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 2002 سورياحالة االعالم و حرية التعبير 

 
 

 

 مدخل الى حرية التعبير 

الحاضف الرئيسي لحرية  –مرت البشرية بمراحؿ طويمة حتى أصبحت حرية الرأي والتعبير 
إرثا إنسانيا راسخا غير خاضع لممساومة اختمفت درجاتيا بحسب اختبلؼ تركيبة  - اإلعبلـ

 مت أولى إرىاصاتو الدستوريةتج. تطورىا السياسياالجتماعية و و  المجتمعات وبنيتيا االقتصادية
والتي تّقيـ حقوؽ  1215في بريطانيا عاـ (  ميثاؽ العيد األعظـ ) " الماغنا كارتا "في وثيقة  الحديثة

وواجبات الممؾ وأتباعو مف رجاؿ اإلقطاع وترسـ حدودىا وانعكاسيا عمى حقوؽ المواطنيف والتي 
مساءلة اومحاكمة  ارست مبدأ منع والتي 1688الئحة الحقوؽ في بريطانيا عاـ تطورت الحقا إلى

وأسيمت كتابات العديد مف المفكريف في تطوير مفيـو . عضو البرلماف عف اي قوؿ خارج البرلماف
اف افضؿ : ) مثؿ جوف لوؾ و جوف استيوارت ميؿ واندريو شيدنيوس الذي قاؿ حرية الرأي و التعبير

الحقيقة ىي التبادؿ الحر لآلراء واف السبب الوحيد لمنع ذلؾ ىو الخوؼ مف ظيور  طريقة لمعرفة
 الجديدة االسيامات الفكرية عمى المنظومة االعبلمية لتعمف عف والدة السمطةت ىذه انعكس (الحقيقة 

في مجمس العمـو  ) :قاؿ حيف 1797المورد ادموند يورؾ المتوفى عاـ  القادمة التي عبر عنيا
جد سمطات ثبلث ولكف عندما ينظر اإلنساف إلى مقاعد الصحفييف يجد السمطة اتو ت طانيالبري

نقمة نوعية عمى الصعيد الفكري  1789و شكؿ اإلعبلف الفرنسي لحقوؽ المواطنة عاـ (. الرابعة
وبذلؾ نقميا مف حيز الحقوؽ ( حرية التعبير ىي مف الحريات األساسية لئلنساف)حيث نص عمى أف 

إلى حيز الحقوؽ األصمية التي توجد مع وجود اإلنساف وتشكؿ جزءا ال يتجزأ مف كيانو وال  المكتسبة
وضعت  1945ومع إنشاء منظمة األمـ المتحدة عاـ . يجوز االنتقاص منيا بأي حاؿ مف األحواؿ

األسس األخبلقية و القانونية لبللتزاـ بحرية التعبير عمى الصعيد الدولي والتي أثرت في معظـ 
اتير الدوؿ األعضاء فقد جاء في قرار الييئة العامة لؤلمـ المتحدة في أوؿ اجتماع ليا بتاريخ دس
14\12\1946 . 

إف حرية المعمومات ىي حؽ أساسي لئلنساف و حجر الزاوية لجميع الحريات األساسية )  -
ؽ اإلنساف الصادر وصوال إلى اإلعبلف العالمي لحقو ( أ-د 59القرار  \التي تنادي بيا األمـ المتحدة 

 : منو 19و الذي جاء في المادة  1948\12\10عف األمـ المتحدة بتاريخ 
ويشمؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء دوف أي . لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأي والتعبير) 

ذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف تقيد بالحدود الجغرافي      .(ةتدخؿ، واستقاء األنباء واألفكار وتمقييا وا 
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وكما أف حرية الرأي والتعبير إرثا إنسانيا كمؼ البشرية قرونا مف النضاؿ و الثورات إال أف 
انواعيا و اشكاليا بحسب نوع وشكؿ النظـ  تعددتمحاولة السيطرة عمييا أيضا ظاىرة عالمية 

بلـ فقامت و قد تنبيت السمطة الدينية باكرا لخطورة اإلع البنى االجتماعية و االقتصادية السياسية و
و لعنتو ولـ تعد الكنيسة  1452الكنيسة بتحريـ اختراع الطباعة الذي أنجزه يوحنا غوتنبرغ في عاـ 

ولـ يجد عمرو بف العاص أي سبب يمنعو مف إحراؽ مكتبة  ,1995االعتبار لغوتنبرغ حتى عاـ 
 . مباركة السمطة الدينية ليذه الخطوة حصولو عمى بعد  اإلسكندرية عندما فتح مصر

حرية كاممة خالية مف أي قيود أو ضغوط ىو حؽ أساسي مف حقوؽ باف حؽ التعبير عف الرأي 
وىو حؽ في ذاتو بصرؼ النظر عما إذا كاف الرأي الذي . اإلنساف الفرد ال يعمو عميو إال حؽ الحياة

. حكومة يتـ التعبير عنو صحيحا أو خاطئا، مقبوال أو مكروىا مف أغمبية أو أقمية، أو مف سمطة أو
وال يجوز تقييد حؽ . وىو حؽ مجرد مف اعتبارات الظروؼ المحيطة بو مثؿ اعتبارات الزماف والمكاف

التعبير عف الرأي بحاؿ مف األحواؿ إال فيما يتجاوز التعبير عف الرأي إلى تيديد حؽ الحياة لفرد أو 
رية التعبير عف الرأي يدخؿ في باب ح ومف ثـ فإف التحريض عمى العنؼ والقتؿ ال. آخريف أفراد

ألنو قد يؤدي إلى قتؿ نفس بريئة، أي قد يؤدي إلى إزىاؽ حؽ الحياة ألفراد آخريف وىو حؽ يعمو 
 اتصاؿ. والمعرفة االتصاؿوحؽ التعبير عف الرأي ىو في جوىره حؽ  .عمى حؽ التعبير عف الرأي

. ماعات األخرى المجاورة أو البعيدةالفرد بغيره مف األفراد واتصالو بالجماعة التي ينتمي إلييا وبالج
وقد تطور حؽ . والمعرفة بالتعبير الشفاىي أو المكتوب أو بالرسـ أو بالتمثيؿاالتصاؿ ويكوف حؽ 

التعبير عف الرأي داخؿ المجتعات وفيما بينيا تطورا كبيرا بسبب تطور التكنولوجيا منذ اىتدى 
حروؼ الكتابة إلى تطور تكنولوجيا الكتابة فمف اختراع . اإلنساف إلى عناصر المغة ومكوناتيا

السمعي والبصري وأخيرا إلى االتصاؿ وصناعة الورؽ والطباعة والنشر والتوزيع إلى تطور تكنولوجيا 
والبث الفضائي عبر األقمار الصناعية وعبر شبكة اإلنترنيت، وجاء اعبلف االتصاؿ تطور تكنولوجيا 
ير و ذلؾ مف خبلؿ اسياـ وسائؿ االعبلـ في دعـ السبلـ ليعزز حرية التعب 1978اليونسكو لعاـ 

العالمي و التفاىـ الدولي و تعزيز حقوؽ االنساف ومكافحة العنصرية و الفصؿ العنصري و 
 .التحريض عمى الحرب 

. تطورت أدوات ممارسة حرية التعبير عف الرأي تطورا ثوريا في كؿ عصر مف العصور 
شرة بعممية تطوير الوعي الفردي والجمعي، أي تطوير الوعي ويتصؿ حؽ التعبير عف الرأي مبا

فثورات المعرفة في كؿ عصر مف العصور لـ تكف لتأخذ . بالذات وتطوير اليوية لمفرد ولمجماعة
وسواء نظرنا إلى عصور النيضة في التاريخ القديـ أو الوسيط . مداىا بدوف حرية التعبير عف الرأي
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كذلؾ فإف . حرية التعبير عف الرأي ة كاف يرتبط في كؿ منيا بازدىارأو الحديث، فإف تراكـ المعرف
التطورات السياسية الكبرى في تاريخ العالـ كانت في جوىرىا تعبيرا عف انقبلب في الوعي بسبب 

وقد أدى . فيما بيف األفراد والجماعاتاالتصاؿ تراكـ المعرفة أي بزيادة حرية التعبير وحركة 
إلى  واالنحطاطقمع حرية التعبير عف الرأي إلى تدىور إنجازات وتراجع الحضارة المعرفي و  االستبداد

 . حموؿ عصور الظبلـ والجيؿ وانتشار الفساد واختبلؿ القيـ وتدني قيمة اإلنساف الفرد إلى أدنى درجة
ومع تطور معايير حرية الصحافة و إدراؾ المجتمعات الديمقراطية ضرورة استقبلؿ اإلعبلـ   

رة الدولة ظيرت اتجاىات فكرية عديدة بيذا الخصوص، عّبر التعديؿ الدستوري األمريكي عف سيط
عف أقسى درجات استقبلؿ اإلعبلـ عف الدولة حيث حـر التعديؿ الدستوري  1791األوؿ في عاـ 

واجتيادات المحكمة العميا عمى الحكومة امتبلؾ أو المساىمة بأي وسيمة إعبلـ داخؿ حدود الواليات 
" تحدة أو فرض أي نوع مف الرقابة عمى الصحؼ أو إعاقة وصوليا إلى المعمومات و جاء فيو الم

 .  " إف الكونغرس سوؼ لف يصدر أي قانوف يحد مف حرية الرأي أو مف حرية الصحافة

وقاـ االتجاه األوروبي عمى اعتبار اإلعبلـ خدمة عامة حيث ينظر إلى الصحافة عمى أنيا 
بمعنى أنيا تراقب الحكومة و السمطة بشكؿ عاـ لحساب الجميور العاـ استنادا صحافة رقابة شعبية 

إلى االعتقاد بأف مراقبة الحكومة ىي الوظيفة أو الدور األساسي لمصحافة الذي يفوؽ كؿ وظائفيا 
األخرى في األىمية وبناء عمى ىذا الدور شرعت قوانيف تكفؿ عدـ تدخؿ الحكومة سياسيا أو ماليا 

و اعتبر االستقبلؿ المالي . فة عمى اعتبار أف ىذا التدخؿ سيؤثر عمى وظيفة المراقبة في الصحا
حيث يدفع المواطف ضريبة مباشرة تعود حصيمتيا إلى الحكومة تدخؿ ة لعدـ الضامنأحد االركاف 

 -وسائؿ اإلعبلـ العامة التي يشرؼ عمييا مجمس وطني لئلعبلـ منتخب و مستقؿ عف الحكومة 
عمييا كما في يقوـ بتعييف مدراء وسائؿ اإلعبلـ العامة و اإلشراؼ  –وجد فييا وزارة إعبلـ التي ال ي

 . ألمانيابريطانيا و فرنسا و 
 

التعبئة  و فة عمى أساس أنيا أداة لمتوجيوأما في النظـ االشتراكية الشمولية فقد نظر إلى الصحا
تـ االجياز عمى تقمة أو صحافة المعارضة و مفيوـ الصحافة المسبذلؾ والدعاية اإليديولوجية وانتفى 
المعارضة تقع المستقمة و الصحافة  اف اعتبرحيث قانوف بالظرىا حالصحافة المستقمة مف خبلؿ 

حـر فقد  و بناء عميو ضمف جرائـ خيانة الثورة وجزء مف الثورة المضادة لسيطرة الطبقة العاممة
المعارضة ونقد الدولة  1936الصادر في عاـ  الدستور الفدرالي التحاد الجميوريات السوفيتية

السوفيتية وقصر حرية الصحافة عمى الدولة و طبقتيا العاممة وحدد ميمة الصحافة في تأييد الحكـ 
 . االشتراكي
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في معظـ بمداف العالـ العربي بعض الشيء تحسنت  قد مما ال شؾ فيو أف أوضاع الصحافة
ة محمية يعدد الحكومات التي سمحت بتأسيس مؤسسات إعبلم إذ ازداد. األخيرة 10خبلؿ السنوات الػ
و المعمومات األخبار  وقؼ تسربمف الصعب عمى أجيزة الرقابة  أصبح كما أنو. خاصة أو مستقمة

كذلؾ دفعت . التي تنشر عبر شبكة اإلنترنت والتي تصدر عف القنوات التمفزيونية الفضائية، 
إلى التخفيؼ مف القوانيف القمعية لمصحافة والسماح بمزيد  الضغوط المحمية والدولية بعض البمداف
لكف حينما يتعمؽ األمر بالتغطية الصحافية لمقضايا المحمية  .مف حرية التعبير ألصوات المعارضة

ف بشدة و ، يظؿ الصحافيوف مقيدو خصوصا السياسية منيا والتي تمس النظاـ الحاكـ األكثر أىمية
في العالـ عف الضجة األخيرة حوؿ الديموقراطية واإلصبلح السياسي ولـ ينشأ . حكوماتيـ قبؿ مف

  .أي تحسف ممموس لمصحافييف الذيف يحاولوف تغطية القضايا الحساسةالعربي 
يؤمف قطاع وسائؿ اإلعبلـ المستقؿ اليوـ التدفؽ الحر لممعمومات الحيوية ألي مجتمع 

 ف االستقرار السياسي والنّمو االقتصاديمف المستحيؿ تحقيؽ الحد األقصى مديمقراطي حيث انو 

ذا ما كاف لدولة ما أف تتمتع . فالمعمومات ُتشّكؿ القوة .والديمقراطية بدوف تدفؽ المعمومات بحرية وا 
 اذا أف تبقي مف الضروريفواالقتصادي الذي تمكنيا سيادة القانوف مف إحرازىا،  بالتفوؽ السياسي

مما يمّكف الصحافة الحرة مف ممارسة  الشعب الدقيقة ليا  القوية مفتوحة أماـ مراقبة مؤسساتيا
 :األدوار الخمسة األساسية التي تمعبيا و ىي 

 .الحكومييف لمساءلة ومحاسبة الشعب إخضاع المسؤوليف .1
 .نشر القضايا التي ىناؾ حاجة لبللتفات إلييا واالىتماـ بيا .2
 .عة الرأي العاـتثقيؼ المواطنيف ليتمكنوا مف اتخاذ قرارات مستنيرة وصنا .3
 .المجتمع المدني والتعريؼ بالثقافات الوطنية إقامة تواصؿ بيف المواطنيف في .4
 .اعادة انتاج الموروث الثقافي ونشر القيـ االنسانية الحضارية في المجتمعات .5

 
 
 

 

 الصحافة في سوريا 
سعى الى رضية و حتما ال تفي سوريا لـ تكف النظرة الى وظائؼ الصحافة تستند الى نفس اال

كانت سوريا تاريخيا مف اوائؿ الدوؿ في العالـ العربي التي انتشرت ىداؼ عمى الرغـ مف انو نفس األ
" مجمع الفوائد"بعنواف  1851فييا الصحافة المطبوعة فقد صدرت اوؿ مجمة مطبوعة سورية عاـ 
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ثورة حقيقية في وقد شيدت بداية القرف العشريف  1865كما تـ اقرار اوؿ قانوف مطبوعات في عاـ 
" صدرت ماري عجمي اوؿ مجمة تعنى بحقوؽ المرأة في الشرؽ االوسط اسميا أالصحافة حيث 

جريدة دورية واستمر  24مجمة و  31بمغ عدد المطبوعات  1920وفي عاـ  1910عاـ " العروس 
 1947ىذا الزخـ الصحفي الى اف وصؿ الى أوجو في تاريخ سوريا بعد انجاز االستقبلؿ في عاـ 

الذي رفع الكثير مف القيود عمى  1949لعاـ  35حيث تـ اقرار قانوف مطبوعات جديد حمؿ رقـ 
حرية اصدار و تممؾ الصحؼ المستقمة و الحزبية وبمغ عدد المطبوعات في سوريا رقما قياسيا في 

مطبوعة متنوعة الى اف جاءت الوحدة السورية المصرية في عاـ  52فترة الخمسينات وصؿ الى 
حيث كانت واحدة مف اقسى اشتراطات عبد الناصر التماـ الوحدة موائمة الوضع السوري مع  1958

الوضع القائـ في مصر وذلؾ اقتضى التضحية باالحزاب السياسية و بالبرلماف و بالصحافة 
يمقراطية وانصاعت القوى السياسية السورية ليذه االشتراطات عمى اعتبار اف الوحدة اىـ مف الد

ي و التعبير و الصحافة تمقاىا المجتمع السوري بشكؿ ألحرية الر  لؾ اقسى ضربة وجيتوشكؿ ذ
استعادت الصحافة السورية  1963و  1961االنفصاؿ بيف عامي  التي تمتفترة الطوعي وفي 

لـ يسمح بترخيص الصحؼ  مع ذلؾ حيويتيا وعادت الصحافة الى الواجية مرة اخرى اال انو
تـ اعبلف حالة  1963ور قياـ حزب البعث باستبلـ السمطة في عاـ المعارضة لبلنفصاؿ و ف

و اغمقت  طبوعاتالذي اوقؼ بموجبو تراخيص الصحؼ و الم 4الطوارئ و صدر االمر العرفي رقـ 
االمواؿ المنقولة و  توجميع ادوات الطباعة و حجز بموجبو الصحؼ و المجبلت وصودرت المطابع 

و بردى ) و لـ يستثنى منيا لوقت قصير سوى صحيفتيف النشر  غير منقولة لماكي المطابع و دور
الى القائمة الطويمة مف المطبوعات المعدمة و دخمت الببلد  االمتيف ما لبثتا اف انضمت (  العربي

مرحمة االعبلـ الحكومي الموجو الذي سيطر عميو فكر يرى اف  االعبلـ ىو احدى ممتمكات الحزب 
و الثورة ميو اال اف يساىـ في تعبئة الجماىير مف اجؿ نصرة اىداؼ الحزب وما ع قائد الثورة الحاكـ

 ما عبر عنو وزير االعبلـ الراحؿ احمد اسكندر ة الى دور الصحفييف في ىذا السياؽو كانت النظر 
عندما خاطب مجموعة مف الصحفييف في  الذي اعاد تشكيؿ االعبلـ السوري وفؽ ىذه المعطيات

اريد ان يكون االعالم السوري كمه مثل فرقة سيمفونية يقودها مايسترو "      اجتماع معيـ قائبل
هو وزير االعالم وكل عازفيها ينظرون الى العصا التي يحممها المايسترو و يعزفون حسب 

وصيغ ىذا الفيـ عمى شكؿ مواد قانونية في نظاـ وزارة االعبلـ السورية حيث نصت  ".حركتها 
ميمة وزارة اإلعبلـ استخداـ جميع وسائؿ اإلعبلـ لتنوير الرأي العاـ  تكوف" أف  عمى 3المادة 

وترسيخ االتجاىات القومية العربية في القطر ودعـ الصبلت مع الدوؿ العربية والدوؿ الصديقة وفقًا 



 7 

و جاءت القوانيف الحقا بشكؿ يتسؽ مع ىذا  " لمبادئ حزب البعث العربي االشتراكي وسياسة الدولة
 ...كؿ عاـ التوجو بش

  1990\1\11تاريخ  1الصحفيين رقم قانون اتحاد 
 
 :في االهداف و الصالحيات لمحزب الحاكم " تبعية تامة"

عادة ما تسعى السمطة التنفيذية لمسيطرة عمى النقابات المينية و ذلؾ مف خبلؿ قوانيف االعبلـ 
ا تقؼ النقابات المستقمة مف خبلؿ و المطبوعات و وزارة االعبلـ و التعميمات االدارية اال انو دائم

تنظيميا النقابي و قوانيف مزاولة المينة في وجو السمطة التنفيذية و تجابو ىذه المحاوالت ضمانا 
تـ تشكيؿ  الستقبلؿ مينة الصحافة و مف اجؿ الدفاع عف حقوؽ الصحفييف اال انو في سوريا

 قانوف اتحاد الصحفييف حاكـ  وعميو يعدالنقابات المينية بشكؿ تكوف فيو منظمات رديفة لمحزب ال
واحدا مف اكثر القوانيف في العالـ التي تكرس تبعية نقابة الصحافييف الى الحزب الحاكـ و  السورييف

فقد جاء تعريؼ الى جياز اداري توجييي تعبوي  الى الحكومة بحيث يحوليا مف نقابة مينية مستقمة
اتحاد الصحفييف تنظيـ  "ليؤكد ذلؾ حيث نص عمى اف مف القانوف  3اتحاد الصحفييف في المادة 

نقابي ميني يؤمف بأىداؼ األمة العربية في الوحدة والحرية و االشتراكية ممتـز بالعمؿ عمى تحقيقيا 
حتى جاءت اىداؼ االتحاد متطابقة مع ".  وفؽ مقررات حزب البعث العربي االشتراكي و توجيياتو

الحرية و االشتراكية و اشترط عمى الصحفي كي يكوف عضوا  في الوحدة و الحزب الحاكـاىداؼ 
بيذه االىداؼ تحديدا وقد الـز االتحاد نفسو في المادة الرابعة عمى العمؿ " يؤمف"في االتحاد اف 

بناء اعبلـ عربي " بالتعاوف مع الجيات الرسمية و الشعبية و المينية عمى تحقيؽ ىذه االىداؼ 
ة بيف ايناء االمة العربية و يساىـ في الكفاح مف أجؿ تحقيؽ اىدافيا قومي واع يعزز روابط االخو 

ويدعـ نضاليا في مواجية االمبريالية و الصييونية وقاعدتيا . في الوحدة و الحرية و االشتراكية 
 (.1\4مادة .")في فمسطيف المحتمة وفضح جميع القوى المتعاممة معيا( الكياف الصييوني)العنصرية 

يات االتحاد عقد االجتماعات و اقامة المؤتمرات والتدوات والميرجانات وجاء في صبلح
وىي امور عادية وتكاد تكوف روتينية في جميع النقابات اال اف االمر الغيرعادي .... والمحاضرات 

حيث اشترطت اف تكوف ىذه  كشرط القامة ىذه الفعاليات 5في فقرتيا  5ىو ما تطمبو المادة 
بما ".  ؽ مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكيبالتنسي" النشاطات 

حزب البعث حتى لو ل القطرية قيادةاليوحي اف اي نشاط او فعالية لبلتحاد يجب اف تتـ بالتنسيؽ مع 
 (.دور االعبلـ في التوعية مف اخطار فأر الحقؿ) كانت ندوة عف 
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لصحافييف مف امكانية انشاء اتحادات مستقمة متعددة اخرى مف القانوف لتحـر ا 2وجاءت المادة 
يؤلؼ الصحافيوف في الجميورية العربية السورية تنظيما نقابيا مينيا واحدا "بحيث نصت عمى اف 
 .... "يسمى اتحاد الصحفييف 

ويبدو اف واضعي القانوف وقعوا في حيرة تتعمؽ بجعؿ ىذا االتحاد يشبو بشكؿ مف االشكاؿ 
المينية اال انيـ وجدوا الحؿ في وضع كممة نقيب في متف مواد قانوف اتحاد الصحفييف اال النقابة 

ومف المفارقة ايضا انيـ ( 1المادة )انيـ لـ يغفموا عف التذكير بأف المقصود بالنقيب ىو رئيس االتحاد
ير رئيس التحرير، نائب رئيس التحرير، مد)في نفس المادة اخرجوا مف تعريؼ الصحفي كؿ مف 

اال أنيـ ما لبثوا اف ( التحرير، معاوف مدير التحرير، سكرتير التحرير، المحرر، المندوب الصحفي
 477)سنة فاعترفوا بيـ كصحفييف بناء عمى كتاب اتحاد الصحفييف رقـ  16انتبيوا لذلؾ بعد قرابة 

 . منا ىذاصحفيا الى يو " المخبر"ولكنيـ بنفس الوقت اصروا عمى اعتبار ( 2005-12-11تاريخ 
 : في العضوية و التسجيل ومزاولة المهنة" تمييز و تحكم"

مف النظاـ الداخمي التحاد الصحفييف الحؽ لمعامميف في اي وسيمة ( ج)10اعطت المادة 
اعبلمية تابعة لحزب البعث العربي االشتراكي او المنظمات الشعبية الحؽ في التسجيؿ بجدوؿ 

عف باقي االحزاب السياسية حتى المتحالؼ منيا مع حزب البعث الصحفييف المشاركيف بينما منعتو 
 .في الجبية الوطنية التقدمية كما منعتو عف العامميف في المنظمات المستقمة 

ضمف شروط العضوية في االتحاد و شروط مزاولة المينة اف يكوف  18و 6تنص المواد 
كما تنص المادة . 1948ييف منذ عاـ الصحفي عربيا سوريا او مف في حكميـ مف البلجئيف الفمسطين

الصحفي العربي : الوسيمة االساسية لنشاط االتحاد وفعاليتو ىي"مف النظاـ الداخمي عمى اف  4
 "الخ...الممتـز 
اال اف ىذه _ واف كاف واقع الحاؿ مخالفا لذلؾ _  السورية ات القوميةمما يوحي بأف أفراد األقمي 

مف ( 1)2لممادة لحقوؽ االقميات القومية السورية وفقا ( لفظيا)ف المواد تشكؿ انتياكا حتى واف كا
نما أيضًا المادة " العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية" مف ىذا العيد، التي  26فحسب، وا 

  .ترسي حؽ الناس جميعًا في التمتع بالحماية أماـ القانوف عمى قدـ المساواة
وؿ عضوية مف كاف محكوـ بجناية او مف كاف معزوؿ او عمى عدـ قب( 6()3)6تنص المادة 

مطرود مف وظائؼ الدولة او احدى جيات القطاع العاـ او غير مسرح مف احدى ىذه الجيات 
المئات، بؿ ربما اآلالؼ، مف  يشمؿومثؿ ىذا الوضع قد لسبب ماس بأمف الدولة او شرؼ الوظيفة 

زج بيـ في السجوف، لفترات طويمة في كثير مف  في سورية، الذيف سممييفالناشطيف السياسييف ال
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 غير دستوريةالحاالت، بعد أف أدانتيـ محكمة أمف الدولة بتيـ جنائية مبيمة الصياغة؛ وىي محكمة 
تقصر إجراءاتيا وممارساتيا عف الوفاء بالمعايير الدولية لممحاكمة العادلة، وال يجوز الطعف في 

درجت ىذه المحكمة، عند إصدار أحكاميا عمى النشطاء  وقد. أحكاميا أماـ محكمة أعمى درجة
سبع او السياسييف، عمى فرض عقوبة قانونية إضافية عمييـ، وىي تجريدىـ مف حقوقيـ المدنية لمدة 

باالضافة الى العديد ايضا ممف .عشر سنوات، بعد انقضاء مدة عقوبة السجف المفروضة عمييـ
اف يخرج ىذه الشريحة  مف شأنو (6()3)6وتطبيؽ المادة  ابعزلوا او طردوا مف وظائفيـ لنفس االسب

الواسعة مف حؽ االنتساب الى اتحاد الصحفييف مع العمـ اف الكثير منيـ يزاوؿ مينة الصحافة فعميا 
. 

عمى عدـ قبوؿ انتساب االشخاص المعينييف لدى الجيات العامة بمينة ( 7)6كما تنص المادة 
ة وىذه المادة ايضا تخرج شريحة واسعة مف الصحفييف الفعميف الذيف او عمؿ ال عبلقة ليما بالصحاف

يعمموف بميف أخرى لدى جيات عمومية فعمى سبيؿ المثاؿ ال يستطيع المدرس او الميندس بينما 
يستطيع المدرس او الميندس الذي يعمؿ في القطاع الخاص اف ينتسب الى االتحاد واف اعتماد مبدأ 

 . وي عمى تمييز غير مفيوـالعمؿ لدى جية عامة ينط
عاـ عند تسجيمو في االتحاد مف التمتع بحقوؽ  45الصحفي الذي تجاوز ( 5)6تحـر المادة 

تتعمؽ بمدى اسيامو في _ عمى االغمب_التقاعد وفؽ قانوف تقاعد الصحفييف وذلؾ العتبارات مالية 
ى حؽ الصحفي في طمب دفع اشتراكات في صندوؽ التقاعد اال اف قانوف صندوؽ التقاعد ينص عم

عاـ وعمى ىذا  20التقاعد في حاؿ تجاوزت  مدة عممو في الصحافة و عضويتو في االتحاد 
مف التمتع بحقوؽ التقاعد عمى اساس مدة الخدمة  45االساس ال نجد ما يمنع الصحفي الذي تجاوز 

 .وليس عمى اساس العمر عند التسجيؿ
منو مبدأ المجوء الى القضاء في حاؿ رفض طمب  8عمى الرغـ مف قبوؿ القانوف في المادة 

التي تصؿ _وسمب ىذا الحؽ لممتمرف الذي امضى فترة التمريف  12التسجيؿ اال انو عاد في المادة 
واجتاز اختبار التمريف بنجاح ىذا الحؽ في حاؿ طمب تثبيت _ في بعض االحياف الى اربع سنوات

ؽ رفض طمبو ىذا بقرار مبـر مف مكتب االتحاد ح 12مف المادة ( ب)عضويتو حيث اعطت الفقرة 
دوف اف يكوف لو اي حقوؽ في االعتراض عمى ىذا القرار مما يجعؿ مكتب االتحاد يتحكـ بشكؿ 
مطمؽ في اختيار االعضاء العامميف فيو والذي يعود ليـ وحدىـ حؽ المشاركة في الجمعية العمومية 

 .وحؽ الترشيح واالنتخاب
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قد اشترطت قبوؿ المكتب بالجية الصحفية التي يختارىا  10ف المادة ىذا باالضافة الى ا 
 .المتمرف لمتمرف فييا وايضا دوف الحؽ في االعتراض او المراجعة

لمزاولة مينة الصحافة اف يكوف الصحفي مسجؿ في احد جداوؿ االتحاد أي  18تشترط المادة 
حؽ لمف ليس مسجؿ في احد جداوؿ اف يكوف صحفيا عامبل او متمرنا او مشتركا وبالتالي ال ي

 .االتحاد مزاولة مينة الصحافة 
 :1991لعام ( 85)المرسوم التشريعي رقم 

عندما انشئ اتحاد الصحفييف لـ يكف ىناؾ صحافة خاصة في سورية فجاء ىذا المرسـو 
ليحصر حؽ االنتساب الى االتحاد بالصحفييف العامميف في بعض مؤسسات الدولة فقط وما يزاؿ 

عمؿ بيذا المعيار قائما الى يومنا ىذا عمى الرغـ مف وجود عشرات الصحؼ الخاصة تضـ ربما ال
مئات مف الصحفييف الذيف ال يستطيعوف االنضماـ الى ىذا االتحاد كاعضاء عامميف وليس ليـ 

في الوقت الذي يعترؼ فيو اعضاء المكتب التنفيذي التحاد . الحؽ بتشكيؿ نقابات خاصة مستقمة
عضو عامؿ في االتحاد يحؽ ليـ ممارسة كافة الحقوؽ في الترشيح  360ييف السوريف بوجود الصحف

تقاعد، عبلج، معونة "واالنتخاب وعضوية الييئات والمجاف الصحفية واالستفادة مف جميع االمتيازات 
 . وىـ ليسوا صحفييف ولـ يمارسوا مينة الصحافة في اي يـو مف االياـ...." وفاة

 (:النقيب)س االتحاد صالحيات رئي
واسعة لرئيس االتحاد تجعمو قادرا عمى _ تعطيمية_يعطي القانوف رئيس االتحاد صبلحيات 

تعطيؿ قرارات المؤتمر العاـ وقرارات مجمس االتحاد ومكتب االتحاد وكذلؾ تعطيؿ االنتخابات عف 
يبيف طريقة التصرؼ طريؽ االمتناع عف اصدار ىذه القرارات او الدعوة الى االجتماعات دوف اف 

 :في حاؿ استخداـ رئيس االتحاد ىذه الصبلحيات
 يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذىا مف خبلؿ المجمس والمكتب :  (ب )21المادة 
 يجتمع المؤتمر بدعوة مف النقيب :  ( آ )22المادة 
 المكتب  يصدر النقيب قرارات المجمس ويتابع تنفيذىا مف خبلؿ :  (ب )26المادة 
 يجتمع المجمس بدعوة مف النقيب  :  ( آ )27المادة 
 يدعو النقيب المكتب لبلجتماعات ويرأسيا  :  ( آ )34المادة 
يدعو النقيب الوحدات الصحفية في كؿ فرع النتخاب ممثمييا الى المؤتمر العاـ في :  41المادة 

 .المواعيد التي يحددىا المكتب
 الخ ....قيب المؤتمر العاـ الى االنعقاديدعو الن:  ( آ ) 44المادة 
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 الخ .... يدعو النقيب اعضاء مجمس االتحاد لبلجتماع : 45المادة 
 :تدخل السمطة التنفيذية  

يفتح القانوف الباب لتدخؿ كؿ مف وزير االعبلـ ورئيس مجمس الوزراء ويعطييـ صبلحيات 
ى اعتبار تنظيـ وتسجيؿ المراسميف استثنائية تصؿ الى حد حؿ اتحاد الصحافييف فباالضافة ال

الصحفييف ىو حؽ مف حقوؽ وزير االعبلـ وحده دوف االتحاد، فاف وزير االعبلـ ايضا ىو مف 
الذي يختص بفرض العقوبات الشديدة عمى  57يؤلؼ بقرار منو مجمس التأديب حسب المادة 

 ( ب) 54ة الصحفييف والتي تصؿ الى الشطب النيائي مف جداوؿ االتحاد بحسب الماد
كما اعطى القانوف لوزير االعبلـ حؽ ندب عدد مف العامميف في المؤسسات االعبلمية لمعمؿ 

  74في االتحاد بحسب المادة 
اعطى القانوف المكتب التنفيذي الحؽ في اقتراح تفرغ اثنيف مف اعضائو عمى االكثر لمعمؿ في 

فييف المنتخب ال يممؾ سوى االقتراح و االتحاد و حقيقة االمر اف المكتب التنفيذي التحاد الصح
 .بالمقابؿ فاف وزير االعبلـ ىو مف يتحكـ وحده بقبوؿ اقتراح التفرغ و باصدار قرار التفرغ 

كما اف وزير االعبلـ ىو مف يصدر و يصادؽ عمى البلوائح التنفيذية لقانوف االتحاد مثؿ 
 .... ي لصندوؽ تقاعد الصحفييف و النظاـ الداخمي لبلتحاد و النظاـ المالي والنظاـ الداخم

تشكؿ عادة اليبات و التبرعات و الوصايا المصدر الرئيسي التحاد الصحافييف و التي مف 
الممكف اف تعطيو امكانية لتطوير عمؿ الصحافييف و زيادة مكتسباتيـ و عمى الرغـ مف سماح 

شترط موافقة رئيس مجمس الوزراء القانوف لبلتحاد مف قبوؿ ىذا النوع الحيوي مف الموارد اال انو ا
 (.5) 65عمييا بحسب المادة 

 :حل المؤتمر العام والمجمس و المكتب ومكاتب الفروع 
تعتبر استقبللية الييئات النقابية و حصانة ىيئاتيا المنتخبة مف تدخؿ وسيطرة السمطة التنفيذية 

لحرية ىذه _ نية والمعاىدات الدوليةوالتي تكفميا عادة الدساتير والقوانيف الوط_الضمانة االساسية  
النقابات واحدى اىـ المعايير الدولية لمدى تطور المجتمع المدني ولمدى ديمقراطية انظمة الحكـ وقد 
جاء الفصؿ الثاني مف الباب الثالث مف النظاـ الداخمي التحاد الصحفييف ليشكؿ صفعة لكؿ تمؾ 

الحؽ لمجمس الوزراء حؿ كؿ او اي ىيئة مف  103 القيـ الحضارية والديمقراطية حيث اعطت المادة
يجوز بقرار مف مجمس الوزراء حؿ المؤتمر العاـ او مجمس االتحاد او : "ىيئات االتحاد المنتخبة

مكتبو في حالة انحراؼ اي منيا عف مياميا واىدافيا ويكوف القرار غير قابؿ لي طريؽ مف طرؽ 
 ."   المراجعة او الطعف
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لتعطي رئيس مجمس الوزراء صبلحيات رئيس االتحاد في الدعوة النتخاب  104وجاءت المادة 
مجمس ومكتب جديديف واف تعذر ذلؾ يستطيع رئيس مجمس الوزراء اف يحؿ محؿ المؤتمر العاـ 
لمصحفييف ومحؿ مجمس االتحاد ويعيف مكتب مؤقت لبلتحاد يمارس اختصصات المكتب والمجمس 

. 
 

: 2001 عامل 80مرسوم التشريعي رقم القانون المطبوعات الصادر ب    
و المعموؿ بو حتى يومنا ىذا  2001أيموؿ /سبتمبر 22، الصادر في قانوف المطبوعات يشكؿ

الصارمة و المقيدة لحرية الصحافة و التعبير تشمؿ ىذه ضوابط ال بحد ذاتو منظومة متكاممة مف
بًل عف أي مادة أخرى مطبوعة الصحؼ والمجبلت، وغيرىا مف المطبوعات الدورية، فضالمنظومة 
المرسوـ  ىذا وتسري أحكاـ. ، مف الكتب إلى الكتيبات والنشرات والممصقاتاو خارجيا في سورية

التشريعي عمى الناشريف والمحرريف والصحفييف والمؤلفيف وأصحاب المطابع والمكتبات والموزعيف، 
عمى المخالفات المرتكبة فيما يتعمؽ  وتقضي بتوقيع عقوبات السجف والغرامات الباىظة عمييـ عقاباً 

 .بأحكامو
ومػػف شػػأف الكثيػػر مػػف أحكػػاـ ىػػذا المرسػػوـ التشػػريعي أف تخػػؿ إخػػبلاًل خطيػػرًا بممارسػػة الحػػؽ فػػي 
عػبلء شػأنو باعتبارىػا مػف الػدوؿ األطػراؼ فػي  حرية التعبير الػذي تعيػدت الحكومػة السػورية بصػونو وا 

الحقوؽ المدنيػػة و وقػػد أصػػدرت المجنػػة المعنيػػة بػػ". ياسػػيةلعيػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ المدنيػػة والسا"
مبلحظاتيػػا الختاميػػة حػػوؿ التقريػػر الػػػدوري الثػػاني لمحكومػػة السػػورية بشػػأف التزاميػػا بأحكػػػاـ  السياسػػية

ال "العيد الدولي المذكور؛ وكاف مف بيف بواعث القمؽ التي أشارت إلييا المجنة أف أنشػطة الصػحفييف 
مػف  19ممػا يتنػافى مػع حريػة التعبيػر والػرأي المنصػوص عمييػا فػي المػادة  "تزاؿ عرضػة لقيػود شػديدة

ودعػػت المجنػػة السػػمطات السػػورية إلػػى أف تكفػػؿ حمايػػة الصػػحفييف مػػف أي قيػػود عمػػى . العيػػد الػػدولي
أنشطتيـ، وممارستيـ لمينتيـ دونما خوؼ مف إحالتيـ إلى القضاء ومبلحقتيـ بسبب انتقادىـ سياسة 

نمػػا يقوضػػيا إلػػى  2001لسػػنة  50مرسػػـو التشػػريعي رقػػـ بيػػد أف ال. الحكومػة ال يعػػزز ىػػذه الحمايػػة، وا 
 .حد بعيد

    :منظومة رقابية متكاممة 
بإخضػػاع كافػػة المطبوعػػات التػػي تجػػري طباعتيػػا فػػي سػػورية لمرقابػػة قػػانوف المطبوعػػات يقضػػي 

وف فيػػػو جميػػػع الدقيقػػة مػػػف جانػػػب السػػػمطة التنفيذيػػػة؛ ويوجػػػب عمػػػى دور الطباعػػػة االحتفػػػاظ بسػػػجؿ تػػػد
المؤلفػػػات أو المطبوعػػػات التػػػي تمػػػت طباعتيػػػا، وتسػػػميـ نسػػػخ منيػػػا يػػػـو نشػػػرىا لػػػوزارة اإلعػػػبلـ؛ وىػػػذه 
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كػؿ آلػة أو "المطبعة عمػى أنيػا ( ج)2القاعدة تسري عمى أصحاب المطابع في سورية، وتعرؼ المادة 
ذلػػؾ مػػف المػػواد، وال جيػاز أعػػد لنقػػؿ األلفػػاظ والصػػور والشػػارات واألرقػػاـ عمػػى ورؽ أو قمػػاش أو غيػػر 

يػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا التعريػػػػػػػؼ الجيػػػػػػػاز المعػػػػػػػد لمتصػػػػػػػوير الشمسػػػػػػػي واآلالت الكاتبػػػػػػػة المسػػػػػػػتعممة فػػػػػػػي 
الدوائروالمحبلت التجارية والمؤسسات والجياز الذي يستعمؿ مف أجؿ أغػراض تجاريػة بحتػة أو لحفػظ 

 ".النسخ عف الوثائؽ
رة وبتسمسػػؿ التػػاريخ عنػػاويف تػػدوف فيػػو كػػؿ مػػ"ويتعػػيف عمػػى أصػػحاب المطػػابع االحتفػػاظ بسػػجؿ 

مَااة . 6اىَااة    "المؤلفػات أو المطبوعػػات المعػدة لمنشػػر وأسػماء أصػػحابيا وعػػدد النسػخ المطبوعػػة منيػا

ويجب  .ٝعسض ٕرا اىسجو عيٚ اىسيطة اإل ازٝة أٗ اىقضةئٞة عْد مو طيب"جْص ٕرٓ اىَة   عيٚ أُ 
ارة اإلعػػػبلـ، ويحػػػدد عػػػدد النسػػػخ أف يسػػػمـ صػػػاحب المطبعػػػة نسػػػخًا مػػػف كػػػؿ مطبوعػػػة يػػػوـ نشػػػرىا لػػػوز 

 .7اىَة    كما تنص.المطبوعة منيا
عمى أف ُيذكر في كؿ مطبوعة تاريخ الطبع ورقـ السجؿ المتسمسؿ  قانوفمف ال 8وتنص المادة  

عمػػػى كػػػؿ أنػػػواع المطبوعػػػات والنشػػػرات "الػػػذي تحػػػتفظ بػػػو المطبعػػػة، مضػػػيفًة أف ىػػػذا التػػػدبير ينطبػػػؽ 
ومػػف ". انػػت وكػػذلؾ عمػػى التصػػوير والحفػػر والرسػػـ والقطػػع الموسػػيقيةالصػػادرة بأيػػة طريقػػة طباعيػػة ك

 10يخالؼ أيًا مف ىذه األحكاـ ُيعاَقب بالحبس مف عشرة أياـ حتى ثبلثػة أشػير، وبغرامػة تتػراوح بػيف 
ويستخدـ في معرض ذلػؾ تعػابير  في العقاب قانوفثـ يغمو ال. ألؼ ليرة سورية 50آالؼ ليرة سورية و

إذ يجيز لممحاكـ  مى محددات قانونية دقيقة مثؿ االخبلؿ باالمف و سبلمة الببلدفضفاضة التحتوي ع
تكػػرار مخالفػػات مػػف شػػأنيا "أف تحكػـ بػػإغبلؽ المطػػابع أو المكتبػػات بصػورة مؤقتػػة أو نيائيػػة فػػي حػاؿ 
 . (أ)43اىَاااااااااااااااااااااااااااااة    "اإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمف أو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلد وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمتيا

 
 :مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن النشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر المنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 

مف الحرية لفرض قيود عمػى ممارسػة الصػحفييف والكتػاب  كبيراً  السمطات قدراً  يمنح المرسوـ التشريعي
ـ نقػػؿ (  أ )51وغيػػرىـ لحقيػػـ فػػي حريػػة التعبيػػر؛ فالمػػادة  أوراؽ "ونشػػر " األخبػػار غيػػر الصػػحيحة"تجػػر 

وال يتضػػػمف المرسػػػوـ تعريفػػػًا محػػػددًا ألي مػػػف األلفػػػاظ الفضفاضػػػة الػػػواردة فػػػي ".  ؛ "مختمقػػػة أو مػػػزورة
، التي تتسػـ بكثيػر مػف اإلبيػاـ ممػا يسػمح بالتوسػع فػي تأويميػا عمػى نحػو يسػو غ فػرض ( أ )51ة الماد

وتػػنص عمػػى معاقبػػة مػػف يفعػػؿ ذلػػؾ بػػالحبس مػػف سػػنة إلػػى  .قيػػود جارفػػة إذا مػػا شػػاءت السػػمطات ذلػػؾ
ليػة ُيعػد  عقوبػات ما ذاثبلث سنوات وبالغرامة مف خمسمائة ألؼ ليرة سػورية إلػى مميػوف ليػرة سػورية وىػ

إذا كػاف النشػر أو النقػؿ "ثـ تقضي المادة بتوقيع الحػد األقصػى مػف العقػوبتيف معػًا . باىظة في سورية
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قد تـ عف سوء نية أو سبب إقبلقًا لمراحة العامة أو تعكيرًا لمصبلت الدولية أو ناؿ مف ىيبة الدولػة أو 
ة أو ألحػؽ ضػررًا باالقتصػاد مس كرامتيا أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجػيش والقػوات المسػمح

 .الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطني وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمة النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 :قائمػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف المواضػػػػػػػػػػػػػيع المحظػػػػػػػػػػػػػور نشػػػػػػػػػػػػػرىا، وىػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػانوفمػػػػػػػػػػػػػف ال 29وتػػػػػػػػػػػػػورد المػػػػػػػػػػػػػادة 

 ".قبػؿ تبلوتيػا فػي جمسػة عمنيػة "المعمومات المتعمقة باالتياـ والتحقيؽ في قضايا الجنح والجنايات * 
 ".وقائع دعاوى اإلىانة والقدح والذـ واالفتراء* "

وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعمؽ بالطبلؽ أو اليجر أو بدعوى النسػب "* 
وجميع وقائع الدعوى التي تحظػر المحكمػة أو دوائػر التحقيػؽ نشػرىا وتقػارير األطبػاء الشػرعييف حػوؿ 

 ".الجرائـ األخبلقية
 ".مذكرات مجمس الشعب السرية* "
ف الوطني ووحدة المجتمع وكذلؾ التي تتعمػؽ بػأمف الجػيش المقاالت واألخبار التي تمس األم* "

وسبلمتو وبحركاتو وعدده وتسمحو وتجييزة ومعسكراتو باستثناء التػي تصػدر عػف وزارة الػدفاع أو التػي 
 ".تمسح ىذه الوزارة بنشرىا

 ."الكتب والرسائؿ والمقاالت والتحقيقات والرسوـ واألخبار التي تتضمف طعنًا بالحياة الخاصة* "
 

والظاىر أف حظر ىذه المواضيع يستيدؼ منع أي تحقيقػات أو تعميقػات صػحفية بشػأف طائفػة واسػعة 
بمػػا فػػي ذلػػؾ المحاكمػػات المنعقػػدة وراء  -مػػف القضػػايا المعروضػػة عمػػى النظػػاـ القضػػائي فػػي سػػورية 

مػى بسػاط إلى جانػب القضػايا المطروحػة ع -أبواب مغمقة والقضايا المتعمقة باإلىانة والقدح والتشيير 
البحػػػث فػػػي مجمػػػس الشػػػعب المنتخػػػب، وىمػػػا مجػػػاالف ميمػػػاف مػػػف مجػػػاالت النشػػػاط الحكػػػومي يحػػػؽ 

العيػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ "مػػف ( 1)14وتجيػػز المػػادة . لمجميػػور االطػػبلع عمػػى مػػا يػػدور فييمػػا
مػػف حضػػور المحاكمػػة كميػػا أو بعضػػيا لػػدواعي اآلداب "منػػع الصػػحافة والجميػػور " المدنيػػة والسياسػػية

لعامػة أو النظػاـ العػاـ أو األمػف القػومي فػي مجتمػع ديمقراطػي، أو لمقتضػيات حرمػة الحيػاة الخاصػػة ا
ألطراؼ الدعوى، أو فػي أدنػى الحػدود التػي تراىػا المحكمػة ضػرورية حػيف يكػوف مػف شػأف العمنيػة فػي 

وي غير أف المرسػوـ يعكػس المنطػؽ الػذي ينطػ". بعض الظروؼ االستثنائية أف تخؿ بمصمحة العدالة
عميػػػو ىػػػذا المعيػػػار الػػػدولي، إذ يجعػػػؿ حظػػػر نشػػػر المعمومػػػات ىػػػو القاعػػػدة وكشػػػؼ النقػػػاب عنيػػػا ىػػػو 

 .االستثناء
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يمكػػف أف تػػػؤدي إلػػى توقيػػػؼ المطبوعػػة عػػػف الصػػدور لمػػػدة  29و( أ)51وأي مخالفػػات لممػػػادتيف 
مػرتيف  فإذا ما خالفت مطبوعػة مػا ىػذه األحكػاـ.  (3)22اىَة    بحسب تتراوح بيف أسبوع وستة أشير

. خبلؿ عاـ واحد، يجػوز لػرئيس الػوزراء إصػدار قػرار بإلغػاء رخصػتيا بنػاًء عمػى اقتػراح وزيػر اإلعػبلـ
فػرض قيػود عمػى الحػؽ " العيػد الػدولي الخػاص بػالحقوؽ المدنيػة والسياسػية"مػف ( 3)19وتجيز المػادة 

قػوؽ اآلخػريف احتػراـ ح"في حريػة التعبيػر ولكػف فػي ظػروؼ محػددة فقػط، وىػي أف يكػوف اليػدؼ منيػا 
ويجػػب أف ". حمايػػة األمػػف القػػومي أو النظػػاـ العػػاـ أو الصػػحة العامػػة أو اآلداب العامػػة"أو " وسػػمعتيـ

ومثػؿ ىػذه االسػتثناءات ال تسػري إال فػي أضػيؽ ". ضػرورية"و" محددة بنص القػانوف"تكوف ىذه القيود 
 .الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود، ويقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتؽ الدولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبء إثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وجوبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

أف القيػػود المفروضػة عمػػى حريػة التعبيػػر ينبغػي أف تتناسػػب مػع اليػػدؼ المنشػػود مػف المتعػػارؼ عميػو و 
مػػف ورائيػػا فػػي أي حالػػة مػػف الحػػاالت، وأف التػػدخؿ المسػػموح بػػو فػػي ممارسػػة الحػػؽ فػػي حريػػة التعبيػػر 
يجػػػب تأويمػػػو فػػػي أضػػػيؽ الحػػػدود وعمػػػى وجػػػو التخصػػػيص؛ فػػػالقيود المفروضػػػة بغػػػرض حمايػػػة األمػػػف 

بيػػا إال فػػي الحػػاالت الخطيػػرة والمحػػددة التػػي تنطػػوي عمػػى خطػػر سياسػػي أو  القػػومي، مػػثبًل، ال ُيسػػمح
وبالمثؿ، فػإف القيػود المفروضػة عمػى حريػة التعبيػر بيػدؼ حمايػة النظػاـ . عسكري ييدد األمة بأكمميا

ويبػػدو أف اليػػدؼ مػػف إدراج ىػػذه . العػػاـ يجػػب أف تكػػوف ىػػي األخػػرى محػػددة ومتناسػػبة مػػع موجباتيػػا
في المرسوـ التشريعي ىو فػرض نظػاـ مػف الرقابػة الذاتيػة عمػى الصػحافة وغيرىػا  المواضيع المحظورة

مػػػف المطبوعػػػات، ومنػػػع الصػػػحفييف والمػػػؤلفيف مػػػف الكتابػػػة عػػػف طائفػػػة واسػػػعة مػػػف القضػػػايا المتعمقػػػة 
ويتػػرؾ المرسػػوـ طائفػػة مػػف المصػػطمحات المبيمػػة بػػبل أي تفسػػير، ممػػا . بالسياسػػة الداخميػػة واألجنبيػػة

أويميػػا عمػػى نحػػو تعسػػفي مػػف جانػػب السػػمطات؛ كمػػا يمقػػي المرسػػـو عمػػى عػػاتؽ الكتػػاب يفػػتح البػػاب لت
والمحػػرريف والناشػػريف عبئػػًا مػػف الحيػػؼ أف ُيفػػرض عمػػييـ، وىػػو تخمػػيف مػػا عسػػى الحكومػػة أف تقصػػده 

ال فقػد يواجيػوف عقوبػات الحػبس، "األمػف القػومي"و" وحدة المجتمع"مف وراء مصطمحات مف قبيؿ  ، وا 
وتقضػي المعػايير المعتػرؼ . وقيؼ مطبوعاتيـ عف الصدور، أو مصػادرتيا، أو إغبلقيػاوالغرامات، وت

بيا دوليًا لمحؽ في حرية التعبير بأف تبرر الدولػة أي حظػر عمػى مضػموف المطبوعػات، وذلػؾ بتبيػاف 
 . موجبات فرض القيود، وضرورتيا لتحقيؽ غرض محدد ومشروع في إطار أحد االستثناءات المذكورة

 : عمععععععععععععععععععععععععععععى المطبوعععععععععععععععععععععععععععععات" السياسععععععععععععععععععععععععععععية"اضععععععععععععععععععععععععععععي  حظععععععععععععععععععععععععععععر المو 
سياسػية مػف  غيػر يحظر المرسوـ التشريعي عمى المطبوعات الدورية المرخصػة باعتبارىػا مطبوعػات 

 20، ويعاقب أصحاب المطبوعات التي تخالؼ ىذا الحظػر بغرامػة تتػراوح بػيف "سياسية"نشر مقاالت 
ومػػػف المعمػػػـو اسػػػتحالة فصػػػؿ المواضػػػيع  (د)44ألػػػؼ ليػػػرة سػػػورية وفقػػػًا لممػػػادة  50ألػػػؼ ليػػػرة سػػػورية و
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االقتصادية او االجتماعية او الثقافية او الدينية عف السياسػة وبالتػالي تسػتطيع الحكومػة توظيػؼ ىػذه 
وُيَعػػد  ىػػذا الحظػػر بمثابػػة رقابػػة حكوميػػة شػػاممة، وينتيػػؾ المعػػايير الدوليػػة . المػػادة فػػي اي وقػػت تريػػد

الممموكػػػة لمدولػػة، بمػػػا فييػػػا تمػػؾ التػػػي تصػػػدرىا الجمعيػػػات  لحريػػة التعبيػػػر، فالمطبوعػػػات الدوريػػة غيػػػر
والنقابات المينية وغيرىا مف المنظمات غير الحكومية المستقمة في سورية، يجب أف تتمتع بالحؽ في 

 .نشر المعمومات والتحميبلت والتعميقات بشأف القضايا السياسية دوف أي تدخؿ مف الحكومة
 :بتمويل أجنبي" الدعاية" من 
مػػػف المرسػػػـو التشػػػريعي قػػػبض أمػػػواؿ مػػػف شػػػركات أو مؤسسػػػات أجنبيػػػة ( ب)55ظػػػر المػػػادة تح 

؛ وال يتضػمف "الدعايػة ليػا ولمشػاريعيا عػف طريػؽ المطبوعػات"بيدؼ " بصورة مباشرة أو غير مباشرة"
. او تبيػػاف انواعيػػا او تحديػػد لمشػػركات او المؤسسػػات االجنبيػػة "الدعايػػة"المرسػػـو أي تعريػػؼ لتعبيػػر 

أما ". تساوي ضعفي المبالغ المقبوضة"ب المخالفوف بالحبس مف ستة أشير حتى سنة، وبغرامة وُيعاق
اتصؿ بدولة أجنبية وتقاضى منيا أو مف ممثمييا أو "فتنص عمى عقوبات أشد لكؿ مف ( أ)55المادة 

شػير ، وىػي الحػبس مػف سػتة أ"عمبلئيا أموااًل لقاء الدعاية ليا، أو لمشاريعيا عػف طريػؽ المطبوعػات
 تجعػػػؿىػػػذه األحكػػػاـ  افألػػػؼ ليػػػرة سػػػورية  100ألػػػؼ ليػػػرة سػػػورية إلػػػى  50إلػػػى سػػػنتيف والغرامػػػة مػػػف 

السمطات تتمتع بسمطة تقديرية واسعة لمقاضاة أعضاء جماعات المجتمع المدني المستقمة التي تتمقى 
اف مضػمونيا ال تمويبًل مف الخارج لنشر المطبوعػات الدوريػة أو التقػارير أو غيرىػا مػف الوثػائؽ، إذا كػ

لى جانػب ىػذا، يحػؽ لػرئيس الػوزراء إلغػاء رخصػة أي مطبوعػة إذا خػالؼ أحػد . قبوؿ الحكومة مقىي وا 
السػػورية بحريػػة طمػػب الػػدعـ المػػالي  مدنيػػةويجػػب أف تتمتػػع المنظمػػات ال 55مسػػؤولييا أحكػػاـ المػػادة 

السممية، بمػا فػي ذلػؾ  بغرض ممارسة أنشطتيا المدنية وفؽ معايير قانونية واضحة وتمقيو مف الخارج
المبػػػادئ ( ب)و( أ)بفقرتييػػػا  55وتنػػػاقض المػػػادة . جمػػػع المعمومػػػات ونشػػػرىا فػػػي مطبوعاتيػػػا الخاصػػػة

اإلعػبلف بشػػأف حػؽ ومسػػؤولية "الرئيسػية التػي باتػػت تحظػى بقبػػوؿ دولػي واسػػع النطػاؽ، والمودعػة فػػي 
رياتػو األساسػية المعتػرؼ بيػا األفراد والجماعات وأجيزة المجتمع في تعزيز وحماية حقػوؽ اإلنسػاف وح

مػف اإلعػبلف عمػى أف لكػؿ إنسػاف، بمفػرده أو باالشػتراؾ مػع اآلخػريف،  13تػنص المػادة حيث  "عالمياً 
الحػػؽ فػػي السػػعي لمحصػػوؿ عمػػى المػػوارد وتمقييػػا واسػػتخداميا بيػػدؼ محػػدد ىػػو تعزيػػز وحمايػػة حقػػوؽ 

مػف اإلعػبلف فتػنص عمػى أف مػف  6اإلنساف وحرياتػو األساسػية عػف طريػؽ وسػائؿ سػممية؛ أمػا المػادة 
 :حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، بمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرده أو باالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف

ع حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف وحرياتػػػػػو يػػػػػأف يعػػػػػرؼ، أو يطمػػػػػب، أو يتمقػػػػػى، أو يحػػػػػتفظ بمعمومػػػػػات عػػػػػف جم( أ)
األساسية، بما في ذلؾ حرية الوصوؿ إلى معمومات عف سبؿ إحقاؽ ىذه الحقوؽ فػي الػنظـ المحميػة، 
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 .ئية أو اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعية أو القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
أف ينشر أو ينقؿ أو يبث لآلخريف آراء ومعمومات ومعارؼ بشأف جميع حقوؽ اإلنسػاف وحرياتػو ( ب)

األساسػػػية، وفقػػػًا لمػػػا تػػػنص عميػػػو الصػػػكوؾ الدوليػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، وغيرىػػػا مػػػف الصػػػكوؾ الدوليػػػة 
 .المناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة

اإلنساف وحرياتػو األساسػية، سػواء ف ويعتنؽ آراًء عف مراعاة جميع حقوؽ أف يدرس ويبحث ويكوّ ( ج)
فػػي القػػانوف أو فػػي الممارسػػة الفعميػػة، وأف يوجػػو، مػػف خػػبلؿ ىػػذه وغيرىػػا مػػف السػػبؿ المناسػػبة، أنظػػار 

 .الجميور إلى ىذه األمور
 :الرقابععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة عمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى المطبوعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات ا جنبيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

بلـ قبػػػؿ يتعػػػيف عمػػػى مػػػوزعي وبػػػائعي المطبوعػػػات الدوريػػػة األجنبيػػػة تسػػػميـ نسػػػخ منيػػػا إلػػػى وزارة اإلعػػػ
مػػػف المرسػػـو التشػػػريعي؛ ويحػػؽ لمػػػوزير أف يمنػػع دخػػػوؿ أو  9توزيعيػػا فػػي السػػػوؽ، تمشػػيًا مػػػع المػػادة 

تبػػيف أنيػػا تمػػػس السػػيادة الوطنيػػة أو تخػػػؿ بػػاألمف أو تتنػػافى مػػػع اآلداب "تػػداوؿ ىػػذه المطبوعػػػات إذا 
 10اىَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة    كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنص".العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ة ال تكػػاد تحػػدىا حػػدود، ممػػا يجيػػز ليػػا تقييػػد وىػػذه العبػػارات الفضفاضػػة تمػػنح الحكومػػة سػػمطة تقديريػػ
ولػئف كػػاف . حريػة المػواطنيف السػورييف فػي االطػبلع عمػى المعمومػػات الػواردة فػي المطبوعػات األجنبيػة

الكثير مف الصحؼ والمجبلت األجنبية قد أصػبح متاحػًا عمػى شػبكة اإلنترنػت، فػإف القيػود المفروضػة 
النػػوع مػػف الرقابػػة عمػػى المطبوعػػات أمػػرًا يبعػػث عمػػى  عمػػى اسػػتخداـ اإلنترنػػت فػػي سػػورية تجعػػؿ ىػػذا

 .المزيد مف القمؽ
 :عقابًا عمى الذم أو القدح أو التحقير سجنال

ـ ، ويػػنص عمػػى معاقبػػة المػػدانيف بيػػذه الجػػرائـ بغرامػػة "الػػذـ والقػػدح والتحقيػػر" قػػانوف المطبوعػػات يجػػر 
حسػب المػادة  مف شػيريف إلػى سػنة ألؼ ليرة سورية وبالحبس 200ألؼ ليرة سورية و 100تتراوح بيف 

ويجػػب أف تكػػوف العقوبػػات المفروضػػة عمػػى المػػدانيف بالػػذـ والقػػدح والتحقيػػر خاضػػعة لمقضػػاء  (أ)49
لػى جانػب مػا تقػدـ، فػإف المػادة . سػجف ، وأال تشمؿ عقوبة الزائيالمدني وليس الج مػف المرسػـو  29وا 

 .ياكًا سافرًا لحرية التعبيرالتشريعي تحظر نشر معمومات عف ىذه القضايا، مما يعد انت
 :إلزام المطبوعات بنشر ردود الحكومة

كػؿ تصػحيح أو رد "يمـز المرسوـ التشريعي الصحؼ وغيرىا مف المطبوعات الدورية بأف تنشر مجانػًا 
ترسػػػػمو إلييػػػػا الػػػػوزارات واإلدارات العامػػػػة أو المؤسسػػػػات الرسػػػػمية بشػػػػأف مقػػػػاؿ أو خبػػػػر نشػػػػرتو يتعمػػػػؽ 

بيا وذلؾ في أوؿ عدد يصدر بعد استبلميا الرد أو التصحيح عمى أال ينشػر ىػذا  باألعماؿ التي تقوـ
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وبالنسػػػبة لممطبوعػػػات غيػػػر الممموكػػػة  30بحسػػػب المػػػادة "الػػػرد فػػػي أي مطبوعػػػات دوريػػػة أخػػػرى قبميػػػا
لمدولة، بوجو خاص، ينبغي أف تُتَّخذ القرارات المتعمقة بما ينشر فييا عمػى ضػوء سياسػة وتقػدير ىيئػة 

لزاـ المطبوعات الدورية بنشػر . ال أف ُترغـ عمييا إرغامًا بأمر مف الدولة تحريرىا، تصػحيح أو " كػؿ"وا 
رد ربمػػا يمنعيػػا مػػف تمخػػيص مثػػؿ ىػػذه البيانػػات، إف ىػػي آثػػرت ذلػػؾ، األمػػر الػػذي مػػف شػػأنو أف يحيػػؿ 

. لػةصفحات المطبوعات المستقمة إلى أبواؽ لممسؤوليف الحكومييف، خاصة إذا كانت ىذه الػردود مطو 
كمػا أف سػيطرة الحكومػػة السػورية عمػػى كبريػات الصػحؼ اليوميػػة، واإلذاعػة والتمفػػاز، تمػنح المسػػؤوليف 
مجػػػااًل فسػػػيحًا ووسػػػائؿ وفيػػػرة لبلعتػػػراض عمػػػى المػػػزاعـ والقضػػػايا المنشػػػورة فػػػي المطبوعػػػات المسػػػتقمة 

 .وتفنيدىا
 :النصوص التمييزية

رورة أف يكػػػوف كػػػؿ مػػػف صػػػاحب مػػػف المرسػػػـو التشػػػريعي عمػػػى ضػػػ 19و 18و 16تػػػنص المػػػواد 
السػورية،  ات القوميػةالمطبوعة دورية ومديرىا ورئيس تحريرىا عربيًا سوريًا، مما يوحي بأف أفراد األقمي

ذا كػاف .ال يحؽ ليـ امتبلؾ الصحؼ وغيرىا مف المطبوعػات الدوريػة، أو تػولي مناصػب رفيعػة فييػا وا 
، وىػـ ليسػوا قميػات القوميػة إف اسػتثناء األفػ -وىو أمػر يتوجػب إيضػاحو بصػورة ممحػة  -األمر كذلؾ 

العيػػػد الػػػدولي الخػػػاص بػػػالحقوؽ "مػػػف ( 1)2عربػػػًا مػػػف الناحيػػػة العرقيػػػة، يمثػػػؿ انتياكػػػًا صػػػارخًا لممػػػادة 
نمػا أيضػًا المػادة " المدنية والسياسية مػف ىػذا العيػد، التػي ترسػي حػؽ النػاس جميعػًا فػي  26فحسب، وا 

لى جانب ىذا، فإف المرسوـ التشريعي ال يوضح ما . المساواة التمتع بالحماية أماـ القانوف عمى قدـ وا 
،  غيػر المغػة العربيػة إذا كاف باإلمكاف إصػدار الصػحؼ والمطبوعػات الدوريػة وغيرىػا مػف المػواد بمغػة

مف العيد الدولي المػذكور تسػتوجب  27عممًا بأف االلتزامات الواقعة عمى عاتؽ سورية بموجب المادة 
أف يكػػػوف  16كمػػا تحظػػر المػػادة . قميػػات، مػػف بينيػػا حقيػػا فػػي اسػػتخداـ لغتيػػامػػنح حقػػوؽ محػػددة لؤل

صػػاحب أي مطبوعػػة دوريػػػة قػػد سػػػبؽ أف ُحكػػـ عميػػػو بجػػـر شػػائف أو طػػػرد مػػف وظيفتػػػو، أو جػػرد مػػػف 
ومثػػػؿ ىػػػذا الوضػػػع قػػػد آؿ إليػػػو المئػػػات، بػػػؿ ربمػػػا اآلالؼ، مػػػف الناشػػػطيف . حقوقػػػو المدنيػػػة والسياسػػػية

في السجوف، لفترات طويمة في كثير مف الحػاالت، بعػد  ورية، الذيف زج بيـفي س سممييفالسياسييف ال
تقصػػػر  غيػػػر دسػػػتوريةأف أدانػػػتيـ محكمػػػة أمػػػف الدولػػػة بػػػتيـ جنائيػػػة مبيمػػػة الصػػػياغة؛ وىػػػي محكمػػػة 

إجراءاتيػػا وممارسػػاتيا عػػف الوفػػاء بالمعػػايير الدوليػػة لممحاكمػػة العادلػػة، وال يجػػوز الطعػػف فػػي أحكاميػػا 
وقػد درجػت ىػذه المحكمػة، عنػد إصػدار أحكاميػا عمػى النشػطاء السياسػييف، . ى درجةأماـ محكمة أعم

عشػػر سػػبع او عمػػى فػػرض عقوبػػة قانونيػػة إضػػافية عمػػييـ، وىػػي تجريػػدىـ مػػف حقػػوقيـ المدنيػػة لمػػدة 
مػػف شػػأنو، فػػي واقػػع  16وتطبيػػؽ المػػادة . سػػنوات، بعػػد انقضػػاء مػػدة عقوبػػة السػػجف المفروضػػة عمػػييـ
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السػػػجناء السياسػػػييف السػػػابقيف امػػػتبلؾ الصػػػحؼ أو غيرىػػػا مػػػف المطبوعػػػات األمػػػر، أف يحظػػػر عمػػػى 
 .الدوريػػػػػػػػػػػػػػػة، أو تػػػػػػػػػػػػػػػولي مناصػػػػػػػػػػػػػػػب رئيسػػػػػػػػػػػػػػػية فييػػػػػػػػػػػػػػػا، مثػػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػػديريف ورؤسػػػػػػػػػػػػػػػاء التحريػػػػػػػػػػػػػػػر

دارة الصحف   :الضوابط الحكومية عمى ممكية وا 
يقصر المرسوـ التشريعي ممكية الصحؼ والمطبوعات الدورية عمى المواطنيف العرب السورييف 

في حكميـ منذ أكثر مف خمس سنوات، كما يشترط أف يكوف صاحب المطبوعة الدورية قد  أو مف
أتـ الخامسة والعشريف مف عمره، وأف يكوف حائزًا شيادة جامعية أو مالكًا لرخصة مطبوعة دورية في 

، أي  كما يحدد المرسوـ مؤىبلت مديري (. 16المادة ) 2001أيموؿ /سبتمبر 22تاريخ نشر المرسـو
طبوعات الدورية ورؤساء تحريرىا، ويشترط أف يكوف مدير المطبوعة الدورية حائزًا إجازة جامعية الم

أو حامبًل بطاقة صحفية صادرة عف الوزارة باالستناد إلى كتاب مصدؽ مف اتحاد الصحفييف يثبت 
كوف ؛ أما رئيس التحرير فيجب أف ي(18المادة )ممارستو لمينة الصحافة منذ أكثر مف ست سنوات 

حائزًا إجازة جامعية، أو مارس مينة الصحافة منذ أكثر مف عشر سنوات، أو عمؿ رئيسًا لتحرير 
 (.19المادة ) 2001أيموؿ /سبتمبر 22مطبوعة دورية صادرة حيف نشر المرسـو التشريعي، أي في 

ويجب عمى جميع المطبوعات الدورية الحصوؿ عمى موافقة مف وزارة اإلعبلـ قبؿ تغيير 
عمى ما ( أ)20تنص المادة حيث  .المطبوعة أو مديرىا أو رئيس تحريرىا بصورة قانونية صاحب

قبؿ إجراء أي تبديؿ يتعمؽ بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبيا أو رئيس تحريرىا يقدـ بذلؾ : "يمي
ي يقدـ فيو تصريح لمجية اإلدارية ويعتبر ىذا التبديؿ مؤقتًا ولمدة ال تتجاوز ثبلثة أشير منذ اليـو الذ

فتمنح مف ( ب)20أما المادة ". التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة ىذه الجية عمى ذلؾ
رفض طمبو الحؽ في االعتراض عمى قرار الرفض أماـ محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فييا 

مؿ في حرية، يجب السماح لمصحؼ والمجبلت وغيرىا مف المطبوعات الدورية بأف تع  .المطبوعة
دوف أي تدخؿ حكومي، بما في ذلؾ حقيا في اختيار وتبديؿ مبلكيا والعامميف الرئيسييف فييا 
بمحض اختيارىا، دوف الحاجة الستيفاء شروط تضعيا الدولة، أو الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف 

 .أي جية دارية
 : الضوابط الحكومية عمى الصحفيين
ف الصحفيوف العامموف في وسائؿ اإلعبلـ المطبوعة أو ويشترط المرسوـ التشريعي أف يكو 

المذاعة أو المصورة، بما في ذلؾ الباحثوف والمترجموف العامموف في مجاؿ اإلعبلـ، مسجميف في 
اتحاد الصحفييف لكي يتمكنوا مف الحصوؿ عمى بطاقة صحفية يمنحيا وزير اإلعبلـ، صالحة لمدة 

وز أف تكوف حرية ممارسة العمؿ الصحفي مرىونة بانضماـ وال يج(. 28و 27المادتاف )سنة واحدة 
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الصحفي إلى اتحاد الصحفييف السوري؛ فمثؿ ىذا الشرط، أواًل، يتنافى مع حؽ كؿ كؿ إنساف في 
حرية التعبير عف نفسو، سواء أكاف ذلؾ التعبير شفييًا أـ كتابيًا أـ مطبوعًا، مثمما تقضي بو المادة 

وثانيًا، فإف الصحفييف والباحثيف ". خاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةالعيد الدولي ال"مف ( 2)19
والمترجميف السورييف، وغيرىـ مف العامميف في ميف ذات صمة بالصحافة والمطبوعات، ينبغي أف 

 -دوف خضوعيـ لسيطرة الدولة أو حزب البعث  -يتمتعوا بحرية تنظيـ الييئات المينية الخاصة بيـ 
كما .مف العيد الدولي المذكور( 1)22حرية تكويف الجمعيات الذي تكرسو المادة تمشيًا مع الحؽ في 

يتضمف المرسوـ التشريعي نصًا آخر يبعث عمى القمؽ، حيث يمـز الصحفي بالكشؼ عف مصادر 
ال فقد تسحب منو بطاقتو الصحفية؛ إذ تنص المادة  مف ( ج)28معموماتو في ظروؼ معينة، وا 

يسأؿ الصحفي عف مصادر معموماتو الصحفية باستثناء ما يسنده إلى  ال: "المرسوـ عمى ما يمي
مصدر مسؤوؿ ولموزير صبلحية سحب بطاقتو الصحفية في حاؿ امتناعو عف التعريؼ بيذا 

، مما يفتح الباب أماـ "مصدر مسؤوؿ"؛ غير أف المرسـو لـ يعر ؼ ىذا التعبير المبيـ "المصدر
 .تأويمو عمى نحو تعسفي

 
 

 :الحكوميالترخيص 
يخػػوؿ المرسػػـو التشػػريعي لػػرئيس الػػوزراء سػػمطة مػػنح الػػرخص لمصػػحؼ وغيرىػػا مػػف المطبوعػػات 

رئػػيس ( أ)12وتمػػنح المػػادة ". األحػػزاب السياسػػية المرخصػػة"الدوريػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ تمػػؾ الصػػادرة عػػف 
أي  ؛ ويخمو المرسوـ التشريعي مف"رفض منح الرخصة ألسباب تتعمؽ بالمصمحة العامة"الوزراء حؽ 

بػػػأف ثمػػػة شػػػروطًا خاصػػػة إضػػػافية تتعمػػػؽ ( ب)12وتػػػوحي المػػػادة ". المصػػػمحة العامػػػة"تعريػػػؼ لتعبيػػػر 
بالتعميمػػػات المتعمقػػػة بإعػػػداد "بػػػالترخيص لمصػػػحؼ السياسػػػية اليوميػػػة؛ إذ تػػػنص عمػػػى ضػػػرورة تقيػػػدىا 

در عػػف الجريػػدة ومواصػػفاتيا والمحػػرريف والمراسػػميف واالشػػتراؾ بوكػػاالت األنبػػاء التػػي تحػػدد بقػػرار يصػػ
 ".الوزير

وُتسػػػتثنى مػػػف أحكػػػاـ مػػػنح التػػػرخيص المطبوعػػػات الصػػػادرة عػػػف المنظمػػػات الشػػػعبية واالتحػػػادات 
والنقابػػات المينيػػة، ولػػو أف المرسػػـو التشػػريعي ال يػػذكر مػػا إذا كػػاف يجػػوز لممنظمػػات غيػػر الحكوميػػة 

ه المنظمػات بنشػر السورية إصدار المجبلت أو غيرىا مف المطبوعات الدورية؛ وال بد مف السػماح ليػذ
 .مطبوعاتيا بحرية ودوف أي قيود
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وينص المرسوـ التشريعي عمى مصادرة أي مطبوعة دورية تصدر ببل ترخيص عمى الفػور بػأمر 
مف الجية اإلدارية، ومعاقبة كػؿ مػف صػاحب المطبوعػة ومػديرىا المسػؤوؿ ورئػيس تحريرىػا والمسػؤوؿ 

 50آالؼ ليػرة سػورية حتػى  10، وبالغرامة مف عف طباعتيا بالحبس مف عشرة أياـ حتى ثبلثة أشير
 44اىَاااااااااااااااااة    كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػنص .ألػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػػػػػػػػورية أو بإحػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيف العقػػػػػػػػػػػػػػػػػوبتيف

 :دستوري و السياسي تنادي باإلصالح ال التي مطبوعاتالمعاقبة 
كؿ مطبوعة تدعو إلػى تغييػر دسػتور الدولػة بطػرؽ غيػر "عمى إلغاء رخصة ( د)56تنص المادة 

وىػػـ عمػػى األرجػػػح صػػاحب المطبوعػػة ومػػديرىا ورئػػػيس  -قبػػة المسػػػؤوليف عنيػػا ، وعمػػى معا"دسػػتورية
الحكومػة الػذيف ينػادوف  اوقد ات يـ منتقػدو ". العقوبات المنصوص عمييا في القوانيف النافذة"بػ -تحريرىا 

تغييػػػر الدسػػػتور بطػػػرؽ غيػػػر "بنظػػػاـ حكػػػـ ديمقراطػػػي بػػػاقتراؼ جػػػـر جنػػػائي خطيػػػر، أال وىػػػو محاولػػػة 
يمكف أف يشمؿ أفعػااًل غيػر عنيفػة، وال " بطرؽ غير شرعية"األىمية مبلحظة أف تعبير ؛ ومف "شرعية

تضمف في واقع األمػر أنػو مػا مػف ( ب)56ومف ثـ فإف المادة . تنطوي عمى أي تحريض عمى العنؼ
مطبوعػػة فػػي سػػورية سػػوؼ تجػػرؤ عمػػى نشػػر مقػػاالت تػػدعو إلػػى تغييػػر الدسػػتور عمػػى نحػػو يغي ػػر دور 

 .مى سبيؿ المثاؿع الحزب الحاكـ
يتضػػمف المرسػػـو التشػػريعي نػػص خطيػػر مػػف شػػأنو أف يفػػتح البػػاب عمػػى مصػػراعيو أمػػاـ مقاضػػاة 
وسػػجف الصػػحفييف والكتػػاب ممػػف يقومػػوف بنشػػر أو توزيػػع مػػواد تعتبرىػػا الدولػػة ذات صػػمة بػػالتحريض 

 .عمى الجرائـ
ت الموزعػة أو كؿ مف حرض عمى ارتكاب جـر بواسػطة المطبوعػا"تنص عمى أف ( أ)52فالمادة 

المبيعة أو المعدة لمبيع أو المعروضة في المحػبلت والتجمعػات العامػة أو بواسػطة اإلعبلنػات المعمقػة 
في الطرقات وأنػت  ىػذا التحػريض مباشػرة شػروعًا فػي ارتكػاب جػـر يعاقػب بالعقوبػة التػي تفػرض عمػى 

حديػػػد ىػػػذه الجػػػرائـ او اف اطػػػبلؽ الػػػنص القػػػانوني بيػػػذا الشػػػكؿ دوف ت ".الشػػػريؾ فػػػي الجػػػـر المػػػذكور
الػػػػذيف يػػػػدعوف إلػػػػى حريػػػػة تكػػػػويف  و الصػػػػحفييف الكتَّػػػػاب ادانػػػػة السػػػػمطات السػػػػورية ، يمكػػػػف طبيعتيػػػػا 

الجمعيػػات بالنسػػبة لجميػػع الجماعػػات السياسػػية فػػي سػػورية، إذا مػػا حػػدث فػػي أعقػػاب ىػػذه الػػدعوة أف 
مػف األنشػطة التػي تعتبرىػا اعتُقؿ ثـ حوكـ بعض األفراد لعقدىـ اجتماعات سممية وقيػاميـ بغيػر ذلػؾ 

 .عمى سبيؿ المثاؿ"اإلجراـ"السمطات مف قبيؿ 
ومػا مػػف شػػؾ فػي أف الحكومػػة تيػػتـ اىتمامػػًا مشػروعًا بمنػػع وحظػػر نشػر وتوزيػػع أي مػػواد مكتوبػػة 
تنطوي عمى تحريض عمى العنؼ أو ارتكاب جرائـ جنائية معترؼ بيا دوليًا؛ بيد أف النشاط السياسػي 

جػػو ضػػمف األفعػػاؿ التػػي تسػػتوجب المبلحقػػة الجنائيػػة بمقتضػػى القػػانوف السػػوري؛ السػػممي ال يجػػوز إدرا
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وغيػػرىـ مػػف المػػدافعيف عػػف و الصػػحفييف  بمػػا فػػي ذلػػؾ الكتَّػػاب  -كمػػا أف مؤيػػدي مثػػؿ ىػػذا النشػػاط 
أولئػػػؾ الػػػذيف لػػػـ يفعمػػػوا شػػػيئًا سػػػوى ممارسػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف األساسػػػية مثػػػؿ الحػػػؽ فػػػي حريػػػة تكػػػويف 

ال يجػػوز أف يكونػوا عرضػة لممبلحقػة القضػائية بموجػػب  -ء إلييػا وحريػة التعبيػر الجمعيػات أو االنتمػا
 .52مف المادة ( ب)و( أ)الفقرتيف 

 سيطرة الدولة عمى االعالم 
يعتبػػر تحريػػر االعػػبلـ مػػف سػػيطرة الدولػػة احػػدى اىػػـ اولويػػات االصػػبلح السياسػػي  المنشػػود فػػي 

مقراطي وعتبة الدخوؿ الى التنمية المستدامة بكؿ سوريا و ىي خطوة اساسية يرتكز عمييا التحوؿ الدي
 . مضامينيا االجتماعية والثقافية و االقتصادية و السياسية

ويسػيؿ كػذلؾ  داخػؿ المجتمػع ئلعػبلـعػادؿ ل يضػمف تقاسػـ ومسػتقمة ف وجود وسائؿ إعػبلـ حػرةا
ة الفسػاد، وينسػ  ويقدـ فرصًا لموصوؿ إلى خدمات أساسية ويؤكد عمى الشفافية ومكافح رشيدالحكـ ال

وعمػى الػرغـ مػف روابط بيف مواطنيف متمتعيف باإلعبلـ نقدييف وميتميف بالمشاركة في الحيػاة العامػة، 
الخطػػوة اليامػػة التػػي انيػػت مػػا يقػػارب اربعػػة عقػػود مػػف احتكػػار الدولػػة لجميػػع وسػػائؿ االعػػبلـ فػػي عػػاـ 

قاصرة و غير قادرة عمى  مما سمح بوجود عشرات الصحؼ الخاصة اال اف ىذه الخطوة نبقى 2001
والسػػػيما االعتػػػراؼ بحقػػػوؽ اإلنسػػػاف خمػػػؽ صػػػحافة حػػػرة مسػػػتقمة تمػػػارس وظائفيػػػا االساسػػػية بمسػػػؤولية 

، والتغييػػػرات المؤسسػػػاتية، ونشػػػر القػػػيـ الحضػػػارية  األساسػػػية والتأكيػػػد عمييػػػا، ودعػػػـ المجتمػػػع المػػػدني
ومسػػاندة التعمػيـ، واإلعػػبلـ ,  لممجتمػع واعػادة انتػػاج المػوروث الثقػػافي  والشػفافية فػػي الحيػاة السياسػػية،

في ظؿ سيطرة الدولة عمى االعػبلـ واعمػاؿ قػانوف الطػوارئ و تػدخؿ . الخ...ةفي مجاؿ الصحة العام
 : اجيزتيا التنفيذية بجميع مفاصؿ العممية االعبلمية وفي كافة المراحؿ مف خبلؿ

عمػى  2001لعػاـ  50ت رقػـ حيث لػـ يػنص قػانوف المطبوعػا :تحديد نوع الوسيمة االعالمية  -
الحؽ في انشاء المحطات االذاعية او التمفزيونية او االعبلـ االلكتروني ولـ يتناوؿ سػوى المطبوعػات 
الورقية بحيث اخرج ىذه الوسائؿ االعبلمية اليامة جدا و التي اصبحت تتقدـ في المكانػة و االنتشػار 

العػػاـ ولػػـ يػػرد اي نػػص فػػي القػػانوف يشػػير الييػػا و التػػأثير عمػػى المطبوعػػات الورقيػػة مػػف اطػػار التػػداوؿ 
والحتػػى مػػف بػػاب االشػػارة وبػػذلؾ بقيػػت سػػيطرة الدولػػة مطمقػػة عمييػػا و عمػػى الػػرغـ مػػف السػػماح لػػبعض 
االذاعػػات الخاصػػة بالعمػػؿ وفػػؽ مرسػػـو تشػػريعي خػػاص و بعػػض مواقػػع االعػػبلـ االلكترونػػي و حػػديثا 

ذلػػؾ  يػػتـ خػػارج اطػػار الحػػؽ القػػانوني و اعتمػػادا  مػػنح موافقػػات النشػػاء قنػػوات تمفزيونيػػة خاصػػة اال اف
عمػػػى سياسػػػة رضػػػى الحكومػػػة عمػػػى االطػػػراؼ اصػػػحاب المحطػػػات او المواقػػػع ممػػػا يجعميػػػـ عػػػراة فػػػي 

 .  مواجية الحكومة التي تستطيع دائما اتخاذ قرار اداري بسيط ينيي وجود ىذه المؤسسات 
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لػوزراء بنػاء عمػى اقتػراح وزيػر حيث يعطي القانوف رئيس مجمس ا :منح الترخيص و سحبه  - 
" السػػباب تتعمػػؽ بالمصػػمحة العامػػة"االعػػبلـ الحػػؽ فػػي الموافقػػة او رفػػض طمػػب التػػرخيص لممطبوعػػة 

وذلػػؾ بشػػكؿ تقػػديري يعػػود اليػػو وحػػده مػػف خػػبلؿ سػػمطتو المطمقػػة بػػدوف وجػػود اي ضػػوابط او معػػايير 
ي رفػض طمبػو مػف اف يمجػأ الػى قانونية تحدد او تفند ىذه االسباب و ال يستطيع طالب التػرخيص الػذ

أي باب مف ابػواب االعتػراض و ال حتػى المجػوء الػى القضػاء المػدني او االداري و ال يحػؽ لػو اعػادة 
 .طمب الترخيص اال بعد مرور سنة كاممة عمى تاريخ رفض طمبو

و بػػنفس الكيفيػػة اعطػػى القػػانوف رئػػيس مجمػػس الػػوزراء حػػؽ سػػحب تػػرخيص المطبوعػػة و الحكػػـ 
داـ بدوف اي ضوابط قانونية واضحة و انما باالستناد عمػى عبػارات انشػائية فضفاضػة  و عمييا باالع

بػدوف ابػػداء االسػػباب و كػذلؾ بػػدوف الحػػؽ بػاالعتراض او المجػػوء الػػى القضػاء المػػدني او االداري كمػػا 
 . حصؿ مع صحيفتي الدومري و المبكي 

ـ الحػؽ فػي وضػع المػوائح التنفيذيػػة اعطػى القػانوف وزيػػر االعػبل :االجعرااات االداريعة المقيعدة  -
الخاصة بتطبيؽ ىذا القانوف مما اضاؼ قيود اخرى عمى العممية االعبلمية فعمى سبيؿ المثاؿ أصدر 

بعد صدور قانوف المطبوعػات حػدد فيػو شػروط اضػافية (  2001لعاـ  297)وزير االعبلـ القرار رقـ 
( 8)دارعدد معػػػػيف مػػػػف الصػػػػفحاتعمػػػػى الصػػػػحؼ السياسػػػػية اليوميػػػػة حيػػػػث الػػػػـز ىػػػػذه الصػػػػحؼ باصػػػػ

صفحة مف الحجـ الصغير و اشترط ايضا وجػود خمػس محػرريف ( 16)صفحات مف الحجـ الكبير او
و وكالػة انبػاء " سػانا"و خمس مراسميف كحد ادنى كذلؾ الزميا باالشتراؾ لدى الوكالة السػورية لبلنبػاء 

س ايػػاـ اسػػبوعيا كحػػد ادنػػى و ممػػا عربيػػة و وكالػػة انبػػاء اجنبيػػة كحػػد ادنػػى كمػػا الزميػػا بالصػػدور خمػػ
الشؾ فيو اف ىذه االشتراطات تشكؿ اعباء مادية كبيرة ال تسمح اال الصحاب رؤوس االمواؿ الكبيػرة 
بػػامتبلؾ صػػحؼ يوميػػة سياسػػية وىػػذا جمػػي عمػػى ارض الواقػػع حيػػث انػػو بعػػد مػػرور اكثػػر مػػف خمػػس 

تاف يوميتػػاف سياسػػية خاصػػة فػػي سػػنوات عمػػى ىػػذا القػػانوف و المػػوائح التنفيذيػػة ال توجػػد سػػوى صػػحيف
سوريا واحدة بالمغة العربية و االخرى باالنكميزية و كبلىما يتخػذاف مػف المنطقػة الحػرة و قوانينيػا مقػرا 
ليمػػا بمػػا يجعميمػػا صػػحؼ غيػػر محميػػة تنطبػػؽ عمييػػا شػػروط عمػػؿ و ادخػػاؿ الصػػحؼ االجتبيػػة الػػى 

 . داخؿ سوريا 
افقػػات و التػػاميف المػػالي و الفتػػرات الزمنيػػة المقيػػدة باالضػػافة الػػى سمسػػمة مػػف االسػػتمارات و المو 

 . التي تتطمبيا شروط الترخيص
وقػػػػد اعطػػػػى القػػػػانوف وزيػػػػر االعػػػػبلـ سػػػػمطة مطمقػػػػة فػػػػي السػػػػماح لمراسػػػػمي الصػػػػحؼ و القنػػػػوات 
التمفزيونيػػة و االذاعيػػة و مراسػػمي وكػػاالت االنبػػاء العربيػػة و االجنبيػػة بالعمػػؿ مػػف خػػبلؿ مػػنح بطاقػػات 
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يا و ايضا مف خبلؿ عبارات معومة و فضفاضة دوف وجود ضوابط و معػايير قانونيػة العمؿ او سحب
 .       خاصة و ايضا بدوف حؽ االعتراض او المجوء الى القضاء 

القاضػي (  1975لعػاـ  42)جػاء المرسػوـ التشػريعي رقػـ :احتكار الدولة لتوزي  المطبوععات  -
ؿ مسػيرة السػيطرة عمػى العمميػة االعبلميػة وىػذه المػرة بانشاء المؤسسة العامػة لتوزيػع المطبوعػات ليكمػ

في القسـ الخاص بتوزيع المطبوعة حيث حـر عمى الصحيفة المطبوعة القياـ بعممية توزيػع النسػخ او 
التعاقػػػػد الحػػػػر مػػػػع اي جيػػػػة تحػػػػت طائمػػػػة المسػػػػائمة الماليػػػػة و الجزائيػػػػة غيرالمؤسسػػػػة العامػػػػة لتوزيػػػػع 

احتكار توزيع كافة المطبوعات السورية داخؿ و خػارج سػوريا و المطبوعات التي منحيا المرسوـ حؽ 
كذلؾ حؽ توزيع المطبوعات االجنبية في سوريا و اعطػى القػانوف صػبلحيات واسػعة لممؤسسػة تشػمؿ 
الرقابػػػة عمػػػى المطبوعػػػات و تحديػػػد كميػػػة االعػػػداد المخصصػػػة لمتوزيػػػع  وكػػػذلؾ مػػػنح تػػػراخيص بيػػػع 

المخصصػػػة لكػػػؿ منفػػػذ بيػػػع و تحصػػػيؿ ثمػػػف المطبوعػػػات  المطبوعػػػات واماكنيػػػا و كميػػػة المطبوعػػػات
المباعة والتحكـ باعادة الريع الى الصحيفة بعد خصـ االمتيازات المالية و التي مف الممكف أف تصؿ 

باالضػافة الػػى اعفائيػا مػػف اعػػادة النسػخ المرتجعػػة الػى الصػػحيفة االمػر الػػذي يجعػػؿ % 35الػى نسػػبة 
 . ومة رقابة الصحيفة عمى مبيعاتيا شبو معد

يخضع سوؽ االعبلف و الذي يشكؿ احد اىـ موارد الصحؼ  :احتكار الدولة لالعالن  -
المالية و شرياف رئيسي يسمح ليا باالستمرار بالحياة الى سيطرة الدولة التي تحتكر ىذا السوؽ ايضا 

ي منح و الذي يعطييا الحؽ ف 1963المشكمة منذ عاـ " اعبلف"مف خبلؿ المؤسسة العربية لبلعبلف 
تراخيص العمؿ لموكاالت االعبلنية و كذلؾ حؽ تحديد اسعار االعبلنات و رقابتيا و منح االعبلنات 
الحكومية و الخاصة و توزيعيا عمى المحطات التمفزيونية حيث ال يقبؿ التمفزيوف السوري عمى سبيؿ 

ات وفؽ ما تراه مما المثاؿ اي اعبلف ال يحمؿ شارة المؤسسة و تحديد نسبتيا مف ايرادات االعبلن
 يعطييا امكانية التحكـ بسوؽ االعبلف و توجييو بالطريقة التي تريدىا 

وىي وكالة االنباء الوحيدة في الببلد وال يسمح : احتكار الدولة لوكالة االنباا السورية  -
ئات بانشاء وكاالت مستقمة او خاصة و تتممؾ الدولة كامؿ الوكالة و تعتبر الوكالة ىيئة مف اليي

الحكومية التي تتبع الى وزارة االعبلـ في كؿ شيء ويمـز القانوف كافة الصحؼ و المطبوعات 
و يتركز نشاط الوكالة الرئيسي حوؿ تغطية باالشتراؾ في الوكالة كشرط مف شروط الترخيص 

 .االخبار الحكومية 
مات اصبحت اف حرية الوصوؿ الى المعمو : عدم قوننة الحق في الوصول الى المعمومات  -

الحجر االساسي في الحريات الصحفية و مف المعمـو اف اغمب المعمومات اليامة تمتمكيا السمطة 
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التنفيذية و مؤسساتيا و لترجمة مبدأ الشفافية و المشاركة في اتخاذ القرار يجب تسييؿ حصوؿ 
مومة الى اكبر الصحفي عمى المعمومات ليقوـ بنشرىا و ايجاد فضاء حر لمناقشتيا يؤمف وصوؿ المع

وال ينص قانوف المطبوعات في سوريا عمى حؽ الصحفي في الوصوؿ الى . قدر مف المواطنيف
المعمومات والذي اصبح في البمداف التي تحتـر دور وحرية الصحافة حقا دستوريا و قانونا مستقبل 

ديـ يفرض عقوبات عمى كؿ مف يمتنع عف تق )  Freedom of  Information Act)بحد ذاتو 
المعمومات لمصحافييف او يتعمد تزويرىا او اخفائيا و ينص عمى اعماؿ مبدأ الكشؼ االقصى 
لممعمومات عمى اعتبار اف االساس ىو العمنية و اف حماية اسرار الدولة ىو االستثناء ولذلؾ في 

بعد مضي  الكثير مف البمداف يفرض القانوف عمى الدولة فتح وثائقيا السرية اماـ العامة و الصحافة
ووصمت قوانيف الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات في بعض الدوؿ الى حماية . زمف معيف

المسربيف الحكومييف لممعمومات السرية لطالما في كشفيا منفعة عامة او فضح الجراء مخالؼ 
 .   لمدستور ارتكبتو الحكومة او كانت في معرض ارتكابو 

فتحت الباب واسعا السؤ انواع السيطرة و الرقابة اال وىو اف ىذه القوانيف و االجراءات المتبعة 
 .الرقابة الذاتية التي يمارسيا الصحفي عمى نفسو 

  الرقابة الذاتية 
تمارس السمطة التنفيذية شتى انواع الرقابة مف خبلؿ القوانيف و الموائح التنفيذية و المؤسسات 

مية االعبلمية ويأتي دور االجيزة االمنية أخيرا التي تسمح ليا باحكاـ  الرقابة و السيطرة عمى العم
سواء كانت  -وينت  عف ىذه الرقابة  . ليكمؿ الدائرة ويمنع تسرب االقبلـ  المتمردة عمى ىذه التركيبة

تستمد شرعيتيا مف القوانيف المشرعة في مجمس , سابقة لمنشر او الحقة , مباشرة او غير مباشرة 
 -تعرض صاحبيا لمسائمة القضاء العادي او القضاء االستثنائي  ,الشعب او مف قانوف الطوارئ 

جراء تفاعميا مع ىذا الواقع اسوء انواع الرقابة و اشدىا فتكا بالصحافة الحرة  اال وىي الرقابة 
 .الذاتية
أف تضمف أف  الواردة في قانوف المطبوعات مف شأف قائمة الموضوعات المحظور نشرىاف

فيما يتعمؽ بنشر معمومات أو تحميبلت تدور حوؿ قضايا سياسية  را مف الحذركبييتوخى الكتاب قدرًا 
 .أو اجتماعية مثيرة لمجدؿ

وكذلؾ عقوبة السجف التي تصؿ الى ثبلث سنوات باالضافة الى الغرامات المالية الباىظة و 
ليرة   250) في بمد يبدأ فيو مقابؿ المادة الصحفية ب( ليرة  1.000.000) التي يمكف اف تصؿ الى

تجعؿ الصحفي يتوخى اقصى درجات الحيطة و الحذر وحتى الوجؿ عمى االخص اف ىذه ( 
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العقوبات قد يتعرض ليا نتيجة مخالفة معايير تقديرية مطاطة وفضفاضة وردت في قانوف 
اخبار تمس االمف ,االخبار غير الصحيحة ) المطبوعات دوف تحديدىا بشكؿ قانوني واضح مثؿ 

النيؿ مف ىيبة الدولة ومس , اخبار تمحؽ الضرر باالقتصاد و سبلمة النقد,المجتمع  الوطني و وحدة
تعكير العبلقات الدولية , اقبلؽ الراحة , التعرض لبلخبلؽ العامة , مس الوحدة الوطنية, كرامتيا 

 ( . اضعاؼ الشعور القومي و وىف نفسية االمة ) ىذا باالضافة الى(
تقضي عمى روح الصحفي و  -الشرعي لتفاعؿ ىذه العوامؿ مجتمعة  الوليد -و الرقابة الذاتية 

و يمارس . عمى روح و تقاليد و قيـ مينة الصحافة لتحوليا مف مينة المتاعب الى مينة المكاسب
الصحفي ىذه الرقابة بأمانة و مصداقية عالية وفي احياف كثيرة دوف اف يشعر بذلؾ الى مرحمة 

مادة النموذجية التي تتناسب مع الخطوط الحمراء والمحاذير و يصبح معيا قادر عمى كتابة ال
التابوىات و االمور الغير مستحبة والممتبسة و الشائكة و التي تتحمؿ التأويؿ و التفسير و حتى ىذه 
المادة النموذجية ربما لف تسمـ مف الرقابة الذاتية بيف الصحفييف انفسيـ حيث يعمؿ رؤساء االقساـ و 

ر وفؽ مفيوـ سد الذرائع بحيث يعمدوف الى تعديؿ حتى عبلمات الترقيـ اذا شعروا انيا مدراء التحري
وبعد ذلؾ تصؿ المادة .ستجمب متاعب فبعد قتؿ القيـ المينية داخؿ الصحفي يصبح كؿ شيء مباح 

 . الى الرقيب والذي بدوره البد اف يجري تعديؿ ما حتى يبرر سبب وجوده عمى االقؿ 
 بة الذاتية  شهادات في الرقا

ىذه كانت النصيحة  -" اذا قررت احتراف الصحافة في سوريا فخميك جبان وال تخاف )"
االولى التي تمقيتيا عندما قررت اف أشؽ طريقي في الحياة كصحفي و كنت ال ازاؿ طالبا في سنتي 

 (مازف درويش صحفي سوري  –الجامعية الثانية 
تسعًا منيا لمتأكد مف أننا ال نبلمس : عشر مرات إننا نحف الصحفييف، نعيد قراءة نصوصنا)

 (صحفي سوري – الخطوط الحمراء، وواحدة لمتأكد مف جودة كتابتنا
ال يغمب عمى الصحفي السوري شعور اقوى مف الخوؼ اذا اراد اف يكوف شاىد عصره و مؤرخ )

فيناؾ , حدالحظتو وسيكوف خوفو مضاعفا لو قرر الكتابة في شؤوف مينتو وىذا الخوؼ ليس وا
الخوؼ الذي انتابني اثناء كتابة المقاؿ و الخوؼ الذي شعرت بو يوـ نشر المقاؿ وانتظار ردة الفعؿ 

و والخوؼ يوـ وصوؿ االستدعاء لمراجعة المخابرات مف " مف جية السمطة ال مف جية القارئ " 
ع اليواجس و الخوؼ خبلؿ وجودي داخؿ بناء المخابرات و خضوعي لمتحقيؽ م, اجؿ المقاؿ 

ومدى , ثـ الخوؼ الذي تولده التجربة و تتركو في النفس بعد انتيائيا , المختمفة التي يستدعييا 
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حكـ البابا  -تأثيره المباشر بكتابة مقاؿ جديد أو الصمت و االنتظار حتى تنتيي آثار تمؾ التجربة 
 ( .صحفي سوري 

حكمت االعبلـ في سوريا فاف الواقع اليـو اذا كانت ىذه ىي الخمفية السياسية و التشريعية التي 
يبدوا اكثر تنوعا و تشابكا و عمى االخص بعد مرور اكثر مف خمس سنوات عمى دخوؿ االعبلـ 

و عمى الرغـ مف تقسيـ االعبلـ في سوريا ضمف تحديدات الخاص الى الحياة االعبلمية السورية 
. مرئي . مسموع . مقروء ) عمى الطبيعة او مبنية  (خاص . حزبي . حكومي ) مبنية عمى الممكية 

بشكؿ يجعمو منفصؿ بنيويا اال انو ىناؾ الكثير مف المشكبلت التي تشترؾ فييا ىذه  (انترنت 
 .التقسيمات 

 
 االعالم الحكومي 

سيطر االعبلـ الحكومي عمى الساحة االعبلمية في سورية لعقود طويمة حيث احتكرت الدولة 
شكؿ ىذا . سنة كافة وسائؿ االعبلـ المقروء و المرئي و المسموع لما يقارب سبع و ثبلثوف 

االحتكار اولى اساسات ضرب مينة الصحافة في سوريا والتي مرت بمراحؿ عديدة خبلؿ سنوات 
شكمت حقبة السبعينات افضؿ حاالتيا بسبب وجود مجموعة مف الصحفييف الذيف , االحتكار ىذه 

ا  و تشربوا قيـ المينة و بعض تبلمذتيـ الذيف حافظوا عمى عاصروا فترة حرية الصحافة في سوري
و عمى االخص في الصحافة الثقافية  -بعض القضايا  -مستوى معيف مف المينية واالستقبلؿ في 

اال اف  –وعمى االخص صحيفة الثورة  –التي كانت ابرز ما قدمتو الصحافة الحكومية في تمؾ الفترة 
فمع دخوؿ المواجية بيف النظاـ الحاكـ و جماعة االخواف , طويمة ىذه المرحمة لـ تستمر لفترة 

المسمميف مرحمة الصداـ المسمح فرضت الحكومة قبضتيا عمى الصحافة وعمى تنظيميا النقابي حتى 
و في نياية . تماىت المؤسسات الصحفية و نقابة الصحفييف بشكؿ مطمؽ مع سياسات الحكومة 

الصحؼ الحكومية الى دوائر حكومية المتصاص البطالة في سورية الثمانينات و التسعينات تحولت 
فزج بالمئات مف الموظفيف الحكومييف الذيف ال تربطيـ اي صمة بمينة الصحافة في ىذه المؤسسات 

وعممت الحكومة في ىذه االثناء عمى انتاج العشرات مف الصحؼ التي تعمؿ بعيدا عف وظائؼ .
ية الحزبية و العقائدية وفؽ توجيات الحزب الحاكـ وقد تـ بيذه الصحافة االساسية و تختص بالدعا

المرحمة ربط كافة الشرائح االجتماعية و المينية بصحؼ خاصة فييا مف االطفاؿ و الشباب و 
الخ وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ ..... الطبلب و المرأة الى العماؿ و الفبلحيف واالطباء و الميندسيف 

مف سياسات الرقابة و المنع مف الكتابة و النقؿ التعسفي الى جيات ينجو الصحفيوف الحكوميوف 
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ومع انتفاء المنافسة وسياسة اغبلؽ الببلد و ىيمنة الحكومة و سيادة الحالة . ادارية غير صحافية 
الوظيفية عمى الصحفييف و غياب القيـ المينية لـ يقدـ االعبلـ الحكومي ما ييـ القارئ او يحفزه 

يفة الى درجة خرجت فييا الصحافة الحكومية مف الحياة اليومية واعتمدت مبيعات عمى شراء الصح
وعمى الرغـ مف التطور . الصحؼ بنسبة كبيرة جدا عمى االشتراكات االلزامية لممؤسسات الحكومية

االيجابي الذي شيده االعبلـ الحكومي في السنوات الماضية وعمى االخص في تغطية القضايا 
ية واالقتصادية اال انو يواجو اليوـ تحديات كثيرة بفعؿ التطور المذىؿ في وسائط المحمية والخدم

االعبلـ المتعددة عمى المستوى العالمي باالضافة الى منافسة الصحافة الخاصة الوليدة ولكف تبقى 
 .المشاكؿ الذاتية التي يعانييا االعبلـ الحكومي ىي اىـ التحديات

 
 الصفة الحكومية
الحكومي عمى اعتبار انو جية ادارية مختصة بقضايا االعبلـ تؤدي ما تطمبو اسس االعبلـ 

الحكومة منيا و تعمؿ عمى تسويؽ المواقؼ و السياسات الحكومية باالضافة الى الدور التعبوي 
الدعائي التوجييي مف جية اخرى وتـ ربط مؤسساتو بشكؿ اداري ومالي بأجيزة الحكومة وعمى رأسيا 

فدرجت العادة اف تصدر توجييات مف الوزارة الى المؤسسات االعبلمية الحكومية وزارة االعبلـ 
بالتركيز عمى موضوع معيف او باالمتناع عف ذكر موضوع آخر او حتى مياجمة شخصية معينة 

ولـ يحمؿ حتى يومنا ىذا االعبلـ الحكومي مفيوـ الخدمة العامة او الييئة العامة . الخ ......
حتى اف مفيوـ ممكية الدولة و ممكية الحكومة مايزاؿ ممتبس الى يومنا ىذا و ,ومة المستقمة عف الحك

 .ربما بدوف مبالغة مفيـو الحكومة و النظاـ الحاكـ و الدولة كميا مفاىيـ ممتبسة 
 البنية الداخمية 

تع  المؤسسات االعبلمية الحكومية بكـ ىائؿ مف الموظفييف االدارييف و الصحفييف ويقدر عمى 
و عدد العامميف  3400بيؿ المثاؿ عدد العامميف في ىيئة االذاعة و التمفزيوف السورية بما يقارب س

وذلؾ نتيجة سياسة التوظيؼ الغريبة التي اتبعت في ىذه المؤسسات  1200في مؤسسة الوحدة ب 
عمى عمى مدار العقود المنصرمة مما يفرض تضخما في الجياز االداري وعبلقات بيروقراطية قائمة 

اضافة الى .المحسوبيات الشخصية و العبلقات النفعية بعيدا عف التميز الميني و الجدارة الشخصية
وجود ادارة غير متخصصة في ىذا المجاؿ و غير مؤىمة عمميا يجري تعينيا عمى اساس التسمسؿ 

صبلح اداري البيروقراطي الوظيفي مع مراعاة المعايير الحزبية و األمنية و تجري محاوالت لعممية ا
ليذه المؤسسات اال انو يشوبيا القرارات االرتجالية و التجريبية بعيدا عف المنيجية العممية و عمميات 
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اعادة الييكمة المبرمجة لوحظ ىذا االمر في عممية دم  مؤسسة الوحدة و تشريف في ىيئة واحدة 
الميني او االداري او  فمنذ اصدار ىذا القرار حتى اليوـ لـ يمحظ اي تغير سواء عمى الصعيد

التنظيمي و بقي منصب رئيس مجمس ادارة ىذه الييئة شاغرا لشيور طويمة عمى الرغـ مف تعييف 
 . مستشاريف اثنيف ليذا الرئيس المنتظر 

 النزيف المالي
تعاني مؤسسات االعبلـ الحكومي مف ضغط ىائؿ عمى الموارد المالية نتيجة البنية الداخمية و 

اب االخرى منيا الفساد المالي و االداري مما يجعؿ ادارة الموازنات العامة محصورة جممة مف االسب
في نطاؽ تأميف الرواتب الشيرية بعيدا عف االستثمار في التدريب و التأىيؿ أو االنفاؽ عمى المادة 

اي  الصحفية او المكافأت المالية باالضافة الى فقر ىذه المؤسسات بالبنية التحتية التي تحتاجيا
مؤسسة صحفية محترفة مف المعدات الخاصة الى البيئة المكانية المبلئمة الى االجيزة التقنية  مما 
يجعؿ العامميف يعمموف بظروؼ قاسية ال تتوفر فييا محفزات االبداع الذاتي وعمى سبيؿ المثاؿ 

المونتاج اليوجد في قسـ االخبار في التمفزيوف السوري كرسي بمسند ظيري باالضافة الى جزر 
 . القديمة و الموضوعة في غرؼ اقرب ما تكوف الى الزنزانات المنفردة 

وتعتبر المؤسسات االعبلمية الحكومية رائدة في الخسائر المالية فبحسب تقدرات وزارة االعبلـ 
يعود ( س.ؿ 5)بينما يباع العدد ب ( س.ؿ 13)السورية تكمفة العدد الواحد مف الصحيفة اليومية 

 10)الى المؤسسة الصحفية مما يعني اف كؿ عدد مف الصحيفة اليومية يخسر ( س.ؿ 3)منيا 
عدد فيذا يعني اف  100.000فعمى اعتبار اف الصحؼ الحكومية السورية توزع يوميا ( س.ؿ

سنويا فقط ( س.مميوف ؿ 300)خسائرىا في يوـ العمؿ الواحد تصؿ الى مميوف ليرة سورية اي قرابة 
طبوعة الحكومية عمما اف خسائر الييئة العامة لبلذاعة و التمفزيوف اكبر مف خسائر الصحافة الم

 .ذلؾ
 الضمانات الوظيفية 

يعاني العامميف في المؤسسات الحكومية مف صيغ وظيفية شاذة و خارجة عف قوانيف العمؿ 
أساليب السورية حتى اف بعضيا يشكؿ خرقا لمتعميمات الحكومية و لقرارات وزارة المالية الخاصة ب

التوظيؼ و تشكؿ ىذه الصيغ عامؿ ضغط نفسي و معيشي عمى االعبلمييف حيث اف المؤسسات 
االعبلمية الحكومية تعمد عمى توظيؼ االعبلمييف بعقود سنوية تجدد في نياية كؿ عاـ وفؽ رغبة 

 12االدارة مع العمـ اف بعض الصحفييف عمى سبيؿ المثاؿ يعمموف في نفس المؤسسة منذ اكثر مف 
عاـ وفي كؿ عاـ يعيشوف مخاوؼ عدـ تجديد العقد في كؿ سنة مما يجعميـ مرتينيف في عمميـ 
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لرغبات االدارة اذا ارادوا االحتفاظ بوظائفيـ ىذا باالضافة مف حرمانيـ مف الكثير مف الضمانات 
ح فيو الموظؼ وىو نظاـ يمن" الفاتورة" الوظيفية نتيجة لذلؾ والحاؿ اسؤ بالنسبة لمذيف يعمموف بنظاـ 

راتب شيري مقطوع بدوف اف يحمؿ صفة الموظؼ او الراتب الوظيفي وبدوف اف يحصؿ عمى 
تعويضات الموظفيف او اي مف ميزاتيـ وىو نظاـ اعمنت وزارة المالية عدة مرات عدـ شرعيتو و 

ال توجد ليـ اي الدفع وفؽ االنتاج فيؤالء ايضا " البونات " كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعامميف وفؽ نظاـ 
اي ضمانات وظيفية او حقوؽ مالية مف طبابة او تعويض وفاة او راتب تقاعدي باالضافة الى 

اشير عمى سبيؿ المثاؿ و التي قد يقضي الشخص سنوات طويمة يعمؿ وفقيا  3العقود قصيرة المدة 
يد عمى و تصؿ نسبة التوظيؼ عمى ىذه الصيغ في بعض المؤسسات االعبلمية الحكومية الى مايز 

مف مجموع العامميف وكؿ ىؤالء عرضة لفقداف وظائفيـ دوف اي انذار مسبؽ و دوف الحؽ في % 60
 .الحصوؿ عمى اي تعويض او حماية قانونية 

 
  الصحافة اإلعالمية الحكومية 
جريدة  تشريف 1

 سياسية
مؤسسة   يومي

 تشريف
 دمشؽ

جريدة  سيريا تايمز 2
 سياسية

مؤسسة   يومي
 تشريف

 دمشؽ

جريدة  الثورة 3
 سياسية

مؤسسة   يومي
 الوحدة

 دمشؽ

جريدة  العروبة 4
 سياسية

مؤسسة   يومي
 الوحدة

 حمص

جريدة  الوحدة 5
 سياسية

مؤسسة   يومي
 الوحدة

 البلذقية

جريدة  الفداء 6
 سياسية

مؤسسة   يومي
 الوحدة

 حمب

جريدة  الفرات 7
 سياسية

مؤسسة   يومي
 الوحدة

 دير الزور

 حماةمؤسسة   يوميريدة ج الجماىير 8
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 الوحدة سياسية
 اإلذاعات الحكومية

ال
 رقـ

 اسـ اإلذاعة

 إذاعة دمشؽ 1
 صوت الشعب 2
 صوت الشباب 3

 التمفزيونات الحكومية  
ال

 رقـ
 اسـ القناة

 التمفزيوف السوري القناة األولى 1
 التمفزيوف السوري القناة الثانية 2
 ئية التمفزيوف السوري القناة الفضا 3

  الصحف الصادرة عن الوزارات 
 دمشؽ وزارة اإلعبلـ  شيري مجمة فنية الفنوف  1
 دمشؽ وزارة الثقافة   مجمة ثقافية المعرفة 2
مجمة خاص  أسامة 3

 بالطفؿ
 دمشؽ وزارة الثقافة  

الحياة  4
 التشكيمية

مجمة 
 متخصصة

 دمشؽ وزارة الثقافة  

الحياة  5
 السينمائية

مجمة 
 متخصصة

 دمشؽ وزارة الثقافة  

الحياة  6
 المسرحية

مجمة 
 متخصصة

 دمشؽ وزارة الثقافة  

مجمة  االقتصاد 7
 اقتصادية

وزارة   
 االقتصاد

 دمشؽ

 دمشؽ وزارة الدفاعاإلدارة  شيريمجمة جيش  8
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 السياسية لمجيش عسكرية الشعب
الفكر  9

 العسكري
مجمة 

 عسكرية
اإلدارة  

 السياسية لمجيش
 دمشؽ عوزارة الدفا

1

0 
الجندي 

 العربي
مجمة 

 عسكرية
اإلدارة  شيري

 السياسية لمجيش
 دمشؽ وزارة الدفاع

1

1 
مجمة 

 الشرطة
 دمشؽ وزارة الداخمية  شيري مجمة شرطية

1

2 
التجارة 

 والتمويف
مجمة 
 متخصصة

وزارة التمويف   
 والتجارة الداخمية

 دمشؽ

1

3 
مجمة  العمراف

 متخصصة 
وزارة اإلسكاف   

 روالتعمي
 دمشؽ

1

4 
مجمة  القانوف

 متخصصة 
 دمشؽ وزارة العدؿ  

1

5 
مجمة  ني  اإلسبلـ

 إسبلمية
 دمشؽ وزارة األوقاؼ  

1

6 
المعمـ 

 العربي
مجمة 
 متخصصة 

 دمشؽ وزارة التربية  

1

7 
القطف 

 السوري
 دمشؽ وزارة الزراعة   مجمة زراعية

1

8 
عالـ 
 التقييس 

مجمة 
 متخصصة

ىيئة  
المواصفات 

يس والمقاي
 العربية السورية

وزارة 
 الصناعة

 دمشؽ

1

9 
وزارة اإلدارة    مجمة بيئية عالـ البيئة

 المحمية والبيئة
 دمشؽ
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  الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية 
مؤسسة     األرض 1

 األرض
 دمشؽ

الطاقة  2
 والتنمية

مجمة عممية 
خاصة بالعمـو 

 البترولية

الشركة   
 السورية لمنفط

 دمشؽ

العموـ  3
 الجيولوجية

مجمة عممية 
 متخصصة

الشركة   
 السورية لمنفط

 دمشؽ

مجمة متخصصة  عالـ الذرة 4
 بالعمـو النووية

ىيئة الطاقة   
 الذرية

 دمشؽ

الصناعات  5
 النسيجية العربية

شير  مجمة متخصصة
 ي

صالح .د
 عزيزي

اإلتحاد 
العربي لمصناعات 

 النسيجية

 دمشؽ

مجمة الطب  6
 الشرعي والعمـو

الجنائية في 
 سوريا

الرابطة    مجمة متخصصة
السورية لمطب 

 الشرعي 

 دمشؽ

اتحاد  7
الجامعات العربية 
لتربية وعمـ 

 النفس

مجمة عممية 
 محكمة

نص
 ؼ سنوي

عميد كمية 
التربية في 

 جامعة دمشؽ

الجمعية 
العممية لكميات 
التربية ومعاىدىا 

 في الجامعات

 دمشؽ

مجمع المغة  8
 العربية

مجمع المغة    صصة مجمة متخ
 العربية

 دمشؽ

الحوليات  9
 األثرية

مديرية األثار    مجمة متخصصة
 والمتاحؼ

 دمشؽ

1

0 
شركة اإلتحاد    مجمة متخصصة الرائد العربي

العربي إلعادة 
 دمشؽ
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 التأميف
1

1 
الطيراف 

 المدني
المديرية    مجمة متخصصة

العامة لمطيراف 
 المدني

 دمشؽ

1

2 
العموـ 
 الجيولوجية

الجمعية    مجمة متخصصة
السورية 

 الجيولوجية

 دمشؽ

1

3 
مصرؼ 
 سوريا المركزي

مجمة مالية 
 متخصصة

مديرية   
الدراسات 
والتخطيط 
 واإلحصاء

 دمشؽ

1

4 
المؤسسة    مجمة متخصصة عالـ الغذاء

العامة لمصناعات 
 الغذائية

 دمشؽ

1

5 
المؤسسة    مجمة متخصصة السورية

الطيراف العربية 
 السورية

 شؽدم

1

6 
ىيئة مكافحة    مجمة متخصصة فرصة عمؿ 

 البطالة
 دمشؽ

1

7 
التأمينات 

 االجتماعية
المؤسسة    مجمة متخصصة

العامة لمتأمينات 
 االجتماعية

 دمشؽ

1

8 
البناء 

 والتعمير
الشركة العامة    مجمة متخصصة 

 لمبناء والتعمير
 دمشؽ

1

9 
الصناعة 

 العربية
مجمة عممية 

 صناعية
شير 

 ية
ؽ طار . د

 شكر الجبوري
االتحاد 

العربي لمصناعات 
الكيميائية 

 دمشؽ
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 والبتروكيميائية
2

0 
مجمة 
المساحة 

 المعموماتية

المؤسسة    مجمة متخصصة
 العامة لممساحة

 دمشؽ

2

1 
المعارض 
 واألسواؽ الدولية

المؤسسة    مجمة متخصصة
العامة لممعارض 

 واألسواؽ الدولية

 دمشؽ

 
  ت الحكومية الصحف الصادرة عن الجامعا 
مجمة  دراسات تاريخية 1

 أكاديمية
 دمشؽ جامعة دمشؽ  

مجمة جامعة  2
تشريف لمدراسات 

 العممية

مجمة 
 أكاديمية

 البلذقية جامعة تشريف  

تاريخ العمـو  3
 العربية 

مجمة 
 أكاديمية

 حمب جامعة حمب  

  صحف النقابات واالتحادات 
ا
 لرقـ

اسـ 
 المطبوعة

س رئي تواترىا نوعيا
 تحرير 

صاحب 
 االمتياز

 مقرىا

نضاؿ  1
 الفبلحيف 

اإلتحاد العاـ    
 لمفبلحيف

 دمشؽ

كفاح العماؿ  2
 االشتراكي

اإلتحاد العاـ    
 لنقابات العماؿ

 دمشؽ

األسبوع  3
 األدبي

اتحاد الكتاب   أسبوعي مجمة أدبية
 العرب

 دمشؽ

الموقؼ  4
 األدبي

اتحاد الكتاب    مجمة أدبية
 العرب

 دمشؽ
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اآلداب  5
 األجنبية

اتحاد الكتاب    مجمة أدبية 
 العرب

 دمشؽ

التراث  6
 العربي

اتحاد الكتاب    مجمة أدبية
 العرب

 دمشؽ

المجمة  7
 الطبية العربية

 دمشؽ نقابة األطباء    مجمة طبية

الميندس  8
 العربي

نقابة    مجمة ىندسية
 الميندسيف 

 دمشؽ

طبية  طب الفـ 9
 متخصصة

ء نقابة أطبا  
 األسناف

 دمشؽ

1

0 
الصيدالني 

 العربي
عممية 
 متخصصة

اتحاد   
 الصيادلة العرب

 دمشؽ

1

1 
صحيفة  االتحاد

 رياضية
االتحاد   

 الرياضي العاـ
 دمشؽ

1

2 
االتحاد العاـ     الحرفيوف

 لمجمعيات الحرفية
 دمشؽ

1

3 
صوت 

 المعمميف
نقابة    

 المعمميف
 دمشؽ

1

4 
نقابة     المحاموف

 المحامييف
 مشؽد

1

5 
مجمة الطب 

 البيطري
نقابة األطباء    

 البيطرييف
 دمشؽ

1

6 
المقاوؿ 

 العربي
نقابة    

 المقاوليف السورييف
 دمشؽ

 
1

7 
اتحاد شبيبة   أسبوعي  المسيرة

 الثورة
 دمشؽ

1

8 
 دمشؽاالتحاد     جيؿ الثورة
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الوطني لطمبة 
 سوريا

1

9 
المرأة 

 العربية
مجمة تعنى 

 بقضايا المرأة
غداء ر  شيرية

 األحمد
اإلتحاد العاـ 

 النسائي
 دمشؽ

2

0 
منظمة     الطميعي

 طبلئع البعث
 دمشؽ

2

1 
االتحاد     الغد

الوطني لطمبة 
 سوريا

 دمشؽ

 
 االعالم الحزبي

عدا جريدة حزب البعث  –لـ تشيد سورية خبلؿ العقود الخمسة المنصرمة اعبلـ حزبي مرخص 
الجبية الوطنية " حزاب المشاركة في االئتبلؼ الحاكـ حيف سمح لباقي اال 2001حتى عاـ  –الحاكـ 
باصدار صحفيا الخاصة و ماتزاؿ صحؼ ىذه االحزاب محصورة في اعضاء االحزاب و " التقدمية 

ىي اقرب ما تكوف الى نشرة حزبية داخمية منيا الى صحافة مينية حتى اف بعضيا يعيد نشر نفس 
وال تمتمؾ ىذه الصحؼ الحزبية كادر صحفي مؤىؿ . ت المقاالت التي تـ نشرىا كما ىي منذ سنوا

او امكانيات مالية باستثناء صحيفة البعث الصادرة بشكؿ يومي عف حزب البعث العربي االشتراكي 
 . و صحيفة النور الصادرة بشكؿ اسبوعي عف الحزب الشيوعي السوري جناح يوسؼ فيصؿ 

_ بصحفيا لعدـ وجود قانوف احزاب اساسا  بينما اليوجد اعتراؼ رسمي باالحزاب المعارضة او 
مف الدستور السوري الى الجبية  8و تكتسب احزاب االئتبلؼ الحاكـ مشروعيتيا مف اشارة المادة 

وىذه _ الوطنية التقدمية التي يقودىا حزب البعث الحاكـ وىي ايضا غير مرخصة لعدـ وجود قانوف 
سيطة و توزع بشكؿ سري ايضا عمى اعضاء الصحؼ تتـ طباعتيا بشكؿ سري بتقنيات طباعية ب

 .ىذه االحزاب و المقربيف 
 صحف احزاب االئتالف الحاكم

ا
 لرقـ

اسـ 
 المطبوعة

رئيس  تواترىا نوعيا
 التحرير

صاحب 
 االمتياز

 مقرىا

 دمشؽحزب البعث  إلياس مراد يوميجريدة  البعث 1
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 العربي االشتراكي سياسية
صحيفة  الميثاؽ  2

 سياسية
نصؼ 

 شيري
سمير 

 عربش
اإلتحاد 

 اإلشتراكي
 دمشؽ

صحيفة  النور 3
 سياسية

أسبوع
 ي

يعقوب 
 كرو

 الحزب
 الشيوعي السوري
 جناح يوسؼ فيصؿ

 دمشؽ

صحيفة  الوحدوي 4
 سياسية

نصؼ 
 شيري

فائز 
 إسماعيؿ

حزب 
الوحدوييف 
 االشتراكييف

 دمشؽ

صوت  5
 الشعب

صحيفة 
 سياسية 

أسبوع
 ي

عمار .د
 بكداش

الحزب 
 ريالشيوعي السو 

 جناح بكداش

 دمشؽ

صحيفة  آفاؽ 6
 سياسية

نصؼ 
 شيري

سميماف 
 الداود

االشتراكييف 
 العرب

 دمشؽ

صحيفة  الفجر 7
 سياسية

نصؼ 
 شيري

 دمشؽ  

صحيفة  البناء 8
 سياسية

الحزب القومي  محمد عقؿ شيري
 السوري االجتماعي

 دمشؽ

 صحف االحزاب الغير مرخصة

ا
 لرقـ

اسـ 
 المطبوعة

يس رئ تواترىا نوعيا
 التحرير

صاحب 
 االمتياز

 مقرىا

صحيفة  قاسيوف 1
 سياسية

أسبوع
 ي

قدري 
 جميؿ

المجنة الوطنية 
لوحدة الشيوعييف 
السورييف وىي 
مجموعة منشقة عف 
حزب عضو في 

 االئتبلؼ الحاكـ

 دمشؽ
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صحيفة  اآلف 2
 سياسية

حزب العمؿ  xxxxx شيري
 الشيوعي

xxxxx 

صحيفة  الرأي 3
 سياسية

 xxxxx الشعبحزب  xxxxx شيري

الموقؼ  4
 الديمقراطي

صحيفة 
 سياسية

التجمع الوطني  xxxxx شيري
الديمقراطي 
 المعارض

xxxxx 

صحيفة  مشرو 5
 سياسية

المنظمة  xxxxx شيري
 اآلثورية

xxxxx 

صحيفة  العربي 6
 سياسية

حزب االتحاد  xxxxx شيري
 االشتراكي

xxxxx 

الديمقراطي  7
 العربي

صحيفة 
 سياسية

حزب العماؿ  xxxxx شيري
 الثوري العربي

xxxxx 

 

 االعالم الخاص
فبعد _ مبدأيا مف حيث الوجود عمى االقؿ_ شيد االعبلـ الخاص في سوريا نقمة نوعية

الذي سمح بانشاء  2001لعاـ  50انتظار داـ قرابة االربعة عقود صدر المرسوـ التشريعي رقـ 
نوف المطبوعات و تعميماتو التنفيذية صحافة خاصة وفؽ المعطيات و الضوابط التي حددىا قا

واف كاف االعبلـ الخاص قد نجى مف قيود الرقابة المسبقة اال انو مايزاؿ يدور اجماال في فمؾ ما 
السياسية منيا عمى , ىو مسموح بو في قانوف المطبوعات باالضافة الى التزامو بالخطوط الحمر

الذاتية التي تبدوا حاضرة في كؿ خبر او  االخص و يبقى الضابط االساسي اليقاعو ىو الرقابة
ومع ذلؾ فاف االعبلـ الخاص وعمى . مقاؿ تحت وطأة سحب الترخيص بقرار اداري غير معمؿ

وجو التحديد الصحافة االقتصادية أوجدت لنفسيا مجاال رحبا يميزىا عف االعبلـ الحكومي 
ر مف المناطؽ المظممة واستطاعت اف تدخؿ الى مناطؽ محرمة واف تسمط الضوء عمى الكثي

وجاء ادخاؿ جريدة الوطف السياسية اليومية الى سوريا مف المنطقة الحرة التي تصدر بيا في عاـ 
اضافة نوعية الى سمة الصحؼ السورية الخاصة والتي شكمت سابقة بنشرىا لبيانات  2006

يمتيا الوطف التي سبقت زم  Syria todayباالضافة الى. _الغير مرخصة_المنظمات الحقوقية
وايضا مف المنطقة الحرة في محاولة لميروب مف سيطرة المؤسسة العربية لتوزيع الصحؼ 
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و اليوـ يزيد عدد المطبوعات الخاصة في . والمؤسسة العربية لبلعبلف و مف ضريبة االرباح
طمب ترخيص لـ يبت فييا بعد  175مطبوعة بمختمؼ االختصاصات وىناؾ  150سورية عمى 
ارة االعبلـ وعمى الرغـ مف الكـ الكبير نسبيا بالقياس الى حداثة التجربة اال اف ىناؾ مف قبؿ وز 

 :الكثير مف المعوقات التي تواجو الصحافة الخاصة في سوريا 
   ضعف السوق االعالني   

تعتبر االعبلنات شرياف الحياة بالنسبة لمصحؼ الخاصة و تعاني الصحؼ السورية مف 
 1ذلؾ بسبب ضعؼ سوؽ االعبلنات التي تشكؿ حصة الفرد منيا سنويا نضوب ىذا الشرياف و 

بما يجعؿ اجمالي مصاريؼ االعبلنات بكؿ وسائؿ االعبلـ المقروء و المرئي و المسموع و $ 
وجاءت سياسة الترخيص التي اعتمدتيا وزارة االعبلـ  لتزيد مف $ مميوف  20الطرقي ال تتجاوز 

النسبة لمصحؼ الخاصة حيث عمدت الوزارة الى الترخيص مشاكؿ الحصوؿ عمى االعبلنات ب
لمصحؼ االعبلنية المجانية و بكـ كبير جاوز االربعيف ترخيص مما ادى الى امتصاصيا لسوؽ 

باالضافة الى تحكـ المؤسسة . االعبلنات وحرماف الصحؼ االخرى مف كـ كبير مف االعبلنات
بة كبيرة مف اجور االعبلنات لصالحيا دوف اف العربية لبلعبلف بسوؽ االعبلنات و اقتطاعيا نس

تقدـ اي خدمة مقابميا لمصحؼ حيث اف الصحيفة ىي مف تؤمف المعمف و ىي مف تدفع 
و مع " بالجريمة " لمندوبييا حتى اف صاحب صحيفة الماؿ والنقؿ وصؼ المؤسسة وآلية عمميا 

ت بدأت االزمات المالية غياب ثقافة االشتراؾ بالمطبوعات التي تؤمف دخؿ ثابت لممطبوعا
تحاصر الصحافة الخاصة الى درجة اف الكثير مف الصحؼ اغمقت او في طريقيا ولـ يبؽ اال 

 .تمؾ الصحؼ التي يتمتع اصحابيا بمبلئة مالية كبيرة و بدأ بعضيا اآلخر بالتكتؿ و االندماج 
 
 ( 2006 جدوؿ يبيف عدد و نوع الصحؼ التي توقفت بسبب مشاكؿ مالية حتى نياية) 

عدد الرخص  نوع الرخصة
 الممنوحة

عدد الرخص 
 الممغاة

 18 41 اعبلنية
 3 5 اطفاؿ

اقتصادية 
 وقانونية

16 6 

 10 38اجتماعية و 
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 ثقافية
عممية 

 وىندسية
20 4 

 11 19 فنية وسياحية
 المتخصصاالفتقار لمكادر الصحفي      

في خاص بو حيث اف النسبة يعاني القطاع الخاص مف مشكمة عدـ وجود كادر صح    
العظمى مف العامميف في             االعبلـ الخاص ىـ نفسيـ العامميف في االعبلـ الحكومي و 
يعمموف في االعبلـ الخاص بعد االنتياء مف التزاماتيـ   في االعبلـ الحكومي مما يشكؿ مشكمة 

كتابة   باالضافة الى عدـ جوىرية تنعكس عمى نوعية المواضيع و طريقة معالجتيا واسموب ال
االستقبللية و ازدواجية الوالء ومف الجدير بالذكر اف الصحؼ الخاصة حديثة العيد لـ تتحوؿ  بعد 
الى مؤسسات صحفية و ما تزاؿ اقرب الى فكرة المشاريع التجارية وعمى ذلؾ لـ توؿ الصحؼ 

 .السورية اجماال أىمية لتدريب كوادرىا واعدادىـ عمميا و عمميا
 العداا الحكومي و حجب المعمومات

عمى الرغـ مف الجرعات المعنوية الكبيرة التي اطمقتيا الحكومة السورية وعمى أعمى مستوياتيا 
حوؿ دعميا وايمانيا بالدور االيجابي الذي يمكف اف تمعبو الصحافة الخاصة اال انيا ما لبثت اف 

لخاصة تشكؿ ازعاجا لمحكومة وعمى ناصبت الصحافة الخاصة العداء بعد اف بدأت الصحافة ا
ومف ىنا بدأت الجيات الحكومية التضييؽ عمى مصادر . األخص في القضايا االقتصادية والخدمية

المعمومات و منع الصحفييف مف الحصوؿ عمى المعمومة او حتى مف التواجد في بعض الجيات 
ذرعا بزيارات الصحفييف الحكومية و منيا عمى سبيؿ المثاؿ مصرؼ سورية المركزي الذي ضاؽ 

المتكررة اليو وبدال مف ايجاد مكتب صحفي في المصرؼ لمتعاوف مع الصحفييف فانو منع مراجعة 
اي صحفي الى مبنى المصرؼ وذلؾ عبر كتاب وجيو حاكـ المصرؼ اديب ميالة الى وزير االعبلـ 

الوطف التي غيبت  ولـ يكف مجمس الوزراء ارحب صدر بجريدة. وعممو عمى المؤسسات االعبلمية
عف اجتماعات الحكومة الخاصة بدراسة اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية عمى اثر تغطيتيا 

وجاء ىذا الموقؼ منسجما مع ما قالو محافظ البلذقية في االجتماع .الصحفية لظاىرة ارتفاع االسعار
حافظة البلذقية الفتا نظرىـ الى النصؼ سنوي لممديريف المركزييف و الفرعييف و االدارة المحمية في م

اف الصحافة و خصوصا الخاصة منيا " عدـ التعامؿ مع الصحافة في حاؿ عدـ وجود ضرورة لذلؾ 
غير مفروض عميكـ التعامؿ معيا اال بقرار مف رئيس مجمس الوزراء او وزارة االدارة المحمية او 



 42 

ية و العمؿ طريقة افضؿ لمتعاطي مع بينما وجدت وزيرة الشؤوف االجتماع" . تعميـ مف جية عميا 
الصحفييف فقد احالت طمب الصحفية بثينة عوض مف مجمة ابيض واسود الجراء تحقيؽ صحفي في 
مركز االحداث الجانحيف بعد اسبوعيف مف االنتظار الى النيابة العامة بدمشؽ بحجة اختصاص 

النائب العاـ في المرة الثانية الذي تكـر االخيرة وبعد زيارتيف مراجعة النيابة العامة سمح ليا بمقابمة 
 . بتحويؿ الطمب بدوره إلى وزير العدؿ وماتزاؿ الزميمة بثينة عوض بانتظار رد وزير العدؿ 

ولـ يجد رئيس اتحاد الكتاب العرب السابؽ عمى عقمة عرساف اي حرج في طمب اخراج كافة 
تى انو ذىب الى طرد الصحفي رزوؽ الصحفييف الموجوديف لتغطية اعماؿ مؤتمر اتحاد الكتاب ح

ولـ يكف تعاطي اتحاد الصحفييف نفسو بأفضؿ حيث منع  .الغاوي مراسؿ صحيفة الشرؽ االوسط 
مراسؿ جريدة الوطف في حمب خالد زنكموا في مف تغطية اعماؿ مؤتمر فرع حمب التحاد الصحفييف 

الصحفييف و الصحؼ الخاصة ىذا باالضافة الى سيؿ الدعاوى التي ترفع مف جيات حكومية عمى 
 . مف قبؿ الجيات الحكومية 

 
  الصحؼ السياسية الخاصة 1
ا
 لرقـ

اسـ 
 المطبوعة

صاحب  رئيس تحرير  تواترىا نوعيا
 االمتياز

 مقرىا

أبيض  1
 وأسود

مجمة 
سياسية اقتصادية 

 ثقافية

محمد ببلؿ  أيمف الدقر أسبوعي
 تركماني

 دمشؽ
3733839 

  اصةالصحؼ االقتصادية الخ 2
االقتصاد  1

 والنقؿ
مجمة 
 اقتصادية

عبد السبلـ  شيري
 ىيكؿ

 دمشؽ 
3734004 

جريدة  االقتصادية 2
 اقتصادية

وضاح عبد  أسبوعي
 ربو

 دمشؽ 
3065 

العالـ  3
 االقتصادي

مجمة 
 اقتصادية

 دمشؽ  طارؽ عفاش شيري
94210023 

مجمة  الماؿ 4
 اقتصادية شاممة

 دمشؽ  نبيؿ صروؼ شيري
2121205 

اكس ف
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2121255 
مجمة  مطالعات 5

 اقتصادية
 دمشؽ  جياد الحبلؽ أسبوعي

3345682 
بورصات  6

 وأسواؽ
مجمة مالية 

 تجارية
نصؼ 

 شيري
 دمشؽ  محمد إبراىيـ

2213133 
3214543 
3218204

Fax 
  الصحؼ الثقافية االجتماعية الخاصة 3
البيئة  1

 والصحة
مجمة ثقافية 

 اجتماعية
كؿ 
 شيريف

محمد ىاشـ 
 زيفال

 دمشؽ 
2124463  

 فاكس
2119169 

جريد ثقافية  الثقافة 2
 فكرية

مدحت  أسبوعي
 عكاش

 دمشؽ 
2323061 

فاكس 
2320887 

مجمة ثقافية  الجديدة 3
 اجتماعية

 دمشؽ  سممى كامؿ أسبوعي
0936614

21 33501180 
فاكس 

3219243 
 

مجمة ثقافية  الضاد 4
 اجتماعية

عبد اهلل  شيري
 حبلؽ

 حمب 
227532 

مجمة ثقافية  شباب لؾ 5
 اجتماعية

محمد إياد  شيري
 شربجي

 دمشؽ 
2218032 

مجمة ثقافية  آيات  6
 اجتماعية

محمد  شيري
 الموسى

 دمشؽ 
6813834 

البيئة  7
 واإلنساف

 دمشؽ  سييؿ فاضؿ شيري مجمة ثقافية
2317134 
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4413813 
فاكس 

4453789 
جريدة ثقافية  الناس  8

 اجتماعية
 عبد الناصر أسبوعي

 نجار
 دمشؽ 

3212802 
  الصحؼ الرياضية الخاصة 4
األسبوع  1

 الرياضي
مجمة 

 رياضية
 دمشؽ  حساف البني أسبوعي

2239729 
مجمة  األصيؿ  2

 رياضية
محمد زىير  شيري

 جناف
 دمشؽ 

3318577 
صحيفة  الرياضية 3

 رياضية
مرتيف 

 باألسبوع
 دمشؽ  أيمف دوبا

6129000 
فاكس 

6129003 
يفة صح المبلعب 4

 رياضية
مرتيف 

 باألسبوع
محمد إياد 

 كمكوش
 دمشؽ 

3339803 
جريدة  الرياضة 5

 رياضية
محمد بشار  أسبوعي

 األبري
 دمشؽ 

2224241 
السنابؿ  6

 الرياضية
جريدة 

 رياضية
 حمب  أحمد طيبو أسبوعي

5555378

/021 
  الصحؼ المتنوعة الخاصة 5
مجمة  الدبور 1

اجتماعية ناقدة 
 ساخرة

مد بساـ أح أسبوعي
 طالب

 دمشؽ 
3712723 

مجمة  الكنانة 2
رياضية سياحية 

 فنية

 دمشؽ  حسناء النوري أسبوعي
5411074 

 دمشؽ  أيمف الغزالي شيري مجمة فنية الوردة 3



 45 

2453710 
 دمشؽ  ريـ جويجاتي شيري مجمة أطفاؿ نيموفر 4

6667604 
 دمشؽ   شيري مجمة أزياء نينار 5

9436925

3 
 مجمة الغرباؿ 6

اقتصادية 
اجتماعية ثقافية 

 فنية شاممة

 دمشؽ  ىنادي مظمـو شيري
2138999 

F 

2138998 
0933067

77 
سالب  7

 موجب
جريدة 
 اجتماعية

 دمشؽ  ماىر شاىيف أسبوعي
5442777 

العيد  8
 الماسي

جريدة ثقافية 
 اجتماعية شاممة

 البلذقية  كماؿ عضيمة شيري
4145115

0 
مجمة  رؤى الحياة 9

قافية اجتماعية ث
 منوعة

 دمشؽ  وائؿ قنص شيري
8881075 
9471365

6 
1

0 
مجمة ثقافية  األزمنة

اجتماعية سياحية 
 اقتصادية

 دمشؽ  عيد العزو شيري
2321756 

2321751 
فاكس 

2323616 
1

1 
مجمة  تسمية وفف

 اجتماعية ثقافية
 دمشؽ  توفيؽ عنداني شيري

  الصحؼ السياحية الخاصة 6
ي  مجمة ترو  دليؿ السائح 1

 سياحي
 دمشؽ  رزؽ الياس شيري

2 What’s 

On 
 دمشؽ  فادي حمصي شيريمجمة 

6127741 
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فاكس  سياحية
6127742 

مجمة  السياحية 3
 سياحية إعبلنية

 دمشؽ  باسمة الكسـ شيري
3344161 

4 Where 
to Go  

مجمة ثقافية 
 سياحية

عبد العميـ  شيري
 غزاؿ

 دمشؽ 
3331335 
3346948 

  لخاصةالصحؼ العممية ا 7
الجديد في  1

 أمراض اليضـ
مجمة عممية 

 متخصصة

 

كؿ 
 شيريف

 

سمير . د
 الحفار

 

 دمشؽ 
2215334 

 
صحيفة  الرقميات 2

 عممية
نصؼ 

 شيرية
 دمشؽ  رشاد كامؿ

3343910 
فاكس 

3343912 
مجمة عممية  عشتار 3

 طبية
 البلذقية  أحمد حيدر شيري

466223/
041 
 

تكنولوجيا  4
 االتصاالت

ية مجمة عمم
متخصصة 
 باالتصاالت

عبد السبلـ  شيري
 فات

 دمشؽ 
4414568 

 
مجمة عممية  الدواجف 5

متخصصة 
 بالدواجف

كؿ 
 شيريف

محمد 
 ميزانازي

 حمص 
452300/

031 
 

شاـ  6
لتكنولوجيا 
 المعمومات

جريدة عممية 
 متخصصة

نصؼ 
 شيري

 دمشؽ  أييـ حجازي 
3343550 
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عالـ  7
 الصحة

مجمة عممية 
صحية 

 متخصصة

 دمشؽ  توفيؽ الكوسا ريشي
2312612 

 
عموـ  8

 األرض
مجمة عممية 

متخصصة 
جغرافية جيولوجية 

 بيئية

فلاير حاج  فصمي
 إبراىيـ

 دمشؽ 
3225578 

 

الحديث في  9
 الطب

كؿ  مجمة طبية
 شيريف

 دير الزور  فؤاد عطا اهلل
224183 

1

0 
الجواب 

 الشافي
مجمة 

 اجتماعية طبية
 7117666   شيري

9344829

9 
 
 

  الصحؼ التخصصية الخاصة 8
إبداعات  1

 ىندسية
مجمة 
 ىندسية 

محسف  فصمي
 مقصود

 دمشؽ 
6139943

فاكس  3
6139934 

األولى  2
 لمديكور

مجمة فنوف 
 وديكور

 دمشؽ  عمر النمر فصمي
4451926 

التأميف  3
 التنمية

مجمة 
متخصصة 
عادةبالتاميف   وا 

 التأميف

عبد الطيؼ  شيري
 عبود

 دمشؽ 
2127479 

 

مجمة  الجسر 4
اجتماعية 

متخصصة 
 بشؤوف المغتربيف

 دمشؽ  سمير عربش شيري
5427677 
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مجمة تعنى  العاديات 5
 بالتراث والفكر

 حمب  زكي حنوش فصمي

مجمة قانونية  المحيط 6
 متخصصة

عصاـ شيخ  شيري
 األرض

 دمشؽ 
2227071 

فاكس 
2240664 

 
القضاء  7

 والقانوف المقارف
 دمشؽ  سؼ ديبيو  فصمي مجمة قانونية

6710077 
3315107

3 
 

  الصحؼ اإلعبلنية الخاصة 9
مجمة  أسواؽ 1

 إعبلنية
نصؼ 

 شيري
 دمشؽ  ىالة جديد

6625533 
9458804

9 
مجمة  صبح ومسا 2

إعبلنية خدمية 
 فنية

أحمد جيفاف  أسبوعي
 إبراىيـ

 دمشؽ 
3348992 

 
صحيفة  الشاطئ 3

 إعبلنية 
 البلذقية  مرواف عميو أسبوعي

2000 
 

جريدة  الشراع 4
 إعبلنية

نصؼ 
 شيري

 طرطوس  سييؿ سميماف
218312 

 
الصفحات  5

 الخضراء
صحيفة 

 إعبلنية
مناؿ  أسبوعي

 الحمصي
 دمشؽ 

5083 
 

جريدة  العقارية 6
 إعبلنية

معتز  شيري
 الحمصي

 دمشؽ 
2059 
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الفارس  7

 لمسيارات
جريدة 

 إعبلنية
نصؼ 

 شيري
 دمشؽ  ىنادي طعمة

3344490 
 

جريدة  رسالفي 8
 إعبلنية

تيسير  أسبوعي
 محفوض

 طرطوس 
324303 

 
جريدة  المستيمؾ 9

 إعبلنية
 درعا   أسبوعي

9441877

2 
 

1

0 
جريدة  الوسيمة

 إعبلنية
 دمشؽ  زينة خير أسبوعي

2020 
 

1

1 
دليؿ 
 أألعماؿ

جريدة 
 إعبلنية

 دمشؽ  لونا الحبلؽ أسبوعي
3735416 

 
1

2 
جريدة  سوار

 إعبلنية
نصؼ 

 شيري
 حمص  جعفر كندة

333231 
 

1

3 
مرآة الفكر 

 والثقافة
مجمة 

 إعبلنية
ميادة الدوه  شيري

 جي 
 دمشؽ 

6618356 
 

1

0 
  الصحؼ السورية الخاصة الصادرة مف األرض الحرة

جريدة  الوطف 1
 سياسية

وضاح عبد  يومي
 ربو

األرض  رامي مخموؼ 
 الحرة

جريدة  بمدنا 2
 اجتماعية

جورج  يومي
سكرتير /حاجوج
 رتحري

مجد سميماف 
 وبشار كيواف

األرض 
 الحرة
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3 Syria 
today 

جريدة 
 سياسية

األرض  كندة قنبر  كندة قنبر يومي
 الحرة

 
وعمى الرغـ مف تجاىؿ قانوف المطبوعات لبلعبلـ المسموع و المرئي اال انو تـ استدراؾ ىذا 

مرئي الى يومنا ىذا النقص بمرسوـ تشريعي سمح بانشاء اذاعات خاصة في سوريا وبقي االعبلـ ال
خارج اطار القانوف السوري و تبدو تجربة االذاعات الخاصة في سورية اكثر استقرارا مف تجربة 
الصحؼ الخاصة مف حيث المشاكؿ المالية او االنتشار نتيجة لطبيعتيا اال انو مف المبلحظ انو لـ 

ىذه االذاعات تعتمد عمى بث يتـ الترخيص حتى اآلف اال لبلذاعات االعبلنية و الترفييية فجميع 
االغاني و البرام  الترفييية وال تقدـ اي منيا نشرة اخبار او برام  سياسية وال تقترب حتى مف 

 .القضايا االقتصادية او الخدمية
 اإلذاعات الخاصة في سوريا

إذاعة تجارية خاصة سبعة تبث اليوـ وثبلث بانتظاراستكماؿ التجييزات  13تـ الترخيص لػ 
 .راءات وثبلث بصدد العمؿاإلج

ا
 لرقـ

 اسـ اإلذاعة

 FMالمدينة  1

 العربية 2
 أربيسؾ 3
 سوريا الغد 4
 ميمودي 5
 FMالفرح  6

 روتانا ستايؿ  7

 
 

 القنوات التمفزيونية الخاصة في سوريا
ىي التجربة االعبلمية االحدث في سوريا مف جية ولوج القطاع الخاص فييا واف يكف تخبط 

السورية فييا يبدو جميا فمـ تضع الحكومة السورية حتى يومنا ىذا اي قانوف ينظـ عمؿ  الحكومة
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االعبلـ المرئي وبنفس الوقت سمحت بانشاء قنوات فضائية خاصة في المنطقة االعبلمية الحرة حتى 
 انيا سمحت الحداىا البث مف داخؿ دمشؽ و باالعتماد عمى معدات التمفزيوف السوري وكوادره لفترة
اال انيا ما لبثت اف اوقفت ذلؾ ثـ فتحت باب الترخيص في المنطقة االعبلمية الحرة وسمحت لقناة 
الشاـ مف بناء استديوىات وادخاؿ معدات خارج المنطقة الحرة وبدأت فعبل في البث التجريبي اال انيا 

 .عادت و اوقفتيا بحجة اف االستديو خارج المنطقة الحرة 
ا
 لرقـ

ب صاح اسـ القناة
 اإلمتياز

 الحالة

 أوقفت بقرار شفيي اكـر الجندي قناة الشاـ 1
 قيد التجييز لمبث محمد حمشو قناة دنيا 2
 
 

 

 االعالم السوري الكردي  
تعاني الصحافة الكردية في سوريا باالضافة الى جممة المشاكؿ التي تعاني منيا الصحافة 

العتراؼ فحتى يومنا ىذا التزاؿ الحكومة السورية مف مشكمة اساسية تكمف في االنكار وعدـ ا
السورية ترفض النشر بالمغة الكردية مف حيث المبدأ بغض النظر عف الوسيمة او الموضوع في حيف 
اف النشر بالمغات االجنبية مثؿ االنكميزية او الفرنسية مسموح و حتى ادخاؿ مطبوعة او كتاب بالمغة 

ة السورية بشكؿ اساسي كصحافة حزبية تابعة لبلحزاب وقد ظيرت الصحافة الكردي. الكردية محظور
السياسية الكردية المحظورة حتى الثقافية منيا وىذا ما فرض عمييا طبيعة خاصة مف حيث المواضيع 
و الطرح فيي اما نشرات حزبية او صحؼ ثقافية تعنى بشكؿ خاص بنشر الثقافة الكردية 

ىي ماتزاؿ تعمؿ بشكؿ سري منذ نشأتيا حتى والخصوصية الكردية ولـ تتحوؿ الى صحؼ عامة و 
يومنا ىذا و بأدوات تقنية بسيطة حتى انيا اوؿ ما بدأت كانت تنسخ بخط اليد وكانت الصحيفة 

كثيرا , الواحدة تدور عمى مجموعة كبيرة مف االشخاص بظروؼ اقؿ ما يقاؿ عنيا انيا قاسية لمغاية
ت األكراد وىي جريدة ناطقة باسـ أوؿ حزب ما قادت الى االعتقاؿ وىذه كانت حاؿ جريدة صو 

و اليوـ تشيد . وىو الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 1957كردي تأسس في سوريا عاـ 
نتيجة الزدياد االحزاب الكردية لكثرة االنشقاقات في _ الصحافة الكردية ازديادا واضحا سواء الحزبية

ومف المبلحظ اف القسـ االكبر منيا . او حتى الثقافية منيا_ ديدةصفوفيا او بسبب نشؤ احزاب ج
يصدر بالمغة العربية ويعاني مف ضعؼ الكوادر المتخصصة ومف عدـ انتظاـ االصدار بسبب 
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المشاكؿ المالية و االمنية مع العمـ اف بعضيا بدأ يأخذ شكؿ الصحافة المينية عمى االقؿ مف حيث 
ئط االعبلـ المتعددة و سيولة استخداميا في ىذه الزيادة كما ساىـ في وقد ساىـ انتشار وسا. الشكؿ

 .سيولة ايصاؿ ىذه الصحافة الى شريحة اوسع 
 

 الصحافة الحزبية الكردية 
ا
 لرقـ

االسـ 
 الكردي

االسـ  تواترىا نوعيا
 العربي

صاحب 
 االمتياز

الوردة  مستمر مجمة ثقافية سوركؿ 1
 الحمراء

حزب العماؿ 
 PKK الكردستاني

حزب العماؿ  آذار مستمر مجمة فكرية آذار 2
 PKKالكردستاني 

جريدة  أزادي 3
 سياسية

حزب أزادي  الحرية مستمرة
 الكردي في سوريا

تيار  4
 المستقبؿ الكردي

جريدة 
 سياسية

تيار المستقبؿ  تيار مستمرة
 الكردي

مجمة  كيزار 5
 اإلطفاؿ

نوع مف  مستمرة
 ودور ال

/ الوكي ىاجي
 ؤدميدي داو 

جريدة  الوفاؽ 6
 سياسية

الوفاؽ  الوفاؽ مستمرة
الديمقراطي الكردي 

 في سوريا
صحيفة  الديمقراطي 7

 سياسية
نصؼ 

شيرية 
 مستمرة

الحزب  الديمقراطي
الديمقراطي التقدمي 
الكردي في سوريا 

 (التحالؼ)
صحيفة  الوحدة 8

 سياسية
حزب الوحدة  الوحدة مستمرة

الديمقراطي الكردي 
 في سوريا
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صوت  9
 األكراد

صحيفة 
 سياسية

صوت  مستمرة
 األكراد

الحزب 
الديمقراطي الكردي 

 (الجبية)في سوريا 
1

0 
اتحاد 

 الشعب
صحيفة 

 سياسية
اتحاد  مستمرة

 الشعب
اتحاد الشعب 

 الكردي في سوريا
1

1 
صوت 

 األكراد
صحيفة 

 سياسية
صوت  مستمرة

 األكراد
الحزب 

الديمقراطي الكردي 
 (التحالؼ)في سوريا 

1

2 
طريؽ 

 الشعب
صحيفة 

 سياسية
طريؽ  مستمرة

 الشعب
الحزب اليساري 
الكردي في سوريا 

 (الجبية)
1

3 
طريؽ 

 الشعب
صحيفة 

 سياسية
طريؽ  مستمرة

 الشعب
الحزب اليساري 
الكردي في سوريا 

 (التحالؼ)
1

4 
حزب يكيتي  الوحدة مستمرة نشرة يكيتي

 الكردي في سوريا
1

5 
صحيفة  الديمقراطي

 سياسية
الحزب  الديمقراطي مرةمست

الديمقراطي التقدمي 
الكردي في سوريا 

 (الجبية)
1

6 
صحيفة  التحالؼ

 سياسية
التحالؼ  التحالؼ مستمرة

الديمقراطي الكردي 
 في سوريا

1

7 
صحيفة  الجبية

 سياسية
الجبية  الجبية مستمرة

الديمقراطي الكردية 
 في سوريا

1

8 
  أجراس مستمرةفصمية ثقافية  أجراس
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 سياسية فكرية
1

9 
قضايا 

 وحوارات
فصمية 

 سياسية
قضايا  مستمرة

 وحوارات
 

2

0 
المثقؼ 

 التقدمي
دورية فكرية 

 سياسية
مستمرة 

بشكؿ 
 متقطع

المثقؼ 
 التقدمي

 

2

1 
  الحوار مستمرة فصمية ثقافية الحوار

2

2 
طريؽ 

 اليسار
فصمية فكري 

 سياسية
طريؽ  مستمرة

 اليسار
 

2

3 
   مستمرة دورية فكرية ىموست

2

4 
مجمة ثقافية  كمستاف

 فمكمورية
وردة  مستمرة

 الحديقة
 جكر خويف

2

5 
صحيفة أدبية  كبلويز

 ثقافية فمكمورية
اشعة  

 الشمس
الحزب 

الديمقراطي الكردي 
 (البارتي)في سوريا 

2

6 
صحيفة أدبية  كبلويز

 ثقافية
اشعة  مستمرة

 الشمس
الحزب 

الديمقراطي الكردي 
 في سوريا

2

7 
ة صحيفة أدب كبلويز

 ثقافية
اتحدت 
مع كبلويز 
 حزب العمؿ

اشعة 
 الشمس

الحزب 
الديمقراطي الكردي 

( البارتي)في سوريا 
 المنشؽ

2

8 
صحيفة  ستير

 ثقافية فمكمورية
روز أوسي  النجمة مستمرة

 زاغروس حاجو
2

9 
 محمود صبري ىادئ مستمرة  خناؼ

3

0 
 أحمد عجة يـو مستمرة  روج
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3

1 
شيرية ثقافية  جيف

دية بالمغة الكر 
 والعربية

منظمة الحزب  متجدد مستمرة
الديمقراطي الكردي 

( البارتي)في سوريا 
 جناح التحالؼ

3

2 
االتحاد الشعبي  صوت   دنؾ

 الكردي في سوريا
3

3 
حزب الوحدة  يـو جديد مستمرة  نوروز

منظمة جبؿ _يكيتي 
 _الكرد

3

4 
صحيفة  روجدا

 ثقافية أدبية
 PKK اليـو اآلتي مستمرة

3

5 
شيرية  غبربان

اجتماعية ثقافية 
 عامة

منظمة وفاؽ   مستمرة
 الشباب الكردي

 

 

 
 

 الصحؼ الكردية المستقمة المكتوبة بالمغة الكردية 
صحيفة  كردستاف 1

 سياسية
مقداد مدحت  كردستاف مستمرة

 بدرخاف

مجمة فكرية  سورمي 2
 أدبية

شجرة  مستمرة
موجودة في 
 كردستاف العراؽ

مكتبة جارجارا 
الكردية في  لمثقافة
 سوريا

جريدة  3
 كردستاف

  كردستاف  جريدة

صحيفة  أسو 4
 ثقافية

سيامند إبراىيـ   مستمرة
كوفي عبد اليبلـ 
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 داري
مجموعة مف  القمب مستمرة جريدة دالؼ 5

كوما )المثقفيف 
 (رونيز

صحيفة  ىيفي 6
 طبلبية

متقطع
 ة

 بيزاد رسوؿ االمؿ

صحيفة  زه في 7
ثقافية بالمغة 

 البلتينيةالكردية 

االرض  مستمرة
 الخصبة

أرشيؼ أوسكاف 
ومحمد عيسى 
أوستاف وميداسو 

 آزيزي
 
 

 اعالم االنترنت
لعبت عالمية تكنولوجيا االتصاالت دورا حاسما في تعظيـ دور االعبلـ و تنويع وظائفو في 

ية االحداث المجتمعات ، فقد شيد االعبلـ نقمة نوعية مف الوظيفة الكبلسيكية في نقؿ االخبار و تغط
، الى المساىمة في إعادة انتاج الموروث الثقافي لممجتمعات و المساىمة في تشكيؿ الرأي العاـ ، 
وصوال الى مفيـو االعبلـ التنموي مف خبلؿ الشراكة بيف االعبلـ و التنمية في نشر و تجذير مفاىيـ 

االنتشار التي حققتيا وسائط  زاد في اىمية ىذا الدور سيولة وسرعة. وقيـ انسانية حضارية عالمية 
مميوف مستخدـ بينما لـ يحت   50سنة لموصوؿ الى  38االعبلـ المتعددة فقد استغرؽ الراديو 

    .سنوات لموصوؿ الى نفس العدد مف المستخدميف  4االنترنت الكثر مف 
          

 :بدايات اإلنترنت في سوريا 
لـ يكف يسمح لممواطنيف السورييف  1999دخمت اإلنترنت متأخرة إلى سوريا، وحتى عاـ 

باالشتراؾ باإلنترنت، وفي أقدـ تقرير مستقؿ عف اإلنترنت في سوريا قالت منظمة ىيوماف رايتس 
 :ووتش
ال تزاؿ سوريا ىي البمد الوحيد المتصؿ بشبكة اإلنترنت في المنطقة الذي لـ يسمح لمواطنيو "

أصدرتو بعض الدوائر الرسمية مف تصريحات تعدد مزايا بعد بدخوؿ الشبكة محميًا، وذلؾ بالرغـ مما 
وىذا األسموب المتأني الذي تنتيجو الحكومة ينسجـ مع جيودىا الرامية لكبح كافة أشكاؿ . اإلنترنت
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غير أف بعض مؤسسات الدولة ليا اتصاؿ . التعبير التي تنطوي عمى انتقاٍد ألسموب الحكـ في الببلد
قاؿ إف ثمة في سوريا بضعة آالؼ مف أجيزة المودـ التي تسمح لمف ، وي1997باإلنترنت منذ عاـ 

 i"يتيسر لو استخداميا بالتسجيؿ لدى الشركات التي تقدـ خدمة اإلنترنت في لبناف وغيرىا
 iiوفي ذلؾ العاـ كتب عمرو سالـ، وزير االتصاالت الحالي، في مجمة ميدؿ إيست إنسايت

اعتماد التقنيات الحديثة، ووجو فييا اقتراحا لمرئيس الراحؿ دراسة عف استراتيجية سوريا الحذرة في 
حافظ األسد بضماف أف ال تعرض أية تقنيات جديدة يتـ إدخاليا إلى الببلد استقبلؿ وأمف سوريا 

ولذلؾ، يمكف القوؿ أنو منذ بدايات عصر اإلنترنت في سوريا، كانت محكومة باستراتيجية . لمخطر
 GPSوناتيا الرئيسية، مثميا مثؿ جميع التقنيات األخرى كالفاكس واؿ يشكؿ الياجس األمني أحد مك

 .والياتؼ الجواؿ
نشرت الدكتورة حسناء سخيطة بحثا عف تاريخ اإلنترنت وخططيا في سوريا،  2000وفي عاـ 

. وفي ىذا البحث يتضح تأثير الياجس األمني منذ المشروع التجريبي الستخداـ اإلنترنت في سوريا
مف قبؿ مؤسسة االتصاالت والجمعية المعموماتية، وبتعاوف عممي  1996المشروع عاـ اطمؽ ىذا 

كانوف  29واستشاري مف المعيد العالي لمعمـو التطبيقية والتكنولوجيا، وأقرتو رئاسة مجمس الوزراء في 
اتو قدـ المشروع التجريبي خدم. 1997تشريف الثاني عاـ  17األوؿ مف نفس العاـ، ثـ بدأ العمؿ في 

مشتركا كحد أقصى في البداية، وكانوا جميعا مف الييئات الحكومية أو شبو الحكومية في  150لػ 
 .iiiسوريا

تكوف المشروع التجريبي مف مخدـ يخزف عناويف المشتركيف وبريدىـ االلكتروني، وموجو متصؿ 
ع عشريف كيموبت في الثانية،  ومف الداخؿ م 64مف الخارج مع مزود خدمة عالمي بعرض حزمة 

 .ivجياز مودـ، ومخدـ مخصص لمراقبة الشبكة وحجب المواقع غير المرغوبة
تدريب الكوادر التقنية عمى مراقبة واكتشاؼ وحجب "ومف أىداؼ ىذا المشروع التجريبي المعمنة 

 ".وضع القواعد الناظمة الستثمار اإلنترنت عمى نطاؽ واسع"، إضافة إلى "المواقع غير المرغوبة
مزود اإلنترنت في مؤسسة االتصاالت بناء عمى الخبرات المتشكمة مف المشروع تـ تصميـ 

التجريبي، ولذلؾ فقد احتوى عمى جداري نار أمنييف، ومخدـ مخصص لمراقبة الشبكة، إضافة إلى 
مكونات المشروع األساسية ومخدـ إدارة الشبكة، واستخدمت ىذه التجييزات لمراقبة وصمة إنترنت بمغ 

، ثـ تـ توسيعيا عمى عدة مراحؿ 1999يموبت في الثانية عند إطبلؽ المشروع عاـ ك 64عرضيا 
ميغابت في الثانية  2كيموبت في الثانية، وأضيفت إلييا وصمة أخرى بعرض  512حتى وصمت إلى 

 .، واستمر توسيعيا الحقا2000عاـ 
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ة لممعموماتية نجح رجؿ أعماؿ سوري بعقد صفقة مع الجمعية العممية السوري 2001وفي عاـ 
 2006لتشغيؿ مزود خدمة خاص بالجمعية يحمؿ اسميا لمدة خمس سنوات، وتـ تجديد االتفاؽ عاـ 

 ".األولى"مع تغيير اسـ مزود الخدمة إلى 
تطورا ممحوظا في خدمات الوصوؿ لئلنترنت في سوريا، ففي ىذا العاـ بدأ  2005وشيد عاـ 

آخر تابع لمؤسسة االتصاالت ىو تراسؿ، وأضيؼ  تشغيؿ مزود خدمة جديد ىو آية، ومزود خدمة
السوؽ السورية  Best-Italia، كما دخمت شركة CECإلييما الحقا مزود خدمة خاص جديد ىو 

لتقديـ خدمة الوصوؿ إلى اإلنترنت عبر القمر الصناعي، ولحؽ بيا مزود خدمة الجمعية المعموماتية 
 .السورية لتقديـ نفس الخدمة بسعر منافس

كما بدأت شركتا الخميوي أريبا وسيرياتيؿ تقديـ  CECانطمؽ مزود شركة   2006ذا العاـ وفي ى
 .خدمات اإلنترنت عبر الياتؼ الجواؿ لمعموـ

واآلف نشاىد في األسواؽ إعبلنات لمزود خدمة جديد ىو إلكـ التابع لشركة سيرياتؾ، ويقاؿ أف 
حمولة تخطط إلنشاء مزودات خدمة إنترنت عدة شركات سورية بينيا شركة سيرياتيؿ لبلتصاالت الم

 .2007خاصة بيا خبلؿ العاـ 
 :الوصول لإلنترنت في سوريا 

 الوض  الحالي
كاف عمى المواطف السوري الذي يرغب بالوصوؿ إلى اإلنترنت أف يتقدـ بطمب  2005قبؿ عاـ 

ويتو ثـ ينتظر رسمي إلى أحد مزودي الخدمة العامميف في سوريا، وعميو أف يرفؽ بطمبو صورة لي
الجواب عمى طمبو، وفي بعض األحياف كاف المواطف ينتظر أشيرا ليحصؿ عمى االشتراؾ، فمؤسسة 
االتصاالت اعتادت وضع خدمة االشتراؾ باإلنترنت تحت التقنيف ألوقات طويمة خبلؿ األعواـ 

 .يخضع لمتقنيف لدى المؤسسة حتى اآلف ADSLالماضية، ومازاؿ االشتراؾ المستمر 
( CECأية و)ا حاليا، فيستطيع أي مواطف شراء بطاقات اشتراؾ ىاتفي لمزودي خدمة آخريف أم

 Leasedأو  ADSLمثبل )وتفعيؿ اشتراكو بدوف أية أسئمة، في حيف مازاؿ اشتراؾ االنترنت السريع 

Line ) محصورا بطمب لدى مؤسسة االتصاالت السورية التي تحتكر كؿ الخدمات الياتفية في
 .الببلد

 البنية التحتية
ال توجد وثائؽ منشورة عف البنية التحتية الحقيقية لئلنترنت في سوريا، ولكف خبلؿ العمؿ مع 
. بعض مزودي الخدمة في سوريا استطعنا تكويف فكرة بسيطة عف البنية التحتية لئلنترنت في سوريا
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ة، وىي معرضة ىذه الفقرة تعتمد عمى المبلحظات الشخصية وليس عمى معمومات موثقة ومؤكد
 .لمتغير باستمرار

 :في سوريا حاليا أربع وصبلت مع الشبكة العالمية عمى األقؿ وىي
 تمت . 1999أقدـ وصمة وتعمؿ منذ عاـ : وصمة مزود خدمة مؤسسة االتصاالت

في  ADSLترقية الوصمة عدة مرات وانخفض أداؤىا كثيرا عند تفعيؿ االشتراؾ المستمر 
بعضا مف أدائيا عند السماح لمزودي الخدمة المحمييف بتزويد  ولكنيا استعادت 2004عاـ 

، ثـ مع إطبلؽ شبكة تراسؿ التابعة لممؤسسة في النصؼ الثاني 2005اشتراكات لمعمـو عاـ 
، فميذه األسباب تحوؿ العديد مف المشتركيف عف الوصمة القديمة لممؤسسة إلى 2005عاـ 

لحزمة وصارت قادرة عمى تقديـ أداء الخيارات األخرى، فانخفض الضغط عمى عرض ا
 .أفضؿ

  وصمة مزود خدمة الجمعية المعموماتية السورية( األولىSCS :) تممؾ األولى وصمة
مستقمة عف وصمة الجمعية مع اإلنترنت، ونعتقد أنيا أفضؿ الوصبلت في سوريا مف ناحية 

وىي أيضا األغمى . عرض الحزمة، ومف ناحية االستقرار، كما تتميز بأنيا تحوي دارة داعمة
 :ونعتقد أنيا تتشكؿ مف دارتيف أساسيتيف. في السوؽ السورية حاليا

o  دارة مؤجرة مع مؤسسة االتصاالت تستخدميا لمحمؿ األساسي ولكنيا غير
متصمة مع مزود خدمة مؤسسة االتصاالت، بؿ مع مزودي خدمة آخريف خارج 

 .سوريا

o ؿ إلييا عند انقطاع الدارة دارة داعمة عبر القمر الصناعي يتـ نقؿ الحم
 .األساسية ألي سبب

  وصمة شبكةPDN : أطمقت شبكةPDN  وبدأ مزود آية استخداميا في  2005عاـ
تستخدـ ىذه الشبكة مف قبؿ مزودي الخدمة . وقت مبكر حتى قبؿ إطبلؽ خدماتيا رسميا

مستمرة إضافة إلى مزود تراسؿ الذي تديره المؤسسة نفسيا ويقدـ اشتراكات  CECآية و
ADSL عمى ىذه الشبكة. 

 في سوريا عدة شركات تقدـ اشتراكات انترنت معتمدة : وصبلت اإلنترنت الفضائية
، وتعتمد في اإلرساؿ "استقباؿ فقط"عمى القمر الصناعي، أغمب ىذه االشتراكات مف نوع 

ولذلؾ فيي ليست وصبلت إنترنت  SCSعمى وصمة مؤسسة االتصاالت أو وصمة األولى 
 .ةحقيقي
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 االشتراك باإلنترنت في سوريا
المشكمة األساسية أماـ االشتراؾ باإلنترنت في سوريا ىي الحصوؿ عمى خط ىاتفي، فجميع 

في بعض األحياف . أنواع االشتراؾ المتاحة حاليا، بما فييا االشتراؾ الفضائي، تحتاج إلى خط ىاتفي
كوف الحصوؿ عمى خط ىاتفي يمكف الحصوؿ عمى خط ىاتفي ببساطة، ولكف في أحياف أخرى ي

 .متعذرا تماما
تتعمؽ إمكانية الحصوؿ عمى خط ىاتفي بسياسة مؤسسة االتصاالت السورية، وىي الشركة 
الوحيدة التي تحتكر تقديـ ىذه الخدمة، ففي بعض المناطؽ تخضع االشتراكات الجديدة لمتقنيف، وال 

تحت  المؤسسة اف . مؤسسة شخصيايسمح بتركيب أي خط ىاتفي بدوف موافقة المدير العاـ لم
إمكانياتيا شبكتيا الحالية ال تسمح بتمبية الطمب المتزايد عمى الخطوط الياتفية، وتعد بتوسيع الشبكة 
دائما، ولكف لؤلسؼ ال يوجد تحسف ممموس عمى واقع االشتراكات الياتفية في العديد مف المناطؽ 

 .ة سكانية عاليةالسورية، خصوصا في مراكز المدف التي تحوي كثاف
وحتى عند وجود خط ىاتفي، قد يكوف مف المتعذر الحصوؿ عمى خدمة إنترنت سريعة مف نمط 

ISDN  أوADSL  ألف ىذه الخدمات تحتاج تجييزات تقوؿ المؤسسة أنيا غير متوفرة في
مقاسميا، أو أف توفرىا محدود وتخضع لمتقنيف، وفي ىذه الحالة ال يمكف الحصوؿ عمى الخدمة 

 .وف موافقة المدير العاـ لممؤسسةبد
 نوعية الخدمة

وحتى عند الحصوؿ عمى خط ىاتفي واشتراؾ باإلنترنت، فإف نوعية خدمة اإلنترنت التي تقدـ 
ال تعتبر كافية في العديد مف الحاالت، فبل يوجد أي مزود خدمة يقدـ اتفاقية لمستوى الخدمة 

Service Level Agreementستخدمي اإلنترنت السورييف مف انقطاعات ، ويعاني العديد مف م
 .متكررة قد تكوف طويمة في كؿ أنواع اشتراكات اإلنترنت لدى جميع مزودي الخدمة

قد تكوف االنقطاعات ناتجة عف الشبكة الياتفية، أو عف البنية التحتية لمزود الخدمة، أو عف 
قوؿ أف مزود خدمة مؤسسة وصمة مزود الخدمة مع اإلنترنت، ومف خبرتي الشخصية أستطيع أف أ

 .االتصاالت ىو أقؿ مزودي الخدمة في سوريا استقرارا، واكثرىـ تعرضا لبلنقطاع
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إضافة إلى االنقطاع المتكرر، يرى أحد الخبراء أف شبكة مزود خدمة مؤسسة االتصاالت تعتمد 

واقع المحددة تقوـ عمى حصر تبادؿ البيانات مع مجموعة مف الم QoSتقنية متقدمة لتوزيع الحمؿ 
مما يجعؿ الوصوؿ إلى المواقع المحددة بطيئا لمغاية، ومتعذرا . ضمف عرض حزمة صغير جدا

 MSNو  Yahooويعتقد ىذا الخبير أف أجزاء مف مواقع . عمميا، مع أف ىذه المواقع غير محجوبة
 .تخضع ليذه السياسة

حصموف عمييا غير كاممة، ففي كما يعاني مشتركو االنترنت في سوريا أف خدمة اإلنترنت التي ي
 . كثير مف األحياف يتـ حجب العديد مف خدمات اإلنترنت، ويتـ حجب العديد مف المواقع

وبالمقارنة مع خدمة اإلنترنت المعيارية، والتي تفترض الولوج إلى شبكة اإلنترنت بدوف أية قيود، 
بشكؿ عاـ، وقد تكوف متوفرة لقمة  خدمة اإلنترنت المعيارية غير متوفرة في سوريايمكف اعتبار أف 

 .قميمة مف الجيات وفؽ استثناءات وموافقات حكومية
 أنواع االشتراك

 االشتراك الهاتفي 

االشتراؾ الياتفي باإلنترنت متاح لمجميع بدوف أسئمة لدى جميع مزودي الخدمة باستثناء مزود 
، ويطمب تقديـ ثبوتيات 1999 مؤسسة االتصاالت الذي ما زاؿ يتمسؾ بنفس نظامو الذي أطمقو عاـ

أو قرص  CECويستطيع أي مواطف شراء بطاقة اشتراؾ لمزودي آية و. قبؿ استبلـ طمب االشتراؾ
مف منافذ توزيع متعددة في سوريا بدوف أية أسئمة، ويتـ تفعيؿ  SCSمضغوط الشتراؾ األولى 

 .الحساب فورا بمجرد اتباع التعميمات عمى البطاقة أو القرص
داء االشتراؾ بسرعة الخط الياتفي وجودة االتصاؿ، ولكف الحظت أنو في أحياف متعددة يتعمؽ أ

يتـ تأسيس االتصاؿ الياتفي ولكف ال يعمؿ مزود الخدمة، وفي ىذه الحالة يتحمؿ المشترؾ كمفة 
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وبسبب عدـ وجود . االتصاؿ الياتفي وكمفة اتصاؿ اإلنترنت بدوف أف يتمكف مف االستفادة منو
 .دة الخدمة، فإف المواطف السوري يدفع في الغالب ثمف خدمة ال يحصؿ عميياضماف لجو 

 االشتراك المستمر
  اشتراؾADSL : عمى  2004بدأت مؤسسة االتصاالت تقديـ ىذا االشتراؾ عاـ

بدأ التقنيف  2005الجديدة، ومع نياية عاـ  PDNعمى شبكة  2005شبكتيا القديمة، وعاـ 
وحاليا ال . ADSLمب اليائؿ وحاجة سوريا الماسة الشتراكات عمى ىذا االشتراؾ بسبب الط
في أي مقسـ في سوريا بدوف موافقة استثنائية مف  ADSLيمكف الحصوؿ عمى اشتراؾ 

غير متاحة ألي  ADSLولذلؾ يمكف القوؿ أف اشتراكات . المدير العاـ لمؤسسة االتصاالت
 .مشترؾ جديد في سوريا

 الحصوؿ عمى دارات مؤجرة مف قبؿ مؤسسة يمكف : اشتراؾ الدارة المؤجرة
االتصاالت السورية عمى الشبكة القديمة، ولكف ال يمكف الحصوؿ عمى اشتراكات دارات 

ولذلؾ . إال بموجب استثناء مف مدير مؤسسة االتصاالت PDNمؤجرة عمى الشبكة الجديدة 
شغيميا، وال الجديدة قد استنفذت تماما بعد ستة أشير مف ت PDNيمكف القوؿ أف شبكة 

  .يمكف لممشتركيف الجدد الحصوؿ عمى أي اشتراؾ جديد عمييا بالطرؽ العادية
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 االشتراك الجوال

عمى  GPRSخدمة ( سيرياتيؿ وأريبا)أطمؽ مزودا االتصاالت الخموية المحمياف  2005في عاـ 
ىذه الخدمة مقابؿ كمفة تعتبر غالية جدا قياسا الشبكة الخميوية، ويمكف الوصوؿ إلى اإلنترنت عبر 

 .إلى دخؿ المواطف
 . لـ أتمكف مف اختبار وصمة اإلنترنت عمى االشتراؾ الجواؿ عمى كمتي الشبكتيف

 االشتراك الفضائي
يمنع القانوف السوري الحصوؿ عمى اشتراؾ انترنت فضائي باالتجاىيف إرساؿ واستقباؿ، ويسمح 

لحصوؿ عمى اشتراؾ باتجاه االستقباؿ فقط، في حيف يجب أف تمر جميع لممشتركيف العادييف با
البيانات المرسمة مف سوريا عبر مزودي الخدمة المحمييف، والذيف ترتبط جميع وصبلتيـ مع اإلنترنت 

 .SCSعبر بوابات مؤسسة االتصاالت، باستثناء وصمة األولى 

حسمث ٍْر فحس  بخدٍةىقد اش  

ADSL 

ٗجدفع شسمحٜ سحة آالف ىٞس  س٘زٝة شٖسٝة 256بسسعة          

عيٚ أبعد جقدٝس مسسعة  100أٗ  50ٍقةبو ٕرٓ اىخدٍة ٗىنِ دحٚ ٕرٓ اىيذظة ال أدصو س٘ٙ عيٚ  

ٗأدٞةّة مثٞس  جقف اىخدٍة سةعةت  ُٗ سةبق إّراز ّٗقً٘ بةالجصةه بةىَؤسسة ٗبةىَْٖدسِٞ 

:ٗسأعطٞنٌ فنس  عِ األج٘بةاىَخحصِٞ   

  أزج٘ أُ ال جؤاخرّة فقد ضسب أدد اىذٞحةُ اىنبةز برٝئ اىنبو اىض٘ئٜ فٜ اىبذس اىَح٘سظ

جسٙ ٕو ْٕةك دٞحةُ فٜ اىبذس ) ٍَة سبب ٍشةمو اّقطعث عيٚ أثسٕة اىخدٍة؟؟؟ 

 (ال أ زٛ؟..اىَح٘سظ

 قضةء )ٝعْٜ ..) ..إُ ْٕةك عطو فٜ عقد  اإلسنْدزٝة ٕٗرا األٍس خةزج عِ إزا جْة

 .(ٗسن٘ت ٗ ال جعحسض عيٚ دنٌ زب اىعةىَِٞ( ٗقدز

  اىَسأىة ٍسأىة أٝةً ٗٝع٘  ( ..ىيعالج)ٗاضطسزّة إلزسةىٔ إىٚ م٘زٝة ( اىساٗجس)ىقد جعطو

ٝعْٜ اّحظس اىفسج ٗٗقف شغيل اٝٔ ش٘ زح ٝصٞس ، ٝعْٜ مةُ ..)مو شئ مَة مةُ

 (.بطةطة أدسْيل زٗج بٞع..ضسٗزٛ جفحخ شسمة اّحسّث شبٖة اىبطةطة 

  ّٚذِ اُٟ ٍ٘ج٘ ُٗ عيٚ سٞسفس ٗادد ٍع اىَشحسمِٞ اىعة ِٝٞ ّٗفنس فٜ أُ ّنُ٘ عي

عْدٍة سْصبخ ( زقٌ ٕةئو؟؟)ٍشحسك  300سٞسفس ٍْفصو ألُ عد  اىَشحسمِٞ أصبخ 

ٝةسالً أخٞسا جفحق ذِٕ أددٌٕ بٖرٓ اىفنس  ...) عيٚ اىسٞسفس اىجدٝد اىخدٍة سحنُ٘ زائعة

 (ٗكٍبس..اىعبقسٝة
ٕرٓ ٕٜ أج٘بحٌٖ ٗأمحب اُٟ ٗاىخدٍة ٍح٘قفة ٗىرىل عدت ىالجصةه اىعة ٛ ٗمَة ٝق٘ىُ٘ ٍِٞ فةت 

......................... ٛ اسو اه( أٛ)إٔال بةىداٝو آب ٗٗ اعة ىو..قدَٝٔ ٍةت   
ٍذَد ّعٌٞ اىجةبٜ، ٍدٝس شسمة سٞسٝةّ٘بيز.    

7/11/2004  
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الفضائي اشتراكا باالتجاىيف يسمح  ورغـ المنع القانوني، يقدـ بعض مزودي خدمة اإلنترنت
تقديـ . بإرساؿ المعمومات مباشرة إلى القمر الصناعي بدوف المرور عبر مؤسسة االتصاالت السورية

 .ىذا االشتراؾ محصور بمف يستطيع الحصوؿ عمى ترخيص قانوني وموافقة أمنية لتركيب الخدمة
ر الصناعي باتجاه االستقباؿ فقط اشتراؾ انترنت معتمدا عمى القم Best-Italiaتقدـ شركة 

إلرساؿ البيانات، ىذا التصميـ لمشبكة يجعميا محكومة  PDNوتعتمد عمى وصمة مرتبطة مع شبكة 
 .بوصمة مؤسسة االتصاالت، وتحت سيطرتيا

خدمة االشتراؾ الفضائي اعتمادا عمى  CECويقدـ مزودو الخدمة اآلخروف مثؿ األولى وآية و
التي تديرىا مؤسسة االتصاالت، ولذلؾ  PDNوصمتاف تعتمداف عمى شبكة وصبلتيـ الخاصة، وىما 

 . فيما أيضا تحت سيطرة المؤسسة
 مزودو الخدمة المحميون

هاتف  موق  االنترنت المزود
 االتصال

هاتف الدعم 
 التقني

  STE www.190.sy 199مزود 
www.tarassul.s مزود تراسؿ

y 
  

مزود األولى 
(SCS) 

www.scs-

net.org 

9955 9955 

 www.aya.sy 2324670 مزود آية
011 

011 9806 

 CEC www.cec.sy 011 9461 011 9461مزود 

-Bestمزود 

Italia 

www.bestitalia.

net 
2009 2009 

www.areeba.co شبكة أريبا

m.sy 
 مف الشبكة 111

www.syriatel.co شبكة سيرياتيؿ

m 
 مف الشبكة 111

 الخدمات المتاحة
h الشبكة

ttp 

h

ttps 

s

mtp 
p

op 

i

map 
f

tp 

c

vs 

p

2p 

V

PN 

 

STE ال ال ال ال ال ال القق  
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ق تراسؿ
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 يود

  ال

ق أية
 يود
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ن
 عـ

ن
 عـ

ق
 يود

  ال

CEC ق
 يود

ق
 يود

        

Best-Italia           
           أريبا

           سيرياتيؿ
 
 
 

 : مبلحظات
  2006نتائ  ىذه االختبارات كانت صحيحة حتى نياية شير تشريف الثاني 

  تقدـSTE  معReal IP  وSCS  إمكانية إرساؿSMTP  ،عبر مخدـ خاص بيما
 .بعيد SMTPاالتصاؿ بمخدـ ولكف ال يسمح ب

 الكمفة
 االشتراك الهاتفي

 .كمفة االتصاؿ الياتفي+ كمفة االشتراؾ باإلنترنت : تقسـ كمفة االشتراؾ الياتفي إلى قسميف 
 :vيقدـ موقع مزود خدمة مؤسسة االتصاالت الئحة بأسعار االتصاؿ الياتفي باإلنترنت
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قروش لكؿ  10تصاالت مباشرة وسعرىا حاليا ىو يتـ دفع كمفة االتصاؿ الياتفي إلى مؤسسة اال

 .أما سعر االشتراؾ باإلنترنت فيتعمؽ بمزود الخدمة المستخدـ. دقيقة اتصاؿ
قرشا لكؿ دقيقة، وتقسـ  40يبلحظ أف كمفة االتصاؿ باإلنترنت لدى مزود خدمة المؤسسة ىو 

 .قرشا كمفة اإلنترنت لكؿ دقيقة 30+ قرشا كمفة اتصاؿ  10إلى 
دوؿ التالي يوضح جدوال بأسعار الوصوؿ إلى اإلنترنت عبر مزودي الخدمة العامميف في الج

سوريا، وقد تـ إنشاء ىذا الجدوؿ اعتمادا عمى األسعار المعمنة عمى مواقع مزودي الخدمة المذكوريف 
 02/12/2006يوـ 

كمفة الساعة لالتصال  المزود
 الهاتفي

االشتراك الشهري المفتوح لالتصال 
 تفيالها

مؤسسة 
 االتصاالت

-  ليرة سورية 18

-  ليرة سورية SCS 20-25األولى 
 ليرة 1499 ليرة 25و  14.29بيف  آية

CEC  21.4و  14.29بيف 
 ليرة

 ليرة 1500

  تقدـ األولىSCS  خدمات اشتراؾ شيري محدود بأسعار أفضؿ مف سعر االشتراؾ
 .العادي
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 االشتراك المستمر
  كمفة اشتراؾADSL ليرة سورية شيريا  2400كيموبت في الثانية ىي  256 بسرعة

وترتفع الكمفة بزيادة عرض . ADSLلدى جميع مزودي الخدمة الذيف يقدموف اشتراؾ 
 .الحزمة التي يحصؿ عمييا المشترؾ

 تتعمؽ كمفة االشتراؾ بالمسافة التي يقطعيا الخط، : االشتراؾ المستمر بدارة مؤجرة
ويمكف الحصوؿ عمى الئحة باألسعار المعمنة مف . مشترؾوبعرض الحزمة الذي يحجزه ال

ولكف ىذه األسعار غير عممية، و في عدة حاالت كاف مف . موقع مؤسسة االتصاالت
الممكف بطرؽ غير شرعية أف يدفع المشترؾ اشتراؾ حزمة قميمة ثـ يحصؿ عمى حزمة 

 .كبيرة

 الرقابة عمى اإلنترنت
 الرقابة عمى البريد االلكتروني

مستخدمو اإلنترنت السوريوف يشكوف بوجود رقابة عمى البريد االلكتروني الصادر والوارد  كاف
 .إلى سوريا، وقد سبؽ وتـ اعتقاؿ ومحاكمة عدد مف السورييف بسبب إرساليـ رسائؿ بريد الكتروني

ا ال نعرؼ الطريقة التي تستخدميا السمطات لتنفيذ عممية الرقابة عمى البريد االلكتروني، ولكن
الحظنا بعض المبلحظات عمى الرسائؿ الواردة مف مخدـ البريد االلكتروني لمجمعية المعموماتية 

 .السورية
 حالة رسالة قديمة

Receive

d 

from outmail.scs-net.org 

(213.178.225.6) 
 

30 Jun 2006 

16:45:48 +0300 

Receive

d: 

from ([88.86.7.237])  

by outmail.scs-net.org 

(8.13.7/8.13.7)   

30 Jun 2006 

16:28:49 +0300 

Receive

d 

from outmail.scs-

net.org(213.178.225.6) by 

WSe3300P.scs-net.org  

30 Jun 2006 

11:33:07 +0300 

Receive

d 

from (88.86.7.237)  

by WSe3300P.scs-net.org  

30 Jun 2006 

11:27:54 +0300 

 
 حالة رسالة حديثة

Receiv from outmail.scs-net.org 22 Nov 2006 
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ed (213.178.225.6)  23:49:04 +0200 

Receiv

ed 

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 

Receiv

ed 

from outmail.scs-

net.org(213.178.225.6) 

by WSe3300P.scs-net.org 

22 Nov 2006 

19:02:29 +0200 

Receiv

ed 

from (88.86.17.11)  

by WSe3300P.scs-net.org 

22 Nov 2006 

17:01:54 +0200 

نبلحظ أف رسالة البريد االلكتروني تتنقؿ بيف أكثر مف مخدـ بريد الكتروني داخؿ شبكة الجمعية 
ترتيب آثار استقباؿ  ونبلحظ أيضا أف. ساعات 5-4المعموماتية، وتتأخر داخؿ ىذه الشبكة حوالي 

في ترويسة الرسالة ال يتوافؽ مع ترتيب الترتيب الزمني ليا، ويمكف أف ( Receivedالحقؿ )الرسائؿ 
إضافية كانت  Receivedنتوقع أف ىذه الرسالة تعرضت لمتبلعب والتشويو، وتـ حذؼ أسطر 

 .موجودة في ترويستيا
مى أف رسائؿ البريد االلكتروني التي تمر ال بد مف اإلقرار أف ىذه المبلحظات ليست دليبل ع

، ولكف بالمقابؿ، فيذه المبلحظات تشكؿ لممراقبةعبر مخدـ الجمعية المعموماتية السورية تتعرض 
دافعا لمتدقيؽ في سبب تصميـ خدمة البريد االلكتروني لدى مزود الخدمة ىذا بيذه الطريقة الشاذة، 

 .ة عبرهوعف سبب التبلعب بترويسة الرسائؿ الصادر 
وىنا أيضا البد مف اإلشارة إلى عدـ إمكانية التحقؽ مف وجود رقابة انتقائية عمى البريد 
االلكتروني، مثبل ال يمكف التحقؽ مف كوف البريد االلكتروني الذي يصدر مف عنواف معيف أو يصؿ 

 .الحجب يتعرض لمنسخ أو التدقيؽ أو السوريةإلى عنواف معيف عبر مخدمات البريد االلكتروني 
كما ال يمكف التحقؽ مف مصداقية مخدمات البريد االلكتروني السورية في الحفاظ عمى سرية 
الرسائؿ، فمثبل ال يمكف التحقؽ مف أف مخدـ البريد االلكتروني لدى مؤسسة االتصاالت ال يقـو 

 . بنسخ البريد الصادر والوارد وتخزينو بطريقة ما
السنوات الماضية ألفراد تعرضوا لبلعتقاؿ بسبب رسائميـ  اال انو قد تـ تسجيؿ عدة حاالت في

عف اف رسائمو البريدية كانت مطبوعة مف " عبد الرحمف الشاغوري " البريدية وتحدث أحد المعتقميف 
 . قبؿ الجيات التي اعتقمتو ومرتبة بحسب تاريخ اإلرساؿ والجيات المرسؿ إلييا الرسالة
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 إعاقة النشر االلكتروني
، فتصميـ جدار النار المعتمد FTPت اإلنترنت في سوريا تـ حجب خدمة النشر عبر منذ بدايا

كاف يمنع إرساؿ الممفات مف سوريا  2004لدى مزودي الخدمة الوحيديف في سوريا حتى نياية عاـ 
 .في حيف كاف يسمح باستبلـ الممفات عبر نفس البروتوكوؿ ftpعبر بروتوكوؿ نقؿ الممفات 
تأخير إطبلؽ المواقع السورية عمى اإلنترنت، فنشر  ftpرساؿ عبر سبب حجب خدمة اإل

لنقؿ الممفات، واقتصرت المواقع السورية عمى عدد قميؿ  ftpالمواقع يحتاج بشكؿ أساسي إلى خدمة 
 .مف المواقع الصغيرة

وتعرضت العامموف في النشر االلكتروني في سوريا إلى ضربة قوية عندما قامت مؤسسة 
 Realكما سنرى الحقا في ىذا التقرير، فقد كاف مستخدمو  Real IPرفع سعر خدمة االتصاالت ب

IP  لدى مزودSCS  ىـ الوحيديف في سوريا الذيف يحؽ ليـ نشر الممفات باستخداـ بروتوكوؿftp ،
توقؼ العديد منيـ عف نشر مواقع إنترنت جديدة بسبب ارتفاع كمفة  2005وبعد تشريف الثاني 

 .Real IP االشتراؾ بخدمة
متاحة لدى جميع مزودي  ftp خدمةوحاليا يمكف القوؿ أف ىذه المشكمة قد حمت، فقد أصبحت 

، مازالت العديد مف المواقع محجوبة، مما  الخدمة في سوريا حاليا، ولكف رغـ إتاحة الخدمة لمعمـو
 .يجعؿ الوصوؿ والنشر إلييا متعذرا كما سنرى في الفصؿ التالي

 رقابة عمى اإلنترنتالنموذج السوري لم
حاليا،  SCSااللكتروني لدى مزود األولى  بالبريدباستثناء الحالة الفريدة التي يمثميا التبلعب 

يمكننا أف نقوؿ أنو ال يوجد عمميا رقابة تقنية عمى اإلنترنت في سوريا، بالمقابؿ، فقد طورت سوريا 
 :نموذجا مخصصا لمرقابة يمكف أف نتممس لو المبلمح التالية

 حجب المواقع غير المرغوبة 

 السماح بنشر أي شيء مف سوريا 

 محاسبة مف ينشر موادا غير مرغوبة. 

ىذا النموذج مشابو لنموذج الرقابة عمى اإلعبلـ الخاص المطبوع، فرغـ السماح لمقطاع الخاص 
كومة بطباعة ما يريد دوف رقابة مسبقة، تتـ الرقابة بعد الطباعة وقبؿ التوزيع، وىكذا تقوـ الح

بمحاسبة المطبوعة عمى أي مواد تعتبرىا غير مناسبة وتمنع توزيعيا فتكمؼ المطبوعة خسارة 
إضافية، وقد تصؿ إلى إلغاء ترخيص المطبوعة كما حصؿ مع صحيفة المبكي السورية في شير 

 .التي ألغي ترخيصيا بسبب نشر ممؼ فساد لموظؼ رسمي في وظيفتو السابقة 2005آب عاـ 
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عدم وجود ، ورغـ 2005يبدو حرا اعتبارا مف بدايات عاـ  بشكؿالسماح بالنشر لذلؾ، رغـ 
عمى ما ينشر، فقد شيدت سوريا عدة حاالت اعتقاؿ أو محاكمة نتيجة النشر  مسبقة رقابة

االلكتروني، ولعؿ أبرز حالة ىي اعتقاؿ الكاتب محمد غانـ مؤسس ومدير موقع سوريوف في 
عبلمية نشرت عمى موقعو، والذي حوكـ أماـ محكمة عسكرية عمى خمفية مواد إ 31/03/2006

ثارة النعرات الطائفية والحط مف ىيبة الدولة، ثـ حكـ عميو بالسجف ستة  بتيمة تحقير رئيس الدولة وا 
 .أشير

 حجب مواق  اإلنترنت 
حجب كل "تـ تصميـ مزود خدمة اإلنترنت في مؤسسة االتصاالت باستخداـ سياسة واضحة 

، وطبؽ نفس التصميـ عمى مزود خدمة اإلنترنت في الجمعية "اح ببعض الخدماتشيا والسم
كاف مستخدمو اإلنترنت السورييف  2005و  1999وخبلؿ الفترة ما بيف . العممية السورية لممعموماتية

 .محروميف مف أغمب خدمات اإلنترنت
وشمؿ ذلؾ أغمب  Mailفمثبل، منذ بدايات اإلنترنت تـ حجب كؿ موقع يحوي في اسمو كممة 

و  Hot Mailالخدمات المشيورة التي تمكف مف الوصوؿ إلى  البريد االلكتروني عبر المتصفح مثؿ 
Yahoo! Mail  وغيرىا، إضافة إلى عدد كبير مف المواقع تتحدث عف تقنيات البريد االلكتروني

شاـ عاـ ولـ يفؾ الحجب عف ىذه الخدمات إال قبيؿ معرض . www.sendmail.orgمثؿ موقع 
وفي نفس الوقت تـ حجب خدمات إرساؿ واستقباؿ البريد االلكتروني بشكؿ مباشر عبر . 2003

ىذا الحجب جعؿ إرساؿ واستقباؿ البريد االلكتروني أمرا . مخدمات اإلنترنت الموجودة خارج سوريا
مومات عبر متعذرا في سوريا، وأسيـ في تأخير استخداـ المجتمع السوري ألبسط تقنيات تبادؿ المع

 .اإلنترنت
، ففي ىذا العاـ دخمت شبكة 2005استمرت سياسة الحجب ىذه قيد التطبيؽ حتى أواسط عاـ 

تراسؿ المعطيات التي أسستيا مؤسسة االتصاالت مرحمة التشغيؿ العممي، ولـ يتـ تصميـ ىذه 
قد تغيرت الشبكة تحت نفس القيود التي صممت عمى أساسيا الشبكة السابقة لممؤسسة، ولذلؾ ف

 ".السماح بكل شيا وحجب بعض الخدمات"سياسة الحجب إلى 
وطبقت نفس السياسة عمى مزودي الخدمة المعتمديف عمى ىذه الشبكة، وىما آية وتراسؿ، مما 
أجبر مزود خدمة الجمعية المعموماتية عمى تغيير سياستو لبلستمرار في المنافسة، وىكذا سمح في 

ات اإلنترنت لدي جميع مزودي الخدمة باستثناء مزود خدمة مؤسسة سوريا بالوصوؿ إلى أغمب خدم
 .االتصاالت القديـ
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 :حالة حجب المواق  عمى بعض مزودي الخدمة
ال تتوفر لدينا الئحة بالمواقع المحجوبة في سوريا، ويبدو أف ىذه البلئحة فائقة السرية تصدر 

إلى مزودي الخدمة المحمييف، وال يسمح  عف الجية التي تقرر حجب المواقع عمميا في سوريا، وتوزع
 .باالطبلع عمييا إال لعدد قميؿ مف األشخاص

ولدراسة نوعية المواقع المحجوبة قمنا بتنفيذ اختبار عمى عدد مف المواقع باستخداـ مزودي 
، ال نستطيع الخدمة المحمييف في سوريا، وحصمنا عمى الئحة بمجموعة مف المواقع المحجوبة

 .حة كاممة، ونوردىا ىنا كبلئحة أولية مرشحة لمتطويراعتبارىا الئ
 

S الموق 

CS 
S آية

TE 

www.blogspot.com مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.hotmail.com م
 فتوح

مفتو 
 ح

مح
 جوب

www.anonymization.net مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.surfola.com مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.arabtimes.com مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.pkk.org مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.khilafah.net 

 
مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

tahrir.org-ut-www.hizb مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.forum-shrc.org 

 

مح
 جوب

حجم
 وب

مح
 جوب

http://www.blogspot.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.anonymization.net/
http://www.surfola.com/
http://www.arabtimes.com/
http://www.pkk.org/
http://www.khilafah.net/
http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.forum-shrc.org/
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www.freesyria.wordpress.com 

 
مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.alseyassah.com مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.amude.com 
 

مح
 جوب

محج
 بو 

مح
 جوب

www.arraee.com 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.asharqalawsat.com 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.jimsyr.com 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.khayma.com 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.knntv.net 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.radiofreesyria.net 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.reformsyria.net 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.metransparent.com 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.reformsyria.org 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.rezgar.com 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.shrc.org 
 

محمحجمح

http://www.freesyria.wordpress.com/
http://www.alseyassah.com/
http://www.amude.com/
http://www.arraee.com/
http://www.asharqalawsat.com/
http://www.jimsyr.com/
http://www.khayma.com/
http://www.knntv.net/
http://www.radiofreesyria.net/
http://www.reformsyria.net/
http://www.metransparent.com/
http://www.reformsyria.org/
http://www.rezgar.com/
http://www.shrc.org/
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 : مبلحظات
  20/12/2006نتائ  الدارسة كانت صالحة يوـ 

  ال تشمؿ الدراسة شبكةCEC  ألف ىذه الشبكة تحجب عددا كبيرا مف المواقع وفؽ
 .يا الخاصة، كما أنيا تقدـ لمشتركييا إمكانية اقتراح موقع ليتـ حجبوسياست

  ومحصورة ، ال تشمؿ الدراسة شبكة تراسؿ ألف ىذه الشبكة غير متاحة لمعمـو
 .في سوريا( بالعشرات)لدى مؤسسة االتصاالت، وعددىـ قميؿ جدا  PDNبمشتركي خدمة 

 :نوعية المواق  المحجوبة
يمكف مبلحظة أف المواقع المحجوبة تقع ضمف التصنيفات  أعبلهالمذكورة  تصفح البلئحةب
 :التالية

 .، ويقدر عددىا بالمبلييفBlogSpotجميع المدونات عمى موقع -1

في حيف أف بعض المواقع  il.المواقع اإلسرائيمية المعتمدة عمى النطاؽ اإلسرائيمي -2
 اإلسرائيمية الموجية لمعرب بالمغة العربية غير محجوبة 

 جوب وب جوب

www.tayyar.org 
 

م
 فتوح

محج
 وب

مح
 جوب

www.thisissyria.net 
 

مح
 بجو 

محج
 وب

مح
 جوب

www.tirej.net 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

dem.com-www.yek 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

www.elaph.com 
 

مح
 جوب

مفتو 
 ح

مح
 جوب

www.tsdp.org 
 

م
 فتوح 

مفتو 
 ح

مح
 جوب

www.jmarshall.com 
 

مح
 جوب

محج
 وب

مح
 جوب

http://www.tayyar.org/
http://www.thisissyria.net/
http://www.tirej.net/
http://www.yek-dem.com/
http://www.elaph.com/
http://www.tsdp.org/
http://www.jmarshall.com/
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و  www.playboy.comميؿ مف المواقع اإلباحية والجنسية، مثؿ عدد ق-3
www.sex.com  في حيف أف مبلييف المواقع اإلباحية األخرى مف مجانية ومأجورة غير

 .محجوبة

، surfola.comو  anonymization.netعدد مف مواقع التصفح اآلمف، مثؿ -4
، وىو مبرم   jmarshall.comوالممفت لبلنتباه حجب الموقع الشخصي لجيمس مارشاؿ 

 .ينت  برنامجا مجانيا لمتصفح اآلمف

 knntv.netو  pkk.orgو  amude.comبعض المواقع اإلعبلمية الكردية، مثؿ -5

عدد مف أشير الصحؼ العربية، مثؿ الشرؽ األوسط المندنية وعرب تايمز األمريكية -6
 . والسياسة الكويتية

يبلؼ المندنيتيف عدد مف أشير الصحؼ االلكترونية العربية، م-7 ثؿ أخبار الشرؽ وا 
 .والرأي السورية والحوار المتمدف اليسارية

بعض مواقع األحزاب السورية المعارضة، مثؿ موقع حزب اإلصبلح السوري، -8
 .وموقع جماعة اإلخواف المسمميف في سوريا، وموقع المجنة السورية لحقوؽ اإلنساف

 بعض المواقع الشاممة مثؿ موقع الخيمة -9
 لمواق  اإلعالمية المحجوبةبعض ا
  الحوار المتمدفwww.rezgar.com  : صحيفة "يعرؼ الحوار المتمدف نفسو بأنو

اوؿ "ويقوؿ أنو " ديمقراطية سياسية فكرية عامة الكترونية يومية مستقمة يسارية عممانية
منبر حر لنشر "، وأنو "ستقمة في العالـ العربيعممانية الكترونية يومية م -صحيفة يسارية 

حقوؽ , الديمقراطية ,العممانية , اآلراء والحوار حوؿ المواضيع الميمة المتعمقة باليسار
يكفؿ , عمماني , مدني , وحقوؽ المراة مف اجؿ خمؽ مجتمع انساني , التمدف ,االنساف 

أصدر الحوار المتمدف أكثر ". نسافالحقوؽ السياسية واالقتصادية واالجتماعية األساسية لئل
 .مقالة جديدة 75عددا حتى اآلف، ويحوي العدد ىذه األياـ وسطيا  1700مف 

يعتبر الحوار المتمدف موقعا مقروءا بكثرة مف قبؿ شريحة واسعة مف قراء الصحافة 
االلكترونية بالمغة العربية، كما يصنؼ كمنبر جريء يتصدي لقضايا حساسة مما أثار 

ة العديد مف الدوؿ العربية، فقامت بحجبو، وتـ حجبو في سوريا في شير تشريف األوؿ حفيظ
2006. 

http://www.rezgar.com/


 75 

  أخبار الشرؽwww.thisissyria.net  : موقع لنشرة إخبارية يومية يصدرىا مركز
، وىي إحدى أقدـ النشرات االخبارية 2001الشرؽ العربي في لندف منذ تشريف الثاني عاـ 

تـ حجب موقع أخبار الشرؽ في سوريا منذ بدايات إطبلقيا، ولكف . العربية عمى اإلنترنت
 .النشرة تصؿ إلى عناويف البريد االلكتروني السورية

  إيبلؼwww.elaph.com  : تعرؼ إيبلؼ نفسيا بأنيا أوؿ جريدة الكترونية يومية
عربية، وىي موقع إعبلمي ضخـ يوظؼ مراسميف في أغمب الدوؿ العربية، ويحوي أقساما 

موقع إيبلؼ محجوب في بعض الدوؿ العربية، وتـ حجبو في سوريا منذ . يدة متنوعةعد
 . سنوات، ولكنو اآلف مفتوح عمى مزود آية وحده

  الرأيwww.arraee.com  : منبر ثقافي سياسي  "يعرؼ موقع الرأي نفسو بأنو
" .طيةالديمقرا يسعى لتأصيؿ ونشر ثقافة االختبلؼ المتمدف، بوصفيا واحدة مف ركائز

ويتميز بأنو أحد المنابر اإلعبلمية السورية القميمة التي تفرز قسما مخصصا لمجوالف السوري 
 .في سوريا 2006تـ حجب موقع الرأي في نيساف . المحتؿ

  شفاؼ الشرؽ األوسطwww.metransparent.com 

 :من الذي يقرر الحجب
دس حساف دوه جي، االستشاري في تعميؽ لو عمى سياسة الحجب المتبعة في سوريا قاؿ المين

التقني لمزود خدمة الجمعية المعموماتية السورية في تصريح لموقعي سيريانيوز ومرآة سورية، أف 
حجب خدمات وحجب مواقع، وأف كمييما بيد مؤسسة االتصاالت، في : الحجب في سوريا نوعاف

 . عاز مف الجيات األمنيةحيف ذكر التقرير نفسو نسبة إلى مصادر أخرى أف حجب المواقع يتـ بإي
وما يظير مف نوعية المواقع المحجوبة مؤخرا ىو أف قرار الحجب ال يأتي مف سمطة تيتـ 
بالجانب الثقافي أو االجتماعي الستخداـ اإلنترنت في سوريا، وال يأتي لحماية األطفاؿ مف أخطار 

يبدو أنو يتركز عمى ىدفيف التعرض لمحتوى مؤذ ليـ دوف أف تكوف لدييـ القدرة عمى مواجيتو، بؿ 
 :اثنيف

  منع المجتمع السوري مف نشر المحتوى عمى اإلنترنت، أو الضغط عميو وتجفيؼ
 .منابع دخمو، بدليؿ حجب خدمة المدونات وعدد مف المواقع التي تدار مف سوريا

  منع المجتمع السوري مف الوصوؿ إلى محتوى غير مرغوب لمجية التي تقرر
باشر أو غير مباشر، بدليؿ حجب عدد كبير مف المواقع الغنية الحجب، سواء بشكؿ م
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بالمحتوى العربي، وعدد مف خدمات التصفح اآلمف التي تسمح بتصفح مواقع آخرى متجاوزة 
 .عممية الحجب المطبقة في سوريا

 هل يتم فك الحجب؟
حجب  تـ 2004شيدت سوريا عدة حاالت تـ فييا حجب موقع ثـ فؾ حجبو بعد فترة، ففي عاـ 

موقع لشركة برمجيات سورية، ثـ تـ الحقا فؾ الحجب عنو بعد أسبوع مف المفاوضات بيف الشركة 
تـ حجب عدد مف المواقع السورية الناجحة، منيا مثبل حجب  2006وجية رسمية، وخبلؿ العاـ 

ثـ فؾ الحجب عنو بعد أياـ، وحجب موقع سيريانيوز   www.champress.netموقع شاـ برس 
www.syria-news.com  ثـ فؾ الحجب عنو بعد حوالي أسبوع 2006في بداية تشريف األوؿ. 

وفي السابؽ تـ حجب موقع جريدة النيار المبنانية، ولكف الجريدة حجزت لموقعيا عدة أسماء 
جديدة، ولـ يتـ حجب األسماء الجديدة ولذلؾ فموقع جريدة النيار المبنانية مفتوح حاليا في سوريا رغـ 

رار بحجبو، بالمقابؿ، فعندما تـ حجب موقع سيريانيوز، قاـ الموقع بحجز أسماء جديدة لو وتـ وجود ق
حجب ىذه األسماء فور إعبلنيا، ثـ تـ فؾ الحجب عنيا الحقا مع قرار فؾ الحجب عف االسـ 

 .األساسي
تـ تبدو حاالت فؾ الحجب حاالت فردية ومرتبطة بسموؾ إدارة الموقع، وربما كاف فؾ الحجب ي

وفي ضوء عدـ وجود سياسة واضحة . بناء عمى صفقة ما بيف إدارة الموقع والجية التي تقرر حجبو
لحجب المواقع أو فؾ حجبيا، ال يمكف توقع فؾ حجب أي مف المواقع المحجوبة حاليا، بؿ عمى 

ونات العكس، ما يبدو ىو اتجاه واضح لحجب أعداد متزايدة مف المواقع، وربما كاف حجب مواقع المد
 .الشخصية مؤشرا خطيرا ضد كؿ إعبلـ اإلنترنت في سوريا

 أضرار الحجب
 إذا كاف الموقع المحجوب يدار مف سوريا، فربما تفقد إدارتو : عمى الموقع المحجوب

ذا كاف الموقع موجيا لمجميور  إمكانية الوصوؿ إليو، مما يعني احتماؿ توقفو تماما، وا 
كانت ىذه حالة موقع المشيد . ب ضربة قاضيةالسوري، ففي ىذه الحالة يصبح الحج

الذي تـ حجبو أثناء مرحمتو التجريبية، وفقدت إدارتو  www.syriaview.netالسوري 
 .إمكانية تحديثو مف داخؿ سوريا فتوقؼ المشروع نيائيا

إف خسارة القراء السورييف تعني بالتالي خسارة فرص األعماؿ في سوريا، فالمعمنوف 
غبوف باإلعبلف عمى موقع محجوب عف قراء بمدىـ، والشركات السورية ال السوريوف ال ير 
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تساىـ برعاية موقع يعتبر غير مرغوب مف قبؿ السمطة، ولذلؾ فحجب الموقع يساىـ في 
 .قطع قنوات التمويؿ الوارد مف سوريا عنو، وقد يسبب إقفالو نيائيا

 حجب المواقع في  بسبب عدـ وجود سياسة واضحة لفتح أو: عمى اإلعبلـ السوري
سوريا، وتعرض المواقع السورية لخطر الحجب عدة مرات، لـ يتوسع إعبلـ اإلنترنت عمى 
نطاؽ واسع في سوريا، فخطر الحجب يؤدي إلى تردد في إطبلؽ المشاريع الجديدة، مما 
يسبب خسارة سوريا لفرص قياـ مؤسسات إعبلـ الكتروني توظؼ كوادرا واستثمارات مف 

 .وتخمؽ فرص عمؿ جديدة لقطاع اإلعبلـ التقميديداخؿ سوريا 

 نظريا يؤدي حجب موقع إلى منع المجتمع السوري مف : عمى المجتمع السوري
قراءتو والحصوؿ عمى المعمومات المنشورة عميو، ولكف الواقع غير ذلؾ، فنفس المعمومات قد 

زيعيا عف تكوف متاحة عمى مواقع أخرى كثيرة غير محجوبة، كما وسائؿ نسخيا وتو 
ويبقى تأثير الحجب . اإلنترنت متوفرة، ولذلؾ فتأثير الحجب عمى وصوؿ المعمومات ضعيؼ

 .األساسي ىو عمى وصوؿ المعمومات مف موقع معيف مباشرة

بالمقابؿ، فحجب المدونات يحـر المجتمع السوري مف معمومات غير موجودة في أماكف 
اديوف ال يعمموف في اإلعبلـ، وينشروف أخرى، ألف كتاب المدونات عمى األغمب أشخاص ع

نتاجا شخصيا أصيبل غير موجود في مواقع أخرى، ويستخدموف مدوناتيـ لمتواصؿ بينيـ، 
ولذلؾ يعتبر حجب المدونات أقسى عممية حجب تعرض ليا المجتمع السوري منذ بدايات 

 .عيد اإلنترنت حتى اآلف
 المدونات السورية

عف المجتمع  BlogSpotيا حجب خدمة المدونات قررت سور  2006في تشريف األوؿ 
السوري، ولعؿ ىذا القرار أقسى قرارات الحجب التي تطبؽ عمى السورييف في تاريخ استخداميـ 

 .لئلنترنت
 :في ىذا الفصؿ نتعرؼ عمى نماذج مف استخداـ السورييف لممدونات

  مؤتمر حزب البعث االفتراضيbaath-congress.blogspot.com :ير إحدى أش
المدونات السورية، أطمقيا الدكتور الميندس عمي سميماف، ويديرىا مف مدينة حمب السورية، 

تحت سقؼ الوطف .... غيير واالصبلح تال "وتناقش المواضيع الراىنة في سوريا تحت شعار 
تميزت ىذه المدونة بفتح حوار حر حوؿ التغيير واإلصبلح، وجاء في واحدة مف ". ومصالحو

أرى مثبل تشكيؿ قيادات فرؽ في  : "في ىذا الحوار مرسمة مف شخص مجيوؿ آخر مشاركة
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مجاؿ الوظيفة تكوف مسؤلة عف اسباب الفساد اف حصؿ وعمييا المبادرة التخاذ القرار 
والتدخؿ في أي وقت مف أجؿ المصمحة العامة ال ارضاء ىذا او ذاؾ ىذا صعب ولكف 

 ".عمينا اف نبدأ 

 عر والفناف عمي رقماني برات البيوت، مدونة الشاAlirekmani.blogspot.com :
عمي رقماني شاعر ميجري معاصر مف صافيتا يقيـ حاليا في البرازيؿ، يكتب الشعر 

 :الفصيح والعامي، وقصائده تفيض حبا بالوطف، ويقوؿ في إحداىا

 عندي الوطف إيماف جّواتي
 متؿ العشؽ

 بيني وبيف حالي
 حّبة حمو بيستطعما لساني

 الوطف سكنة طفؿ غفيافعندي 
 ىمؽ صرت بعرؼ بيالغربة لشو 
 كؿ ما شفت إبني المسا غفياف

 بيعّف ع بالي البكي
ينشر عمي رقماني في مدونتو قصائده الفصيحة والعامية وبعض رسومو القديمة، 

 .وشيادات النقاد في شعره، كما ينشر قصائد لو مغناة بأصوات أصدقائو في الغربة

 ماعي مدونة الناقد االجتcritique-sociale.blogspot.com : يديرىا البروفسور
برىاف غميوف، األستاذ في جامعة السوربوف الجديدة، ويجمع فييا مقاالتو التي ينشرىا في 

 .الصحؼ والردود عمييا، والنقد الذي يوجو لكتبو، كما يتواصؿ عبرىا مع قرائو

 ـ حاليا في واشنطف، وىو أمارجي، مدونة الكاتب السوري عمار عبد الحميد المقي
 .2005أحد األشخاص الذيف وصفتيـ جريدة نيوزويؾ بأنيـ األكثر تأثيرا في المنطقة عاـ 

  مدونة باب توماbabtouma.blogspot.com : تديرىا امرأة تقيـ في دمشؽ وتنشر
 .صورا مميزة لدمشؽ القديمة 2004فييا منذ أيموؿ عاـ 

  دمشؽ الساحرةcharming-damascus.blogspot.com : مدونة يديرىا شخص
ويعمؽ . دانماركي مف أصؿ سوري، وينشر فييا صورا جميمة لدمشؽ موزعة حسب المناطؽ

 "جنة عمى األرض"فييا عمى صورة ممتقطة مف مسجد بموداف الكبير بأنيا 
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  سورية حتى العظـsyrianita.blogspot.com : مدونة جميمة التصميـ تصدرىا
 ".سوريا تجري في عروقي كالدـ: "عف نفسيا باختصارطالبة مف دمشؽ وتعبر 

  تجواؿ في سورياsyrianhiking.blogspot.com : مدونة مقروءة بكثافة يصدرىا
عمرو فحاـ وتختص بالرحبلت في سوريا، وتحوي صورا ومعمومات عف الرحبلت التي 

 .يشارؾ فييا
  الحياة في سورياdimashq.blogspot.com : مف دمشؽ مدونة تديرىا طالبة

 .تعرض فييا صورا التقطتيا في رحبلتيا

  بينما كنا نائميفWhile we were sleeping : مدونة تصدر مف البلذقية، وينشر
صاحبيا قصائد وصورا، ويتضامف فييا مع محنة الشعب المبناني خبلؿ العدواف اإلسرائيمي 

 .األخير

  عيوني عمى سورياmyeyesonsyria.blogspot.com :رىا الميندس مدونة يدي
 .راوند سيدو مف دمشؽ، وينشر فييا مبلحظات مميزة عمى الحياة اليومية في سوريا

  اإلرادة الحرةmyhumanityfirst.blogspot.com : ،تديرىا موسيقية مف البلذقية
 .وتروي فييا تجارب حياتيا بشكؿ أدبي مميز

  المطر القرمزيpurple-rain19.blogspot.com : ىا طالبة مدونة شعرية تصدر
 .مف دمشؽ وتنشر فييا شعرا بالمغة االنكميزية

  مدونة روعة السمطيrawaasalti2.blogspot.com : مدونة شعرية بالعربية
 .تحررىا روعة السمطي مف دمشؽ

  ساروجةsaroujah.blogspot.com : مدونة سورية تيتـ بالشأف المبناني، وتنقؿ
 .أخبارا عف لبناف

  مبعثرةshadyzayat.blogspot.com : مدونة شادي زيات، ويكتب فييا عف
ويروي فييا مثبل نكتة عف اسرائيمي يزور . اىتماماتو الشخصية واألحداث التي تحصؿ معو

، فيسألو عف عممو "إسرائيمي"مطار ىيثرو المندني فيسألو الموظؼ عف جنسيتو، فيجيب 
Occupationال، أنا ىنا لمزيارة ": ، فيفيـ اإلسرائيمي الكممة عمى أنيا احتبلؿ، ويجيب

 ".فقط
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  قصص سوريةsyrian-tales.blogspot.com : مدونة لشخص مقيـ في دمشؽ
يروي فييا بعض مختاراتو مف قراءاتو، ويعمؽ فييا عمى األخبار، ويشارؾ فييا في حممة 

 .التي تطمح لمتصدي لمخططات الرئيس األمريكي بوش ضد سوريا" أصدقاء سوريا"

  ليالي سوريةsyriannights.blogspot.com : مدونة لطالب مقيـ في السويد زار
كانت زيارتي لسوريا عظيمة، "سوريا فترة الصيؼ ويروي فييا انطباعاتو عنيا، ويقوؿ مثبل 

vi"ورغـ أنني زرتيا سابقا، فمـ تكف ىذه الزيارة عادية كما كنت أتوقع
 

  نظرات سوريةsyrialooks.blogspot.com :در مف مدونة مختصة بالصور تص
حمب، وينشر صاحبيا صورا يتمقطيا في حياتو اليومية إضافة إلى صور أخرى يجدىا عمى 

 .اإلنترنت لمناطؽ سورية مميزة

 

 في سوريا Real IPقضية 
إلى مشتركيو  SCSأرسؿ مزود خدمة الجمعية المعموماتية السورية  2006تشريف األوؿ  9في 

ليرة شيريا بناء  4200ليرة إلى  200ارتفع مف  Real IPرسالة يعمـ فييا المشتركيف أف سعر خدمة 
وقد قاـ المزود . 27/09/2004عمى قرار المؤسسة العامة لبلتصاالت الوارد إلى الجمعية بتاريخ 
 .1/11/2004بإزالة الميزة عف كؿ الحسابات التي لـ تجدد اشتراكيا بالخدمة في 

 Real IPقصة خدمة 
 يسمح لممشتركيف بالدخوؿ مباشرة إلى اإلنترنت بؿ يفرض وفؽ تصميـ اإلنترنت في سوريا، ال

وليذا السبب ال يستطيع مستخدمو . عمييـ المرور عبر جدار نار يحجب أغمب خدمات اإلنترنت
 .أو غيرىا  FTPأو  POPاإلنترنت السوريوف استخداـ خدمات مثؿ 

ا أسمتيا خدمة استغمت الجمعية المعموماتية ىذا الوضع لتصميـ خدمة مخصصة لمشتركيي
Real IP  تسمح بتجاوز جدار النار، ولكف بدوف الحصوؿ عمى عنوافIP  حقيقي عمى عكس ما

في  Power Usersواشترؾ في ىذه الخدمة مستخدمو اإلنترنت المتقدموف . يوحي اسـ الخدمة
يف وبواسطتيا تمكف مزود خدمة الجمعية المعموماتية مف إغراء أغمب المشتركيف المتقدم. سوريا

 .باالنتقاؿ إليو رغـ ارتفاع سعر خدمتو
 SCSلدى الجمعية المعموماتية  Real IPوبسبب عدـ تطبيؽ الحجب، كاف بإمكاف مشتركي 

استخداـ خدمات االتصاالت الياتفية عبر اإلنترنت، وىي ميزة استخدميا عدد قميؿ منيـ، األمر الذي 
ذا استخدـ المواطف السوري تقنية أزع  مؤسسة االتصاالت، فاعتبرت أف مصالحيا تتأذى إ
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فقررت . االتصاالت الرقمية رخيصة الثمف بدال مف اتصاالتيا التماثمية التي تبيعيا بسعر باىظ
 .Real IPمعالجة الموضوع بفرض غرامة شيرية عمى كؿ مشتركي 

 
 

 
 Real IPتفاعالت قضية 

ي الجمعية المعموماتية استياء شديدا لدى مستخدمي سببت الرسالة المرسمة إلى مستخدم
اإلنترنت في سوريا، وخاصة أنيا جاءت بعد تفعيؿ سياسة تسعير جديدة سببت رفع كمفة االتصاالت 
الثابتة واقترنت بحممة إعبلنية كبيرة تدعي فييا المؤسسة أف السياسة الجديدة تؤدي لتخفيض 

ف الثاني، كتبت في الصحؼ ومواقع اإلنترنت السورية وخبلؿ شيري تشريف األوؿ وتشري. األسعار
، وسياسات التسعير في مؤسسة Real IPعشرات المقاالت حوؿ خدمة اإلنترنت السورية، وقضية 

ورغـ كؿ الحج  التي ساقيا مجتمع اإلنترنت السوري لمؤسسة االتصاالت، فقد ثبتت . االتصاالت
 .مات غريبة بدؿ الرد بشكؿ موضوعيالمؤسسة عند موقفيا، واتيمت المحتجيف باتيا
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إلجراء اتصاالت  VoIPتمكف مف استخداـ تقنيات  Real IPبررت المؤسسة قرارىا بأف خدمة 
تيريبا لممكالمات يمثؿ اعتداء  VoIPىاتفية عبر اإلنترنت، واعتبرت المؤسسة مجرد استخداـ تقنية 

لحماية مصالح المؤسسة مف "أنو وبرر الدكتور عماد صابوني رفع سعر الخدمة ب. عمى مصالحيا
 ".تيريب المكالمات الياتفية عبر اإلنترنت

ألف الشركات  VoIPعمى خدمات االتصاالت التي تعتمد تقنية  Real IPلـ يؤثر حجب خدمة 
المقدمة طورت حموال خاصة بالسوؽ السورية، ودخمت ىذه الحموؿ مرحمة التطبيؽ العممي فور حجب 

كما أنو مف المعروؼ عمميا أنو كاف . ي لـ تجدد االشتراؾ باألسعار الجديدةالخدمة عف الحسابات الت
مف الممكف الذىاب إلى مكتب خاص مقابؿ لممدينة الجامعية بدمشؽ والتحدث ( وربما ما يزاؿ)

عمى أقؿ تقدير  1999وىذه المكاتب موجودة ومشيورة منذ . بالياتؼ دوليا مقابؿ ربع القيمة الرسمية
 .عمؿ بالتنسيؽ مع مؤسسة االتصاالت بشكؿ ماوربما كانت ت

خسائر كبيرة لشركات التقنيات السورية، وأصبح  Real IPولكف بالمقابؿ سبب رفع كمفة خدمة 
مف المتعذر عمميا عمى مجتمع سوريا المشاركة في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر بسبب حجب 

 .sshداخؿ سوريا بسبب حجب خدمة ، كما أصبح مف المتعذر إدارة المخدمات مف cvsخدمة 
لدى مزودي  Real IPكاف مستخدمو اإلنترنت المتقدموف أكثر المتضرريف مف رفع سعر 

، وبسبب ىذا القرار اضطر العديد منيـ لميجرة مف سوريا إلى بمد 2004الخدمة الوحيديف في عاـ 
روا مف سوريا بسبب عدـ يستطيعوف فيو الوصوؿ إلى اإلنترنت، وأنا أعرؼ ثبلثة مف أصدقائي ىاج

 .توفر اإلنترنت فييا
 PDNتأثير شبكة 

حاولت المؤسسة تطبيؽ نفس القيود   2005في أوائؿ  PDNمع إطبلؽ خدمات الشبكة الرقمية 
المفروضة عمى الشبكة القديمة، بما في ذلؾ سياسة حجب الخدمات، ولكنيا تراجعت عف موقفيا 

وىكذا أصبح . أياـ مف تطبيؽ الحجب 3المحجوبة بعد بدوف سبب معمف، وتـ فتح جميع الخدمات 
 :في سوريا نظاماف لعمؿ مزودات الخدمة

  ،النظاـ القديـ، ويستخدمو مزود مؤسسة االتصاالت، ومزود الجمعية المعموماتية
 .ليرة شيريا مقابؿ الوصوؿ إلييا 4200وكبلىما يحجب كؿ الخدمات ويتقاضى 

  د آية، الذي يفتح أغمب خدمات اإلنترنت، إف لـ نظاـ الشبكة الذكية، ويستخدمو مزو
 .يكف كميا
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وليذا السبب انتقؿ أغمب مستخدمي اإلنترنت المتقدميف إلى مزود آية، وعانى مزود الجمعية 
المعموماتية مف خسارة مبلييف الميرات شيريا مف دخمو، بسبب انخفاض استخدامو مف قبؿ المشتركيف 

 .نترنتالذيف ينفقوف وقتا أطوؿ عمى اإل
لجأ مزود الجميعة المعموماتية إلى عدة طرؽ لوقؼ الخسائر، بما في ذلؾ الضغط عمى آية 

ال توجد لدينا وثائؽ عف تفاصيؿ ما حصؿ في ىذه المرحمة، ولو أننا . لحجب الخدمات المفتوحة
، ساحتيا كانت في مؤسسة 2005تشريف األوؿ /نرجح حصوؿ معركة بيف المزوديف في فترة أيموؿ

تصاالت وعمى صفحات الجرائد وبعض مواقع اإلنترنت، وأسمحتيا مقاالت صحفية تحرض اال
مؤسسة االتصاالت ضد أحد المزوديف، وقرارات متناقضة إلدارة المؤسسة تارة لمصمحة ىذا المزود 

 .وتارة أخرى لمصمحة المزود اآلخر
انت تتبعيا، وفي ليؿ وفي النياية قامت الجمعية المعموماتية بتغيير سياسة الحجب التي ك

، دخمت سياسة الحجب الجديدة حيز Real IP، أي بعد عاـ كامؿ مف حجب خدمة 1/11/2005
 .التنفيذ، ومازالت مستخدمة حتى اآلف

وباستخداـ سياسة الحجب الجديدة، أصبح مف المسموح لمستخدمي اإلنترنت لدى مزود الجمعية 
اإلنترنت، وشممت الخدمات المحجوبة خدمة المعموماتية السورية الوصوؿ إلى أغمب خدمات 

SMTP  التي تسمح بإرساؿ البريد االلكتروني عبر مخدـ مستقؿ عف شبكة المزود، وخدمات أخرى
 .صنفت أنيا ممنوعة قانونا، وال تتوافر لدينا الئحة بيا

 الوض  الحالي
ر الذي يرفع سعر عندما تولى الدكتور عمرو سالـ وزارة االتصاالت، أصدر قرارا بإلغاء القرا

 .ليرة سورية شيريا 200، وعاد سعر الخدمة إلى Real IPخدمة 
ولـ يكف ليذا القرار تأثير كبير عمى المستفيديف مف الخدمة، فقد تـ فتح أغمب الخدمات 
المحجوبة عمى مزود الجمعية المعموماتية، وبقيت الخدمات مفتوحة عمى مزود آية، في حيف أف 

ت لـ يغير شيئا مف سياستو، ولذلؾ فقد كاف المستفيد األساسي منو ىـ مزود مؤسسة االتصاال
الذيف يرغبوف باستخداـ الخدمات المحجوبة، وعددىـ قميؿ ألف عدد مشتركي  ADSLمشتركو خدمة 

 .كميـ يقدر بالمئات وقد ال يتجاوز األلؼ مشترؾ في سوريا كميا ADSLخدمة 
 

 مستقبل إعالم اإلنترنت في سوريا
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إطبلؽ عدد كبير مف مواقع اإلنترنت اإلعبلمية السورية، واستمر إطبلؽ  2005 شيد عاـ
حيف تـ حجب موقع الرأي العريؽ، ثـ تبله توقؼ موقع مرآة  2006المواقع حتى أوائؿ ىذا العاـ 

الحيادي المستقؿ طوعا بعد أكثر مف عاميف ونصؼ مف النجاح،  www.syriamirror.netسورية 
د السوري قبؿ إطبلقو ثـ تـ حجب موقعي شاـ برس وسيريانيوز ليتـ فتح كؿ وتـ حجب موقع المشي

لقد أدت ىذه األحداث إلى تباطؤ حركة إطبلؽ المواقع الجديدة، وسببت . منيما بعد أسبوع مف حجبو
قمقا حقيقيا في أوساط إعبلـ اإلنترنت عمى جدوى االستثمارات التي تصرؼ مف سوريا عمى إعبلـ 

 .جرة قمـ وبدوف أية أسباب واضحة وال أية ضمانات لبلستمراريةيمكف أف يحجب ب
ليضيؼ مزيدا مف التشاـؤ إلى نظرة إعبلـ المستقبؿ في  Blogspotوجاء حجب مدونات 

سوريا، فالمدونات التي تعتبر حاليا أحد أىـ وسائؿ إعبلـ اإلنترنت أصبحت غير مسموحة في 
 .سوريا

و إلنشاء عدد أكبر مف المنتديات، فمازالت المنتديات ويبدو حاليا أف المجتمع السوري يتج
والمجتمعات االلكترونية أقؿ تعرضا لخطر الحجب مف المواقع اإلعبلمية، ولكف ىذا ال يعني أنيا في 

 .أماف
 :ولذلؾ، يمكف أف نتوقع أف يعتمد مستقبؿ اإلعبلـ االلكتروني في سوريا عمى السيناريو التالي

 لكتروني المستقؿ في سوريا، في مقابؿ تركيز حكومي عمى يتراجع نمو اإلعبلـ اال
 .دعـ اإلعبلـ الرسمي عمى اإلنترنت

  ينمو اإلعبلـ الرسمي وينجح في استقطاب قراء متزايديف في ظؿ الضغوط التي
 .تمارس عمى اإلعبلـ المستقؿ

 ـ يتراجع ىامش الحرية المعطى لئلعبلـ االلكتروني القائـ حاليا في سوريا، مما يساى
 .في إضعاؼ أىميتو، وبالتالي زيادة تراجعو

  يتراجع قميبل نمو حركة المدونات، وينتقؿ بعض المدونيف مف الخدمة األنجح عالميا
Google Blogs إلى خدمات مدونات أخرى لـ تزؿ غير محجوبة. 

  ينشط إنشاء المنتديات وتزداد مشاركة السورييف فييا، ويمكف توقع ظيور عدد مف
 2007لناجحة عاـ المنتديات ا

  يتباطأ نمو إعبلـ المواطنيفCitizen Media  في سوريا، فالقوانيف الحالية ال
تحمي حرية التعبير لممواطنيف بشكؿ كامؿ، وظروؼ المجتمع السوري الحالية ال تشجع نمو 

 .إعبلـ فردي متنوع
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 مية مف يزداد اعتماد المجتمع السوري عمى البريد االلكتروني لتبادؿ المواد اإلعبل
 .المواقع المحجوبة

  تظير مواقع إعبلمية ناطقة بالعربية موجية لسوريا تدار مف خارج سوريا، ويزداد
 .تأثيرىا بسبب الضغط الذي يمارس عمى اإلعبلـ المستقؿ الذي يصدر مف داخؿ سوريا

 :ولكي تستمر مواقع اإلعبلـ االلكتروني القائمة حاليا، عمييا أف تحقؽ معادلة صعبة
 ؿ ضمف ىامش الحرية المتضائؿ باستمرار، وتحت الضغط المستمر عمى موارد العم
 .دخميا

 توسيع موارد الدخؿ مف داخؿ وخارج سوريا. 

 اجتذاب قراء مف خارج سوريا ال يتعرضوف لخطر الحجب. 

  إنشاء مراكز إدارة بديمة خارج سوريا تساىـ في إنقاذ المشروع إذا تعرض لمحجب مف
 .الداخؿ

لمواقع التي ال تنجح في االستجابة لمتحديات الحالية إلى خطر التوقؼ، وقد يكوف وقد تتعرض ا
 .الحؿ األمثؿ أماميا ىو التحوؿ إلى منتديات أو مجتمعات الكترونية

بعد ىذا المسح لبلعبلـ السوري البد مف االشارة الى واقع تدريس االعبلـ في سوريا حيث اف 
 .سية في انتاج االعبلمييف الجامعة كما يفترض ىي الركيزة االسا

 
 
 

 واق  تدريس اإلعالم في سورية
مبدأ مجانية التعميـ في كؿ مراحمو : اعتمدت السياسة التعميمية في سوريا عمى مبدأيف اساسييف 

و كذلؾ مبدأ استيعاب جميع الطبلب الحاصميف عمى شيادة البكالوريا في الجامعات السورية . 
 .مفاضمة تؤىميـ حسب عبلماتيـ لبلنتساب الى أحد أفرع الجامعة العامة بعد أف يخضع الطبلب ل

و يبدو واضحًا في تجربة االستيعاب الجامعي أنيا لـ تكف مربوطة بخطط التنمية وحاجة سوؽ 
نما   بكؿ التعميـ مجانية أف معتبرة بواالستيعا األفقي االنتشار أساسيتيف ركيزتيف عمى قامتالعمؿ وا 

ذلؾ لـ  أفو الديمقراطية ، فيما يبلحظ  التنموية العممية مف رئيس جزء ىو يالعال سيما ال ومراحم
 العالي التعميـ خريجي نسبةينعكس عمى واقع التشغيؿ حتى في مؤسسات الدولة ذاتيا حيث اف 
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مف حممة  ىـ العامميف مف %66 حوالي بينما %21-8 بيف تتراوح ت الدولةمؤسسا في العامميف
 ،  ومادوف ديةعداشيادة الدراسة اال

اف ترافؽ ىذه السياسة بضعؼ االنفاؽ الحكومي عمى التعميـ و خصوصا النواحي العممية و 
ادى الى رداءة مستوى العممية ( مميوف طالب 2.1)البحث العممي مع اعداد الطبلب الكبيرة 

ا تتفاقـ في التعميمية و التي تكاد تكوف سمة واضحة في جميع الكميات والجامعات السورية ، إال أني
الكميات النظرية ، وتحديدًا في العموـ اإلنسانية واإلعبلـ ، فغياب الكوادر التدريسية  المختصة 
والمؤىمة ، والبيروقراطية والفساد ، وتخمؼ المناى  ، واآلليات التعميمية المتخمفة والتي تعتمد أسموب 

 . يف فعميًا لمخوض في غمار العمؿ كؿ ىذه السمات ادت الى انتاج خريجيف غير مؤىم.... التمقيف 
 التعميم العادي  –قسم اإلعالم 

جامعات  4بواقع جامعة  12في سوريا يبمغ عدد الجامعات عمى الرغـ مف اف   -
اال انو ال يوجد في اي منيا كمية اعبلـ وانما ىناؾ قسـ اعبلـ تابع  خاصة 8 حكومية و

جامعة دمشؽ الحكومية ، و الذي بقي لكمية اآلداب و العموـ االنسانية و ذلؾ فقط في 
مع . لسنوات طويمة حكرا عمى الطبلب المنتسبيف الى حزب البعث العربي االشتراكي الحاكـ 

العمـ أنو لـ يطمؽ عمى ىذا القسـ تسمية قسـ اإلعبلـ إال مف حوالي السنتيف في حيف كاف 
عة دمشؽ يحمؿ شيادة رئيس قسـ اإلعبلـ في جاميعرؼ بقسـ الصحافة و مف المفارقات اف 

 .الدكتوراه في عمـ االجتماع 

يبلحظ بشكؿ واضح غياب التخصص في المناى  وعدـ وجود خطة تدريسية، فالطالب يدرس 
األنواع  –األنواع اإلعبلمية المكتوبة  –التحرير الصحفي : كؿ شيء تقريبًا لو عبلقة باإلعبلـ 

حركة وسائؿ  –نشر وسائؿ االتصاؿ  –نوف الخبر ف –التوثيؽ  –اإلعبلمية وتحويميا لحالة متمفزة 
اإلنتاج المرئي  –اإلخراج الصحفي المكتوب  –تقنيات اإلعبلـ والمعموماتية  –االتصاؿ عبر التاريخ 

الخ باالضافة الى العديد مف المواد الثقافية خصوصا ..... طرائؽ التحرير اإلعبلمية  –والمسموع 
فالمناى  تعطي معمومات عامة .... الثقافة القومية االشتراكية , في السنة االولى تاريخ الحضارات 

 .وغير عميقة 
و يتـ تدريس ىذه المواد بشكؿ سطحي وسريع عمى شكؿ محاضرات سردية تعتمد عمى مبدأ 

في حيف مف المفترض أف يكوف ىناؾ قسـ مختص بالصحافة المكتوبة وقسـ مختص . التمقيف
قسـ معموماتية وتكنولوجيا المعمومات  ومنيا يتفرع  إلى تخصصات بالصحافة المسموعة والمقروأة و 
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إذاعية وتخصصات تمفزيونية وتخصصات تتعمؽ بالصحؼ والجرائد وتخصصات الصحافة 
 .....االلكترونية 
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التدريس في قسـ اإلعبلـ نظري بامتياز ويخمو تماما مف أي جانب : الجانب العممي  - 1
و ميارات عممية في مجاؿ العمؿ اإلعبلمي ، يؤكد ذلؾ خمو القسـ عممي وتقني وال يقدـ أي خبرات أ

ففي حيف مف المفترض أف . مف أي وسيمة تقنية يمكف أف يستخدميا الطبلب في التدريبات العممية 
أجيزة مونتاج  –انترنيت  -مطبعة  –كاميرات فوتوغرافية وتمفزيونية  –يتوفر مخابر مجيزة بمعدات 

وحتى أف أجيزة الكمبيوتر دخمت مؤخرًا إلى القسـ . الخ .... تمفزيونية استديوىات إذاعية و  –
وبأعداد غير كافية كمحاولة إلنشاء جانب معموماتي يمّكف الطبلب مف التعاطي مع البرام  
المتخصصة في مجاؿ اإلعبلـ ولكف ىذا الَمْخَبر تحوؿ إلى حالة تقميدية غير مجدية ال تقدـ لمطبلب 

 .باإلضافة إلى عدـ توفر مكتبة إعبلمية خاصة  .معمومات العامة سوى القميؿ مف ال
 :أما عف الستاجات العممية فيي شكمية وتقسـ إلى نوعيف 

يقوـ خبللو ( : يقاـ في العطمة الصيفية ) معسكر إنتاجي في السنة الثالثة  -1
 –بعث ال –تشريف ) الصحؼ الرسمية : الطبلب بزيارات إلى المؤسسات اإلعبلمية الرسمية 

خبلؿ ىذه الزيارات القصيرة . التمفزيوف الرسمي السوري  –وكالة سانا لؤلنباء  –( الثورة 
والمعدودة والخاطفة يطمع الطبلب عمى بعض جوانب العمؿ في ىذه المؤسسات بشكؿ 
نظري أي دوف الممارسة العممية عدا عف أف  ىذه الزيارات تخضع بالدرجة األولى لمزاجية 

ىذه المؤسسات ، فبل  تكوف ضمف خطة معينة أو مبرمجة فتأخذ شكبًل عفويًا القائميف عمى 
 .وشكميًا وتكوف النتيجة  غير مجدية ال تقدـ لمطالب ما يؤدي بو إلى خبرة أو معرفة 

الطالب تقديـ وثائؽ  مف بمخبلؿ العاـ الدراسي في السنة الثالثة والرابعة يط -2
تؤكد ممارستو لعمؿ ميداني في ( مذكورة سالفًا نفس الجيات ال) مف جيات إعبلمية رسمية 

أحد ىذه المؤسسات ، ولكف ىذا الجانب ال يتـ بالتنسيؽ بيف الجامعة وىذه الجيات وأيضًا 
نما يترؾ الطالب  ال يحمؿ برنامجًا محدد أو واضح وال ضمف أي خطة ممنيجة  ، وا 

ة ألداء ىذه الفريضة ، لشطارتو بمعنى الحذلقة ولمدى قدرتو عمى تحصيؿ الدعـ والواسط
وأيضًا تخضع ىنا المسألة باإلضافة إلى ىذه المحسوبيات إلى مزاجية العامميف في ىذه 
المؤسسات والتي غالبًا ما تكوف مزاجية بيروقراطية وغير مسئولة تنعكس سمبًا عمى الطبلب 

ممارستو ، مما يدفع الطالب تحت ىذه الظروؼ إلى العمؿ عمى تحصيؿ التواقيع التي تثبت 
ألي عمؿ إعبلمي عممي في أحد ىذه المؤسسات بدوف أف يكوف قد مارس فعبًل ىذا العمؿ 

 ( الثبوتيات ) ، فالميـ تحصيؿ عبلمة الجانب العممي المتوقفة فقط عمى ىذه التواقيع 
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كؿ ىذا يؤدي إلى إنتاج خري  جامعي مف قسـ اإلعبلـ غير مختص ، ممـ وغير تقني ، فإذا 
أي أداة إعبلمية كالكاميرا مثبًل فإنو غير قادر عمى التعامؿ معيا ال تقنيًا وال فنيًا وفي  ما تعامؿ مع

واألسوأ ىو أف . نفس الوقت قد يمتمؾ القدرة عمى التنظير في كيفية استخداـ ىذه األداة أو تمؾ
 الخريجيف صحفييف ولكف ببل ىوية مينية إعبلمية 

ـ اإلعبلـ عمى دراسات عميا بعد قس –ال تحتوي الدراسة في جامعة دمشؽ  -
 البكالوريوس 

 
 
 
 

 التعميم المفتوح  –قسم اإلعالم 
تـ إحداث تجربة التعميـ المفتوح حديثًا في جامعة دمشؽ مما  فتح الباب أماـ آالؼ مف الشباب 
الذي لـ يستطع إتماـ دراستو في الجامعة النظامية بسبب انخفاض تحصيمو في الشيادة الثانوية ، 

 .أماميـ الباب لمتابعة تحصيميـ العممي وتحسيف مواقعيـ الوظيفية  فتح
مميار ليرة سورية  2عمى حوالي  –بحسب بعض التقديرات  –ورغـ أف الجامعة تحصؿ سنويًا 

مف عائدات التعميـ المفتوح إال أنيا تستخدـ البنية التحتية ذاتيا لمتعميـ النظامي دوف تقديـ أي تطوير 
ليذه البنية ، مما أدى إلى إرباؾ إداري نات  عف التقاطعات الزمنية بيف فترتي  أو خدمات إضافية

 .الدراسة واالمتحانات لمتعميـ النظامي مف جية والتعميـ المفتوح مف جية أخرى  
وما يعاني منو الطمبة في التعميـ المفتوح بالدرجة األولى قمة المحاضرات لممقرر الواحد وضغط 

 .يوميف مف كؿ أسبوع  ، ىما يومي العطمة لمتعميـ النظامي جميع المحاضرات في 
ورغـ أف الجامعة تحقؽ إيرادات جيدة مف ىذا التعميـ إال أنيا لـ تُقدـ حتى اآلف عمى خطوات 
داعمة أو تطويرية ليذا التعميـ ، وحتى أف القائميف وقفوا موقؼ المتفرج أماـ ازدياد أعداد المقبميف 

إلى حد وقفت  معو الجامعة  2006-2005حتى وصؿ العدد في العاـ الدراسي عمى التعميـ المفتوح 
مثؿ اإلعبلـ  –عاجزة عف االستيعاب ، مما دفع اإلدارة إلى إعبلف إيقاؼ التسجيؿ في بعض الفروع 

قفاؿ فروع أخرى  –  استصبلح برنام  في قصورمثؿ االستصبلح الزراعي وذلؾ ألنيـ اكتشفوا  –وا 

 إلعطائو ىو كما ونقؿ لمفبلحيف مصر في أساسا وضع المنياج وأف العممية يةالناح مف األراضي
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دوف أف يجري أي توضيح لمرأي العاـ ، وذلؾ حتى يتـ معالجة األزمة  – !!الزراعية اليندسة لطبلب
 ولمطمبة تحديدًا عمى ماذا ارتكز أصحاب األمر عند إصدار ىذه القرارات؟

 
  -بشكؿ خاص  –نيا طبلب قسـ اإلعبلـ في التعميـ المفتوح وتزداد اإلشكاليات التي يعاني م

إذ يضاؼ إلى كؿ المعيقات األخرى  غياب أي شكؿ لمجانب العممي  وحتى البحثي في الدراسة ، 
وال حتى وجودًا شكميًا كما ىو الحاؿ في التعميـ النظامي ،  فاألمر ىنا ال يقتصر عمى غياب 

بؿ يتعدى ذلؾ إلى .... ( استديوىات وآالت تصوير ومخابر  مف) األدوات التي يحتاجيا الطالب 
بنية وتركيبة المناى  التي تخمو حتى نظريًا مف اإلشارة إلى اآلليات والطرؽ العممية والتقنية ، 

 .فالمناى   تنظيرية بامتياز ، ويبدو القسـ قسمًا لمعبلقات العامة واإلعبلف وليس لئلعبلـ 
وجية نظر أيديولوجيا ، فيركز عمى النظريات االشتراكية و رؤيتيا  ويتناوؿ المنياج أبحاثو مف

 . لئلعبلـ ويقارف بينيا مف جية وبيف النظريات الرأسمالية ، دوف التطرؽ لمنظريات الحديثة 
 

ذا ما . إف غياب التخطيط واإلدارة والفساد ينعكس بصورة مباشرة عمى المؤسسة التعميمية  وا 
وبعد ثبلث سنوات فقط  2003عبلـ كنموذج سنجد أف التجربة انطمقت عاـ تحدثنا عف تجربة قسـ اإل

وجدت اإلدارة نفسيا أماـ أعداد كبيرة وغير متوقعة مف الراغبيف في التسجيؿ مما  2006أي عاـ 
شكؿ صدمة استيعاب ، واكتشاؼ  أف البنية التحتية غير مستكممة ، وفي حيف تـ تدريس المنياج 

لى مف انطبلؽ التجربة اعتمد مع بداية الدفعة الثانية منياج جديد مف تأليؼ المصري في السنة األو 
األساتذة السورييف ولممصادفة كانت معظـ المواد تحمؿ نفس العناويف ، ومع أف ىذه المناى  تـ 
تأليفيا وأنجزت خصيصًا  لمقسـ ، إال أنيـ اكتشفوا بعد سنتيف ال أكثر أف ىذه المناى  ال تتناسب 

التعميـ المفتوح ، ووجدت اإلدارة أف برام  التعميـ تتطمب تدريبات عممية وفنية ، غيابيا وطبيعة 
سيجعؿ العممية التعميمية غير مجدية ، كما لو أف القائميف عمى التعميـ ال يعرفوف أف بعض األقساـ 

تعميؽ فكاف مصير القسـ أف تـ . تطبيقية في بعض جوانبيا وتحتاج إلى واقع عممي ومعدات خاصة 
 .التسجيؿ بو لحؿ ىذه المشكبلت 

 
 2002االنتهاكات في عام 

يبرز  2006اف استعراض االنتياكات الواقعة عمى حرية التعبير و الصحافة في سوريا في العاـ 
استمرار سيطرة الدولة عمى االعبلـ مف خبلؿ البيئة القانونية التي اعدت اساسا لتحقؽ ىذه الغاية 
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مفاصؿ اساسية في دورة العممية االعبلمية مثؿ التوزيع و االعبلف باالضافة باالضافة الى احتكار 
الى تدخؿ االجيزة االمنية اليقاؼ تمؾ االقبلـ التي تخرج عف الحدود المرسومة بعناية لما ىو متاح 

وىذا االمر ال يحمؿ , نقابة الصحفييف في حماية الصحافة و الصحفييف لدور  اي في ضوء غياب
لـ يغادرنا قبؿ اف يقرع ناقوس الخطر لجية  2006واقع الحياة السورية اال اف العاـ  اي جديد في

المجزرة التي ارتكبت بحؽ االنترنت حيث يمكف الجـز بأنو كاف العاـ االسوء منذ دخوؿ االنترنت الى 
 سوريا و ايضا لجية االزدياد الممحوظ و الخطير لدور الجماعات الدينية االسبلمية في محاصرة

 . حرية التعبير 
 االنتهاكات الحكومية 

ازديادا واضحا في منع المطبوعات مف  2006شيد العاـ  :من  المطبوعات من الدخول _ 
الدخوؿ الى سوريا اما بشكؿ دائـ او بشكؿ متقطع بحسب المواد المنشورة في العدد و مف الصحؼ 

عربي المبنانية و الشرؽ االوسط المندنية و التي منعت نيائيا مف الدخوؿ النيار المبنانية و المحرر ال
وكذلؾ العديد مف !! التي تكتب في احدى زواياىا الدائمة وزيرة المغتربيف السورية بثينة شعباف ؟

الصحؼ العراقية و تتعرض جريدة الحياة المندنية الى الكثير مف حاالت منع الدخوؿ المؤقت بحسب 
بية الفرنسية و البريطانية و االمريكية و منع عدد المواد المنشورة وكذلؾ بعض الصحؼ االجن

و ماتزاؿ وزارة االعبلـ  التي تصدر في المنطقة الحرة االعبلمية السورية  Syria todayلصحيفة
 . ىذه تتحكـ بشكؿ مطمؽ بقررات المنع

اعتقؿ الصحفي أنور مف قبؿ األمف  :استمرار اعتقال الصحفي أنور ساط  أصفري _ 
، موجود حااًل في سجف صيدنايا ، وقد احيؿ الى  1959وىو مف مواليد  1/8/2002العسكري في 

محكمة امف الدولة العميا بدمشؽ و حكـ عميو بالسجف لمدة خمس سنوات والجدير ذكره أف  
بتيمة انتمائو إلى البعث العراقي مع العمـ  1993وحتى  1978األصفري قد اعتقؿ سابقًا منذ عاـ 

حيفة الثورة الرسمية والجماىير الرسمية ، وسافر بعد خروجو مف السجف إلى أنو كاف  يعمؿ في ص
ذاعة صوت العرب ليستقر أخيرًا في مجمة  )) اإلمارات العربية حيث عمؿ مع الصحؼ الخميجية وا 

 .كسكرتير تحرير تنفيذي ، وفي إحدى زياراتو إلى سوريا ، تـ توقيفو وحتى ىذا التاريخ (( اإلماراتي 
اعتقمت السمطات السورية مراسؿ صحيفة النيار المبنانية في  :مراسل صحيفة النهار  اعتقال_ 

لممثوؿ  5/3/2006، ومف ثـ تمت إحالتو يوـ األحد  2006/ 2/3دمشؽ شعباف عبود يوـ الخميس 
أماـ النيابية العسكرية بتيمة إشاعة أنباء صحفية كاذبة ، ويتعمؽ الموضوع  بتقرير كاف قد نشره 
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في صحيفة النيار قبؿ اعتقالو بيوميف حوؿ التشكيبلت الجديدة في شعبة المخابرات العسكرية شعباف 
 .والتي قضت باستبداؿ ونقؿ عدد مف رؤساء الفروع في الجياز المذكور 

مف  31/3/2006مدير موقع سوريوف االلكتروني ، اعتقؿ بتاريخ  :اعتقال محمد غانم _ 
تحقيؽ في فرع فمسطيف بدمشؽ ، ثـ أحيؿ إلى محكمة عسكرية منزلو في محافظة الرقة  وأخضع لم

ثارة النعرات الطائفية  وحكمت عميو بالسجف . بتيـ اىانة رئيس الجميورية والتقميؿ مف ىيبة الدولة وا 
بعد انتياء  1/10/2006لمدة عاـ ثـ خفضت الحكـ لمدة ستة أشير ، وأطمؽ سراحو بتاريخ 

 .عممو في سمؾ التعميـ  وكاف األقسى طرده مف. محكوميتو 
اتخذت رئاسة جامعة البعث في مدينة حمص قرار بمعاقبة  :معاقبة الصحفي يامن حسين _ 

الطالب يامف حسيف مف طبلب السنة الثانية قسـ الرياضيات بعقوبة الفصؿ مف الكمية لمدة فصؿ 
إلى سمعة  بسسب اإلساءة 2005/5006دراسي كامؿ ابتداء مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 

 .الجامعة 
 -بيروت/ بيروت  -عمى خمفية توقيعو عمى إعبلف دمشؽ: اعتقال الصحفي ميشيل كيمو  -

دمشؽ والذي يتضمف رؤية مثقفييف سورييف ولبنانييف لوضع العبلقة بيف بمدييما ومستقبميا ، وبسبب 
ت العامة في قامت إدارة المخابرا, دوره الفاعؿ في الحراؾ المدني و السياسي في سوريا 

باعتقالو بعد أف لبى دعوة ىاتفية لمراجعة مقر اإلدارة ، وال يزاؿ معتقبًل   في سجف  14/5/2006
. ((عدرا )) دمشؽ المركزي   

, ،  عضو اتحاد الصحفييف السورييف  1940مف مواليد البلذقية  عاـ و الصحفي ميشيؿ كيمو 
(( إعبلف دمشؽ )) أحد المشاركيف في صياغة ويعتبر أحد مؤسسي لجاف إحياء المجتمع المدني ، و 

وىو إلى ذلؾ مترجـ نقؿ بعض أىـ كتب الفكر السياسي المعاصر مف األلمانية إلى العربية ، لعؿ . 
عادة اإلنتاج التابع " أىميا كتاب   . 1986الصادر عف وزارة الثقافة السورية في العاـ " اإلمبريالية وا 
بيف بعض الكتاب " نقاش   "السبعينيات عمى خمفية قد عاعتقؿ لبضعة أشير في و كاف قد 

.السورييف وقيادات حزبية رسمية   
بحممة تشيير موجو ضد الصحفي  11/7/2006والجدير ذكره قياـ صحيفة الثورة الحكومية بتاريخ 

ميشيؿ كيمو وىو معتقؿ و ذلؾ مف خبلؿ  نشر مقاؿ لصحفية لبنانية ىي ماريا معروؼ تحت عنواف 
تتيـ فيو ميشيؿ كيمو بمقاء الوزير المبناني مرواف حمادة في (( شار األسد ومع المقاومة مع ب)) 

:قبرص وتقاضي مبمغ مف الماؿ لتوزيعو عمى موقعي إعبلف دمشؽ بيروت ، جاء فيو   
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إف الوقائع تثبت يومًا بعد يوـ كبلـ الرئيس األسد حوؿ تمؾ المؤامرات التي أصبحت تحاؾ )) 
ال فماذا يعني ما حصؿ بيف .. ية وصار لبناف ممرًا ومستقرًا لتمؾ المؤامرات مف لبناف ضد سور  وا 

مرواف حمادة وميشيؿ كيمو في اجتماع قبرص ؟ وبماذا يفسر السنيورة والذي تعيد لمرئيس بشار 
األسد أف لبناف لف يكوف أبدًا جسرًا لمتآمر عمى سورية ؟ ما أثبتتو التحقيقات  ىو حصوؿ كيمو عمى 

. (( دمشؽ  -مف حمادة وزعت عمى الذيف وقعوا عمى إعبلف بيروت مبالغ  
:ورد ميشيؿ كيمو مف داخؿ سجف عدرا عمى ما ورد في مقاؿ ماريا معموؼ قائبًل   

إنني لـ أكف يوما في قبرص ، لـ أزرىا إطبلقا في أي يـو مف حياتي ، ولـ التؽ الوزير )) 
. ميو أو يتعرؼ عمي في أية مناسبة وأي ظرؼ حماده سواء في قبرص أو في بيروت ولـ أتعرؼ ع

كما أف التحقيؽ معي لـ يتطرؽ إطبلقًا لقبرص أو لمسيد حماده ، مع أنني أنتيز ىذه الفرصة كي  
ابدي دىشتي مف معرفة صحافية لبنانية بنتائ  تحقيؽ أمني سري سوري ، ومف السماح ليا بنشر 

تي رىف القضاء ، ونشر ما نشرتو السيدة ماريا نتائجو عمى صفحات جريدة سورية ، عمما بأف قضي
معموؼ يقع تحت طائمة العقاب ، وجريدة الثورة تعرؼ ىذا جيدا ، وتعرؼ أنيا بنشره اعتدت عمى 
سيادة القضاء ، وأسيمت في تشويو سمعتي أماـ الرأي العاـ السوري ، الذي أثؽ بأنو ال يصدؽ ما 

.النظاـ الصفراء  أو في غيرىا مف صحؼ(( الثورة )) ينشر في   
ميما يكف مف أمر فإنني سأقاضي السيدة ماريا معموؼ وجريدة الثورة ، وسأجبرىا بقوة القانوف 

وأناشد بيذه المناسبة ، كؿ مف وقعوا . عمى ذكر مصدر معموماتيا ، كي أجره بدوره إلى القضاء 
ا وجريدة الثورة في لبناف اإلعبلف ممف تطاولت السيدة معموؼ عمى سمعتيـ أف يبادروا إلى مقاضاتي

وسوريا ، كي ال تقضي عمينا الدعارة السياسية ، التي استشرت وتفاقمت خبلؿ السنوات األربعيف 
(( .الماضية في البمديف    

و قد امتنعت صحيفة الثورة الحكومية مف اعطاء ميشيؿ كيمو حؽ الرد التي تكفمو القيـ 
وفي سابقة خطيرة و فريدة مف نوعيا اقدـ القضاء . يةاالخبلقية لمينة الصحافة و المواد القانون

السوري عمى منع الصحفي ميشيؿ كيموا مف اقامة دعوى ضد جريدة الثورة و الصحفية المبنانية ماريا 
حيث رفض المحامي العاـ قبوؿ طمب الدعوى المقدمة مف ميشيؿ كيمو سالبا اياه لحؽ مف  معموؼ

جناية إضعاؼ الشعور )) ميشيؿ كيمو في القضاء العادي بتيمة ويحاكـ حاليًا  . حقوقو الدستورية 
ثارة النعرات المذىبية )) و  285سندًا لممادة (( القومي  سندًا لممواد (( جنحة النيؿ مف ىيبة الدولة وا 

".نعوات طائفية " مف قانوف العقوبات عمى اثر نشره مقالة بعنواف  376 – 307 – 287  
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، إال أف  2006/ 10/ 19 سبيؿ ميشيؿ كيمو بتاريخقرارًا باخبلء كاف قاضي اإلحالة أصدر  و
مرواف الموجي ألغى ىذا القرار وقاـ بتوجيو تيـ جديدة لكيمو وعقد المحامي العاـ األوؿ في دمشؽ 

، حيث وافؽ انو يـو سبت وىو يوـ عطمة  21/10/2006يوـ  بيذه التيـ جمسة فصؿ فييا الدعوى
كما احيؿ الى القضاء .كاـ خبللو والغي عمى أثره قرار اخبلء السبيؿو اليجوز اصدار احقضائية 
مف القانوف الجنائي العسكري  150ليحاكـ بموجب الفقرة ب مف المادة  6/3/2007بتاريخ العسكري 

يعاقب بالسجف المؤقت  لمدة ال تزيد عف خمس سنوات كؿ مف ينشر مقااًل : ) والتي تنص عمى 
( بقصد الدعاية أو التروي  لحزب أو جمعية أو ىيئة سياسية محظورة سياسيًا أو خطبة سياسية 

.دمشؽ وشرح ما جاء فيو ليـ  –وذلؾ بحجة قيامو بمناقشة السجناء حوؿ اعبلف بيروت   
اعتقاؿ صحافي  26/6/2006أعمنت وزارة الخارجية السويدية في  :اعتقال صحفي سويدي _ 

بؽ  مف نفس الشير بتيمة اإلساءة إلى الدولة سويدي مف أصؿ فمسطيني في سوريا في وقت سا
السورية ، وأوضحت وسائؿ اإلعبلـ السويدية أف الصحافي الذي عرفت عنو باسـ رشيد الحجة وىو 
في الحادية والستيف مف العمر ، قد اعتقؿ في مطار دمشؽ وتـ استجوابو بتيمة اإلساءة إلى الدولة 

. ا في التمفزيوف السويدي مع مواطف سوري طالب لجوء السورية قبؿ عشر سنوات خبلؿ مقابمة أجراى
 .وأفادت التقارير أف المواطف السوري أدلى خبلؿ المقابمة بتعميقات انتقد فييا النظاـ السوري 

طردت السمطات السورية الموفدة الخاصة لوكالة فرانس برس إلى  :طرد موفدة فرانس برس _ 
العاصمة دمشؽ دوف أف تقدـ  أي تفسير لذلؾ ،  مف  7/8/2006صباح ( جويؿ بسوؿ ) سورية 

ساعة  12وكاف مدير الصحافة األجنبية في وزارة اإلعبلـ استدعى جويؿ بسوؿ المبنانية وأميميا 
لمغادرة سورية  ، وأوضح أنو يتصرؼ بناء عمى التعميمات دوف أف يكوف في وسعو إعطاء أي 

 .تفسير رسمي ليذا القرار 
عمى خمفية إجراء حوارات مع المعارضيف السياسييف  :عبد الرحمن  اعتقال الصحفي مهند_ 

ونشطاء المجتمع المدني والتي ينشرىا الصحفي عمى موقع المقاء الديمقراطي ، قاـ فرع األمف 
باعتقالو بعد رحمة قاـ بيا إلى مدينة القامشمي إلجراء  7/9/2006السياسي في ريؼ دمشؽ بتاريخ 

وقد بقي عبد الرحمف حوالي األسبوع مفقود . ع نشطاء في الشأف العاـ بعض المقاببلت الصحفية م
األمف السياسي فرع الريؼ بوجوده لييـ اقر جياز دوف ورود أي معمومات عف مكاف تواجده إلى أف  
 .، وأوقؼ لمدة ثبلثة أسابيع قبؿ أف يتـ إخبلء سبيمو 
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ت بوذيًا فبل تقترب مف جامعة البعث إذا كن)) وكاف الطالب المذكور نشر مقااًل لو تحت عنواف 
تحدث فيو عف توزيع الكافيتريات في جامعة البعث عمى أساس الطائفية وىي بحسب ما يشير (( 

 .. إليو في مقالو ، ظاىرة تنتشر بوضوح في كمية اآلداب وكمية ىندسة العمارة وغيرىا 
ائية السورية إف وزير اإلعبلـ قاؿ مسئوؿ بقناة الشاـ الفض :إيقاف بث قناة الشام الفضائية _ 

محسف ببلؿ أصدر قرارًا شفييًا بوقؼ بث القناة الخاصة التي يممكيا المنت  التمفزيوف محمد أكـر 
وكانت القناة قد توقفت عف . الجندي ، ويتولى إدارتيا المخرج مأموف البني ، دوف أسباب واضحة 

. عمى قمري نايؿ سات وعرب سات  28/10/2006البث  عند الساعة الثامنة مف صباح السبت 
ويقوؿ المسئوؿ في القناة أف قرار إيقاؼ القناة جاء في اليوـ الذي كانت تستعد فيو لبث أوؿ نشرة 

 .أخبار ، وذكر أف القناة لـ تعرض ما يمكف أف يكوف سببًا في إيقافيا 
لكف مما  2006مف الصعب حصر جميع المواقع التي تـ حجبيا في العاـ : مجزرة االنترنت _ 

شؾ فيو اف العاـ االسؤ عمى االطبلؽ بيذا الخصوص ولـ يستثنى اي موقع مف مواقع المعارضة 
حالتيف نوعيتيف بيذا  2006السورية في الداخؿ او الخارج ومف اي توجو كاف وقد شيد العاـ 

دمة حجب خ 2006الخصوص الحالة االولى كانت عندما قررت الحكومة السورية في تشريف االوؿ 
ولعؿ ىذا القرار أقسى قرارات  BlogSpotالمدونات المجانية التي يمنحيا موقع غوغؿ العالمي 

 . الحجب التي تطبؽ عمى السورييف في تاريخ استخداميـ لئلنترنت
و الحالة الثانية كانت حجب الموقع االعبلمي المستقؿ المشيد السوري 

.syriaview.netwww  رسائؿ ) عمى اثر مقالة لرئيس تحريره مازف درويش و التي حممت عنواف
والتي تناولت قضية اعتقاؿ بعض موقعي اعبلف بيروت دمشؽ وعمى رأسيـ الصحفي ميشيؿ ( أمنية 

كيمو وما يجعؿ ىذا الحجب نوعيا انو منع ادارة الموقع مف امكانية اجراء اي تعديؿ عميو مف داخؿ 
 .راضي السورية بخبلؼ باقي المواقع اال
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 الفساد يحاكم الصحافة  
و أعراضو و , في سوريا الكؿ يعرؼ كؿ شيء عف الفساد : راشد عيسى وسممان عزالدين _ 

ر إلى و بالطبع الكؿ يعرؼ مف ىـ المستفيدوف و حينما ترفع األصابع لتشي, أسبابو و نتائجو 
إلى ما ىنالؾ مف اتيامات تمقي , او قدح و ذـ , المفسديف سيقاؿ بالطبع انو نشر أخبار كاذبة 

و اف لـ ينؿ الصحفي حكما يدينو . بالصحفييف في سراديب المحاكـ اف لـ نقؿ في غياىب السجوف 
دافعوا عف يكوف قد خرج عمى األقؿ بسمعة ممتبسة جراء أزالـ المفسديف الكثر الذيف عمييـ اف ي

 .حصتيـ مف الفساد سبابا و شتائـ و ربما أكثر 
منذ اف كتبت تحقيقا صحفيا ) بدأت حكايتي مع نبيؿ المو مدير دار األسد لمثقافة و الفنوف 

_ المعيد العالي لمموسيقى حيف كاف عميد ا ليا )) مطوال عما أفسده الرجؿ في المؤسستيف الثقافيتيف 
لـ يترؾ مدير األوبرا  (( دار األوبرا )) او ما اصطمح عمى تسميتيا (( نوف و دار األسد لمثقافة و الف

مثقفا سوريا بحالو و الذيف مف المفترض انيـ الخامة التي ينبغي اف ترسـ منيا كؿ مشاريع الدار 
أسامة محمد المخرج , أسيء الى ىؤالء و مف بينيـ وجوه و أسماء ثقافية بارزة تفخر بيـ سوريا 

و , المعروؼ و زميمو سمير ذكرى و ىيثـ حقي و الشاعرة ىاال محمد و سواىـ الكثير  السينمائي
لقد .تشيد عمى ذلؾ بيانات المثقفيف التي لـ تجمع عمى شيء بقدر ما أجمعت عمى إدانة المدير 

وصمت إساءات الرجؿ حدا دفع بوزير الثقافة السابؽ محمود السيد إلى االعتذار عمنا في مطبوعة 
و كصحفي قمت بدوري الميني حيف كتبت مقاال نقمت فيو .عف إساءات مدير دار األوبرا محمية 

اعتذار الوزير عف اإلساءات بحؽ المثقفيف السورييف و الموائح السوداء التي أعدىا المدير بحقيـ 
الذي صرح بذلؾ بشكؿ مباشر وباسمو الحقيقي _ واشرت الى ما اخبرني اياه االستاذ حساـ بريمو 

طمب المدير مبمغ مف الماؿ بخبلؼ قوانيف دار االوبرا مف اجؿ السماح لفرقتو بعرض موسيقي  عف_
ماذا عف المدير و , وزير الثقافة يعتذر لممثقفيف السورييف )) في الدار كاف ذلؾ بمقاؿ تحت عنواف 

, االنترنت  فما كاف مف المدير اال اف استنفذ أزالمو في شتائـ مقزعة عمى شبكة(( لوائحو السوداء 
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مرفوعة بدعوى قضائية اقؿ ما يقاؿ فييا انيا غير متكافئة فيي مجرد دعوى كيدية كفيمة بإرىاؽ 
 (.الصحفي و أشغالو عف عممو الحقيقي 

تعرض ىذا المقاؿ الى شخص الموكؿ مف ذـ وقدح و تشيير و قد : )وجاء في نص الدعوى 
المشترؾ في ىذه الجرائـ التي " حساـ بريمو"خر اورد ايضا بعض االقواؿ عمى لساف المدعى عميو اآل

ارتكبيا االثناف بحؽ الموكؿ وكذلؾ فاف المقاؿ قد جرد الموكؿ مف لقبو الذي حصؿ عميو بقوة 
ورد في المقاؿ نبيؿ المو _ " الدكتور نبيؿ المو " القوانيف و االنظمة النافذة في القطر فيو اسمو 

مييما راشد عيسى و حساـ بريمو بالجرائـ المنصوص عنيا في فاننا نطمب تجريـ المدعى ع....... _
مف قانوف المطبوعات و نطالب بدفع تعويض شخصي لما لحؽ مف ضرر  49الفقرة آ مف المادة 

 (مادي و معنوي نقدره بمبمغ مائة مميوف ليرة سوري 
سمماف ىذا باإلضافة الى دعاوى أخرى رفعيا المدير عمى صحفييف آخريف مف بينيـ الزميؿ 

 .الذي كتب مجددا حوؿ إساءات المدير في ممحؽ الثورة  فعزالدي
في المؤتمر القطري األخير لحزب البعث العربي االشتراكي   :بسام عمي وسهيمة إسماعيل  -

تبنى الحزب باعتباره القائد لمدولة والمجتمع خيار التحوؿ مف النظاـ االقتصادي االشتراكي إلى نظاـ 
 جتماعي  اقتصاد السوؽ اال

إال أف ىذا لـ يمنع السمطات السورية مف توجيو تيمة مقاومة النظاـ االشتراكية بحؽ الصحفييف 
تحقيقات عف الفساد واليدر  2005وكاف الصحفييف نشرا في أب العاـ . بساـ عمي وسييمة إسماعيؿ 

مميوف  300،  ىدر بالماؿ العاـ) الكبيريف في الشركة العامة لؤلسمدة في صحيفة محمية ومنيا 
مرة أخرى خسائر األسمدة ) ثـ إتباعو بموضوع آخر تحت عنواف ( يوـ  45خسائر األسمدة خبلؿ 

وصمت إلى مميارات الميرات ، كيس الببلستيؾ يبتمع شركات القطاع العاـ وأجيزة الرقابة تناـ عميو 
في دعوى قضائية  عمى وبناء عمى التحقيؽ أقاـ مدير عاـ شركة األسمدة عبد الصمد اليا( لسنوات 

أماـ (( احتياؿ وذـ وقدح وتشيير وافتراء ومقاومة النظاـ االشتراكي )) الصحفي والصحفية بتيمة 
 .محكمة بداية الجزاء بحمص 
حيث أف القطاع العاـ االقتصادي يشكؿ شوكة في أعيف أعداء : )) وجاء في نص الدعوى 

بالتيـ جزافًا بدوف دليؿ وبمعمومات مختمفة بغاية النظاـ االشتراكي ، وأف تجريح القطاع واتيامو 
تيديمو في ظؿ الدعوات المتكررة مف جيات حاسدة حقودة تنادي بمبادئ تخصيص القطاع العاـ أو 
استثمار شركات القطاع العاـ الناجحة إنما يشكؿ جـر مقاومة لمنظاـ االشتراكي المعاقب عميو بالمادة 

 (( مف قانوف العقوبات  1/15
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أكد الصحفي بساـ عمي أف اإلجراءات القضائية كانت تجري غيابيًا بحقنا دوف أي إببلغ  وقد
 .رسمي ، ومف خبلؿ عمميات تزوير لدعوة المحكمة 

عمى إثر التحقيؽ الصحفي الذي قاـ مف خبللو بتغطية ما يجري في حي : سميم اليوسف _ 
حاولة إخراج سكانو منو مف دوف المعصرانية بمحافظة حمب مف تجاوزات عقب استمبلؾ الحي وم

قاـ رئيس قسـ السكف  إعطائيـ التعويضات العادلة المنصوص عنيا في المراسيـ والقوانيف
االجتماعي في فرع حمب لممؤسسة العامة لئلسكاف عبد الرحيـ البيؾ برفع دعوى عمى الصحافي 

يقو عف المعصرانية تصريحًا وقد أورد الصحافي سميـ اليوسؼ في تحق.  سميـ اليوسؼ بتيمة االفتراء
صاحب الدعوى، قد  –ألحد المتضرريف وىو المواطف محمود الحسيف بأف السيد عبد الرحيـ البيؾ 

نصحو ببيع دوره الذي حصؿ عميو مف المؤسسة كتعويض عف استمبلؾ بيتو ألحد السماسرة 
الصحفي قد وثؽ  المداوميف في مقر فرع المؤسسة الصطياد مف ال يستطيع شراء بيت اإلسكاف و

تمؾ المعمومة كوف األمر ينـ عف قضية فساد معمف بيف موظؼ حكومي، عممو ىو في  سميـ اليوسؼ
ميداف السكف االجتماعي الذي يفترض بو محاربة المضاربة والسمسرة عمى حقوؽ الناس، وبيف 

" حفي الص" ويطالب المدعي المدعى عميو . سمسار يجد رزقو في اصطياد المعدميف والفقراء
بتعويض وقدر مميوف ليرة سورية عممًا أف جـر االفتراء إف ثبت تتـ محاكمة وفؽ قانوف العقوبات 
العاـ ال وفؽ قانوف المطبوعات ، مع العمـ أف الصحافي لـ يذكر أسـ الموظؼ البيؾ بالكامؿ وبشكؿ 

 . هصريح ، كما أنو وثؽ لكؿ ماذكر 
 :الضغط االسالمي 

رئيس مجمس وكاف  ،و مصادرة كتاب فمينزع الحجاب لنشر بترا وايتاناالتعامؿ مع داري ا منع_ 
تعميما إلي كؿ الجيات الرسمية يمنع بموجبو التعامؿ  قد اصدر عطري الوزراء السوري محمد ناجي
 1006 /9/2تاريخ     15/ 218  ذي الرقـ وجاء في نص التعميـ مع داري النشر ايتانا وبترا

ايتانا  عدـ التعامؿ مع داري النشر يطمب منكـ  إلي الجيات العامة "ايةسري لمغ"ذي حمؿ عنواف الو 
ويعود سبب ىذا القرار قياـ رئيس جمعية حقوؽ االنساف .   وبترا وأصحابيا آمميف التقيد بمضمونو

في سوريا المحامي ىيثـ المالح باالحتجاج لدى وزير االعبلـ عمى موافقة ىيئة الرقابة بوزارة االعبلـ 
لمؤلفتو اإليرانية شيداروت جافاف وترجمة المغربية " فمينزع الحجاب " باعة وتوزيع كتاب عمى ط

إنو تـ إقرار سحب : بوزارة اإلعبلـ أوضح نبيؿ عمراف مدير الرقابة و.في سوريا  فاطمة بمحسف
 ىمشيرا إلي كـ ىائؿ مف االحتجاجات وردت إل الكتاب مف األسواؽ كإجراء لتخفيؼ حدة االنتقادات

 المحامي ىيثـ المالح و أقر عمراف مف ىي ىذه الجيات وزارة اإلعبلـ ضد ىذا الكتاب ، ولـ يحدد
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    .بأنو طالب وزير االعبلـ شخصيا باتخاذ ىذا االجراء

لبعض األجيزة األمنية أرسمو صحفي تقريرا أمنيا  عرض مسرحية السيدة الفاضمة عمى اثر أوقؼ_ 
وفريؽ العمؿ بأنو ال أخبلقي ألف " السيدة الفاضمة"لعرض المسرحي وفرع الحزب في حماة يتيـ فيو ا

..  االسبلمية الحوار تتردد فيو كممة عاىرة كما أف لباس الممثمة في العرض ال ينسجـ مع األخبلؽ
 –الوشاية  .كما أرسؿ نسخة مف تقريره األمني الى مديرية المسارح والموسيقا والى وزير الثقافة 

و خوفا مف نقمة الجماعات االسبلمية في  حماةمحافظة عض المسؤوليف في التقرير أرعبت ب
وحيف حاوؿ مخرج  . أمروا بتوقيؼ العرض دوف أي كتاب رسمي فالمنع كالعادة شفيي المحافظة 

يوسؼ شموط مناقشة الصحفي كاتب التقرير وصفو األخير بأنو مدسوس وعميؿ أمريكي العمؿ 
 .حضور مدير الثقافة في حماة واثنيف آخريفوىذا الكبلـ تـ ب...!! وصييوني

 
عمى أثر المقاالت التي نشرىا مجموعة مف الميتميف بقضايا المرأة في سوريا والتي دعت إلى _ 

تحرير المرأة و تمكينيا مف المشاركة الفعمية في المجتمع  تعرض ىؤالء الكتاب الى حممة انتقادات 
ات تصؿ عقوبتيا الى االعداـ كما فعؿ الشيخ محمد قاسية وصمت في بعضيا الى حد توجيو اتيام
 :رمضاف البوطي في خطبة الجمعة حيث قاؿ 

إف الذيف يطالبوف بتحرير المرأة إنما ينفذوف الشؽ الداخمي مف المؤامرة االمريكية الصييونية )
 ( .عمى بمدنا

 
و الذي أمر  56303رقـ عمى أثر نشر صحيفة االثورة مقالة تنتقد فييا قرار محافظ دمشؽ _ 

 10تحت عمر  لمنساء واألطفاؿفي منطقة كفر سوسة  2 ـ4000بتحويؿ الحديقة البالغ مساحتيا 
في  قاـ الشيخ أسامة الرفاعي وذلؾ خبلؿ خطبة الجمعة, سنوات ومنع الذكور مف الدخوؿ الييا 

ري، واصفًا إياه بتوجيو نقدًا الذعًا إلى اإلعبلـ السو  مسجد الشيخ عبد الكريـ الرفاعي وسط دمشؽ
لى مشاعر عامة المسمميف في سورية)بأنو  ، منبيًا المسؤوليف إلى ضرورة (يسيء إلى ديف األمة وا 

ليـ  إساءة استخداـ المجاؿ الممنوح)االلتفات إلى ىذا القطاع الياـ والذي يحاوؿ بعض العامميف فيو 
 . (اً وىامش الحرية المتاح لمنيؿ مف المشاعر الدينية لممواطنيف جميع

 
مختص بالقضايا االسبلمية تعرض لمتيديد عدة مرات وفي أحد  نبيؿ فياض كاتب وناقد سوري_ 

المرات وجد رسالة تيديد تركت لو في الصيدلية التي يممكيا ويعمؿ بيا ، تعرض لمتكفير عمى لساف 
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رده خطيب جامع الناصرية في منطقة الناصرية في ريؼ دمشؽ اثناء خطبة الجمعة وقد طالب بط
وحـر التعامؿ معو او حتى شراء االدوية مف صيدليتو ، وقاـ نبيؿ فياض بتوجيو نداء استغاثة طالب 

 .عندما انحدر الجمؿ مف السقيفةكتاب مف مؤلفاتو . بو الييئات الدولية بحمايتو 
 

تبّدؿ السورية حدر مف عائمة تديف باإلسبلـ في مدينة بانياس نت كاتبة سوريةوفاء سمطاف _ 
تعّرض األستاذ المحاضر  عندما كانت تتعّمـ الطّب في جامعة حمب، حيث 1979ار حياتيا سنة مس

أثناء إلقائو المحاضرة، وذلؾ عمى  أماميا وأماـ زمبلئيا الطبلب لحادث إغتياؿ برشؽ مف الرصاص
 .ؾنذاآفي حرب مفتوحة مع النظاـ السوري  التي كانت" اإلخواف المسمميف"مف جماعة  يفأيدي مسمح

وعمى اثر مقاالتيا في موقع الناقد و كذلؾ عمى اثر ظيورىا في برنام  االتجاه المعاكس في قناة 
الجزيرة وعمى أثر إشيارىا ألرائيا وتعبيرىا عف أفكارىا تعرضت لردات فعؿ عنيفة وانتقادات الذعة 

 وصمت إلى حد تكفيرىا والدعوة الى قتميا ،
في سورية لعدة أسابيع كما حصؿ في  جامع الحسيف الجمعة  صبلة لخطب ادةمالى وتحولت 

 .في منطقة أبو رمانة حيث تعرضت لمسب والتكفير عمى لساف خطيب الجامع 
 

 :التوصيات 
البد مف توفر شروط اساسية في اي مجتمع لقياـ حرية الرأي و التعبير التي تشكؿ الحاضف 

ة بشكؿ مستقؿ و تتمثؿ ىذه الشروط ب الرئيسي لنمو اعبلـ حر  قادر عمى القياـ بوظائؼ الصحاف
: 
وجود نظاـ ديمقراطي يقـو عمى اسس المواطنة و الحكـ الرشيد و التداوؿ السممي لمسمطة في  -

.كافة مستوياتيا  
بنية تشريعية تضمف حرية الحصوؿ عمى المعمومات و حرية تداوليا بكافة الطرؽ تتوافؽ مع  -

.بير مدعومة بنظاـ قضائي مستقؿ المعايير العالمية لحرية الرأي و التع  
بيئة مجتمعية تحتـر االختبلؼ و التنوع و حرية االعتقاد و الرأي اآلخر و تنبذ عقمية  -

.االنغبلؽ و التحريـ   

و بناء عميو يغدوا مف العبث الحديث عف اعبلـ حر و مستقؿ دوف توفر الشروط السابقة اال 
:ىذا االتجاه و منيا  أنو البد مف البدء باجراءات اساسية تصب في  
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ي و التعبير و االعبلـ المستقؿ دستورية الكفيمة بحماية حرية الرأوضع الضمانات ال .1
و أف ال تقر قوانيف و أنظمة تنتقص و تتغوؿ عمى المعايير الدولية لحرية االعبلـ و 

 .الضمانات الدستورية 

لمعايير الدولية لحرية الغاء قانوف المطبوعات المعموؿ بو و اقرار قانوف يتوافؽ مع ا .2
و يؤسس لقياـ ,بحيث يشكؿ حماية لمينة الصحافة و لمصحفييف  التعبير و االعبلـ
 .  حرة مستقمة مؤسسات صحفية

الغاء النظاـ الداخمي التحاد الصحفييف السورييف و تحويؿ االتحاد الى نقابة مينية  .3
الصحافة و حمايتيا و  مستقمة حقيقية غير تابعة ألي جية بحيث تعمؿ عمى تطوير مينة

و مينة الصحافة ل االخبلقية قيـالالدفاع عف مصالح الصحفييف عمى االسس النقابية وفؽ 
 .السماح بانشاء نقابات متعددة 

تحرير االعبلـ مف سيطرة الدولة و ذلؾ مف خبلؿ وقؼ احتكار الييئات الحكومية  .4
العبلف و العمؿ عمى الغاء وزارة لممفاصؿ االساسية في العممية االعبلمية مثؿ التوزيع و ا

 .لبلعبلـ  مستقؿاالعبلـ و االستعاضة عنيا بمجمس 

المباشرة فورا بوضع قانوف حؽ الوصوؿ لممعمومات و اعتماد مبدأ الكشؼ االقصى  .5
و حماية المسربيف الحكومييف بما يتفؽ مع المعايير  وحرية تبادؿ المعمومات لممعمومات
 .الدولية 

االعبلف صراحة عف منع التدخؿ المباشر و غير المباشر  اف تتبنى الحكومة .6
بوسائؿ االعبلـ وأف تضع اآلليات القانونية لمسائمة و تجريـ مف يقوـ بذلؾ مف موظفييا 

  .العمومييف و االجيزة التابعة ليا 

التزاـ الحكومة باقتطاع تسبة مؤية مف ايرادات االعبلنات الحكومية و الخاصة  .7
 .لة المينية و التدريب لبلعبلمييف و دعـ نقابة الصحفييف لغايات تطوير الحا

اطبلؽ حرية التممؾ لوسائؿ االعبلـ المكتوبة و المرئية و المسموعة و االكتفاء  .8
بنظاـ االخطار لغايات التأسيس ووضع آليات إلعماؿ ذلؾ في التشريعات القانونية و وضع 

 .ؿ االعبلـ تشريعات قانونية تحوؿ دوف سيطرة الحكومة عمى وسائ

الغاء كافة القيود المفروضة عمى االنترنت و وقؼ سياسات الحجب و الرقابة و  .9
 .و تشكيؿ مجتمعات اعبلمية الكترونية حرة  التدويفتشجيع اعبلـ االنترنت و 
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اقامة شراكة بيف ىيئات المجتمع المدني المتخصصة و المؤسسات  .10
و العمؿ عمى وير امكانياتيا المينية االعبلمية مف اجؿ تدريب الكوادر االعبلمية و تط

 .االرتقاء بأخبلؽ المينة و تقديـ الحماية والدعـ الصحفييف 
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