؿ  وما

عػػبلـالنقابػػات المهنيػػا  إعػػبلـلمدعايػػا االنتخابيػػاأ وكيػػؼ تعامػػؿ  اإلعػػبلـوسػػائؿ  حممػػا الدعايػػا  المنظمػػات المدنيػػا مػػو وا 
 ثنػػاء فتػػرة  السػػور  عمومػػا  مػػو األطػػراؼ ذات ال ػػما بالعمميػػا السياسػػيا فػػي سػػوريا اإلعػػبلـ تعػػاطياالنتخابيػػاأ وكػػذلؾ 

جهػػا معنيػػػا تمثػػػؿ  22االسػػتفتاءأ وقػػػد وقػػو االختيػػػار عمػػػى  هػػـ الجهػػػات الفاعمػػػا فػػي الحيػػػاة السياسػػيا السػػػوريا  وبمطػػػت 
 :هيمختمؼ التكوينات السياسيا السوريا و 

 رئيس الجمهوريا 

 الحكوما السوريا 

 الجبها الوطنيا التقدميا و حزابها 

 االتحادات والنقابات المهنيا 

 المنظمات المدنيا 

 الفئات و األحزاب السياسيا المعارضا 
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 :وخمص التقرير إلى مجموعا نتائج  همها

يػد المػواطنيف وحػثهـ عمػى  ظهر اإلعبلـ السور  الرسمي والخاص عمى  ن   لا دعائيا وتعبويا وظيفتهػا ح .5
 .المياركا الفاعما في عمميا االستفتاء الرئاسي

 ظهػػػرت الحكومػػػا السػػػوريا تيػػػددا كبيػػػرا تجػػػا  ال ػػػحؼ الخا ػػػا التػػػي جربػػػت الخػػػروج عػػػف سػػػياؽ الدعايػػػا  .2
االيجابيا و تعبئا الجمػاهير إلعػادة انتخػاب الػرئيس  كجريػدة بمػدنا التػي  غمقػت مػو بدايػا الفتػرة المخ  ػا 

نتيجػػا نيػػرها مػػادة إعبلميػػا كاريكاتوريػػا تنتقػػد فيهػػا  ليػػات موافقػػا مجمػػس اليػػعب عمػػى تريػػيه القيػػادة لمر ػػد 
 .القطريا لمحزب الحاكـ إلعادة انتخاب الرئيس لواليا دستوريا ثانيا

الخا ػػػا هػػػو  اإلعػػػبلـالرسػػػميا و معظػػػـ وسػػػائؿ  اإلعػػػبلـإف محػػػور التػػػداوؿ اإلعبلمػػػي فػػػي مجمػػػؿ وسػػػائؿ  .3
 .يا االيجابيا لرئيس الجمهورياالدعايا االنتخاب

 الوسيما اإلعبلميا الحكوميا والخا ا هي المنتج الرئيس لحمما الدعايا االنتخابيا التي تناولتها .4

الرسػػػمي والخػػػاص هػػػـ رجػػػاؿ  اإلعػػػبلـالم ػػػادر الرئيسػػػيا األخػػػرت القائمػػػا بالدعايػػػا االنتخابيػػػا فػػػي وسػػػائؿ  .5
 .بعض  عضاء الحكوما وممثمي النقابات المهنياواألفراد المؤيدوف لعمميا االستفتاء و  األعماؿ

 اإلعبلميالرسمي والخاص مساحات واسعا لمدعايا االيجابيا لمرئيس عمى حساب التداوؿ  اإلعبلـخ ص  .6
 .  لمهام  و دائ  ألعماؿ من ب  كرئيس لمجمهوريا

الرسػميا والخا ػا حيػث  اإلعػبلـفػي وسػائؿ  اإلعبلمياالحكومي ن يبا  واسعا  مف التططيا  األداءلـ ينؿ     .7
بمتابعػا نيػاطات  عضػاء الحكومػا السػوريا فػي حممػا الدعايػا االنتخابيػا عمػى  اإلعػبلـسجؿ اهتماـ وسائؿ 

 .حساب متابعتها لؤلعماؿ المنوطا بها

المرئيػػا والمسػػموعا الحكوميػػا والخا ػػا المػػواد الطنائيػػا والمهرجانػػات الفنيػػا التػػي  اإلعػػبلـاسػػتخدمت وسػػائؿ  .8
 .لهذ  المناسبا عدت خ و ا 

النقابػػات  إلعػػبلـالرسػػمي والخػػاص والحزبػػي المنخػػرط فػػي الجبهػػا الحاكمػػا إضػػافا  اإلعػػبلـاتجهػػت وسػػائؿ  .9
بمػثثر رئػيس الجمهوريػا والػدعوة إلػػى  اإليػادةلحممػا الدعايػا االنتخابيػػا نحػو  اإلعبلميػاالمهنيػا فػي تططيتهػا 
 .البرنامج االنتخابي  ساسس عمى ال فات واالنجازات اليخ يا ولي  ساسإعادة انتخاب  عمى 

 . رفض االستفتاء كنساس الختيار رئيس الجمهوريا  ساسالمعارض في تططيت  عمى  اإلعبلـاتج    .51

 اإلعػػبلـفػػي تحميػػؿ عبلقػػا ارتبػػاط بػػيف طبيعػػا التططيػػا البثيػػا وم ػػادر الدعايػػا االنتخابيػػا لػػوحظ اتجػػا   .55
الحكومػػػا وممثمػػػي النقابػػػات المهنيػػػا وبعػػػض  ضػػػاءألعالمجػػػاؿ الواسػػػو  إفسػػػاحالبثػػػي الرسػػػمي والخػػػاص نحػػػو 

 ANNالمعػػػارض ممػػػثبل  بقنػػػاة  اإلعػػػبلـالمؤيػػػديف لمظهػػػور مبايػػػرة والتعبيػػػر عػػػف تنيػػػدهـ بينمػػػا  فسػػػه  األفػػػراد
 .مجاؿ لمرافضيف والمقاطعيف بالظهور عمى يايت  والتعبير عف الرفض إلعادة انتخاب الرئيسال

المعارضػػا همػػػا  اإلعػػبلـدعايػػا االنتخابيػػػا السػػمبيا عمػػى وسػػائؿ الم ػػدراف الرئيسػػياف القائمػػاف بحممػػا ال .52
 .     الفئات الرافضا والمقاطعا لعمميا االستفتاء الرئاسي

الرسػميا والخا ػا قػد  جريػت  اإلعػبلـمعظـ المواد الحواريػا واسػتطبلعات الػر   المعروضػا فػي وسػائؿ  .53
ستطبلع  راء يخ ػيات سياسػيا وحقوقيػا رافضػا المعارض با اإلعبلـمو  فراد مؤيديف لبلستفتاء بينما اهتـ 

 .انتخاب الرئيس  إلعادة
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عػػبلـالنقابػػات المهنيػػا  إلعػػبلـ إضػػافاالحكوميػػا والخا ػػا  اإلعػػبلـلػػـ تعػػط وسػػائؿ  .54  حػػزاب الجبهػػا     وا 
مساحات تذكر لممعارضيف  و المقاطعيف لعمميا االستفتاء سواء كػانوا  فػرادا  و  حػزاب سياسػياأ بالمقابػؿ لػـ 

 .انتخاب الرئيس إلعادةتذكر لممؤيديف  إعبلمياالمعارض مساحات  اإلعبلـي وسائؿ تول
عػػبلـالحكػػومي والخػػاص  اإلعػػبلـلػػـ يفػػرد  .55 تػػذكر  إعبلميػػاالحزبػػي مسػػاحات  واإلعػػبلـالنقابػػات المهنيػػا  وا 

 .المدنيالنياط المنظمات 
 ػػا بموضػػوع االسػػتفتاء خا إعبلميػػا إسػػتراتيجيا إتبػػاعالمعػػارض عػػف  اإلعػػبلـظهػػر جميػػا  عجػػز وسػػائؿ  .56

  .الرئاسي
المنظمػػات المدنيػػا عمميػػا االسػػتفتاء الرئاسػػي و بػػدت فقػػط موقػػو المر ػػد السػػور  لحقػػوؽ  إعػػبلـتجاهػػؿ  .57

 .األطراؼحد ما بتططيا مختمؼ جوانب االستفتاء الرئاسي ولمختمؼ  إلىاهتماما متوازنا  اإلنساف
انتخػاب  إلعػادةلقانوف حيث قامت بالدعايا الخا ا بنود الترخيص الخاص بها وفؽ ا اإلذاعاتخالفت  .58

عبلنيافنيا  إذاعاترئيس الجمهوريا عمى الرغـ مف كونها   . فقط بحكـ الترخيص وا 
انتخػػػاب  إلعػػػادةخالفػػػت معظػػػـ ال ػػػحؼ الخا ػػػا بنػػػود التػػػرخيص الخػػػاص بهػػػا حيػػػث قامػػػت بالدعايػػػا  .59

 .لسياسياالرئيس  بالرغـ مف عدـ يموؿ ترخي ها وفؽ قانوف المطبوعات القضايا ا
المعػارض فػي تقػديـ  ػورة ضػبابيا حػوؿ دور المنظمػات المدنيػا حيػث خضػعت التططيػا  اإلعبلـ سهـ  .21

لػى موقػؼ   ػحاب هػذ   اإلعػبلـلرسالا المنظمات المدنيا في وسائؿ  اإلعبلميا المعارضػا إلػى االنتقائيػا وا 
 .لممنظمات المدنيا اإلعبلمياالوسائؿ مف القضيا التي تتناولها الرسالا 

النقابػػػات المهنيػػػا هػػػو النقابػػػات  إعػػػبلـالم ػػػدر الرئيسػػػي القػػػائـ بحممػػػا الدعايػػػا االنتخابيػػػا عمػػػى وسػػػائؿ  .25
 . نياطها في الدعايا االيجابيا لمرئيس  اإلعبلمياالمهنيا ذاتها التي تابعت وسائمها 

الحكػومي  داءاأللـ توؿ وسػائؿ إعػبلـ الجبهػا اهتمامػا  ممحوظػا  بالدعايػا لمػرئيس بقػدر اهتمامهػا بمتابعػا  .22
 . فيما عدا  حيفا البعث الناطقا باسـ الحزب الحاكـ

 
عاان الوسااائل اإلعالمٌااة  وقااد قاارر المركااز السااوري ليعااالم وحرٌااة التعبٌاار حجااب درع المركااز التقاادٌري

 .للمعاٌٌر الدولٌة ليعالم فً فترة االنتخاباتتها لعدم مقاربالمرصودة 
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و الذ  عقد بمقر جامعا  2118يباط / فبراير 52في اجتماع  االستثنائي يـو    در مجمس وزراء اإلعبلـ العرب
و عمى الرغـ مف ” مبادئ تنظيـ البث الفضائي اإلذاعي والتمفزيوني في المنطقا العربيا“ :وثيقابالقاهرة الدوؿ العربيا 

ياـ العديد مف اإلعبلمييف و المنظمات المدنيا العربيا المعنيا بحمايا حريا التعبير بإدانا هذ  الوثيقا لما تحمم  مف ق
خطر عمى حريا التعبير في المنطقا العربيا  إال  ف مجمس وزراء اإلعبلـ العرب لـ يستجب لجميو النداءات التي 

دوف مناقيا  و مياركا    مف   حاب العبلقا الذيف تمسهـ هذ  الوثيقا  رهاإقرانايدت  إعادة النظر في الوثيقا التي تـ 
انتهاكات  هذ  الوثيقا عمى تحتو  و - و    مف هيئات المجتمو المدني العربيا المعنيا بحريا التعبير عف الر   

وفقا لما تضمنت  البنود الذ  ال يعمو عمي  إال الحؽ في الحياة وذلؾ عف الر   ميينا عمى الحؽ في حريا التعبير و 
 : المكونا لها والتي نورد منها عمى سبيؿ المثاؿ ال الح ر 

 ػ البند الرابو 

   (عدـ التنثير سمبا عمى السمـ االجتماعي والوحدة الوطنيا والنظاـ العاـ واآلداب العاما: )المادة الخامسا 

كرتها الفقرة السابقا لكف عمميا تدقيؽ و محاكما مف المؤكد  ف    مواطف عاقؿ ل  م محا حقيقيا في القيـ التي ذ
موضوعيا لمتجارب السابقا والمتراكما تثبت بيكؿ عاـ  توظيؼ السمطات لهذ  الم طمحات ل ياغا مواد قانونيا 

مطاطا حمالا  وج  متعددة تسمه بالييء ونقيض   حيانا مف  جؿ تقييد حريا التعبير و معاقبا   حاب اآلراء المخالفا 
أ يسمه " كبلـ حؽ يراد ب  باطؿ"تعويـ هذ  الم طمحات كما وردت في الوثيقا تجعمنا نيعر  ننا مرة  خرت  ماـ  إف. 

 جاءينطبؽ عمى ما  و هذا  يضا.باستطبلؿ بنود هذ  الوثيقا الجديدة لمتضييؽ عمى حريا اإلعبلـ الفضائي المستهدؼ
 (   د السابو في البن 4 – 3) و ( في البند السادس  51 -9) المواد 

  ػ البند الخامس 

االلتزاـ باحتراـ حريا التعبير بو فها ركيزة  ساسيا مف ركائز العامؿ اإلعبلمي العربي عمى  ف تمارس ) :المادة األولى 
هذ  الحريا بالوعي والمسؤوليا بما مف ينن  حمايا الم اله العميا لمدوؿ العربيا ولموطف العربي واحتراـ حريات اآلخريف 

 (حقوقهـأ وااللتزاـ بنخبلقيات مهنا اإلعبلـو 

.   حيه  ف الفقرة تمجد حريا التعبير لكنها تضو يروطا وضوابط لممارستها تربطها ييكؿ مبهـ بالوعي و المسؤوليا 
إف مقاربا الوعي والمسؤوليا في حريا التعبير الواردة في الوثيقا توجب التساؤؿأ عمف سيحدد الوعي والمسؤوليا 

ما وموا فاتهماأ هؿ سيوكؿ األمر إلى مجمس مف المفكريف  و القضاة  و المحكميف  و  ساتذة الفمسفا والمنطؽ وحدوده
 ـ  ف الوزراء  نفسهـ الذيف  قروا الوثيقا سيحدد كؿ . والسياسا و اإلعبلـ لبلتفاؽ عمى  ياغا واضحا ال لبس فيها
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الم اله العميا لمدوؿ العربيا و الوطف "إلى المق ود مف  منهـ في بمد  معنى كؿ مف الوعي والمسؤوليا؟ باإلضافا
 "العربي

 ػ البند السادس 

 ( احتراـ خ و يا األفراد واالمتناع عف انتهاكها بن   ورة مف ال ور : ) المادة الثانيا 

 مف المسمـ ب   ف مف يت دت لمسؤوليا عاما  و لمن ب عاـ إنما يكوف قد تنازؿ بيكؿ تمقائي عف الخ و يا
مما يجعؿ سموك  و نياطات  محط اهتماـ مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ و بناء عمي  , اليخ يا التي يتمتو بها الفرد العاد  

فاف جميو قواعد السموؾ ومواثيؽ اليرؼ و اإلريادات التحريريا في    مجتمو متقدـ تنص  راحا عمى جواز 
الم محا العاماأ خ و ا في حاؿ نين اعتبار التعرض لمحياة اليخ يا لؤلفراد في حاؿ تقاطعت بوضوح مو 

موضوعي واضه لمتجاوز عمى حرما الحياة اليخ ياأ عندما  يتعمؽ ذلؾ بقضايا الفساد واالستطبلؿ وسوء الت رؼ 
 الخ . . . في الموارد

 جؿ إف الحاجا إلى تنظيـ البث الفضائي في المنطقا العربيا يجب  ف ال تتخذ بن  يكؿ مف األيكاؿ كذريعا مف 
لقد كنا ننمؿ مف مجمس وزراء اإلعبلـ . تيديد الخناؽ عمى حريا التعبير و التي نفتقدها  ساسا في مجتمعاتنا العربيا

العرب القياـ بخطوات جديا تمهد لتحرير اإلعبلـ مف سيطرة الدولا بدال مف اتخاذ جامعا الدوؿ العربيا كمن ا لمهجوـ 
و قوانيف جديدة إلى ترسانا القوانيف المقيدة لئلعبلـ المعموؿ بها في المنطقا  عمى حريا التعبير مف خبلؿ إضافا مبادئ

دولا عربيا تنص عمى عقوبات ميددة وسالبا لمحريا في قضايا الر   و ال حافا   57تزاؿ قوانيف  العربيا حيث ال
 . عمى المعمومات حتى اآلف باإلضافا إلى  ف الطالبيا العظمى مف هذ  الدوؿ ال توجد فيها قوانيف الحؽ في الح وؿ

إف هذ  الوثيقا الميينا التي اقرها مجمس وزراء اإلعبلـ العرب في اجتماعهـ االستثنائي  تيكؿ مخالفا  ريحا اللتزاـ 
 59مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والمادة  59الدوؿ العربيا الممـز في  يانا حريا التعبير كما جاء في المادة 

 لي الخاص بالحقوؽ المدنيا والسياسيا و الذ   ادقت عمي  الدوؿ العربيا باإلضافا إلى مبادئالدو  مف العهد

تحمي وجود "إال حيف  جوهانسبرج بينف حريا التعبير والتي توضه  ف مثؿ هذ  القيود عمى حريا التعبير ليست ميروعا
 ". بهاالرد عمى استخداـ القوة  و التهديد عمى  الدولا  و سبلما  راضيها مف استخداـ التهديد بالقوةأ  و قدرتها

 

 

 : في الجامعات السورية واقع تدريس اإلعمم  -9
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و كذلؾ مبد  . مبد  مجانيا التعميـ في كؿ مراحم  :   ساسييفاعتمدت السياسا التعميميا في سوريا عمى مبد يف 
العاما بعد  ف يخضو الطبلب لمفاضما  استيعاب جميو الطبلب الحا ميف عمى يهادة البكالوريا في الجامعات السوريا

 . حد  فرع الجامعا  إلىتؤهمهـ حسب عبلماتهـ لبلنتساب 

نما   عمى قامتو يبدو واضحا  في تجربا االستيعاب الجامعي  نها لـ تكف مربوطا بخطط التنميا وحاجا سوؽ العمؿ وا 

 رئيس جزء هو العالي سيماال و  مراحم بكؿ ميـالتع مجانيا  ف معتبرة بواالستيعا األفقي االنتيار  ساسيتيف ركيزتيف

ذلؾ لـ ينعكس عمى واقو التيطيؿ حتى في مؤسسات الدولا ذاتها   فو الديمقراطيا أ فيما يبلحظ  التنمويا العمميا مف
 مف %66 حوالي بينما %21-8 بيف تتراوح ت الدولامؤسسا في العامميف العالي التعميـ خريجي نسبا  فحيث 

 أ  ومادوف اإلعداديامف حمما يهادة الدراسا  هـ العامميف

  عدادالحكومي عمى التعميـ و خ و ا النواحي العمميا و البحث العممي مو  اإلنفاؽترافؽ هذ  السياسا بضعؼ  إف
رداءة مستوت العمميا التعميميا و التي تكاد تكوف سما واضحا في جميو  إلى  دت( مميوف طالب 2.1)الطبلب الكبيرة 

ت والجامعات السوريا أ إال  نها تتفاقـ في الكميات النظريا أ وتحديدا  في العموـ اإلنسانيا واإلعبلـ أ فطياب الكميا
الكوادر التدريسيا  المخت ا والمؤهما أ والبيروقراطيا والفساد أ وتخمؼ المناهج أ واآلليات التعميميا المتخمفا والتي 

 . خريجيف غير مؤهميف فعميا  لمخوض في غمار العمؿ  إنتاج إلى  دتكؿ هذ  السمات .... تعتمد  سموب التمقيف 

 :التعميم العادي  -1

ان  ال  إال خا ا 8 جامعات حكوميا و 4بواقو جامعا  52في سوريا يبمغ عدد الجامعات   فعمى الرغـ مف 
نما إعبلـمنها كميا    يوجد في  و ذلؾ فقط في  انيااإلنستابو لكميا اآلداب و العموـ  إعبلـهناؾ قسـ  وا 

حزب البعث العربي  طويما حكرا عمى الطبلب األعضاء فيجامعا دميؽ الحكوميا أ و الذ  بقي لسنوات 
مو العمـ  ن  لـ يطمؽ عمى هذا القسـ تسميا قسـ اإلعبلـ إال مف حوالي السنتيف في حيف . االيتراكي الحاكـ 

يحمؿ  لسنوات طويما اإلعبلـ في جامعا دميؽ رئيس قسـ  فكاف يعرؼ بقسـ ال حافا و مف المفارقات 
 . ف تـ استبدال  منذ بضعا  يهر بالدكتورة فلاير مهنا إلىيهادة الدكتورا  في عمـ االجتماع 

يبلحظ بيكؿ واضه غياب التخ ص في المناهج وعدـ وجود خطا تدريسياأ فالطالب يدرس كؿ ييء تقريبا  ل  عبلقا 
فنوف  –التوثيؽ  –األنواع اإلعبلميا وتحويمها لحالا متمفزة  –ألنواع اإلعبلميا المكتوبا ا –التحرير ال حفي : باإلعبلـ 
اإلخراج  –تقنيات اإلعبلـ والمعموماتيا  –حركا وسائؿ االت اؿ عبر التاريخ  –نير وسائؿ االت اؿ  –الخبر 

العديد مف المواد  إلى باإلضافاالخ  .....طرائؽ التحرير اإلعبلميا  –اإلنتاج المرئي والمسموع  –ال حفي المكتوب 
فالمناهج تعطي معمومات عاما .... الثقافا القوميا االيتراكيا , تاريخ الحضارات  األولىالثقافيا خ و ا في السنا 

 .وغير عميقا 
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في حيف مف . و يتـ تدريس هذ  المواد بيكؿ سطحي وسريو عمى يكؿ محاضرات سرديا تعتمد عمى مبد  التمقيف
ض  ف يكوف هناؾ قسـ مختص بال حافا المكتوبا وقسـ مختص بال حافا المسموعا والمقرو ة وقسـ معموماتيا المفتر 

وتكنولوجيا المعمومات  ومنها يتفرع  إلى تخ  ات إذاعيا وتخ  ات تمفزيونيا وتخ  ات تتعمؽ بال حؼ 
 .....والجرائد وتخ  ات ال حافا االلكترونيا 
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في قسـ اإلعبلـ نظر  بامتياز ويخمو تماما مف    جانب عممي وتقني وال يقدـ    التدريس : الجانب العممي  -
خبرات  و مهارات عمميا في مجاؿ العمؿ اإلعبلمي أ يؤكد ذلؾ خمو القسـ مف    وسيما تقنيا يمكف  ف يستخدمها 

ميرات فوتوغرافيا كا –ففي حيف مف المفترض  ف يتوفر مخابر مجهزة بمعدات . الطبلب في التدريبات العمميا 
وحتى  ف  جهزة الكمبيوتر . الخ .... استديوهات إذاعيا وتمفزيونيا  – جهزة مونتاج  –انترنيت  -مطبعا  –وتمفزيونيا 

دخمت مؤخرا  إلى القسـ وبنعداد غير كافيا كمحاولا إلنياء جانب معموماتي يمّكف الطبلب مف التعاطي مو البرامج 
لكف هذا الَمْخَبر تحوؿ إلى حالا تقميديا غير مجديا ال تقدـ لمطبلب سوت القميؿ مف المتخ  ا في مجاؿ اإلعبلـ و 

 .باإلضافا إلى عدـ توفر مكتبا إعبلميا خا ا  .المعمومات العاما 
 :العمميا فهي يكميا وتقسـ إلى نوعيف  تدريبات ما عف ال

  ـ خبلل  الطبلب بزيارات إلى يقو ( : يقاـ في العطما ال يفيا ) معسكر إنتاجي في السنا الثالثا
وكالا سانا لؤلنباء  –( الثورة  –البعث  –تيريف ) ال حؼ الرسميا : المؤسسات اإلعبلميا الرسميا 

خبلؿ هذ  الزيارات الق يرة والمعدودة والخاطفا يطمو الطبلب عمى . التمفزيوف الرسمي السور   –
الممارسا العمميا عدا عف  ف  هذ  بعض جوانب العمؿ في هذ  المؤسسات بيكؿ نظر     دوف 

الزيارات تخضو بالدرجا األولى لمزاجيا القائميف عمى هذ  المؤسسات أ فبل  تكوف ضمف خطا معينا 
 و مبرمجا فتنخذ يكبل  عفويا  ويكميا  وتكوف النتيجا  غير مجديا ال تقدـ لمطالب ما يؤد  ب  إلى 

 .خبرة  و معرفا 
 الطالب تقديـ وثائؽ مف جهات إعبلميا رسميا  مف بمالثالثا والرابعا يط خبلؿ العاـ الدراسي في السنا

تؤكد ممارست  لعمؿ ميداني في  حد هذ  المؤسسات أ ولكف هذا ( نفس الجهات المذكورة سالفا  ) 
الجانب ال يتـ بالتنسيؽ بيف الجامعا وهذ  الجهات و يضا  ال يحمؿ برنامجا  محدد  و واضه وال ضمف 

نما يترؾ الطالب ليطارت  بمعنى الحذلقا ولمدت قدرت  عمى تح يؿ الدعـ    خطا ممن هجا أ وا 
والواسطا ألداء هذ  الفريضا أ و يضا  تخضو هنا المسنلا باإلضافا إلى هذ  المحسوبيات إلى مزاجيا 

ى العامميف في هذ  المؤسسات والتي غالبا  ما تكوف مزاجيا بيروقراطيا وغير مسئولا تنعكس سمبا  عم
الطبلب أ مما يدفو الطالب تحت هذ  الظروؼ إلى العمؿ عمى تح يؿ التواقيو التي تثبت ممارست  
أل  عمؿ إعبلمي عممي في  حد هذ  المؤسسات بدوف  ف يكوف قد مارس فعبل  هذا العمؿ أ فالمهـ 

 ( الثبوتيات ) تح يؿ عبلما الجانب العممي المتوقفا فقط عمى هذ  التواقيو 

  إلى إنتاج خريج جامعي مف قسـ اإلعبلـ غير مختص أ ممـ وغير تقني أ فإذا ما تعامؿ مو     داة كؿ هذا يؤد
إعبلميا كالكاميرا مثبل  فإن  غير قادر عمى التعامؿ معها ال تقنيا  وال فنيا  وفي نفس الوقت قد يمتمؾ القدرة عمى التنظير 

 الخريجيف  حفييف ولكف ببل هويا مهنيا إعبلميا  واألسو  هو  ف. في كيفيا استخداـ هذ  األداة  و تمؾ

 .عمى دراسات عميا ال تحتو  قسـ اإلعبلـ  –الدراسا في جامعا دميؽ و مف الجدير بالذكر  ف  -
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 التعميم المفتوح  -0

ماـ تـ إحداث تجربا التعميـ المفتوح حديثا  في جامعا دميؽ مما  فته الباب  ماـ  الؼ مف اليباب الذ  لـ يستطو إت
دراست  في الجامعا النظاميا بسبب انخفاض تح يم  في اليهادة الثانويا أ فته  مامهـ الباب لمتابعا تح يمهـ العممي 

 .وتحسيف مواقعهـ الوظيفيا 

مميار ليرة سوريا مف عائدات التعميـ  2عمى حوالي  –بحسب بعض التقديرات  –ورغـ  ف الجامعا تح ؿ سنويا  
خدـ البنيا التحتيا ذاتها لمتعميـ النظامي دوف تقديـ    تطوير  و خدمات إضافيا لهذ  البنيا أ مما المفتوح إال  نها تست

 دت إلى إرباؾ إدار  ناتج عف التقاطعات الزمنيا بيف فترتي الدراسا واالمتحانات لمتعميـ النظامي مف جها والتعميـ 
 .المفتوح مف جها  خرت  

المفتوح بالدرجا األولى قما المحاضرات لممقرر الواحد وضطط جميو المحاضرات في  وما يعاني من  الطمبا في التعميـ
 .يوميف مف كؿ  سبوع  أ هما يومي العطما لمتعميـ النظامي 

ورغـ  ف الجامعا تحقؽ إيرادات جيدة مف هذا التعميـ إال  نها لـ تُقدـ حتى اآلف عمى خطوات داعما  و تطويريا لهذا 
القائميف وقفوا موقؼ المتفرج  ماـ ازدياد  عداد المقبميف عمى التعميـ المفتوح حتى و ؿ العدد في التعميـ أ وحتى  ف 

إلى حد وقفت  مع  الجامعا عاجزة عف االستيعاب أ مما دفو اإلدارة إلى إعبلف إيقاؼ  2116-2115العاـ الدراسي 
قفاؿ فروع  خرت  –مثؿ اإلعبلـ  –التسجيؿ في بعض الفروع   ق ورالست بلح الزراعي وذلؾ ألنهـ اكتيفوا مثؿ ا –وا 

 هو كما ونقؿ لمفبلحيف م ر في  ساسا وضو المنهاج و ف العمميا الناحيا مف األراضي است بلح برنامج في

دوف  ف يجر     توضيه لمر   العاـ ولمطمبا أ وذلؾ حتى يتـ معالجا األزما  – !!الزراعيا الهندسا لطبلب إلعطائ 
 ا ارتكز   حاب األمر عند إ دار هذ  القرارات؟تحديدا  عمى ماذ

إذ يضاؼ إلى كؿ   -بيكؿ خاص  –وتزداد اإليكاليات التي يعاني منها طبلب قسـ اإلعبلـ في التعميـ المفتوح 
المعيقات األخرت  غياب    يكؿ لمجانب العممي  وحتى البحثي في الدراسا أ وال حتى وجودا  يكميا  كما هو الحاؿ في 

مف استديوهات و الت ت وير ) ـ النظامي أ  فاألمر هنا ال يقت ر عمى غياب األدوات التي يحتاجها الطالب التعمي
بؿ يتعدت ذلؾ إلى بنيا وتركيبا المناهج التي تخمو حتى نظريا  مف اإليارة إلى اآلليات والطرؽ العمميا .... ( ومخابر 

 .سـ قسما  لمعبلقات العاما واإلعبلف وليس لئلعبلـ والتقنيا أ فالمناهج  تنظيريا بامتياز أ ويبدو الق

ويتناوؿ المنهاج  بحاث  مف وجها نظر  يديولوجيا أ فيركز عمى النظريات االيتراكيا و رؤيتها لئلعبلـ ويقارف بينها مف 
 . جها وبيف النظريات الر سماليا أ دوف التطرؽ لمنظريات الحديثا 
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ذا ما تحدثنا عف تجربا قسـ . نعكس ب ورة مبايرة عمى المؤسسا التعميميا إف غياب التخطيط واإلدارة والفساد ي وا 
وجدت اإلدارة نفسها  ماـ  2116وبعد ثبلث سنوات فقط    عاـ  2113اإلعبلـ كنموذج سنجد  ف التجربا انطمقت عاـ 

لبنيا التحتيا غير  عداد كبيرة وغير متوقعا مف الراغبيف في التسجيؿ مما يكؿ  دما استيعاب أ واكتياؼ   ف ا
مستكمما أ وفي حيف تـ تدريس المنهاج الم ر  في السنا األولى مف انطبلؽ التجربا اعتمد مو بدايا الدفعا الثانيا 
منهاج جديد مف تنليؼ األساتذة السورييف ولمم ادفا كانت معظـ المواد تحمؿ نفس العناويف أ ومو  ف هذ  المناهج تـ 

قسـ أ إال  نهـ اكتيفوا بعد سنتيف ال  كثر  ف هذ  المناهج ال تتناسب وطبيعا التعميـ تنليفها و نجزت خ ي ا   لم
المفتوح أ ووجدت اإلدارة  ف برامج التعميـ تتطمب تدريبات عمميا وفنيا أ غيابها سيجعؿ العمميا التعميميا غير مجديا أ 

في بعض جوانبها وتحتاج إلى واقو عممي ومعدات  كما لو  ف القائميف عمى التعميـ ال يعرفوف  ف بعض األقساـ تطبيقيا
 .فكاف م ير القسـ  ف تـ تعميؽ التسجيؿ ب  لحؿ هذ  الميكبلت . خا ا 
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 : 3/5/2008حت   4/5/2007بين الواقعة عم  حرية التعبير لمفترة االنتهاكات  -10

 

 "التوجد سجون تتسع لمكممة الحرة " 

 مازن درويش                                                                             

وفي كؿ مستوياتهاأ حتػى باتػت جػزء مػف حياتنػا المعايػياأ ورافعػا  تال نكوف مف المبالطيف إف اقرينا بتثلفنا مو االنتهاكا
جػزء مػف القوننػا الذاتيػا  ا  ف تكػوفهػمفهوميا لدت المػواطف ي ػيغ بهػا جممتػ  المعرفيػا العامػا لت ػؿ إلػى الحػد المػراد من

 إف.اذا هػػي حالػػا مفهوميػػا مبلزمػػا لمحيػػاة العامػػا.لػػدت المػػواطف الفػػرد وبطػػض النظػػر عػػف مسػػتوا  الثقػػافي  و المعايػػي 
يبػرز ايػتداد الحالػا األمنيػا التػي  2117استعراض االنتهاكات الواقعا عمى حريا التعبير وال حافا فػي سػوريا فػي العػاـ 

بمػا انعكػس سػمبا والتي هي جزء مف الثقافا الحياتيػا اليوميػا  ساسػا اعد خبلؿ السنوات األخيرة تعييها سوريا بيكؿ مت 
  . مقراطياعمى مجمؿ الحريات العاما والدي

 االنتهاكات الحكومية 

عمميػا منػو المطبوعػات مػف الػدخوؿ ازديػادا واضػحا فػي  2117يػهد العػاـ  :مالن الالدخول الخارجيالة منع المطبوعالات _ 
الممنوعػػػا  ساسػػػا مػػػف الػػػدخوؿ و التوزيػػػو داخػػػؿ سػػػوريا مثػػػؿ السياسػػػا الكويتيػػػا  المطبوعػػػاتفباإلضػػػافا إلػػػى  إلػػػى سػػػوريا

وكػػذلؾ العديػػد مػػف ال ػػحؼ  و المحػػرر العربػػي المبنانيػػا واليػػرؽ األوسػػط المندنيػػاوالمسػػتقبؿ و النهػػار و األنػػوار المبنانيػػا 
إلػػػى منػػو  عػػػداد معينػػػا منهػػا بسػػػبب وجػػود مػػػواد تخػػػالؼ فقػػػد تعرضػػت الكثيػػػر مػػف ال ػػػحؼ العربيػػػا و األجنبيػػا العراقيػػا 

 . السياسا السوريا مثؿ الحياة و السفير و ما تزاؿ هذ  القرارات تخضو لم بلحيات المطمقا  لوزير اإلعبلـ

بينمػػا كػػاف  2117\5\4عادتػػ  مػػف مطػػار دميػػؽ الػػدولي  ػػباح اليػػـو او  : منالالع الصالالحفي مالالازن درويالالش مالالن السالالفر_ 
مػػؤتمر حػػوؿ حريػػا التعبيػػر حيػػث كػػاف مػػف المفػػروض اطػػبلؽ تقريػػر المركػػز السػػور  لبلعػػبلـ و  متوجػػ  لممطػػرب لحضػػور
بالتعػاوف مػو اليونيسػكو و اآليفكػس جػاء المنػو  2116و حريػا التعبيػر فػي سػوريا لمعػاـ  اإلعػبلـحريػا التعبيػر عػف حالػا 

 .تبياف ألسباب المنو مف المطادرةودوف توضيه  و ,فرع مدينا دميؽ -كتاب  ادر عف يعبا األمف السياسي بناء عمى

بعػد بضػعا  4/5/2117بتػاريخ التػابو إلعػبلف دميػؽ لمتطييػر الػوطني الػديمقراطي  :حجب موقع النالداء االلكترونالي  -
 .يهور مف إطبلق 

  درت محكما الجنايات الثانيا  53/5/2117بتاريخ  :الحكم عم  الصحفي ميشيل كيمو و الكاتب محمود عيس  -
القاضي  حمد زاهر البكر  حكمها عمى النايط السور  ميييؿ كيمو بالسجف لمدة ثبلث سنوات  في دميؽ برئاسا

مف قانوف العقوبات السور  وبالسجف لمدة ثبلث  يهر بتهما / 285/بتهما إضعاؼ اليعور القومي سندا لممادة 
ل اله العقوبا وتـ دغـ العقوبتيف  مف قانوف العقوبات السور / 317/إيقاظ النعرات الطائفيا والمذهبيا سندا لممادة 
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 .األيد
كما   درت المحكما حكمها عمى النايط السياسي محمود عيسى بالسجف لمدة ثبلث سنوات بتهما إضعاؼ 

 .وبراءت  مف تهما إيقاظ النعرات الطائفيا والمذهبيا اليعور القومي أ

فػػػي مدينػػػا طرطػػػوس اليػػػـو بتػػػاريخ محكمػػػا بدايػػػا الجػػػزاء   ػػػدرت  :محفالالالوض توفيالالالق الحكالالالم عمالالال  الكاتالالالب عالالالادل  -
ليػػرة بتهمػػا  211عمػػى الكاتػػب والنايػػط السػػور  عػػادؿ محفػػوض بالسػػجف سػػتا  يػػهر وغارمػػا ماديػػا  54/5/2117

 .األماتعكير  فاء 

 جهزة الرقابا لػدت كػؿ مػف وزارة اإلعػبلـ و وزارة الثقافػا و اتحػاد الكتػاب مف قبؿ  :منع طباعة رواية مديح الكراهية  -
 .ب السور  خالد خميفا التي طبعت في بيروت و اليزاؿ تداولها محظورا في سوريامكاتلالعرب 

مف قبؿ وزارة اإلعبلـ حتى  :من جريدة بمدنا من االسواق و وقف اصدارها بقرار شفهي  17/5/0227سحب عدد  -
مػػى تريػػيه ي ػػور فيػػ  كيفيػػا الموافقػػا ع 32إيػػعار  خػػر عمػػى اثػػر نيػػر كاريكػػاتير لمفنػػاف عػػبلء رسػػتـ فػػي ال ػػفحا 
 .رئيس الجمهوريا بيار األسد في مجمس اليعب إلى واليا رئاسيا جديدة

 قػدمت  جهػزة األمػف السػوريا عمػى اختطػاؼ ال ػحفي سػاالر  وسػي مػف اليػارع  :اختطاف الصالحفي سالاالر سوسالي  -
زانػا حيػث تػـ احتجػاز  بزن 2117\6\3في منطقا جسر الرئيس بدميؽ في الساعا السادسػا و الن ػؼ مسػاء بتػاريخ 

 .انفراديا و لـ يطمؽ سراح  إال بعد عيرة  ياـ دوف توجي     تهما ل 

مف قبؿ فرع المنطقا التابو لممخػابرات  7/6/2117احتجز بتاريخ  :اعتقال كريم عرباجي مدير موقع أخوية سوريا  -
يططػي الموضػػوعات االجتماعيػػا  هير عمػػى اإلنترنػت لميػػباب السػور منتػػدت يػ www.akhawia.netالعسػكريا و 

  .والسياسيا

المحكمػػػا العسػػػكريا بدميػػػؽ  بتػػػاريخ  مػػػف قبػػػؿ :بالالالدء محاكمالالالة الصالالالحفيين مهنالالالد عبالالالد الالالالرحمن و عالالالمء حمالالالدون -
 بعػد اعتقالهمػا مػف قبػؿ جهػاز .مف قػانوف العقوبػات/ 287/مف هيبا الدولا بحسب المادة بتهما النيؿ  25/6/2117

 .االمف السياسي

بذريعػا   أ27/6/2117وقد رفض منحها الترخيص الذ  تقدمت ب  بتاريخ  :رفض ترخيص الجمعية السامية بالدويرة -
 .ولـ تبيف وزارة اليؤوف االجتماعيا و العمؿ هذ  االسباب في قرار الرفض"! ألسباب اجتماعيا"

عمػر بياسػي إلػى فػرع األمػف العسػكر  فػي محافظػا طػارؽ  دوفتـ استدعاء الم :اعتقال المدون طارق عمرالبياسي  -
دخولػػػػ  عمػػػػى مواقػػػػو ب يت ػػػػؿ  ويػػػػرجهأ  ف سػػػػبب اعتقالػػػػ 7/7/2117لممػػػػرة الثانيػػػػا خػػػػبلؿ اسػػػػبوع بتػػػػاريخ طرطػػػػوس 
 .الكترونيا

بقػرار يػفهي مػف وزارة اإلعػبلـ  8/7/2117بتػاريخ  :من مجمالة بورصالات و اسالواق مالن السالوق  116سحب العدد  -
 . ذ   عد  ال حفي تامر العواـ عف قضيا دفف النفايات النوويا في سوريا عمى خمفيا التحقيؽ ال

  عمػػى حجػػب موقػػو 2117/  7/  8 بتػػاربخ قػػدمت السػػمطات السػػوريا  :(  DAD) حجالالب موقالالع المنظمالالة الكرديالالة  -

www.DadKurd.Org  اإلنسػػػاف والحريػػػات العامػػػا فػػػي سػػػوريا التػػػي تػػػدير  المنظمػػػا الكرديػػػا لمػػػدفاع عػػػف حقػػػوؽ
(DAD.) 

http://www.akhawia.net/
http://www.dadkurd.org/
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حجػب موقػو المجنػا الكرديػا لحقػوؽ  عمى 9/7/2117بتاريخ   قدمت السمطات السوريا :حجب موقع المجنة الكردية  -
عمػى والذ  انطمؽ مػف داخػؿ سػوريا منػذ حػوالي عػاـ تقريبػا  , اإلنساف عمما  بنن  تعرض لمتخريب ألكثر مف مرة سابقا

 www.kurdchr.org الدوميف

مػػف قبػػؿ فػػرع فمسػػطيف بدميػػؽ  ثنػػاء زيارتػػ  إلػػى بمػػد  سػػوريا قادمػػا مػػف : التحقيالالق مالالع الشالالاعر خمالالف عمالالي الخمالالف  -
  " سوريا ببلد ببل  مؿ" عمى خمفيا مقاؿ  السعوديا

بتػػػاريخ ( األمػػػف العسػػػكر )إلػػػى فػػػرع منطقػػػا دميػػػؽ   ؤ تػػػـ اسػػػتدعابعػػػد  ف  : بالالالرازيالصالالالادق عمالالالي المتالالالرجم اعتقالالالال  -
 .بسبب قيام  بترجما مواد لمنظما هيومف رايتس ووتش 28/7/2117

عراقػػي الجنسػػيا عمػػى اثػػر تططيتػػ   -ال ػػحفي سػػيؼ الخيػػاط :  Jiji Pressطالالرد مراسالالل وكالالالة األنبالالاء اليابانيالالة  -
عمى يد عنا ػر مػف االجهػزة االمنيػا السػوريا  عف سيؼ تنكيد  لتعرض  لمضربو نقؿ ال حفيا لبلستفتاء الرئاسي 

 .9/8/2117ذلؾ بتاريخ  و اجبار  عمى توقيو تعهد بمطادرة الببلد خبلؿ ثبلث اياـ

مػػف السػػفر إلػػى القػػاهرة  ػػباح يػػـو  :مم و حريالالة التعبيرعالالدنان حمالالدانعالالمنالالع مالالدير البالالرامج فالالي المركالالز السالالوري لم -
اسػتخداـ "بعنػواف التػدويف وحقػوؽ اإلنسػاف  2117\ 9\2إلػى  8\35وريا تدريبيػا مػف  لحضور 2117\8\35الجمعا 
 . برعايا اليبكا العربيا لمعمومات حقوؽ اإلنساف"  كاتب مدونات

ريػػػؼ  - مدينػػػا ميػػػوها 86مػػػزة )بعػػػد نيػػػر تحقيػػػؽ  ػػػحفي بعنػػػواف   :التحقيالالالق مالالالع الصالالالحافية مايالالالا جالالالاموس  -
لممرة الثالثا و طمب منها التوقيو عمى إقرار تتعهد في   مف قبؿ فرع المنطقا بدميؽ( والدولا تنتظر الزلزاؿ...مخنوؽ

 .الػػػػػػػػتهكـ عمػػػػػػػػى  جهػػػػػػػػزة الدولػػػػػػػػا فػػػػػػػػي مقاالتهػػػػػػػػا  بعػػػػػػػػدـ النيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي مواقػػػػػػػػو اليكترونيػػػػػػػػا معارضػػػػػػػػا وعػػػػػػػػدـ

مف قبػؿ محكمػا  مػف الدولػا العميػا بتهمػا  9/2117/ 23في : ينلمدة عام زين العابدين مجعان  الحكم بالسجن عم
ألن  نير تعميقات عمى اإلنترنت " عبلقاتها بدولا  جنبيا تفسد... ات  و خطب لـ تجزها الدولاالقياـ بنعماؿ  و كتاب"

 .هاجـ فيها السعوديا

نمػػا اسػػتنادا عمػػى : مالالن مجمالالة بقعالالة ضالالوء66-65منالالع توزيالالع العالالدد  - بػػدوف وجػود    قػػرار كتػػابي  و كتػػاب رسػمي وا 
-51-23مف تسممها العدد المػذكور منػذ تػاريخ  الرغـ طمب يفهي مف معاوف وزير اإلعبلـ محمد طالب  ميف عمى

تفسير مف مؤسسا التوزيو رغـ تكرار السؤاؿ عػف سػبب االمتنػاع عػف توزيػو  المجما عمى    إدارةولـ تح ؿ 2117
 .2117\51\29بتاريخ  451توجي  كتاب إلى مؤسسا التوزيو مسجؿ في ديواف المؤسسا برقـ  العدد ورغـ

قامػػت وزارة اليػػؤوف االجتماعيػػا و العمػػؿ بمنػػو نػػدوة حػػوؿ مناهضػػا  :د المالالرأةمنالالع نالالدوة حالالول مناهضالالة العنالالف ضالال -
فػػي مناسػػبا اليػػـو العػػالمي لمناهضػػا  العنػػؼ ضػػد المػػر ة كانػػت تقػػـو بهػػا الجمعيػػا الوطنيػػا لتطػػوير دور المػػر ة وذلػػؾ

 .25/55/2117العنؼ ضد المر ة  بتاريخ 

  ػدرت وزارة اإلعػبلـ السػوريا التعمػيـ  :الحكوميالة في وسالائل االعالمممنع الصحفي وضاح محي الدين من النشر  -
كمػا طالبػت الػوزارة كػبل ,مػو ال ػحفي وضػاح محػي الػديف  يقضي بعػدـ التعامػؿ 2117-52-2بتاريخ  -293-رقـ 

 لم حافا والطباعا والنير والمػدير العػاـ لمهيئػا العامػا لئلذاعػا والتمفزيػوف ورؤسػاء مف المدير العاـ لمؤسسا الوحدة

وعػدـ نيػر    " التعمػيـ  حسػب و ػؼ" بعػدـ التعامػؿ مػو المػذكور ...يفا تيػريف والثػورة وسػيريا تػايمز تحريػر  ػح
 .السوريا مقاؿ ل  في هذ  ال حؼ  و ال حؼ التابعا لها في المحافظات

http://www.kurdchr.org/
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بقػػػرار يػػػفهي مػػػف وزارة  55/52/2117بتػػػاريخ  :مالالالن مجمالالالة بورصالالالات و اسالالالواق مالالالن السالالالوق  133سالالالحب العالالالدد  -
( المػػبلذ اآلمػػف ) الرسػػـو الموجػػودة عمػػى ال ػػفحا األخيػػرة و هػػي عبػػارة عػػف سػػيناريو بعنػػواف ا عمػػى خمفيػػ اإلعػػبلـ

لسمماف عز الديف و رسـ ق ي بدر تتحدث عػف عػزوؼ المػواطنيف عػف حضػور المهرجانػات الخطابيػا الحكوميػا و 
 الحزبيا

باسػػتعماؿ القػػوة غيػػر  2117\52\56 مػػاـ محكمػػا  مػػف الدولػػا العميػػا فػػي  ػػباح يػػـو اإلحػػد  :منالالع اعتصالالام سالالممي  -
خػبلء سػبيمهـ  المبررة مف قبؿ عنا ر حفظ النظاـ واالجهزة اإلمنيا حيث تـ احتجاز العيرات ووضعـ في سػيارات وا 

 .خارج مدينا دميؽ

و ذلؾ بقرار يػفهي مػف وزارة اإلعػبلـ 25/52/2117بتاريخ  :من مجمة بورصات و اسواق  135العدد  منع توزيع -
يتحػػدث فيهػػا عػػف ( هػػؿ نخػػرؽ السػػفينا ) الفتتاحيػػا لػػرئيس التحريػػر يوسػػؼ سػػعد و هػػي بعنػػواف عمػػى خمفيػػا المقالػػا ا

 المعايير االقت اديا السوريا 

السػػاعا التاسػػعا  أ فػػي2117يػػوـ الثػػاني عيػػر مػػف كػػانوف األوؿ  :اعتقالالال الكاتالالب و المحمالالل السياسالالي أكالالرم البنالالي -
 . باحا  بمنزل 

مف بينهػا  ميا الفمسفا بجامعا دميؽأ و يكتب لعدد مف المطبوعات العربياأخريج ك :اعتقال الصحافي عمي العبداهلل -
عمى خمفيا مياركت  باجتما  المجمس الوطني العبلف دميؽ و قػد اسػُتهدؼ العبػد اهلل فػي .الحياة و السفير و الخميج

 تا  يػهر مػفاعتُقؿ في مطار دميؽ الدولي إباف عودتػ  مػف تػونسأ و ُ طمػؽ سػراح  بعػد سػ أ5994عاـ . الماضي

لمحػوار الػديمقراطيأ و ُوجهػت  أ بسػبب نيػاطات  فػي منتػدت جمػاؿ األتاسػي2115اعتُقؿ لممرة الثانيا فػي  ذار . ذلؾ
ُحكػـ بالسػجف لسػتا  يػهرأ قضػى منهػا خمسػا  يػهرأ قبػؿ اف  أ و  ػدر بحقػ "نيػر األخبػار الزائفػا"إلي  اتهامات بػػ 

أ مو نجم  محمد العبداهلل أ بينما كانا يياركاف 2116لثالثا في  ذار اعتُقؿ لممرة ا .ُيطمؽ سراح  بموجب عفو رئاسي
 . ماـ المحكما العميا ألمف الدولا في مسيرة سمميا

عيػػر ظهػػر يػػـو الخمػػيس  مػػف قبػػؿ جهػػاز  مػف الدولػػا فػػي سػػوريا فػػي السػػاعا الحاديػا :اعتقالالال الصالالحفي فالالايز سالالارة  -
 اعتقػاالت كػانوف 2118ضػاف  فػي األوؿ مػف كػانوف الثػاني عمى خمفيا ادانتػ  فػي برنػامج تمفزيػوني است 2118\5\3

عمػى  جػزاء  خػرت مػف جسػد  اثنػاء  و قد تعرض لم ػفو و الركػؿ و المكػـ و الضػرب عمػى وجهػ  و. األوؿ الجماعيا
ال ػػحفييف  و ال ػػحفي فػػايز سػػارة يعمػػؿ مراسػػبل ل ػػحيفا العػػرب اليػػـو األردنيػػا و هػػو مػػف  وائػػؿ المراسػػميفاحتجػػاز  

السػورييف اليػباب فػي مكتبػ   في سوريا عمؿ بيكؿ طوعي عمى تػدريب و تنهيػؿ مجموعػا مػف ال ػحفييفالمعتمديف 
 .المطبوعات العربيا مف بينها الحياةأ السفيرأ المستقبؿأ النور كاتب في العديد مف,

اد و ذلػؾ بقػرار يػفهي مػف وزارة االقت ػ6/5/2118بتػاريخ  :من مجمالة بورصالات و اسالواق  139منع توزيع العدد  -
يتحدث فيها عف الوعود ( خطا ال نستحقها )عمى خمفيا المقالا االفتتاحيا لرئيس التحرير يوسؼ سعد و هي بعنواف 

 الواقو الحقيقي الحكوميا و 

 2118\5\6مػف قبػؿ إدارة الهجػرة والجػوازات بدميػؽ بتػاريخ  :رفض تجديد جواز سفر الكاتبالة حساليبة عبالد الالرحمن  -
 .السفر تقضياف بمنعها مف 2117\ 52\6-52\4ف في تاريخ بسبب بوجود مذكرتيف  منيتي

اثنػػاء قيامهمػػا بػػاجراء تحقيػػؽ  ػػحفي حػػوؿ  55/5/2118بتػػاريخ : اعتقالالال الصالالحفي مالالازن درويالالش وحسالالن كامالالل -
واخذ عدة  ور ,يث قاما باجراء عدة مقاببلت مو االهاليريؼ دميؽ ح -االحداث التي جرت في منطقا عدرا البمد

http://www.hrinfo.net/syria/cdf/2008/pr0113-2.shtml
http://www.hrinfo.net/syria/cdf/2008/pr0113-2.shtml
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واثػػر ذلػػؾ تػػـ توقيفهمػػا و احالتهمػػا الػػى اليػػرطا العسػػكريا ,الممتمكػػات الخا ػػا  توضػػه االعتػػداءات التػػي تمػػت عمػػى
 .والنيابا العسكريا

اإلعػبلـ وذلػؾ بقػرار يػفهي مػف وزارة  53/5/2118بتػاريخ  :من مجمالة بورصالات و اسالواق  142منع توزيع العدد  -
يتحػػدث فيهػػا عػػف سػػوء إدارة ( فػػي فقػػ  الػػدعـ ) عمػػى خمفيػػا المقالػػا االفتتاحيػػا لػػرئيس التحريػػر يوسػػؼ سػػعد بعنػػواف 

 االقت اد الوطني و  سباب الدعـ 

حمػب بتػاريخ  فػي مدينػا  قػدمت مػا يعتقػد انهػا عنا ػر  منيػا:طالمل ابالو دان االعتالداء عمال  مرسالم الفنالان التشالكيمي -
مػػف لوحػػات وتماثيػػؿ و غػػراض يخ ػػيا ,عتػػداء بػػالخمو و الكسػػر وتحطػػيـ جميػػو الموجػػوداتعمػػى اال, 25/5/2117

 .في مرسم ,ولوحات وتماثيؿ خا ا با دقائ  وموجودة برسـ االمانا لدي  ,خا ا ب 

وذلػؾ عمػى خمفيػا المقالػا االفتتاحيػا لػرئيس التحريػر يوسػؼ :  أسالواقمن مجمة بورصات و  140منع توزيع العدد  -
يتحدث في  عف قضيا رفو الدعـ الحكومي و ذلػؾ بقػرار يػفهي مػف وزارة ( المواطف يفكر برفو الدعـ ) سعد بعنواف 

 27/5/2118بتاريخ اإلعبلـ 

مػػف مجمػػا الػػدبور  514منعػػت وزارة اإلعػػبلـ توزيػػو العػػدد : مالالن مجمالالة الالالدبور االسالالبوعية 124توزيالالع العالالدد منالالع  -
و ذلػػؾ بسػػبب المقػػاؿ الػػذ  عنػوف فيػػ  ال ػػحفي بسػػاـ طالػػب  29/5/2118االسػبوعيا و الػػذ  طبػػو  وؿ مػػرة بتػاريخ 

 لػػيس مػػف  ػػبلحيات مجمػػس اليػػعب وواجبػػ   ف يطالػػب بإيضػػاح ... لمػػاذا اليػػعب  خػػر مػػف يعمػػـ : ) مقالػػ  بسػػؤاؿ 
و كانت المؤسسا العاما لتوزيو المطبوعات قد امتنعت عف ( األسباب وراء إقالا الوزير الفبلني و المدير العبلني ؟ 

تقتضػي بتطييػر الطػبلؼ الػذ  ظهػر عميػ    العدد ممػا اضػطر إدارة المجمػا إلػى إجػراء تسػويا مػو وزارة اإلعػبلـ توزيو
بعػػد "  21-59- 2-5" السػػؤاؿ و كاريكػػاتير لمفنػػاف  كػػـر رسػػبلف حػػوؿ نفػػس الموضػػوع و إعػػادة طباعػػا ال ػػفحات 

ال ػفحا الثانيػا و اسػتبدال  بمقػاؿ جديػد عػف ازلا عنواف المقاؿ و الكاريكاتير مف الطبلؼ و كذلؾ المقػاؿ كػامبل مػف 
قانوف السير و الحفاظ عمى كامؿ محتويات العدد األخرت كما هي بطيا الحد مف الخسائر الماليا المترتبا عمى منػو 

 .5/2/2118مف جديد بتاريخ  514ليخرج العدد   .التوزيو

وطف يبيعنا الثػروة ) ؽ نير فيها بعنواف بسبب تحقي :من مجمة المجتمع االقتصادي 0228/توزيع عدد شباط  منع -
تسػػػػاءؿ فيػػػػ  ال ػػػػحفي  يمػػػػف اليػػػػوفي عػػػػف الميػػػػروعيا القانونيػػػػا و األخبلقيػػػػا التػػػػي تسػػػػمه ( ؟ !!والنفػػػػوذ ثػػػػـ نبيعػػػػ  

لممسؤوليف السورييف و  عضاء مجمس اليعب في سوريا الح وؿ عمى جنسيا بمد ثاف و األسباب التػي تػدفعهـ إلػى 
 .ذكر    اسـ لمسؤوؿ سور ذلؾ عمما  ف ال حفي لـ ي

حيػث كثفػت إدارة  مػف : التحقيق مع هاني زيتاني مدير قسم الدراسات في المركز السوري لإلعمم و حرية التعبير -
 .مجموعا مف الدراسات النوعيا  الدولا في دميؽ مف االستدعاءات األمنيا بحق  عمى خمفيا إ دار المركز

مػف قبػؿ إدارة  مػف الدولػا فػي سػوريا و ذلػؾ عمػى خمفيػا ميػاركت  فػي  :حقيق مع الباحث المسالتقل جميالل مخالولالت -
الدراسػػػات التػػػي   ػػػدرها المركػػػز السػػػور  لئلعػػػبلـ و حريػػػا التعبيػػػر عػػػف  داء اإلعػػػبلـ السػػػور  فػػػي فتػػػرة االنتخابػػػات 

 .التيريعيا و الرئاسيا

ها فػي مواقػو اليكترونيػا متعػددة عمػى  ثػر مقالػا لػ  تػـ نيػر  :العسالكري الخمف إل  القضالاء إحالة الكاتب أحمد الحجي -
تقدـ ب  ,ويا ن يب التعميـ والتعييف وذلؾ بناء عمى ادعاء , مديريا التربيا بالرقا/تحت عنواف  ) عمى يبكا االنترنت

ويمػس بالنزاهػا ,العامػا  ويضػعؼ الثقػا بالسػمطا, هيبػا الدولػا,يمس ,السيد وزير التربيا معتبرا  ما ورد في هذا المقاؿ 
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بجـر  4/2/2118بتاريخ  النيابا العاما العسكريا بحمب فقد تـ تحريؾ الدعوت العاما مف قبؿ, ونتيجا لذلؾ ,الوطنيا
 .عقوبات عاما/378/قدح إدارة عاما سندا  لممادة 

بالتعػػاوف مػػو  22/52/2115و هػػو موقػػو ثقػػافي فكػػر  بػػد  عممػػ  بتػػاريخ  54/2/2118بتػػاريخ : حجالالب موقالالع جالالدار -
و يعتقػد  ف سػبب  54/2/2117موقو جدار كاف قد تعرض لعمميا تخريػب بتػاريخ  لسورييف ومجموعا مف المثقفيف ا

  .السقا لكاتب  جابر" مف المخابرات البنيا النفسيا لمسور  المرعوب: الخوؼ" حجب الموقو هو نير تحقيؽ 

بعد مضاً  5/2/2118 و ذلك بتارٌخب تنازل عن الدعوى طلو إجباره على تقدٌم  :الضغط عم  مدير موقع النزاهة -

ردا ( النزاهاة)التقاناة مان قبال موقاع  ٌوما تقرٌبا على الدعوى المرفوعة ضاد وزارة االتصااالت و( 41) ما ٌقارب الـ

قارر صااحب الموقاع المحاامً عباد   حٌا  , , على عملٌة الحجب التً تعرض لها على مخدمات االنترنات الساورٌة

بادعوى المساؤولٌة عان حجاب موقعام لتشامل إضاافة إلاى وزارة االتصااالت  علً توسٌع دائرة الجهاات التاً ٌقاضاٌها

والساٌد المادٌر العاام للمؤسساة , والسٌد وزٌر الادفاع باإلضاافة إلاى منصابٌهما, السٌد رئٌس شعبة المخابرات العسكرٌة

ح  42/55939/قم وذلك إثر الرد الذي تلقاه من وزارة االتصاالت نفسها فً كتاب رسمً حمل الر, العامة لالتصاالت

 (. 3/51/2117تا  389الوارد بالفاكس رقم  225موقع النزاهة محجوب بموجب توجٌم الفرع : )جاء فٌمالذي  و

عمػى خمفيػا كتاباتػ   2118\2\27فػي مدينػا الحسػكا –مف قبؿ جهاز  مف الدولػا : أسامة إدوار قريوالكاتب اعتقال  -
 .....(المازوت الكهرباء غازال)ر ي  مف خبلؿ مقاؿ كتب  بعنواف والتعبير عف

مػػف قبػػؿ  2/3/2118والػػذ  يعمػػؿ فػػي قنػػاة سػػبيس تػػوف لؤلطفػػاؿ بتػػاريخ  :محمالالد بالالديع دك البالالاب اإلعممالالياعتقالالال  -
انتقػد فيػ   27/5/2118بتػاريخ ( بػبل حػدود.. وزير إعبلـ ) جهاز االمف العسكر  بدميؽ عمى خمفيا مقاؿ ل  بعنواف

ؿ في دفاع  عف سياسات نظاـ الحكـ في سوريا خبلؿ برنامج بػبل حػدود عمػى اداء وزير االعبلـ السور  محسف ببل
 . الفضائيا القطريا قناة الجزيرة

مػػف قبػػؿ فػػرع االمػػف العسػػكر  : عالالدنان حمالالدان اعتقالالال مالالدير البالالرامج فالالي المركالالز السالالوري لمعالالمم و حريالالة التعبير  -
  53/3/2118بدميؽ و التحقيؽ مع  عمى خمفيا نياط  العاـ بتاريخ 

أ مػػف قبػػؿ فػػرع األمػػف الجػػو  فػػي محافظػػا حمػػب أ وبعػػد ذلػػؾ تػػـ  2118\3\55بتػػاريخ : اعتقالالال الكاتالالب بييالالر رسالالتم  -
 فػػي قريػػا جنػػديرس مػػف قبػػؿ دوريػػا تابعػػا لمجهػػا التػػي اسػػتدعت  و ػػادرت جهػػاز الكمبيػػوتر مداهمػػا منزلػػ  الكػػائف

 . اليخ ي العائد ل  وبعض الكتب و األوراؽ الخا ا ب 

و ذلػؾ  56/3/2118بتػاريخ  بقرار يػفهي مػف وزارة اإلعػبلـ :من مجمة بورصات و اسواق  149د منع توزيع العد -
يتحدث فيها عف واقو االقت اد ( امر ة دخمت النار)عمى خمفيا المقالا االفتتاحيا لرئيس التحرير يوسؼ سعد بعنواف 

 .الوطني السور 

أن لدٌم تعلٌمات من السٌد الوزٌر بعدم  2118\3\57ٌصرح بتارٌخ :  مدير المكتب الصحفي في وزارة التربية -

 .التعامل مع مراسلً المواقع االلكترونٌة المحلٌة وٌتهمهم بالتضلٌل والكذب

السػوريا مسػتعينا بقػوات اليػرطا   جهػزة المخػابرات احػدت حيث قامت: فتح النار عم  شبان يحتفمون بعيد النوروز -
 22/3/2118الطاز المسػيؿ لمػدموع والر ػاص الحػي بتػاريخ  منها استخداـبمهاجمتهـ وتفريقهـ بالقوة بوسائؿ عديدة 

. أ محمػد يحيػى خميػؿ أ محمػد محمػود حسػيف مما  دت إلى م رع المواطنيف السورييف االكراد  محمد زكي رمضػاف
 . ييخيأ محي الديف حاج جميؿ عيسىأ محمد خير خمؼ كـر إبراهيـ اليوسؼأ رياض: وجرح العديد منهـ
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مػف خػبلؿ قػرار يػفهي مػف قبػؿ  23/3/2118بتػاريخ  وذلػؾ :من مجمة بورصات و اسالواق  152ع العدد منع توزي -
المؤسسػػػا العامػػػا لتوزيػػػو المطبوعػػػات و ذلػػػؾ عمػػػى خمفيػػػا المقالػػػا االفتتاحيػػػا لػػػرئيس التحريػػػر يوسػػػؼ سػػػعد بعنػػػواف 

 .ا عف رجاؿ األعماؿ السورييف الجدد و ثرواتهـيتحدث فيه( اوناسيس)

مػف قبػؿ دوريػات  2118\4\6بػالقوة بتػاريخ ( االسػتثنائيا) ماـ محكما امف الدولػا العميػا :احتجاجي فض تجمع سممي -
التػػي اعتقمػػت عػػددا مػػف المػػواطنيف السػػوريف لفتػػرة و مبلحقػػا المحػػاميف ومحا ػػرتهـ عمػػى بعػػد  مػػف اليػػرطا واألمػػف

اـ هواتفهـ الجوالا والسؤاؿ عػف مػوكميهـ و خذ هوياتهـ النقابيا و رق حوالي مائا متر مف المدخؿ المؤد  إلى المحكما
,  عادوا الهويات و جبروهـ عمى مطادرة اليارع الرئيسي و الػدعوة إلػى االعت ػاـ االحتجػاجي السػممي  و سمائهـ أ ثـ

 .األحزاب الكرديا كانت قد وجهتها لجنا التنسيؽ المؤلفا مف

بدميػؽ ( االستثنائيا)ؿ محكما  مف الدولا العميا مف قب :فراس سعد بالسجن أربع سنواتالحكم عم  الكاتب والشاعر  -
وذلػػؾ عمػػى خمفيػػا كتاباتػػ  لعػػدة مقػػاالت بال ػػحؼ  .بتهمػػا نيػػر  خبػػار كاذبػػا تػػوهف نفسػػيا األمػػا 2118\4\7بتػػاريخ 

موقو الحوار المتمدف ومنها مقاالت  عف موقػؼ سػوريا مػف حػرب تمػوز بػيف  والدوريات العربيا سيما تمؾ المنيورة في
س وقػد . السػور  مقاؿ يحمؿ في  نهج سوريا الدولي والعربي و خر بعنواف مييػيؿ كيمػو يكيػؼ المػرض رائيؿ ولبناف وا 

المتعمػؽ بمناهضػا  هػداؼ  5968لعػاـ  6مف قانوف العقوبات العاـ بداللػا المرسػـو رقػـ  268 تى الحكـ وفؽ المادة 
الطبيعػي بػالتعبير  اكي عمػى خمفيػا ممارسػت  لحقػ  الثورة في الوحدة و الحريا و االيتراكيا و مناهضا النظاـ االيػتر 

 .عف الر  

امااة ليذاعااة الماادٌر العااام للهٌئااة الع :اإلعالمييي عبييد ال تيياض العييو يقيييل رئيييس الييوزراء محمييد نيياجي العطيير   -

فً منصاب مادٌر الهٌئاة لم ٌمض العوض وكان .  8/4/2118دون إبداء األسباب و ذلك بتارٌخ والتلفزٌون من منصبم

 .صحٌفة الثورة الرسمٌةوسبق لم أن شغل منصب رئٌس تحرٌر  بضعة أشهر، سوى

بسبب اقتراح  ايفاد  حفييف التباع دورة تدريبيا حوؿ قوانيف االعبلـ  :من العمل لمصحفي جابر بكرصرف تعسفي  -
بقػرار  ػرف  النتمائػ  إلػى  8/4/2118بتػاريخ  جابر بكػر   بتاريخ ywww.esyria.s الموقو اإللكترونيادارة  بمطت 

 قػد انضػـ إلػى المركػز السػور  لئلعػبلـ وحريػاجػابر بكػر وكػاف ال ػحفي . عمػى األراضػي السػوريا منظمػا محظػورة

رة مػو اإليػا 2118فبرايػر /يػباط التعبير اليريؾ لمنظما مراسموف ببل حدود قبؿ  ف يستخدم  الموقػو اإللكترونػي فػي
 .العمميا السوريا لممعموماتيا إلى  ف هذا الموقو اإللكتروني يعود إلى الجمعيا

عمى احتكار واستفراد يركا سيتي بػاص ,احتجاجا :قمع تظاهرة احتجاجية لسائقي النقل الداخمي في مدينة الحسكة -
 المحتجػػيف  مػػاـ مبنػػىواثنػػاء توقػػؼ  55/4/2118مدينػػا الحسػػكا بتػػاريخ  بخػػدمات النقػػؿ الػػداخمي بػػيف األحيػػاء فػػي

باحتجػاز  ربعػا عيػر  المحافظا بهدؼ إي اؿ مطالبهـ إلى السيد محافظ مدينػا الحسػكا قامػت قػوات األمػف الجنػائي
الزميؿ خضر عبػد الكػريـ عضػو مجمػس  منػاء  يخ ا واقتادوهـ إلى فرع األمف الجنائي في الحسكا وكاف مف بينهـ

  .الذ  كاف يراقب وير د مجريات التظاهرة ,االنساف في سوريا لجاف الدفاع عف الحريات الديمقراطيا وحقوؽ

يحدد بيكؿ مرتجؿ مهاـ مكتب  بالتعامؿ فقط مو :  مدير المكتب الصحفي في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل -
   مراسمي ال حؼ الرسميا ويمتنو عف تسميـ التقارير التي ت درها الوزارة لمراسمي اإلعبلـ الخاص

http://www.esyria.sy/
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اقتحمػػت دوريػػا  منيػػا فػػي مدينػػا حمػػص وسػػط  24/4/2118بتػػاريخ  :مالالن مكتبالالة أسالاليلالكترونيالالة جهالالزة مصالالادرة أ -
 . و هي جهاز كمبيوتر وقامت عنا ر مف الدوريا األمنيا بم ادرة األجهزة االلكترونيا المكتبيا, مكتبا  سيؿ,سوريا

التعريػؼ  مو العمـ  ن  لـ يتـ . ا باألجهزةجميو األيرطا والكاببلت الخا.   لا ت وير .طابعا نقطيا . طابعا ليزريا
 .األسباب الداعيا  إلى ذلؾ وبدوف  يا مذكرة قضائيا ودوف توضيه,عمى  نفسهـ وال أليا جها  منيا تابعيف

 

 الفساد يحاكم الصحافة 
و الػذ   2117-7-26تػاريخ  \873\ القػرار رقػـكمػا بدايػا الجػزاء األولػى بحمػب مح   ػدرت :  ضاح محالي الالدينو  -

المجمػػا السػػيدة هنػػاء زنتػػوت و المػػواطف باسػػيؿ كوسػػاف  يمػػـز كػػؿ مػػف ال ػػحفي وضػػاح محػػي الػػديف و رئيسػػا تحريػػر
ليػرة سػوريا كتعػويض مػاد  لمقاضػيا التػي اتهمػت بالفسػاد بعػد سػقوط الػدعوت   لػؼ 511 احب القضيا بدفو مبمغ 

التػي ستؤسػس عميهػا  ي تؤيػد واقعػا الفسػاد والوثػائؽ و الػدفوع التػ 66-65و تنير المجمػا فػي العػدد . بالعفو الجزائيا
 عػػد  ( حمػػب  هػػذا فػػي)إلػػى تحقيػػؽ  ػػحفي بعنػػواف  . االسػػتئناؼ المقػػدـ ضػػد قػػرار المحكمػػا الجزائيػػا األولػػى بحمػػب

حالػا فسػاد ) يكيػؼ فيػ   2006\5\8 مػف مجمػا بقعػا ضػوء تػاريخ 9ال حفي وضاح محي الديف و نير في العػدد 
 .بحسب و ؼ المجما( بحمب  و  روقا الق ر العدلي تدور في  روقا مجمس مدينا حمب

فيهػػا تق ػػير  وحػػدث 51/7/2117فػػي  السػػويداء محافظػػا الجريمػػا التػػي هػػزتعػػف نيػػر منػػو البعػػد " : نالالدافالهنالالد  -
همػػاؿ مػػف ب واسػػتطؿ   .7/3/2118فظػػو وذلػػؾ فػػي أ ممػػا  دت إلػػى وقػػوع جريمػػا  عػػض الجهػػات المعنيػػا بػػالتحقيؽوا 

اإليػاعات المطرضػا واإلسػاءة لمعديػد مػف األبريػاءأ ممػا اضػطرني لمكتابػا  بعض   حاب النفوذ الجريما الثانيػا لبػث
المعنيا  عكس السير يمتقي األطراؼ"لتوضيه ما  مكف مف ظروؼ الجريمتيف وكاف تحقيقي بعنواف  إلى عكس السير

هػذا التحقيػؽ قامػت بعػد نيػر  ."الجريما  دت إلػى جريمػا  فظػو اإلخفاؽ في كيؼ .. السويداء في الجريما التي هزت
 بإنهػاء تكميفػي بالعمػؿ لػدت جريػدة الجبػؿ ألعػود إلػى عممػي األساسػي فػي مديريػا الجهات المخت ا بمعػاقبتي وذلػؾ

 ." ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا

 السويداء ووج  محافظ.واالستماع ألقوالي بؿ اعتمدوا عمى إياعات كاذبا وف استدعائي ومناقيتيوقد  نهوا تكميفي د

 كتابػا  إلػى مديريػا ال ػحا يتضػمف تكميػؼ الرقابػا الداخميػا بػالتحقيؽ حيػاؿ عممػي مػو موقػو عمػي  حمػد من ػورة. ـ

فػػي عمػػؿ بعػػض الجهػػات " ح العقوبػػا المناسػػبا وبػػاألخص المقػػاؿ المػػذكور الػػذ  اعتبػػرو  تيػػكيكا  عكػػس السػػير واقتػػرا
 !"العاما والسيما األمنيا والقضائيا

 

 

  السويداءنص كتاب محافظ 

  السويداءإل  مديرية الصحة ب
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عممنا  ف العامما لديكـ اآلنسا هند حمد النداؼ تقـو بمزاولا العمؿ مو جها إعبلميا خا ا تدعى عكس السير )
 .مخالفا بذلؾ األنظما والقوانيف النافذة التي تسمه لمعامؿ مزاولا العمؿ الحر خارج  وقات الدواـ الرسمي

ء التحقيؽ حياؿ ذلؾ واقتراح العقوبا المناسبا لممذكورة سيما و ف الموما إليها قامت لبلطبلع وتكميؼ الرقابا لديكـ بإجرا
مؤخرا  بنير مقالا عبر اإلنترنت عمى الموقو المذكور تيكؾ في عمؿ بعض الجهات العاما وال سيما األمنيا والقضائيا 

 (.منها

الػذ  يػر س تحريػر   (موقػو  لػؼ)فػي بػراهيف مدعـ بالوثػائؽ و التحقيؽ  حفي لعمى خمفيا كتابت  :  سحبان السواح -
العػزاو  و التػي راح ضػحيتها عػدد تناوؿ في  قضيا اليهادات الجامعيا المزورة التي ي درها يخص اسم  م ػعب 

سحباف السواح بتهما القدح و الذـ مما  دت إلى  مدعو م عب العزاو  بيكوت ضد الكاتبتقدـ الكبير مف الطبلب 
بسػبب بعػد و لػـ تسػتكمؿ إجػراءات الػدعوت العامػا ترك  مف قبػؿ النيابػا  و مف ثـدة يـو واحد   بمخفر قديسا لمتوقيف

  .فيما بعد عمى خمفيا  كثر مف قضيا فساد سجف المدعو م عب العزاو  

كتبػت تحقيقػا  ػحفيا مطػوال   فمنػذ ) بػد ت حكػايتي مػو نبيػؿ المػو مػدير دار األسػد لمثقافػا و الفنػوف  :راشد عيس   -
و دار األسػد لمثقافػا _ المعهد العالي لمموسيقى حيف كػاف عميػد ا لهػا )) د  الرجؿ في المؤسستيف الثقافيتيف عما  فس

لػػـ يتػػرؾ مػػدير األوبػػرا مثقفػػا سػػوريا بحالػػ  و الػػذيف مػػف (( دار األوبػػرا )) مػػا ا ػػطمه عمػػى تسػػميتها   و(( و الفنػػوف 
هػػؤالء و مػػف بيػػنهـ وجػػو  و  سػػماء  إلػػىو الػػدار  سػػيء ترسػػـ منهػػا كػػؿ ميػػاري  فالخامػػا التػػي ينبطػػي   نهػػـالمفتػػرض 

 سػػػاما محمػػػد المخػػرج السػػػينمائي المعػػػروؼ و زميمػػػ  سػػمير ذكػػػرت و هيػػػثـ حقػػػي و , ثقافيػػا بػػػارزة تفخػػػر بهػػـ سػػػوريا 
و تيهد عمى ذلؾ بيانات المثقفيف التي لـ تجمو عمػى يػيء بقػدر مػا  جمعػت , الياعرة هاال محمد و سواهـ الكثير 

لقػػد و ػػمت إسػاءات الرجػػؿ حػدا دفػػو بػػوزير الثقافػا السػػابؽ محمػود السػػيد إلػػى االعتػذار عمنػػا فػػي .لمػدير عمػى إدانػػا ا
و ك ػحفي قمػت بػدور  المهنػي حػيف كتبػت مقػاال نقمػت فيػ  اعتػذار .مطبوعا محميا عف إساءات مدير دار األوبػرا 

مػا اخبرنػػي  إلػى و يػرتا المػدير بحقهػـ الػوزير عػف اإلسػاءات بحػؽ المثقفػيف السػورييف و المػوائه السػػوداء التػي  عػده
عػػف طمػػب المػػدير مبمػػغ مػػف المػػاؿ _الػػذ   ػػرح بػػذلؾ بيػػكؿ مبايػػر وباسػػم  الحقيقػػي _ حسػػاـ بريمػػو  األسػػتاذ إيػػا 

وزيػر )) مف اجؿ السػماح لفرقتػ  بعػرض موسػيقي فػي الػدار كػاف ذلػؾ بمقػاؿ تحػت عنػواف  األوبرابخبلؼ قوانيف دار 
استنفذ  زالمػ  فػي   ف إالفما كاف مف المدير (( ماذا عف المدير و لوائح  السوداء , رييف الثقافا يعتذر لممثقفيف السو 

غيػر متكافئػا فهػي مجػرد دعػوت   نهػامرفوعػا بػدعوت قضػائيا اقػؿ مػا يقػاؿ فيهػا , يتائـ مقزعا عمى يػبكا االنترنػت 
 (.كيديا كفيما بإرهاؽ ال حفي و  يطال  عف عمم  الحقيقي 

ط التهما عنػي بػالعفو العػاـ ال ػادر عػف السػيد رئػيس الجمهوريػا إال  ف نبيػؿ المػو عػاد مػرة  خػرت و عمى الرغـ مف سقو 
 .إلى تحريؾ دعوت جديدة بنفس التهما مرة  خرت 
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و ذلػؾ  اوسائؿ اإلعػبلـ الحكوميػ مف خبلؿ:نعت المقاطعين لمنتخابات التشريعية بالعمالة لمخارج وبالخيانة الوطنية -
 . ثناء فترة االنتخابات التيريعيا كما فعمت في مقابما تمفزيونيا وزيرة المطتربيف بثينا يعباف

       دعػػػوة لمتبػػػوؿ ": نيػػػر مانيػػػيت بعنػػػواف و ػػػمت إلػػػى حػػػدو التػػػي : الالالالدعوة لمنتقالالالام ومعاقبالالالة أصالالالحاب اةراء المختمفالالالة -
مقػاالت و فكػار الكاتػب السػور  معػرض ردهػا عمػى كتػب و اليػهريا فػي  عمى غػبلؼ مجمػا االجتماعيػا" عمى نبيؿ فياض

عمػػى اثػػر ظهورهػػا فػػي برنػػامج االتجػػا   كاتبالالة سالالوريةو هالالي وفالالاء سالالمطان  و كػػذلؾ .حػػوؿ الػػديف اإلسػػبلمينبيػػؿ فيػػاض 
المعاكس في قنػاة الجزيػرة وعمػى  ثػر إيػهارها ألرائهػا وتعبيرهػا عػف  فكارهػا تعرضػت لػردات فعػؿ عنيفػا وانتقػادات الذعػا 

  .ى حد تكفيرها والدعوة إلى قتمهاإل و مت

ظهػػر عمػى غػبلؼ مجمػا الػػدبور  الػذ  المانيػيتمثػؿ  :اسالتخدام تعالابير وتشالالابيه تنطالوي عمال  تمييالالز وتحقيالر لممالالرأة - 
دونيػا تجػا  و جاء مضموف المقاؿ يحمؿ الكثير مػف السػخريا و ال" وج  اليب  بيف المر ة وجرة الطاز " بعنواف االسبوعيا 

 . المر ة

 صاباح عبٌاد(  نقيب الفنانين السالوريين وعضالو مجمالس الشالعب السالوري)  هذا ما قالم :(الصحافة وحذائي سواء)  - 
وذلك فً معرض رده على انتقادات وجهت لم نتٌجة منعم مغنٌات لبنانٌات من إقامة حفالت فً ساورٌا باإلضاافة إلاى 

 . شتم  الصحفٌٌن السورٌٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا فرحات قضية الزميل الصحفي عط
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عمى اعتقاؿ الزميؿ ال حفي عطا فرحات حيث قامت وحدات  2117\7\31 قدمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بتاريخ 
مف يرطا االحتبلؿ باقتحاـ منزل  في قريا بقعاتا في الساعا الخامسا  باحا و قامت بتفتيي  و م ادرة جهاز 

هذا و كانت محكما إسرائيميا قد  قرت طمبا .  إلى مكاف مجهوؿ واقتادت, الكمبيوتر الخاص ب  و جهاز هاتف  المحموؿ 
و الزميؿ عطا فرحات يعمؿ كمراسؿ لجريدة الوطف . لميرطا اإلسرائيميا باعتقال  حتى يوـ األحد الستكماؿ التحقيؽ مع 
 "جوالف تايمز "السوريا الخا ا و مراسؿ لمتمفزيوف السور  و رئيس تحرير موقو 

www.golantimes.com يؽمف مواليد قريا بقعاتا في الجوالف المحتؿ خريج كميا ال حافا جامعا دم. 
في مناخ مف السياسات التمييزيا التي تمارسها , وجاء اعتقاؿ الزميؿ عطا في معرض قيام  بعمم  كمراسؿ  حفي 

ا و اإلعبلـ مف  بناء الجوالف السور  المحتؿ و خ و ا العامميف سمطات االحتبلؿ ضد العامميف في مجاؿ ال حاف
 .في وسائؿ اإلعبلـ السوريا  و العربيا 

هذا و كاف الزميؿ ال حفي عطا فرحات قد تعرض لمعديد مف المضايقات و االنتهاكات في معرض تططيت  ألخبار و 
 يهر و  كمؿ المدة  8يهرا لكن  خرج بعد 54نياطات  هالي الجوالف السور  المحتؿ حيث تعرض لبلعتقاؿ لمدة 

و كذلؾ منعت  سمطات االحتبلؿ اإلسرائيميا مف المياركا في المؤتمر البحثي الدولي , المتبقيا في الحجز المنزلي 
الذ  انعقد في كميا الدراسات اليرقيا واإلفريقيا في جامعا " ء االحتبلؿ مف  جؿ تحقيؽ السبلـ إنها.. الجوالف" بعنواف

ضمف سياؽ مت ؿ مف سياسات دولا إسرائيؿ في التعتيـ اإلعبلمي عمى االنتهاكات ,  21/6/2117بتاريخ   .ندفل
الواقعا عمى المواطنيف السورييف و فرض قيود عمى عمؿ ال حفييف في محاولا لعزؿ الجوالف السور  المحتؿ عف 

 .العالـ الخارجي و حرماف  بنائ  مف حؽ التعبير عف ر يهـ 

 :ذا اإلطار تقدم المركز السوري ليعالم و حرٌة التعبٌر و الفدرالٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان بشكوى إلى كل من وفً ه

  مقررة -أ رئيسا Leila Zerrougui :السيدة

  االحتجاز التعسفي فريؽ عمؿ األمـ المتحدة المعني بمسنلا

  المقرر الخاص لؤلمـ المتحدة،  Ambeyi LIGABO :السيد

 بتعزيز وحمايا الحؽ في حريا الر   والتعبير المعني

 2117 كتوبر / تيريف األوؿ  55دميؽأ في  -باريس   -
 

  التعسفي للصحفي عطا فرحات االعتقال/ سوريا  -إسرائيل : الموضوع
 

  :العزيز سيدتي العزيزةأ السيد

بتكميؼ مف  سرة و  (SCM) و حريا التعبيرالسور  لئلعبلـ  و يريكها المركز (FIDH) الفدراليا الدوليا لحقوؽ اإلنساف
 ف نيارككـ قمقنا بينف  عماؿ االعتقاؿ واالحتجاز التعسفييف لم حفي عطا فرحات مف  محامي السيد عطا فرحاتأ نود

العمؿ المعني باالعتقاؿ  فريؽ -وبموجب هذا الطمب لؤلمـ المتحدة(. يساـ)وحدات خا ا مف اليرطا اإلسرائيميا قبؿ
 .إجراء عاجؿ بينف هذ  المسنلا ندعوكـ إلى اتخاذ -لمقرر الخاص حوؿ حريا التعبيرالتعسفي وا
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في منطقا الجوالف السور  أ التي تحتمها إسرائيؿ منذ عاـ  عاما أ  حفي سور  أ مقيـ 35السيد عطا فرحات أ 
 خذها مجمس األمف التابوفي انتهاؾ لمقرارات التي ات 5985األراضي اإلسرائيميا في عاـ  والتي تـ ضمها إلى 5967

 .اإلسرائيمي مف قبؿ وحدات خا ا مف يرطا االحتبلؿ 2117يوليو / تموز  31لؤلمـ المتحدة أ اعتقؿ في 

عضو اتحاد ال حفييف . جامعا دميؽ كميا ال حافا السيد فرحات أ ولد في بقعاتا أ وهي قريا في الجوالف وتخرج مف
الوطف السوريا الخا ا أو مراسؿ التمفزيوف السور  ورئيس تحرير موقو  السورييف السيد فرحات هو مراسؿ ل حيفا

عمي  يجوز  اثر قرار الضـ إف المواطنيف السورييف في الجوالفأ يخضعوف لمقانوف اإلسرائيمي و بناء عمى. جوالف تايمز
 .السور  مبلحقا كؿ مف يقـو بات اؿ مو ال حافا السوريا  و التمفزيوف

وسائؿ اإلعبلـ السوريا والذ  ينير في  أ  قاـ ات االت مو5967 حفي مف الجوالفأ منذ عاـ السيد فرحات هو  وؿ 
 .حياة السورييف الذيف يعييوف في الجوالف المحتؿ وسائؿ اإلعبلـ السوريا المواد التي ت ؼ ظروؼ

  و قامت بتفتيي  قامت وحدات مف يرطا االحتبلؿ باقتحاـ منزل 2117يوليو \تموز  31في الخامسا  باحا مف يـو 
يوميف محكما إسرائيميا  و  لقت القبض عمي  و بعد, بم ادرة جهاز الكمبيوتر الخاص ب  و جهاز هاتف  المحموؿ و

كمـ  54عمى بعد )اليزاؿ معتقبل في سجف الجمما اإلسرائيمي   قرت قرار اليرطا اإلسرائيميا باستمرار اعتقال  و اليـو
 عدة مرات  ماـ قاضي تحقيؽ ولـ توج  إلي  تهما حتى اآلف بن  جريما و بانتظارواقتيد  . )يرقي حيفا -جنوبي 

  .المؤقت عرض  عمى القاضي قبؿ الحكـ و حتى هذا اليوـ يرفض قاضي التحقيؽ طمب  باإلفراج

فقا اإلسرائيميا يحظر عميهـ التعريؼ بقضيت  ولكف و  محامي الدفاع و ال حافا,  سباب احتجاز  لـ تعمف حتى اآلف 
 التعبير فان  مف الممكف  ف يكوف عطا فرحات مبلحقا بتهما التعامؿ مو دولا عدوة لممركز السور  لئلعبلـ و حريا

محاوالت السمطات اإلسرائيميا عزؿ  الفدراليا الدوليا لحقوؽ اإلنساف و المركز السور  لئلعبلـ و حريا التعبير يديناف
اليعب السور  في الجوالف مف ممارسا حق  في حريا التعبير  ي و حرمافالجوالف السور  المحتؿ عف العالـ الخارج

 .عف ر ي 

التعبير يعتبراف اعتقاؿ و   كثر تحديدا فاف الفدراليا الدوليا لحقوؽ اإلنساف و المركز السور  لئلعبلـ و حريا و ب ورة
و التعبير حسب التعريؼ الوارد في بممارسا حريا الر    احتجاز عطا فرحات إجراء تعسفي و يرتبط ارتباطا مبايرا

 وننمؿ  ف يكوف فريؽ العمؿ المعني باالعتقاؿ التعسفي والمقرر الخاص,لحقوؽ اإلنساف  مف اإلعبلف العالمي 59المادة 

ثارة هذ   المعني بتعزيز وحمايا الحؽ في حريا الر   والتعبير قادراف عمى اتخاذ إجراءات أ في اقرب وقت ممكف أ وا 
  .السمطات اإلسرائيميا المسالا مو

 

  :إضافيا المخم وف مقدما لعنايتكـ و نرجوا  ف ال تترددوا في االت اؿ بنا في حاؿ حاجتكـ أل  معمومات نتقدـ باليكر

  مازف درويش

  رئيس المركز السور  لئلعبلـ و حريا التعبير

  سهير بمحسف

  رئيسا الفدراليا الدوليا لحقوؽ اإلنساف

 

 :التوصيات  -11
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البد مف توفر يروط اساسيا في ا  مجتمػو لقيػاـ حريػا الػر   و التعبيػر التػي تيػكؿ الحاضػف الرئيسػي لنمػو اعػبلـ حػر  
 :قادر عمى القياـ بوظائؼ ال حافا بيكؿ مستقؿ و تتمثؿ هذ  اليروط ب 

 .فا مستوياتهاوجود نظاـ ديمقراطي يقـو عمى اسس المواطنا و الحكـ الرييد و التداوؿ السممي لمسمطا في كا -

بنيا تيريعيا تضمف حريا الح وؿ عمى المعمومات و حريا تداولها بكافا الطرؽ تتوافؽ مو المعػايير العالميػا لحريػا  -
 .الر   و التعبير مدعوما بنظاـ قضائي مستقؿ 

 .التحريـ  بيئا مجتمعيا تحتـر االختبلؼ و التنوع و حريا االعتقاد و الر   اآلخر و تنبذ عقميا االنطبلؽ و -

و بنػػػاء عميػػػ  يطػػػدوا مػػػف العبػػػث الحػػػديث عػػػف اعػػػبلـ حػػػر و مسػػػتقؿ دوف تػػػوفر اليػػػروط السػػػابقا اال  نػػػ  البػػػد مػػػف البػػػدء 
 :باجراءات اساسيا ت ب في هذا االتجا  و منها 

وضػػػو الضػػػمانات الدسػػػتوريا الكفيمػػػا بحمايػػػا حريػػػا الػػػر   و التعبيػػػر و االعػػػبلـ المسػػػتقؿ و  ف ال تقػػػر قػػػوانيف و  .5
 .ما تنتقص و تتطوؿ عمى المعايير الدوليا لحريا االعبلـ و الضمانات الدستوريا  نظ

قانوف المطبوعات المعموؿ ب  و اقػرار قػانوف يتوافػؽ مػو المعػايير الدوليػا لحريػا التعبيػر و االعػبلـ بحيػث  إلطاء .2
 . و يؤسس لقياـ مؤسسات  حفيا حرة مستقما ,ييكؿ حمايا لمهنا ال حافا و لم حفييف 

لطاء النظاـ الػداخمي التحػاد ال ػحفييف السػورييف و تحويػؿ االتحػاد الػى نقابػا مهنيػا مسػتقما حقيقيػا غيػر تابعػا ا .3
أل  جهػػا بحيػػث تعمػػؿ عمػػى تطػػوير مهنػػا ال ػػحافا و حمايتهػػا و الػػدفاع عػػف م ػػاله ال ػػحفييف عمػػى االسػػس 

 .تعددة النقابيا وفؽ القيـ االخبلقيا لمهنا ال حافا و السماح بانياء نقابات م

تحريػػر االعػػبلـ مػػف سػػيطرة الدولػػا و ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ وقػػؼ احتكػػار الهيئػػات الحكوميػػا لممفا ػػؿ االساسػػيا فػػي  .4
العمميا االعبلميا مثؿ التوزيو و االعبلف و العمؿ عمى الطاء وزارة االعبلـ و االستعاضا عنها بمجمػس مسػتقؿ 

 .لبلعبلـ 

و اعتمػػاد مبػػد  الكيػػؼ االق ػػى لممعمومػػات وحريػػا تبػػادؿ المبايػػرة فػػورا بوضػػو قػػانوف حػػؽ الو ػػوؿ لممعمومػػات  .5
 .المعمومات و حمايا المسربيف الحكومييف بما يتفؽ مو المعايير الدوليا 

اف تتبنى الحكوما االعبلف  راحا عف منو التدخؿ المباير و غير المباير بوسائؿ االعبلـ و ف تضو اآلليات  .6
 . موظفيها العمومييف و االجهزة التابعا لها  القانونيا لمسائما و تجريـ مف يقـو بذلؾ مف

التزاـ الحكوما باقتطاع تسبا مؤيا مف ايرادات االعبلنات الحكوميا و الخا ا لطايػات تطػوير الحالػا المهنيػا و  .7
 .التدريب لبلعبلمييف و دعـ نقابا ال حفييف 

كتفاء بنظاـ االخطار لطايات التنسيس اطبلؽ حريا التممؾ لوسائؿ االعبلـ المكتوبا و المرئيا و المسموعا و اال .8
  .ووضو  ليات إلعماؿ ذلؾ في التيريعات القانونيا

كافػػا القيػػود المفروضػػػا عمػػى االنترنػػت و وقػػػؼ سياسػػات الحجػػب و الرقابػػػا و تيػػجيو اعػػبلـ االنترنػػػت و  إلطػػاء .9
 .التدويف و تيكيؿ مجتمعات اعبلميا الكترونيا حرة

 ل حؼ و المطبوعات ترعى م الحهـ و تنظـ عبلقاتهـ السماح بتنسيس نقابا خا ا بناير  ا .51
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يراكا بيف هيئات المجتمو المدني المتخ  ا و المؤسسات االعبلميا مف اجؿ تدريب الكوادر االعبلميػا  إقاما. 55
 .م حفييف المهنا و تقديـ الحمايا والدعـ ل و تطوير امكانياتها المهنيا و العمؿ عمى االرتقاء بنخبلؽ

 

 

 


