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 ٢٠٠١لعام  ٥٠قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  -
  17\1\1951تاريخ  68القانون رقم  عديلوت الخاصة اإلذاعات -
 ١٩٩٠\١\١٤تاريخ  ١قانون اتحاد الصحفيين رقم  -
  "المؤسسة العامة للطباعة "القاضي بإحداث  ٢٠٠٨للعام  ١٥المرسوم التشريعي رقم   -
 ٢٢صفحة  –الدولة  تحرير اإلعالم من سيطرة -٣
 ٢٧صفحة  - خارطة اإلعالم في سوريا  -٤
 الحكومي إلعالما -
 الحزبي عالماإل -
  الغير مرخصة األحزابصحف  -
  الخاص عالماإل -
  السوري الكردي اإلعالم -
 ٥٢صفحة   -  اإلعالم االلكتروني -٥
 ٦٥صفحة  – في االنتخابات التشريعيةالسوري أداء اإلعالم  -٦
  ٧٠صفحة  – في االستفتاء الرئاسيالسوري أداء اإلعالم  -٧
 ٧٣صفحة  -  الفضائي اإلذاعي والتلفزيونيتنظيم البث قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب  -٨
 ٧٥صفحة  – سوريةالجامعات ال واقع تدريس اإلعالم في -٩
 ٨٠صفحة  -  ٢٠٠٨/ ٣/٥حتى  ٤/٥/٢٠٠٧االنتهاآات الواقعة على حرية التعبير للفترة بين  - ١٠
  االنتهاآات الحكومية  -
 خطاب الكراهية و التمييز -
 الفساد يحاآم الصحافة -
 عطا فرحاتي الزميل الصحفقضية  -
  ٩١صفحة  –التوصيات   -١١
  :لتعبير قيمة و الدفاع عنها واجب رية اح -١
  إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا"

  فان إسكات هذا الشخص الوحيد
  "ال يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة

  ميل تيوارستجون 

قدم  ،تمتد جذوره قدماً ،و اآلالم كلف البشرية قرونا من النضال و الثورات عاماً عالمياً إنسانياً إرثاً عن الرأي حرية التعبير تعد

حرية  إن.عن الرأي و وجد أيضا التنازع حولها وجد النزوع إلى حرية التعبيرفمذ وجد اإلنسان على هذه األرض  ،البشرية ذاتها

و  ذاته ة التي توجد مع وجود اإلنسانيلالحقوق األص من وهي فوق هذا حقهي من الحريات األساسية لإلنسان   عن الرأي رالتعبي

حق التعبير عن الرأي بحرية كاملة ف، ال يجوز االنتقاص منها بأي حال من األحوالف ،و صيرورته ال يتجزأ من كيانه تشكل جزءاً

النظر عما إذا كان الرأي الذي  غضفي ذاته بصرف وهو حق . أساسي من حقوق اإلنسان الفردخالية من أي قيود أو ضغوط هو حق 

 سلطة أو حكومة ،أغلبية أو أقلية  سواء مع آراء . . . ينسجم أو ال ينسجم ،يتم التعبير عنه صحيحا أو خاطئا، مقبوال أو مكروها

الشرق أو ، السلم أو الحرب ،  المكان وأبه مثل اعتبارات الزمان  وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة... ديانة أو مذهب،

فال  آخرين أفرادأو ما حال من األحوال إال فيما يتجاوز التعبير عن الرأي إلى تهديد حق الحياة لفرد أي ب هوال يجوز تقييد. . . الغرب

، أي في المجتمع بعملية تطور الوعي الفردي والجمعيويتصل حق التعبير عن الرأي مباشرة   .إال الحق في الحياة إذايعلو عليه 

فثورات المعرفة في كل عصر من العصور لم تكن لتأخذ مداها بدون حرية . تطور الوعي بالذات وتطور الهوية للفرد وللجماعة

ن تراكم المعرفة كان يرتبط في التاريخ القديم أو الوسيط أو الحديث، فإ و التنوير وسواء نظرنا إلى عصور النهضة. التعبير عن الرأي

كذلك فإن التطورات السياسية الكبرى في تاريخ العالم كانت في جوهرها تعبيرا عن . حرية التعبير عن الرأي في كل منها بازدهار

أدى  المالطو. و األفكار فيما بين األفراد والجماعاتاالتصال انقالب في الوعي بسبب تراكم المعرفة أي بزيادة حرية التعبير وحركة 

والجهل وانتشار الفساد  و واالنحطاطوتراجع الحضارة  النهضة المعرفي وقمع حرية التعبير عن الرأي إلى تدهور إنجازات االستبداد

  . وتدني قيمة اإلنسان الفرد إلى أدنى درجةاألخالقية القيم  ضمحاللوا
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األسس األخالقية و  وضعبشكل فعال في  ١٩٤٥ إنشائها في عاممنذ منظمة األمم المتحدة الهيئات و الوكاالت التابعة لقد ساهمت ل

انعكس  و مارست دورا ايجابيا خالل عقود طويلة في حماية و تعزيز هذا الحق بما القانونية لاللتزام بحرية التعبير على الصعيد الدولي

العامة لألمم المتحدة في أول اجتماع لها بتاريخ فقد جاء في قرار الهيئة  ،في المنظمة معظم دساتير الدول األعضاء على بشكل ايجابي

إن حرية المعلومات هي حق أساسي لإلنسان و حجر الزاوية لجميع الحريات األساسية التي تنادي بها األمم المتحدة ( :  ١٩٤٦\١٢\١٤

والذي جاء في المادة  ١٩٤٨\١٢\١٠وصوال إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة بتاريخ  .أ-د ٥٩القرار) 

ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء . لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير(  : منه ١٩/٢

       )ةواألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافي

في نشر نسق ثقافي ) اليونسكو(لذي تلعبه منظمة األمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة من إجالل الدور افي هذا السياق لنا و البد 

إلى مبادئ حرية التعبير؛ وتعميم االنتفاع  الذي يستند مناداتها الدائمة بمفهوم مجتمع المعرفة عبر جديد على مستوى العالم أجمع

  .بالمعلومات والمعرفة؛ وتعزيز التنوع الثقافي

 المتحدة العامة لألمم الجمعية أعلنت والتنمية، لديمقراطيةا دور الصحافة الحرة في دعم و تعزيز بأهمية متزايدال عترافالا اقسي وفي 
 وتوعية الصحافة، بحرية قاطبة لالحتفال العالم في مناسبة يشكل اليوم حيث أصبح هذا  ."الصحافة لحرية العالمي اليوم" مايو/أيار 3 يوم

 من السجن بدخول أو بحياتهم المجازفة عليهم يتعين الذين عمل الصحافيين إلى االنتباه واسترعاء التعبير، حرية انتهاكات إلى العام الرأي
 لحرية العالمية جائزة اليونسكو تسلم الصحافة لحرية العالمي اليوم احتفاالت في سنة، وكل .يوميا الناس إلى إيصال المعلومات أجل

  .الصحافة حرية عن الدفاع في بعمله تميز صحافي إلى )نوكا غييرمو( الصحافة

ال يمنعنا حرية التعبير عن الرأي في إن كل ما سبق ذكره عن الدور الهام الذي تقوم به األمم المتحدة في مجال حماية و تعزيز الحق 

استباحة العديد من الحقوق الفردية  التي حصلت خالل السنوات األخيرة من أجلتجاه استغالل بعض األحداث  من قرع ناقوس الخطر

اإلساءة  إلىمكافحة اإلرهاب فضفاضة من  تحت مسميات مشروع غير نحو على التعبير لحرية األساسي الحق نطاق تقييدو و المدنية 

المي، وما قد وضعت حرية الرأي والتعبير في قلب الجدل الع التي وقعت خالل السنوات السابقة إن هذه األحداث للمشاعر الدينية

هو االفتقار الخطير للقيادة على جميع المستويات ونزوعها النفعي، هذه األحداث أشد ما أبرزته إن . صاحبه من عنف أو تهديد بالعنف

سواء إلى تصعيد التوترات وإبراز االنقسامات، أو إلى تبني إجراءات مواءمة سياسياً، فيما كانت حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد 

استخدام هيئات األمم المتحدة  و أكثر ما يثير الفزع في هذا المجال هو ثابة الرهينة وكبش الفداء وضحية هذه التطورات مجتمعةبم

 والية وتحت بند مراجعة  ٢٨/٣/٢٠٠٨فبتاريخ ،كما حصل في الدورة الماضية لمجلس حقوق اإلنسان  كمطية لتحقيق هذا الغرض
منظمة حقوقية من  ٤٠رغم اعتراض   A/HRC/7/L.39 تم تمرير القرار والتعبير الرأي حرية ةوحماي تعزيز بشأن الخاص المقرر

و مركز القاهرة لدراسات حقوق  ١٩المادة  منظمة بقيادةاإلسالمي  أغلبيتها من الدول األعضاء في منظمة المؤتمرأنحاء العالم 

متابعة "بأن المقرر الخاص سوف يتولى جاء فيه حيث   "نائب عام"لى يحول المقرر الخاص لحرية التعبير إالذي  قرارال هذااإلنسان، 

أفعال التمييز على أساس عرقي أو  التي يحدث فيها استغالل الحق في حرية التعبير عندما يمثل هذا االستغالل فعالً من ورصد الحاالت

اص إذ أن دور المقرر الخاص ليس هو البحث في بها المقرر الخ التعديل يتناقض مع جوهر الصالحيات التي يتمتعهذا إن  ."ديني

التعبير ومتابعة ومراقبة  خروجاً عن حرية التعبير ولكن دوره هو النظر في االنتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبيرات التي تمثل

هذا التعديل يمكن أن تجعل  صياغة إلساءة التأويل وذلك ألن العبارات غير المنضبطة التي تم بها مدخال يشكلالتعديل ان هذا  .ذلك

وجه الخصوص عرضةً ألشكال مختلفة ومتباينة من إساءة الفهم  ىالخاص عل القانون الدولي لحقوق اإلنسان بشكل عام والتكليف

 بها تتسم التي والغامضة المطاطة العبارات فيها تستخدم التي بالدول وثيق بشكل يتصل األمرخصوصا عندما  مضلل والتأويل بشكل

 حرية تقييد أجل من فقط ليس امومنتظ منهجيا استخداما ،"التحقير" أو "االزدراء" من األديان بحماية الجنائي الخاصة القانون ادمو

 اعتناق تجريم عبر والمعتقد، الدين حرية مثل أخرى حقوق النتهاك أيضا وإنما ، مشروعة غير أو تعسفية واإلعالم بطريقة التعبير

 تشهد إليها نتمين التي العربية المنطقة إن.دينية ألقليات المنتمين مالحقة عبر أو عنها، التعبير تجريم أو معينة ةديني معتقدات وآراء

 تجريم أو معاقبة أو تقييد في استغاللها يتم ازدرائها لألديان أو باإلساءة والمتعلقة المقيدة وغير الفضفاضة القانونية المواد هذه أن كيف

 منافية تعتبر التي الفني التعبير أشكال على الرقابة لفرض أو السائدة لألديان، التفسيرات مع تتفق ال التي النقدية ةاألكاديمي البحوث



4 
 

 أو مدارس إلى ينتمون من ذلك في بما الدينية األقليات ضد االجتماعي أو الرسمي التعصب لتبرير أو األخالقية، أو الدينية لألحكام

  .ذاتها اإلسالمية الديانة داخل اتيأقل تمثل معتقدات
 : القانونية السياسية و البيئة -٢
  إن أفضل طريقة لمعرفة الحقيقة هي التبادل الحر لآلراء"

  "وان السبب الوحيد لمنع ذلك هو الخوف من ظهور الحقيقة
  اندريه شيدنيوس

  :لمحة تاريخية  *
فيها الصحافة المطبوعة فقد صدرت أول مجلة مطبوعة سورية كانت سوريا تاريخيا من أوائل الدول في العالم العربي التي انتشرت 

وقد شهدت بداية القرن العشرين ثورة حقيقية في  ١٨٦٥كما تم إقرار أول قانون مطبوعات في عام " مجمع الفوائد"بعنوان  ١٨٥١عام 

وفي عام  ١٩١٠عام "  العروس" الصحافة حيث أصدرت ماري عجمي أول مجلة تعنى بحقوق المرأة في الشرق األوسط اسمها 

جريدة دورية واستمر هذا الزخم الصحفي إلى أن وصل إلى أوجه في تاريخ سوريا بعد  ٢٤مجلة و  ٣١بلغ عدد المطبوعات  ١٩٢٠

الذي رفع الكثير من القيود على حرية  ١٩٤٩لعام  ٣٥حيث تم إقرار قانون مطبوعات جديد حمل رقم  ١٩٤٧انجاز االستقالل في عام 

مطبوعة  ٥٢ملك الصحف المستقلة و الحزبية وبلغ عدد المطبوعات في سوريا رقما قياسيا في فترة الخمسينات وصل إلى إصدار و ت

حيث كانت واحدة من أقسى اشتراطات عبد الناصر إلتمام الوحدة  ١٩٥٨متنوعة إلى أن جاءت الوحدة السورية المصرية في عام 

صر وذلك اقتضى التضحية باألحزاب السياسية و بالبرلمان و بالصحافة وانصاعت موائمة الوضع السوري مع الوضع القائم في م

القوى السياسية السورية لهذه االشتراطات على اعتبار أن الوحدة أهم من الديمقراطية وشكل ذلك أقسى ضربة وجهت لحرية الرأي و 

استعادت  ١٩٦٣و  ١٩٦١ت االنفصال بين عامي التعبير و الصحافة تلقاها المجتمع السوري بشكل طوعي وفي الفترة التي تل

الصحافة السورية حيويتها وعادت الصحافة إلى الواجهة مرة أخرى إال انه مع ذلك لم يسمح بترخيص الصحف المعارضة لالنفصال و 

ف بموجبه الذي أوق ٤تم إعالن حالة الطوارئ و صدر األمر العرفي رقم  ١٩٦٣فور قيام حزب البعث باستالم السلطة في عام 

تراخيص الصحف و المطبوعات و أغلقت بموجبه الصحف و المجالت وصودرت المطابع وجميع أدوات الطباعة و حجزت األموال 

اللتين ما لبثتا ) بردى و العربي  ( المنقولة و غير المنقولة لماكي المطابع و دور النشر و لم يستثنى منها لوقت قصير سوى صحيفتين 

ائمة الطويلة من المطبوعات المعدمة و دخلت البالد مرحلة اإلعالم الحكومي الموجه الذي سيطر عليه فكر يرى أن  أن انضمتا إلى الق

اإلعالم هو إحدى ممتلكات الحزب الحاكم قائد الثورة وما عليه إال أن يساهم في تعبئة الجماهير من اجل نصرة أهداف الحزب و 

للجمهورية العربية السورية الذي أقره مجلس الشعب السوري بعد عرضه على استفتاء عام خصوصا في ضوء الدستور الدائم ، الثورة 

  و الذي نصبت المادة الثامنة منه حزب البعث العربي االشتراكي حزبا قائدا للدولة و المجتمع  ١٩٧٣في عام 

مد اسكندر الذي أعاد تشكيل اإلعالم السوري و كانت النظرة إلى دور الصحفيين في هذا السياق ما عبر عنه وزير اإلعالم الراحل اح

أريد أن يكون اإلعالم السوري كله مثل فرقة " وفق هذه المعطيات عندما خاطب مجموعة من الصحفيين في اجتماع معهم قائال 

 ".حركتها سيمفونية يقودها مايسترو هو وزير اإلعالم وكل عازفيها ينظرون إلى العصا التي يحملها المايسترو و يعزفون حسب 

تكون مهمة وزارة اإلعالم " على أن  ٣وصيغ هذا الفهم على شكل مواد قانونية في نظام وزارة اإلعالم السورية حيث نصت المادة 

استخدام جميع وسائل اإلعالم لتنوير الرأي العام وترسيخ االتجاهات القومية العربية في القطر ودعم الصالت مع الدول العربية والدول 

الحكومية في هذا المجال تمشي على  ممارساتو جاءت ال  "  ة وفقاً لمبادئ حزب البعث العربي االشتراكي وسياسة الدولةالصديق

  . األولى قانون الطوارئ والثانية المادة الثامنة من الدستور: قدمين 

 ٥٠المرسوم التشريعي رقم لمطبوعات بل جديدقانون حيث صدر  ٢٠٠١و استمر احتكار الدولة لكافة أنواع وسائل اإلعالم إلى العام 

 . ألول مرة منذ ما يقارب األربع عقود وأعطى هذا القانون الحق بإنشاء وسائل إعالم خاصة 
  : ٢٠٠١لعام  ٥٠رقم قانون المطبوعات  *

ديله و ربما منذ اللحظة هو القانون الوحيد في سوريا الذي أجمع الجميع بدون استثناء على ضرورة تعبامتياز ربما يكون هذا القانون 

أن تخل إخالالً خطيراً بممارسة الحق في حرية التعبير الذي تعهدت الحكومة ه من شأن الكثير من أحكامها حيث االولى التي صدر ب
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للجنة وقد أصدرت ا". العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"السورية بصونه وإعالء شأنه باعتبارها من الدول األطراف في 

المعنية بالحقوق المدنية و السياسية مالحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الثاني للحكومة السورية بشأن التزامها بأحكام العهد 

مما يتنافى مع " ال تزال عرضة لقيود شديدة"الدولي المذكور؛ وكان من بين بواعث القلق التي أشارت إليها اللجنة أن أنشطة الصحفيين 

من الدستور السوري و التي  ٣٨بالمادة  إخاللهباإلضافة إلى . من العهد الدولي ١٩التعبير والرأي المنصوص عليها في المادة  حرية

                                   ) لكل مواطن الحق في أن يعرب بحرية و علنية بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبيراألخرى( :مما جاء فيها 

دراسة ل و دراستهلاللجان المتخصصة  وزارات اإلعالم المتعاقبة حتى تاريخه العديد من و توالت المطالبات و االقتراحات وشكلت

مجلس الشعب عقب أدائه القسم  في ١٧/٧/٢٠٠٧بتاريخ السيد رئيس الجمهورية حتى جاء خطاب . عليه  التعديالت المقترحة

هناك مقترحات سريعة في هذا اإلطار من (: حول تعديل قانون اإلعالم الدستوري لوالية دستورية ثانية لسبع سنوات قادمة جاء فيها

اإلعالم  و على الرغم أن المسافة التي تفصل مبنى وزارة) وزارة اإلعالم سترسلها إلى مجلس الشعب ومن ثم يتم إقرار هذا القانون

 -  عن مبنى مجلس الشعب ال تتجاوز الخمسة كيلومترات إال أن وزارة اإلعالم السورية لم تستطع رغم انقضاء قرابة العشرة أشهر

و ال تزال جميع الوعود معموال به  ٢٠٠١لسنة  ٥٠المرسوم التشريعي رقم زال ال ي من اجتياز هذه المسافة و بناء عليه -حتى اآلن 

  : حتى لحظة إصدار هذا التقريرحبرا على ورق 
  :السجن بناء على مصطلحات قانونية فضفاضة  -

يمنح المرسوم التشريعي السلطات قدراً كبيراً من الحرية لفرض قيود على ممارسة الصحفيين والكتاب وغيرهم لحقهم في حرية 

وال يتضمن المرسوم تعريفاً محدداً ألي  "لقة أو مزورةأوراق مخت"ونشر " األخبار غير الصحيحة"تجرِّم نقل ) أ ( ٥١التعبير؛ فالمادة 

، التي تتسم بكثير من اإلبهام مما يسمح بالتوسع في تأويلها على نحو يسوِّغ فرض )أ ( ٥١من األلفاظ الفضفاضة الواردة في المادة 

الث سنوات وبالغرامة من خمسمائة تنص على معاقبة من يفعل ذلك بالحبس من سنة إلى ث و. قيود جارفة إذا ما شاءت السلطات ذلك

ثم تقضي المادة بتوقيع الحد األقصى من العقوبتين . ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وهذا يعد عقوبات مالية باهظة في سورية

أو نال من هيبة الدولة أو مس إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقالقاً للراحة العامة أو تعكيراً للصالت الدولية "معاً 

  .كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو ألحق ضرراً باالقتصاد الوطني وسالمة النقد
  :السجن عقابًا على الذم أو القدح أو التحقير -

ألف ليرة سورية  ١٠٠ه الجرائم بغرامة تتراوح بين ينص على معاقبة المدانين بهذ ، و"الذم والقدح والتحقير"يجرِّم قانون المطبوعات 

من المرسوم  ٢٩وإلى جانب ما تقدم، فإن المادة ) . أ(٤٩ألف ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنة حسب المادة  ٢٠٠و

  .لحرية التعبير مزدوجاالتشريعي تحظر نشر معلومات عن هذه القضايا، مما يعد انتهاكاً 
   :ذات صلة بالتحريض على الجرائم حكومةر أو توزيع مواد تعتبرها اليقوم بنشلمن سجن ال -

كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة "على أن ) أ(٥٢المادة تنص 

تحريض مباشرة شروعاً في ارتكاب جرم يعاقب في المحالت والتجمعات العامة أو بواسطة اإلعالنات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا ال

و دون  طبيعتها أوالنص بهذا الشكل دون تحديد هذه الجرائم  إطالق إن". بالعقوبة التي تفرض على الشريك في الجرم المذكور

ى حرية تكوين الكتَّاب و الصحفيين الذين يدعون إل إدانة على سبيل المثالكن السلطات السورية ، يمحصرها بالقضايا الجنائية

الجمعيات بالنسبة لجميع الجماعات السياسية في سورية، إذا ما حدث في أعقاب هذه الدعوة أن اعتُقل ثم حوكم بعض األفراد لعقدهم 

 و النشاط المدني النشاط السياسي السلمي إن". اإلجرام"اجتماعات سلمية وقيامهم بغير ذلك من األنشطة التي تعتبرها السلطات من قبيل 

  .ال يجوز إدراجه ضمن األفعال التي تستوجب المالحقة 
  :شرآات أو مؤسسات أجنبية ل دعايةالسجن في حال نشر  -
بهدف " بصورة مباشرة أو غير مباشرة"من المرسوم التشريعي قبض أموال من شركات أو مؤسسات أجنبية ) ب(٥٥تحظر المادة  

تحديد للشركات  أو أنواعهاتبيان  أو" الدعاية" يتضمن المرسوم أي تعريف لتعبير ؛ وال"الدعاية لها ولمشاريعها عن طريق المطبوعات"

أما المادة ". تساوي ضعفي المبالغ المقبوضة"ويعاقب المخالفون بالحبس من ستة أشهر حتى سنة، وبغرامة . األجنبيةالمؤسسات  أو

ا أو من ممثليها أو عمالئها أمواالً لقاء الدعاية لها، أو اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منه"فتنص على عقوبات أشد لكل من ) أ(٥٥

ألف ليرة  ١٠٠ألف ليرة سورية إلى  ٥٠، وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من "لمشاريعها عن طريق المطبوعات
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مدني المستقلة التي تتلقى هذه األحكام تجعل السلطات تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لمقاضاة أعضاء جماعات المجتمع ال إنسورية 

وإلى جانب . تمويالً من الخارج لنشر المطبوعات الدورية أو التقارير أو غيرها من الوثائق، إذا كان مضمونها ال يلقى قبول الحكومة

نية ويجب أن تتمتع المنظمات المد ٥٥هذا، يحق لرئيس الوزراء إلغاء رخصة أي مطبوعة إذا خالف أحد مسؤوليها أحكام المادة 

السورية بحرية طلب الدعم المالي وتلقيه من الخارج وفق معايير قانونية واضحة بغرض ممارسة أنشطتها المدنية السلمية، بما في ذلك 

المبادئ الرئيسية التي باتت تحظى بقبول دولي ) ب(و) أ(بفقرتيها  ٥٥وتناقض المادة . جمع المعلومات ونشرها في مطبوعاتها الخاصة

اإلعالن بشأن حق ومسؤولية األفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان "، والمودعة في واسع النطاق

من اإلعالن على أن لكل إنسان، بمفرده أو باالشتراك مع اآلخرين، الحق  ١٣حيث تنص المادة " وحرياته األساسية المعترف بها عالمياً

يها واستخدامها بهدف محدد هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريق في السعي للحصول على الموارد وتلق

  :من اإلعالن فتنص على أن من حق كل إنسان، بمفرده أو باالشتراك مع اآلخرين ٦وسائل سلمية؛ أما المادة 

ألساسية، بما في ذلك حرية الوصول إلى أن يعرف، أو يطلب، أو يتلقى، أو يحتفظ بمعلومات عن جميع حقوق اإلنسان وحرياته ا) أ(

  .معلومات عن سبل إحقاق هذه الحقوق في النظم المحلية، التشريعية أو القضائية أو اإلدارية

أن ينشر أو ينقل أو يبث لآلخرين آراء ومعلومات ومعارف بشأن جميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وفقاً لما تنص عليه ) ب(

  .ق اإلنسان، وغيرها من الصكوك الدولية المناسبةالصكوك الدولية لحقو

أن يدرس ويبحث ويكون ويعتنق آراء عن مراعاة جميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، سواء في القانون أو في الممارسة ) ج(

  .الفعلية، وأن يوجه، من خالل هذه وغيرها من السبل المناسبة، أنظار الجمهور إلى هذه األمور
  :إلصالح الدستوري و السياسي ل دعوالمطبوعات التي ت معاقبة -

، وعلى معاقبة المسؤولين "كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية"على إلغاء رخصة ) د(٥٦تنص المادة 

ومن ". نين النافذةالعقوبات المنصوص عليها في القوا"بـ -وهم على األرجح صاحب المطبوعة ومديرها ورئيس تحريرها  -عنها 

ومن .   يمكن أن يشمل أفعاالً غير عنيفة، وال تنطوي على أي تحريض على العنف" دستوريةبطرق غير "األهمية مالحظة أن تعبير 

تضمن في واقع األمر أنه ما من مطبوعة في سورية سوف تجرؤ على نشر مقاالت تدعو إلى تغيير الدستور ) ب(٥٦ثم فإن المادة 

  .ر دور الحزب الحاكم على سبيل المثالعلى نحو يغيِّ
  : قائمة من المواضيع المحظور نشرها  -

  : قائمة من المواضيع المحظور نشرها، وهي على  ٢٩المادة  تنص

  ".قبل تالوتها في جلسة علنية " المعلومات المتعلقة باالتهام والتحقيق في قضايا الجنح والجنايات * 

  ".ح والذم واالفتراءوقائع دعاوى اإلهانة والقد* "

وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطالق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر * "

  ".المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير األطباء الشرعيين حول الجرائم األخالقية

  ".مذكرات مجلس الشعب السرية* "

واألخبار التي تمس األمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسالمته وبحركاته وعدده وتسلحه المقاالت * "

  ".ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تمسح هذه الوزارة بنشرها هوتجهيز

  ".طعناً بالحياة الخاصة الكتب والرسائل والمقاالت والتحقيقات والرسوم واألخبار التي تتضمن* "

والظاهر أن حظر هذه المواضيع يستهدف منع أي تحقيقات أو تعليقات صحفية بشأن طائفة واسعة من القضايا المعروضة على النظام 

نب إلى جا -بما في ذلك المحاكمات المنعقدة وراء أبواب مغلقة والقضايا المتعلقة باإلهانة والقدح والتشهير  - القضائي في سورية 

القضايا المطروحة على بساط البحث في مجلس الشعب المنتخب، وهما مجاالن مهمان من مجاالت النشاط الحكومي يحق للجمهور 

من "منع الصحافة والجمهور " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"من ) ١(١٤وتجيز المادة . االطالع على ما يدور فيهما

بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة حضور المحاكمة كلها أو 

الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف 
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يعكس المنطق الذي ينطوي عليه هذا المعيار الدولي، إذ يجعل حظر نشر  غير أن المرسوم". االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة

  .المعلومات هو القاعدة وكشف النقاب عنها هو االستثناء

يمكن أن تؤدي إلى توقيف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين أسبوع وستة أشهر بحسب  ٢٩و) أ(٥١وأي مخالفات للمادتين 

مطبوعة ما هذه األحكام مرتين خالل عام واحد، يجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بإلغاء رخصتها فإذا ما خالفت ) . ٣(٢٢المادة 

فرض قيود على الحق في " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"من ) ٣(١٩وتجيز المادة . بناء على اقتراح وزير اإلعالم

حماية األمن القومي أو "أو " احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم"الهدف منها  حرية التعبير ولكن في ظروف محددة فقط، وهي أن يكون

ومثل هذه االستثناءات ". ضرورية"و" محددة بنص القانون"ويجب أن تكون هذه القيود ". النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

  .اال تسري إال في أضيق الحدود، ويقع على عاتق الدولة عبء إثبات وجوبه

ومن المتعارف عليه أن القيود المفروضة على حرية التعبير ينبغي أن تتناسب مع الهدف المنشود من ورائها في أي حالة من الحاالت، 

وأن التدخل المسموح به في ممارسة الحق في حرية التعبير يجب تأويله في أضيق الحدود وعلى وجه التخصيص؛ فالقيود المفروضة 

قومي، مثالً، ال يسمح بها إال في الحاالت الخطيرة والمحددة التي تنطوي على خطر سياسي أو عسكري يهدد بغرض حماية األمن ال

وبالمثل، فإن القيود المفروضة على حرية التعبير بهدف حماية النظام العام يجب أن تكون هي األخرى محددة ومتناسبة . األمة بأكملها

هذه المواضيع المحظورة في المرسوم التشريعي هو فرض نظام من الرقابة الذاتية على ويبدو أن الهدف من إدراج . مع موجباتها

الصحافة وغيرها من المطبوعات، ومنع الصحفيين والمؤلفين من الكتابة عن طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية 

ير، مما يفتح الباب لتأويلها على نحو تعسفي من جانب ويترك المرسوم طائفة من المصطلحات المبهمة بال أي تفس. واألجنبية

السلطات؛ كما يلقي المرسوم على عاتق الكتاب والمحررين والناشرين عبئاً من الحيف أن يفرض عليهم، وهو تخمين ما عسى 

الحبس، والغرامات،  ، وإال فقد يواجهون عقوبات"األمن القومي"و" وحدة المجتمع"الحكومة أن تقصده من وراء مصطلحات من قبيل 

وتقضي المعايير المعترف بها دولياً للحق في حرية التعبير بأن تبرر . وتوقيف مطبوعاتهم عن الصدور، أو مصادرتها، أو إغالقها

الدولة أي حظر على مضمون المطبوعات، وذلك بتبيان موجبات فرض القيود، وضرورتها لتحقيق غرض محدد ومشروع في إطار 

  .ت المذكورةأحد االستثناءا
     :رقابةلل متكامل نظام

يقضي قانون المطبوعات بإخضاع كافة المطبوعات التي تجري طباعتها في سورية للرقابة من جانب السلطة التنفيذية؛ ويوجب على 

لوزارة اإلعالم؛ نشرها  قبلدور الطباعة االحتفاظ بسجل تدون فيه جميع المؤلفات أو المطبوعات التي تمت طباعتها، وتسليم نسخ منها 

كل آلة أو جهاز أعد لنقل األلفاظ "المطبعة على أنها ) ج(٢على أصحاب المطابع في سورية، وتعرف المادة أيضا وهذه القاعدة تسري 

والصور والشارات واألرقام على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد، وال يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي 

ت الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحالت التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ واآلال

  ".النسخ عن الوثائق

تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبوعات المعدة للنشر "ويتعين على أصحاب المطابع االحتفاظ بسجل 

يعرض هذا السجل على السلطة اإلدارية أو "كما تنص هذه المادة على أن . ٦المادة " بها وعدد النسخ المطبوعة منهاوأسماء أصحا

ويجب أن يسلم صاحب المطبعة نسخاً من كل مطبوعة يوم نشرها لوزارة اإلعالم، ويحدد عدد النسخ . القضائية عند كل طلب

  .٧كما تنص المادة .المطبوعة منها

من القانون على أن يذكر في كل مطبوعة تاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل الذي تحتفظ به المطبعة، مضيفةً أن  ٨دة تنص الما و 

على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بأية طريقة طباعية كانت وكذلك على التصوير والحفر والرسم "هذا التدبير ينطبق 

آالف  ١٠ن هذه األحكام يعاقَب بالحبس من عشرة أيام حتى ثالثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين ومن يخالف أياً م". والقطع الموسيقية

تحتوي على محددات  ثم يغلو القانون في العقاب ويستخدم في معرض ذلك تعابير فضفاضة ال. ألف ليرة سورية ٥٠ليرة سورية و

حاكم أن تحكم بإغالق المطابع أو المكتبات بصورة مؤقتة أو نهائية في و سالمة البالد إذ يجيز للم باألمن اإلخالل قانونية دقيقة مثل 

  ) .أ(٤٣المادة " تكرار مخالفات من شأنها اإلخالل باألمن أو سيادة البالد وسالمتها"حال 
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  :  حظر المواضيع السياسيةالترخيص على أساس النوع بغية 
، ويعاقب "سياسية"اعتبارها مطبوعات غير سياسية من نشر مقاالت يحظر المرسوم التشريعي على المطبوعات الدورية المرخصة ب 

ومن ) د(٤٤ألف ليرة سورية وفقاً للمادة  ٥٠ألف ليرة سورية و ٢٠أصحاب المطبوعات التي تخالف هذا الحظر بغرامة تتراوح بين 

سياسة وبالتالي تستطيع الحكومة توظيف هذه الدينية عن ال أوالثقافية  أواالجتماعية  أوالمعلوم استحالة فصل المواضيع االقتصادية 

ويعد هذا الحظر بمثابة رقابة حكومية شاملة، وينتهك المعايير الدولية لحرية التعبير، فالمطبوعات الدورية . وقت تريد أيالمادة في 

ات غير الحكومية المستقلة في سورية، غير المملوكة للدولة، بما فيها تلك التي تصدرها الجمعيات والنقابات المهنية وغيرها من المنظم

  .يجب أن تتمتع بالحق في نشر المعلومات والتحليالت والتعليقات بشأن القضايا السياسية دون أي تدخل من الحكومة
  : إلى سوريا المطبوعات األجنبية بمنع دخول اإلعالموزير ل المطلق حقال

تسليم نسخ منها إلى وزارة اإلعالم قبل توزيعها في السوق، تمشياً مع المادة يتعين على موزعي وبائعي المطبوعات الدورية األجنبية 

تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل باألمن "من المرسوم التشريعي؛ ويحق للوزير أن يمنع دخول أو تداول هذه المطبوعات إذا  ٩

  ١٠كما تنص المادة ".أو تتنافى مع اآلداب العامة

المواطنين السوريين في  قسلطة تقديرية ال تكاد تحدها حدود، مما يجيز لها تقييد ح وزير اإلعالمفاضة تمنح وهذه العبارات الفض

  . االطالع على المعلومات الواردة في المطبوعات األجنبية
  :سلبي على أساس القومية التمييز ال

حب المطبوعة دورية ومديرها ورئيس تحريرها من المرسوم التشريعي على ضرورة أن يكون كل من صا ١٩و ١٨و ١٦تنص المواد 

، ال يحق لهم امتالك الصحف وغيرها من المطبوعات ات األخرىالقوميالمواطنين السوريين من عربياً سورياً، مما يوحي بأن 

قليات القومية ، فإن استثناء األ -وهو أمر يتوجب إيضاحه بصورة ملحة  -وإذا كان األمر كذلك .الدورية، أو تولي مناصب رفيعة فيها

فحسب، " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"من ) ١(٢يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة  الوهم ليسوا عرباً من الناحية العرقية،

إلى جانب هذا، و. من هذا العهد، التي ترسي حق الناس جميعاً في التمتع بالحماية أمام القانون على قدم المساواة ٢٦لمادة لوإنما أيضاً 

فإن المرسوم التشريعي ال يوضح ما إذا كان باإلمكان إصدار الصحف والمطبوعات الدورية وغيرها من المواد بلغة غير اللغة العربية 

من العهد الدولي المذكور تستوجب منح حقوق محددة لألقليات، من  ٢٧، علماً بأن االلتزامات الواقعة على عاتق سورية بموجب المادة 

  .ينها حقها في استخدام لغتهاب
  :منع المعتقلين السياسيين من امتالك أو إدارة المطبوعات 

أن يكون صاحب أي مطبوعة دورية قد سبق أن حكم عليه بجرم شائن أو طرد من وظيفته، أو جرد من حقوقه  ١٦تحظر المادة  

الف، من الناشطين السياسيين السلميين في سورية، الذين زج بهم ومثل هذا الوضع قد آل إليه المئات، بل ربما اآل. المدنية والسياسية

في السجون، لفترات طويلة في كثير من الحاالت، بعد أن أدانتهم محكمة أمن الدولة بتهم جنائية مبهمة الصياغة؛ وهي محكمة غير 

وال يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى دستورية تقصر إجراءاتها وممارساتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، 

وقد درجت هذه المحكمة، عند إصدار أحكامها على النشطاء السياسيين، على فرض عقوبة قانونية إضافية عليهم، وهي . درجة

من شأنه،  ١٦ وتطبيق المادة. عشر سنوات، بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المفروضة عليهم أوتجريدهم من حقوقهم المدنية لمدة سبع 

في واقع األمر، أن يحظر على السجناء السياسيين السابقين امتالك الصحف أو غيرها من المطبوعات الدورية، أو تولي مناصب 

  .رئيسية فيها، مثل المديرين ورؤساء التحرير
  : مطبوعةإدارة ال وأملكية ل إدارية شروط و معايير

عات الدورية على المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم منذ أكثر من خمس يقصر المرسوم التشريعي ملكية الصحف والمطبو

سنوات، كما يشترط أن يكون صاحب المطبوعة الدورية قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، وأن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً 

كما يحدد المرسوم مؤهالت مديري ). ١٦المادة ( ٢٠٠١أيلول /سبتمبر ٢٢لرخصة مطبوعة دورية في تاريخ نشر المرسوم، أي 

المطبوعات الدورية ورؤساء تحريرها، ويشترط أن يكون مدير المطبوعة الدورية حائزاً إجازة جامعية أو حامالً بطاقة صحفية صادرة 

؛ أما )١٨المادة (سنوات  عن الوزارة باالستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسته لمهنة الصحافة منذ أكثر من ست
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رئيس التحرير فيجب أن يكون حائزاً إجازة جامعية، أو مارس مهنة الصحافة منذ أكثر من عشر سنوات، أو عمل رئيساً لتحرير 

  ).١٩المادة ( ٢٠٠١أيلول /سبتمبر ٢٢مطبوعة دورية صادرة حين نشر المرسوم التشريعي، أي في 
  :ترخيص المطبوعة الحق المطلق لرئيس مجلس الوزراء برفض

يخول المرسوم التشريعي لرئيس الوزراء سلطة منح الرخص للصحف وغيرها من المطبوعات الدورية، بما في ذلك تلك الصادرة عن 

؛ ويخلو "رفض منح الرخصة ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة"رئيس الوزراء حق ) أ(١٢وتمنح المادة ". األحزاب السياسية المرخصة"

بأن ثمة شروطاً خاصة إضافية تتعلق بالترخيص ) ب(١٢وتوحي المادة ". المصلحة العامة"شريعي من أي تعريف لتعبير المرسوم الت

بالتعليمات المتعلقة بإعداد الجريدة ومواصفاتها والمحررين والمراسلين "للصحف السياسية اليومية؛ إذ تنص على ضرورة تقيدها 

وتُستثنى من أحكام منح الترخيص المطبوعات الصادرة عن  ".بقرار يصدر عن الوزيرواالشتراك بوكاالت األنباء التي تحدد 

المنظمات الشعبية واالتحادات والنقابات المهنية، ولو أن المرسوم التشريعي ال يذكر ما إذا كان يجوز للمنظمات غير الحكومية 

سماح لهذه المنظمات بنشر مطبوعاتها بحرية ودون أي السورية إصدار المجالت أو غيرها من المطبوعات الدورية؛ وال بد من ال

ينص المرسوم التشريعي على مصادرة أي مطبوعة دورية تصدر بال ترخيص على الفور بأمر من الجهة اإلدارية، ومعاقبة  و.قيود

الثة أشهر، المسؤول عن طباعتها بالحبس من عشرة أيام حتى ث كل من صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها و

  .٤٤كما تنص المادة . ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ٥٠آالف ليرة سورية حتى  ١٠وبالغرامة من 
   :عدم قانونية تغيير المالك أو المدير أو رئيس التحرير إال بعد موافقة وزارة اإلعالم 
م قبل تغيير صاحب المطبوعة أو مديرها أو رئيس يجب على جميع المطبوعات الدورية الحصول على موافقة من وزارة اإلعال

قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو : "على ما يلي) أ(٢٠حيث تنص المادة . تحريرها بصورة قانونية

شهر منذ اليوم الذي يقدم فيه رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة اإلدارية ويعتبر هذا التبديل مؤقتاً ولمدة ال تتجاوز ثالثة أ

فتمنح من رفض طلبه الحق في االعتراض ) ب(٢٠أما المادة ". التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك

  .  على قرار الرفض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة
  :الضوابط الحكومية على الصحفيين 

سوم التشريعي أن يكون الصحفيون العاملون في وسائل اإلعالم ، بما في ذلك الباحثون والمترجمون العاملون في مجال يشترط المر

اإلعالم، مسجلين في اتحاد الصحفيين لكي يتمكنوا من الحصول على بطاقة صحفية يمنحها وزير اإلعالم، صالحة لمدة سنة واحدة 

حرية ممارسة العمل الصحفي مرهونة بانضمام الصحفي إلى اتحاد الصحفيين السوري؛ فمثل وال يجوز أن تكون ). ٢٨و ٢٧المادتان (

ضي هذا الشرط، أوالً، يتنافى مع حق كل إنسان في حرية التعبير عن نفسه، سواء أكان ذلك التعبير شفهياً أم كتابياً أم مطبوعاً، مثلما تق

وثانياً، فإن الصحفيين . من الدستور السوري ٣٨و المادة  "مدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق ال"من ) ٢(١٩به المادة 

والباحثين والمترجمين السوريين، وغيرهم من العاملين في مهن ذات صلة بالصحافة والمطبوعات، ينبغي أن يتمتعوا بحرية تنظيم 

  .من العهد الدولي المذكور) ١(٢٢كرسه المادة الهيئات المهنية الخاصة بهم تمشياً مع الحق في حرية تكوين الجمعيات الذي ت
  :الخاص بالنظام األساسي لإلذاعة 1951\1\17تاريخ  68القانون رقم تعديل * 

اإلعالم فبعد مضي قرابة العام على السماح بالمطبوعات اعتمدت الحكومة السورية سياسة التدرج في إلغاء احتكار الدولة لوسائل 

 إلىمادة  أضافو الذي  ٢٠٠٢/ ٤/٢تاريخ ب ١٠صدر المرسوم التشريعي رقم  .٢٠٠١الجديد عام  الخاصة وفق قانون المطبوعات

( استثنى من خاللها اإلذاعات الخاصة و التجارية من قرار حصر حق استخدام موجات البث الهوائي  ١٩٥١لعام  ٦٨القانون رقم 

تنص  ٦٨من القانون رقم  ٢حيث أصبحت المادة  ١٩٥١لعام  ٦٨ون من القان ١وفق المادة  و العسكرية بالجهات الحكومية) الراديو 

   :على 

الغنائية البرامج تستثنى من هذا الحصر اإلذاعات المسموعة التجارية والخاصة والتي تقتصر على برامج الموسيقى و  . أ

عات من رئيس مجلس الوزراء بناء ويصدر قرار الترخيص لهذه اإلذا 68من القانون رقم  8واإلعالنات، شريطة التقيد بأحكام المادة 

  .على اقتراح وزير اإلعالم

تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير اإلعالم قواعد منح التراخيص لإلذاعات   . ب

 .التجارية الخاصة وأصولها وشروطها باإلضافة إلى شروط ممارستها لمهامها وعملها
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البرامج ة قد ألغت احتكارها فقط لألغاني و للموسيقى و لإلعالنات التجارية و للبرامج الترفيهية و األبراج ووبهذا تكون الحكومة السوري
  . بقيت تحتكر آل ماعدا ذلك و ال تبدوا هناك أي بادرة نحو تغيير هذا الواقع حتى لحظة إصدار هذا التقرير االجتماعية الخفيفة و

   :١٩٩٠\١\١٤ تاريخ ١قانون اتحاد الصحفيين رقم * 
و على الرغم من ندرة تناول هذا  -دون أي مبالغة- ربما يكون هذا القانون هو من أسؤ قوانين نقابات الصحفيين في العالم أجمع 

إال أن الفترة السابقة شهدت مبادرة نوعية من قبل بعض أعضاء  -حتى من قبل الصحفيين أنفسهم  -القانون على الصعيد اإلعالمي 

فيذي الحالي التحاد الصحفيين تجلت في تشكيل لجنة من الصحفيين و القانونيين بهدف وضع مسودة قانون جديد يعمل على المكتب التن

، تحويل االتحاد إلى نقابة مهنية حقيقية تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين على األسس النقابية

االقتراحات و التعديالت منذ أشهر طويلة أال أنه حتى لحظة إصدار هذا  تذه اللجنة من أعمالها و وضعو لكن على الرغم من انتهاء ه

التقرير لم يطرأ أي تعديل على القانون و لم نتمكن من معرفة مصير التعديالت المنتظرة و إلى أن يتم تعديل هذا القانون فانه سيبقى 

  :تيةبامتياز من أسؤ القوانين نظرا لألسباب اآل

  :عدم االعتراف بالصحفي العامل بالصحافة الخاصة 

يحصر الذي ١٩٧٤    لعام ) ٥٨(التشريعي رقم  المرسوم فبقيعندما انشئ اتحاد الصحفيين لم يكن هناك صحافة خاصة في سورية 

في الذي أحدث االتحاد  حق االنتساب إلى االتحاد بالصحفيين العاملين في بعض مؤسسات الدولة فقط و لم ينص المرسوم التشريعي

على إلغاء هذا المرسوم وبناء عليه ما يزال العمل بهذا المعيار قائما إلى يومنا هذا على الرغم من وجود عشرات الصحف ١٩٩٠عام 

ء الخاصة تضم ربما مئات من الصحفيين الذين ال يستطيعون االنضمام إلى هذا االتحاد إال كمشاركين و ال يحق لهم أن يكونوا أعضا

في الوقت الذي يقر فيه أعضاء المكتب التنفيذي التحاد . عاملين كاملي الحقوق و األهلية وليس لهم الحق بتشكيل نقابات خاصة مستقلة

عضو عامل في االتحاد يحق لهم ممارسة كافة الحقوق في الترشيح واالنتخاب وعضوية الهيئات  ٣٦٠الصحفيين السورين بوجود 

وهم ليسوا صحفيين ولم يمارسوا مهنة الصحافة في ...." تقاعد، عالج، معونة وفاة"فادة من جميع االمتيازات واللجان الصحفية واالست

  . أي يوم من األيام
  :في األهداف و الصالحيات للحزب الحاآم " تبعية تامة"

و المطبوعات و وزارة اإلعالم و  عادة ما تسعى السلطة التنفيذية للسيطرة على النقابات المهنية و ذلك من خالل قوانين اإلعالم

و  التعليمات اإلدارية إال انه دائما تقف النقابات المستقلة من خالل تنظيمها النقابي و قوانين مزاولة المهنة في وجه السلطة التنفيذية

تم تشكيل النقابات  تجابه هذه المحاوالت ضمانا الستقالل مهنة الصحافة و من اجل الدفاع عن حقوق الصحفيين إال انه في سوريا

المهنية بشكل تكون فيه منظمات رديفة للحزب الحاكم  وعليه يعد قانون اتحاد الصحفيين السوريين واحدا من أكثر القوانين في العالم 

يهي التي تكرس تبعية نقابة الصحافيين إلى الحزب الحاكم و إلى الحكومة بحيث يحولها من نقابة مهنية مستقلة إلى جهاز إداري توج

اتحاد الصحفيين تنظيم نقابي مهني " من القانون ليؤكد ذلك حيث نص على أن  ٣تعبوي فقد جاء تعريف اتحاد الصحفيين في المادة 

يؤمن بأهداف األمة العربية في الوحدة والحرية و االشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي االشتراكي 

ى جاءت أهداف االتحاد متطابقة مع أهداف الحزب الحاكم في الوحدة و الحرية و االشتراكية و اشترط على الصحفي حت". و توجيهاته 

بهذه األهداف تحديدا وقد ألزم االتحاد نفسه في المادة الرابعة على العمل بالتعاون مع الجهات " يؤمن"كي يكون عضوا في االتحاد أن 

بناء إعالم عربي قومي واع يعزز روابط األخوة بين أبناء األمة العربية و " تحقيق هذه األهداف  الرسمية و الشعبية و المهنية على

ويدعم نضالها في مواجهة االمبريالية و الصهيونية . يساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها في الوحدة و الحرية و االشتراكية 

  ).١\٤مادة ."(محتلة وفضح جميع القوى المتعاملة معهافي فلسطين ال) الكيان الصهيوني(وقاعدتها العنصرية 

وهي أمور عادية وتكاد .... وجاء في صالحيات االتحاد عقد االجتماعات و إقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات 

إلقامة هذه الفعاليات حيث  كشرط ٥في فقرتها  ٥هو ما تطلبه المادة  يتكون روتينية في جميع النقابات إال أن األمر الغير عاد

بما يوحي أن ". بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي " اشترطت أن تكون هذه النشاطات 

التوعية  دور اإلعالم في( أي نشاط أو فعالية لالتحاد يجب أن تتم بالتنسيق مع القيادة القطرية لحزب البعث حتى لو كانت ندوة عن 

  ).من إخطار فأر الحقل
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يؤلف "من القانون لتحرم الصحافيين من إمكانية إنشاء اتحادات مستقلة متعددة أخرى بحيث نصت على أن  ٢وجاءت المادة 

  ..."الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيما نقابيا مهنيا واحدا يسمى اتحاد الصحفيين 

في حيرة تتعلق بجعل هذا االتحاد يشبه بشكل من األشكال النقابة المهنية إال أنهم وجدوا الحل في  ويبدو أن واضعي القانون وقعوا

) ١المادة (وضع كلمة نقيب في متن مواد قانون اتحاد الصحفيين إال أنهم لم يغفلوا عن التذكير بأن المقصود بالنقيب هو رئيس االتحاد

رئيس التحرير، نائب رئيس التحرير، مدير التحرير، (وا من تعريف الصحفي كل من ومن المفارقة أيضا أنهم في نفس المادة اخرج

سنة فاعترفوا بهم  ١٦إال أنهم ما لبثوا أن انتبهوا لذلك بعد قرابة ) معاون مدير التحرير، سكرتير التحرير، المحرر، المندوب الصحفي

" المخبر"ولكنهم بنفس الوقت أصروا على اعتبار ) ٢٠٠٥-١٢-١١تاريخ  ٤٧٧(كصحفيين بناء على كتاب اتحاد الصحفيين رقم 

  . صحفيا إلى يومنا هذا
  :صالحيات استثنائية لوزير اإلعالم و رئيس مجلس الوزراء  

يفتح القانون الباب لتدخل كل من وزير اإلعالم ورئيس مجلس الوزراء ويعطيهم صالحيات استثنائية تصل إلى حد حل اتحاد 

لى اعتبار تنظيم وتسجيل المراسلين الصحفيين هو حق من حقوق وزير اإلعالم وحده دون االتحاد، فان وزير الصحافيين فباإلضافة إ

الذي يختص بفرض العقوبات الشديدة على الصحفيين والتي  ٥٧اإلعالم أيضا هو من يؤلف بقرار منه مجلس التأديب حسب المادة 

  ) ب( ٥٤دة تصل إلى الشطب النهائي من جداول االتحاد بحسب الما

   ٧٤كما أعطى القانون لوزير اإلعالم حق ندب عدد من العاملين في المؤسسات اإلعالمية للعمل في االتحاد بحسب المادة 

أعطى القانون المكتب التنفيذي الحق في اقتراح تفرغ اثنين من أعضائه على األكثر للعمل في االتحاد و حقيقة األمر أن المكتب 

حفيين المنتخب ال يملك سوى االقتراح و بالمقابل فان وزير اإلعالم هو من يتحكم وحده بقبول اقتراح التفرغ و التنفيذي التحاد الص

  .بإصدار قرار التفرغ 

م كما أن وزير اإلعالم هو من يصدر و يصادق على اللوائح التنفيذية لقانون االتحاد مثل النظام الداخلي لالتحاد و النظام المالي والنظا

  .... ي لصندوق تقاعد الصحفيين و الداخل

تشكل عادة الهبات و التبرعات و الوصايا المصدر الرئيسي التحاد الصحافيين و التي من الممكن أن تعطيه إمكانية لتطوير عمل 

شترط موافقة الصحافيين و زيادة مكتسباتهم و على الرغم من سماح القانون لالتحاد من قبول هذا النوع الحيوي من الموارد إال انه ا

  ).٥( ٦٥رئيس مجلس الوزراء عليها بحسب المادة 
  :حق مجلس الوزراء حل المؤتمر العام والمجلس و المكتب ومكاتب الفروع 

والتي تكفلها عادة _تعتبر استقاللية الهيئات النقابية و حصانة هيئاتها المنتخبة من تدخل وسيطرة السلطة التنفيذية الضمانة األساسية  

لحرية هذه النقابات وإحدى أهم المعايير الدولية لمدى تطور المجتمع المدني ولمدى _ ر والقوانين الوطنية والمعاهدات الدوليةالدساتي

ديمقراطية أنظمة الحكم وقد جاء الفصل الثاني من الباب الثالث من النظام الداخلي التحاد الصحفيين ليشكل صفعة لكل تلك القيم 

يجوز بقرار : "الحق لمجلس الوزراء حل كل أو أي هيئة من هيئات االتحاد المنتخبة ١٠٣حيث أعطت المادة  الحضارية والديمقراطية

من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس االتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير 

  ."   قابل لي طريق من طرق المراجعة أو الطعن

لتعطي رئيس مجلس الوزراء صالحيات رئيس االتحاد في الدعوة النتخاب مجلس ومكتب جديدين وان تعذر ذلك  ١٠٤وجاءت المادة 

يستطيع رئيس مجلس الوزراء أن يحل محل المؤتمر العام للصحفيين ومحل مجلس االتحاد ويعين مكتب مؤقت لالتحاد يمارس 

  .المكتب والمجلس  تاختصاصا
  :في العضوية و التسجيل ومزاولة المهنة " متمييز و تحك"

من النظام الداخلي التحاد الصحفيين الحق للعاملين في أي وسيلة إعالمية تابعة لحزب البعث العربي االشتراكي ) ج(١٠أعطت المادة 

ية حتى المتحالف منها مع أو المنظمات الشعبية الحق في التسجيل بجدول الصحفيين المشاركين بينما منعته عن باقي األحزاب السياس

  .حزب البعث في الجبهة الوطنية التقدمية كما منعته عن العاملين في المنظمات المستقلة 
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ضمن شروط العضوية في االتحاد و شروط مزاولة المهنة أن يكون الصحفي عربيا سوريا أو من في حكمهم من  ١٨و ٦تنص المواد 

: الوسيلة األساسية لنشاط االتحاد وفعاليته هي"من النظام الداخلي على أن  ٤تنص المادة كما . ١٩٤٨الالجئين الفلسطينيين منذ عام 

  "الخ...الصحفي العربي الملتزم 

إال إن هذه المواد تشكل انتهاكا حتى وان كان _ وان كان واقع الحال مخالفا لذلك _  السورية ات القوميةمما يوحي بأن أفراد األقلي 

فحسب، وإنما أيضاً " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"من ) ١(٢للمادة ات القومية السورية وفقا لحقوق األقلي) لفظيا(

   .من هذا العهد، التي ترسي حق الناس جميعاً في التمتع بالحماية أمام القانون على قدم المساواة ٢٦المادة 

بجناية أو من كان معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات على عدم قبول عضوية من كان محكوم ) ٦)(٣(٦تنص المادة 

المئات، بل  يشملومثل هذا الوضع قد القطاع العام أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة 

رات طويلة في كثير من الحاالت، بعد أن في سورية، الذين زج بهم في السجون، لفت سلميينربما اآلالف، من الناشطين السياسيين ال

تقصر إجراءاتها وممارساتها عن الوفاء بالمعايير  غير دستوريةأدانتهم محكمة أمن الدولة بتهم جنائية مبهمة الصياغة؛ وهي محكمة 

إصدار أحكامها على  وقد درجت هذه المحكمة، عند. الدولية للمحاكمة العادلة، وال يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى درجة

عشر سنوات، بعد انقضاء سبع أو النشطاء السياسيين، على فرض عقوبة قانونية إضافية عليهم، وهي تجريدهم من حقوقهم المدنية لمدة 

وتطبيق المادة  باإلضافة إلى العديد أيضا ممن عزلوا أو طردوا من وظائفهم لنفس األسباب.مدة عقوبة السجن المفروضة عليهم

أن يخرج هذه الشريحة الواسعة من حق االنتساب إلى اتحاد الصحفيين مع العلم أن الكثير منهم يزاول مهنة  من شأنه )٦)(٣(٦

  .الصحافة فعليا 

على عدم قبول انتساب األشخاص المعينين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل ال عالقة لهما بالصحافة وهذه ) ٧(٦كما تنص المادة 

شريحة واسعة من الصحفيين الفعلين الذين يعملون بمهن أخرى لدى جهات عمومية فعلى سبيل المثال ال يستطيع  المادة أيضا تخرج

المدرس أو المهندس بينما يستطيع المدرس أو المهندس الذي يعمل في القطاع الخاص أن ينتسب إلى االتحاد وان اعتماد مبدأ العمل 

   .لدى جهة عامة ينطوي على تمييز غير مفهوم

عام عند تسجيله في االتحاد من التمتع بحقوق التقاعد وفق قانون تقاعد الصحفيين وذلك  ٤٥الصحفي الذي تجاوز ) ٥(٦تحرم المادة 

تتعلق بمدى إسهامه في دفع اشتراكات في صندوق التقاعد إال أن قانون صندوق التقاعد ينص على _ على األغلب_العتبارات مالية 

عام وعلى هذا األساس ال نجد ما  ٢٠اعد في حال تجاوزت  مدة عمله في الصحافة و عضويته في االتحاد حق الصحفي في طلب التق

  .من التمتع بحقوق التقاعد على أساس مدة الخدمة وليس على أساس العمر عند التسجيل ٤٥يمنع الصحفي الذي تجاوز 

وسلب  ١٢ضاء في حال رفض طلب التسجيل إال انه عاد في المادة منه مبدأ اللجوء إلى الق ٨على الرغم من قبول القانون في المادة 

واجتاز اختبار التمرين بنجاح هذا الحق _ التي تصل في بعض األحيان إلى أربع سنوات_هذا الحق للمتمرن الذي أمضى فترة التمرين 

رم من مكتب االتحاد دون أن يكون حق رفض طلبه هذا بقرار مب ١٢من المادة ) ب(في حال طلب تثبيت عضويته حيث أعطت الفقرة 

له أي حقوق في االعتراض على هذا القرار مما يجعل مكتب االتحاد يتحكم بشكل مطلق في اختيار األعضاء العاملين فيه والذي يعود 

  .لهم وحدهم حق المشاركة في الجمعية العمومية وحق الترشيح واالنتخاب

بول المكتب بالجهة الصحفية التي يختارها المتمرن للتمرن فيها وأيضا دون الحق في قد اشترطت ق ١٠هذا باإلضافة إلى أن المادة  

  .االعتراض أو المراجعة

لمزاولة مهنة الصحافة أن يكون الصحفي مسجل في احد جداول االتحاد أي أن يكون صحفيا عامال أو متمرنا أو  ١٨تشترط المادة 

  .جداول االتحاد مزاولة مهنة الصحافة مشتركا وبالتالي ال يحق لمن ليس مسجل في احد 
  ):النقيب(صالحيات تعطيلية لرئيس االتحاد 

واسعة لرئيس االتحاد تجعله قادرا على تعطيل قرارات المؤتمر العام وقرارات _ تعطيلية_يعطي القانون رئيس االتحاد صالحيات 

ع عن إصدار هذه القرارات أو الدعوة إلى االجتماعات دون مجلس االتحاد ومكتب االتحاد وكذلك تعطيل االنتخابات عن طريق االمتنا

  :أن يبين طريقة التصرف في حال استخدام رئيس االتحاد هذه الصالحيات

  يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خالل المجلس والمكتب ) : ب( ٢١المادة 
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  يجتمع المؤتمر بدعوة من النقيب ) : آ ( ٢٢المادة 

  يصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خالل المكتب  ) : ب( ٢٦المادة 

  يجتمع المجلس بدعوة من النقيب  ) : آ ( ٢٧المادة 

  يدعو النقيب المكتب لالجتماعات ويرأسها  ) : آ ( ٣٤المادة 

  .المواعيد التي يحددها المكتب يدعو النقيب الوحدات الصحفية في كل فرع النتخاب ممثليها إلى المؤتمر العام في:  ٤١المادة 

  الخ ....يدعو النقيب المؤتمر العام إلى االنعقاد) : آ (  ٤٤المادة 

  الخ .... يدعو النقيب أعضاء مجلس االتحاد لالجتماع : ٤٥المادة 
  :المؤسسة العامة للطباعة"القاضي بإحداث  ٢٠٠٨للعام  ١٥المرسوم التشريعي رقم   -*

و اكثر ما يثير القلق في هذا المرسوم انه يجعل عملية طباعة الصحف  ١/٧/٢٠٠٨يعي نافذا منذ تاريخ أصبح هذا المرسوم التشر

تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة : " منه على  ٢الحكومية تحت ادارة و سيطرة وزارة التربية و التعليم حيث تنص المادة 

وترتبط بوزير  تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واالداري“ لطباعةالمؤسسة العامة ل“ عامة ذات طابع اقتصادي تسمى

 طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على - أ :تهدف المؤسسة الى مايلي "  ٣المادة و جاء في "  .التربية مركزها في محافظة دمشق

بهذه الحالة أصبحت جميع الصحف الحكومية تطبع في و " .فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية واالعالم

  .هذه المؤسسة حكما و بتبعية لوزارة التربية في عملية الطباعة و التي هي بعيدة كل البعد عن مجال طباعة الصحف 

تعفي مستوردات  ":       ٩المادة باالضافة الى ان القانون منح هذه المؤسسة اعفاءات ضريبية و امتيازات مالية واسعة حيث جاء في 

مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية  المؤسسة من االجهزة الفنية واالت الطباعة وغيرها من

و بهذه الحالة يصبح لها ميزة تفضيلية على باقي المطابع تجعلها اقدر على المنافسة بحيث . " وغير ذلك من الرسوم ورسم االحصاء

  . لممكن أن تتحكم بسوق المطبوعات بشكل عاممن ا
 :سيطرة الدولة تحرير اإلعالم من -٣
  والديمقراطية من المستحيل تحقيق الحد األقصى من االستقرار السياسي والنمو االقتصادي"

  "بدون تدفق المعلومات بحرية

  الين هيوم

خاء بل العكس هو الصحيح أنها جزء ال ينفصل من مسيرة ليست حرية الصحافة من أمور الترف التي يمكن أن تنتظر حلول أيام الر

  .الجهود التي من شأنها أن تؤدي إلى أيام الرخاء 

إن التوجه نحو اإلصالح الديمقراطي الحقيقي و الشامل يجب أن يترافق بتحرير اإلعالم من سيطرة الدولة ، فاليوم ال يمكننا الحديث 

التعددية دون الحديث عن حرية اإلعالم ، ورغم محاوالت البعض الفصل القسري بينهما ،  عن مفاهيم مثل الديمقراطية و الشفافية و

فاإلعالم الحر  .إال انه يوجد بينهما ترابط عضوي يجعلهما متحدين و متكاملين و كل واحد منهما يشكل مؤشرا و معيارا لوجود اآلخر

حيث يؤمن قطاع وسائل اإلعالم المستقل اليوم .ملها و ليس نتيجة لهاو المستقل شريك في عملية التحويل الديمقراطي و حامل من حوا

واالقتصادي الذي تمكنها سيادة  وإذا ما كان لدولة ما أن تتمتع بالتفوق السياسيالتدفق الحر للمعلومات الحيوية ألي مجتمع ديمقراطي 

لومات واألفكار والمعرفة على نطاق واسع، من خالل من تبادل المعلومات بصورة حرة ونشر المعلها بد  القانون من إحرازها، فال

من أجل تمكين الصحافة من ممارستها  وسائل اإلعالم التقليدية و من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة على حد سواء

  : دورها األساسي الذي يتمثل ب 

 .نشر القضايا التي هناك حاجة لاللتفات إليها واالهتمام بها .١

 .المواطنين ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة وصناعة الرأي العامتثقيف  .٢

  الحكوميين لمساءلة ومحاسبة الشعب إخضاع المسؤولين .٣

 .المجتمع المدني والتعريف بالثقافات الوطنية إقامة تواصل بين المواطنين في .٤

 إعادة إنتاج الموروث الثقافي ونشر القيم اإلنسانية الحضارية في المجتمعات .٥
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ي هذا السياق فإن حرية التعبير والتداول الحر للمعلومات واألفكار والمعارف واالنتفاع الحر والمتكافئ بها، تشكل عناصر أساسية وف

ضمن ت و. الدخول إلى التنمية المستدامة بكل مضامينها االجتماعية والثقافية و االقتصادية و السياسية و المجتمع منلتمكين الناس 

ويقدم فرصاً للوصول إلى خدمات أساسية ويؤكد على الشفافية  رشيديسهل كذلك الحكم المما  داخل المجتمع المإلععادل ل تقاسم

  .ومكافحة الفساد، وينسج روابط بين مواطنين متمتعين باإلعالم نقديين ومهتمين بالمشاركة في الحياة العامة

من احتكار الدولة لجميع وسائل اإلعالم من خالل إصدار القانون رقم  وعلى الرغم من الخطوة الهامة التي أنهت ما يقارب أربعة عقود

مما سمح بوجود عشرات الصحف الخاصة إال أن هذه الخطوة تبقى قاصرة و غير قادرة على خلق صحافة حرة  ٢٠٠١لعام  ٥٠

حكم أجهزتها التنفيذية بجميع مفاصل في ظل سيطرة الدولة على اإلعالم و تو مهنية عالية  مستقلة تمارس أدوارها األساسية بمسؤولية

  : من خالل  العملية اإلعالمية وفي كافة المراحل

  : عدم اعتماد مفهوم الخدمة العامة في اإلعالم  -

ال تزال البنية الفكرية والقانونية واإلدارية للدولة السورية تقوم على أسس الدولة الشمولية التي تقوم  بالسيطرة و التحكم بجميع 

ات المجتمعية من خالل األجهزة الحكومية في ظل حالة من التماهي بين مفهوم الدولة و الحزب الحاكم التي خلقتها المادة الثامنة القطاع

من الدستور المعمول به حاليا و على الرغم من بعض التبدالت التي ظهرت على هذه البنية في الفترة األخيرة إال أنها ال تزال 

على انه من ممتلكات  - حتى مع وجود إعالم خاص  -تصادي بشكل عام و ال تزال النظرة إلى اإلعالم محصورة في النطاق االق

حيث ينص نظام وزارة ، الدولة و الحزب و تنحصر وظيفته في شرح سياسات الدولة و الحزب و مواقفها و تعبئة الجماهير لتأيدها 

اإلعالم استخدام جميع وسائل اإلعالم لتنوير الرأي العام وترسيخ االتجاهات  تكون مهمة وزارة" على أن  ٣اإلعالم السورية في المادة 

 القومية العربية في القطر ودعم الصالت مع الدول العربية والدول الصديقة وفقاً لمبادئ حزب البعث العربي االشتراكي وسياسة الدولة

عامة حيث ينظر إلى الصحافة على الالخدمة يل مفهوم اإلعالم إلى و هنا البد من إحداث نقلة نوعية في هذا االتجاه بحيث يتم تحو. "

أنها صحافة رقابة شعبية بمعنى أنها تراقب الحكومة و السلطة بشكل عام لحساب الجمهور العام استنادا إلى أن مراقبة الحكومة هي 

الحكومة سياسيا أو ماليا في الصحافة على شرع قوانين تكفل عدم تدخل ت يجب أنللصحافة وبناء على هذا  ةاألساسي األدوار إحدى

حيث يدفع و اعتبار االستقالل المالي أحد األركان الضامنة لعدم تدخل الحكومة . ائف الصحافةاعتبار أن هذا التدخل سيؤثر على وظ

و مستقل عن  المواطن ضريبة مباشرة تعود حصيلتها إلى وسائل اإلعالم العامة التي يشرف عليها مجلس وطني لإلعالم منتخب

  .يقوم بتعيين مدراء وسائل اإلعالم العامة و اإلشراف عليها  –التي ال يوجد فيها وزارة إعالم  -الحكومة 

  :احتكار الدولة لتوزيع المطبوعات  -

العملية  القاضي بإنشاء المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات ليكمل مسيرة السيطرة على)  ١٩٧٥لعام  ٤٢(جاء المرسوم التشريعي رقم 

التعاقد الحر  أواإلعالمية وهذه المرة في القسم الخاص بتوزيع المطبوعة حيث حرم على الصحيفة المطبوعة القيام بعملية توزيع النسخ 

مع أي جهة غير المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات تحت طائلة المسائلة المالية و الجزائية و المؤسسة التي منحها المرسوم حق 

وزيع كافة المطبوعات السورية داخل و خارج سوريا و كذلك حق توزيع المطبوعات األجنبية في سوريا و أعطى القانون احتكار ت

صالحيات واسعة للمؤسسة تشمل الرقابة على المطبوعات و تحديد كمية األعداد المخصصة للتوزيع  وكذلك منح تراخيص بيع 

ة لكل منفذ بيع و تحصيل ثمن المطبوعات المباعة والتحكم بإعادة الريع إلى المطبوعات و أماكنها و كمية المطبوعات المخصص

باإلضافة إلى إعفائها من إعادة النسخ المرتجعة إلى % ٣٥الصحيفة بعد خصم االمتيازات المالية و التي من الممكن أن تصل إلى نسبة 

  . الصحيفة األمر الذي يجعل رقابة الصحيفة على مبيعاتها شبه معدومة 

   :احتكار الدولة لإلعالن  -

يخضع سوق اإلعالن و الذي يشكل احد أهم موارد الصحف المالية و شريان رئيسي يسمح لها باالستمرار بالحياة إلى سيطرة الدولة 

و الذي يعطيها الحق في منح  ١٩٦٣المشكلة منذ عام " إعالن"التي تحتكر هذا السوق أيضا من خالل المؤسسة العربية لإلعالن 

تراخيص العمل للوكاالت اإلعالنية و كذلك حق تحديد أسعار اإلعالنات و رقابتها و منح اإلعالنات الحكومية و الخاصة و توزيعها 

على المحطات التلفزيونية حيث ال يقبل التلفزيون السوري على سبيل المثال أي إعالن ال يحمل شارة المؤسسة و تحديد نسبتها من 

  ما تراه مما يعطيها إمكانية التحكم بسوق اإلعالن و توجيهه بالطريقة التي تريدها  إيرادات اإلعالنات وفق
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  : سانا احتكار الدولة لوكالة األنباء السورية -

خاصة و تتملك الدولة كامل الوكالة و تعتبر الوكالة هيئة من  أووهي وكالة األنباء الوحيدة في البالد وال يسمح بإنشاء وكاالت مستقلة  

ئات الحكومية التي تتبع إلى وزارة اإلعالم في كل شيء ويلزم القانون كافة الصحف و المطبوعات باالشتراك في الوكالة كشرط الهي

  .من شروط الترخيص و يتركز نشاط الوكالة الرئيسي حول تغطية األخبار الحكومية 

   :احتكار منح التراخيص و سحبها  -

رفض طلب الترخيص للمطبوعة  أوبناء على اقتراح وزير اإلعالم الحق في الموافقة حيث يعطي القانون رئيس مجلس الوزراء 

وذلك بشكل تقديري يعود إليه وحده من خالل سلطته المطلقة بدون وجود أي ضوابط أو معايير " ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة"

لبه من أن يلجأ إلى أي باب من أبواب االعتراض و ال قانونية تحدد أو تفند هذه األسباب و ال يستطيع طالب الترخيص الذي رفض ط

  .حتى اللجوء إلى القضاء المدني أو اإلداري و ال يحق له إعادة طلب الترخيص إال بعد مرور سنة كاملة على تاريخ رفض طلبه

ن أي ضوابط قانونية و بنفس الكيفية أعطى القانون رئيس مجلس الوزراء حق سحب ترخيص المطبوعة و الحكم عليها باإلعدام بدو

اللجوء إلى القضاء  أوواضحة و إنما باالستناد على عبارات إنشائية فضفاضة  و بدون إبداء األسباب و كذلك بدون الحق باالعتراض 

  . المدني او اإلداري كما حصل مع صحف االجتماعية و المبكي و الدومري 

  

  :للحق في الوصول إلى المعلومات قانون عدم وجود  -

حرية الوصول إلى المعلومات أصبحت الحجر األساسي في الحريات الصحفية و من المعلوم أن اغلب المعلومات الهامة تمتلكها  إن 

السلطة التنفيذية و مؤسساتها و لترجمة مبدأ الشفافية و المشاركة في اتخاذ القرار يجب تسهيل حصول الصحفي على المعلومات ليقوم 

وال ينص قانون المطبوعات في سوريا على . مناقشتها يؤمن وصول المعلومة إلى اكبر قدر من المواطنينبنشرها و إيجاد فضاء حر ل

حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات والذي أصبح في البلدان التي تحترم دور وحرية الصحافة حقا دستوريا و قانونا مستقال بحد 

  :ذاته 

)Freedom of   Information Act  ( بات على كل من يمتنع عن تقديم المعلومات للصحافيين او يتعمد تزويرها او يفرض عقو

إخفائها و ينص على إعمال مبدأ الكشف األقصى للمعلومات على اعتبار أن األساس هو العلنية و أن حماية أسرار الدولة هو االستثناء 

ووصلت . رية أمام العامة و الصحافة بعد مضي زمن معينولذلك في الكثير من البلدان يفرض القانون على الدولة فتح وثائقها الس

قوانين الحق في الحصول على المعلومات في بعض الدول إلى حماية المسربين الحكوميين للمعلومات السرية لطالما في كشفها منفعة 

  . عامة او فضح إلجراء مخالف للدستور ارتكبته الحكومة او كانت في معرض ارتكابه

   :راءات اإلدارية و اللوائح التنفيذية التحكم باإلج -

أعطى القانون وزير اإلعالم الحق في وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا القانون مما أضاف قيود أخرى على العملية 

شروط  بعد صدور قانون المطبوعات حدد فيه)  ٢٠٠١لعام  ٢٩٧(اإلعالمية فعلى سبيل المثال أصدر وزير اإلعالم القرار رقم 

) ١٦(صفحات من الحجم الكبير او) ٨(إضافية على الصحف السياسية اليومية حيث ألزم هذه الصحف بإصدار عدد معين من الصفحات

صفحة من الحجم الصغير و اشترط أيضا وجود خمس محررين و خمس مراسلين كحد أدنى كذلك ألزمها باالشتراك لدى الوكالة 

أنباء عربية و وكالة أنباء أجنبية كحد أدنى كما ألزمها بالصدور خمس أيام اسبوعيا كحد أدنى و مما و وكالة " سانا"السورية لألنباء 

الشك فيه أن هذه االشتراطات تشكل أعباء مادية كبيرة ال تسمح إال ألصحاب رؤوس األموال الكبيرة بامتالك صحف يومية سياسية 

ست سنوات على هذا القانون و اللوائح التنفيذية ال توجد سوى صحيفتان  وهذا جلي على ارض الواقع حيث انه بعد مرور أكثر من

يوميتان سياسية خاصة في سوريا واحدة باللغة العربية و األخرى باالنكليزية و كالهما يتخذان من المنطقة الحرة و قوانينها مقرا لهما 

  . نبية إلى داخل سوريابما يجعلهما صحف غير محلية تنطبق عليها شروط عمل و إدخال الصحف األج

  . باإلضافة إلى سلسلة من االستمارات و الموافقات و التامين المالي و الفترات الزمنية المقيدة التي تتطلبها شروط الترخيص
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باء وقد أعطى القانون وزير اإلعالم سلطة مطلقة في السماح لمراسلي الصحف و القنوات التلفزيونية و اإلذاعية و مراسلي وكاالت األن

العربية و األجنبية بالعمل من خالل منح بطاقات العمل او سحبها و أيضا من خالل عبارات معومة و فضفاضة دون وجود ضوابط و 

  .و اللجوء إلى القضاءأمعايير قانونية خاصة و أيضا بدون حق االعتراض 
 : خارطة اإلعالم في سوريا  -٤
  لكل مواطن الحق في أن يعرب بحرية و علنية "

  "األخرى ول و الكتابة و كافة وسائل التعبيربالق
  الدستور السوري ٣٨المادة من 

  :اإلعالم الحكومي  *
  : ميراث ثقيل  -

سيطر اإلعالم الحكومي على الساحة اإلعالمية في سورية لعقود طويلة حيث احتكرت الدولة لما يقارب سبع و ثالثون سنة كافة وسائل 

شكل هذا االحتكار أولى أساسات ضرب مهنة الصحافة في سوريا والتي مرت بمراحل عديدة . موع اإلعالم المقروء و المرئي و المس

شكلت حقبة السبعينات أفضل حاالتها بسبب وجود مجموعة من الصحفيين الذين عاصروا فترة حرية ، خالل سنوات االحتكار هذه 

بعض  -فظوا على مستوى معين من المهنية واالستقالل في الصحافة في سوريا  و تشربوا قيم المهنة و بعض تالمذتهم الذين حا

وعلى األخص صحيفة  –و على األخص في الصحافة الثقافية التي كانت ابرز ما قدمته الصحافة الحكومية في تلك الفترة  -القضايا 

جماعة اإلخوان المسلمين مرحلة فمع دخول المواجهة بين النظام الحاكم و ، إال أن هذه المرحلة لم تستمر لفترة طويلة  –الثورة 

الصدام المسلح فرضت الحكومة قبضتها على الصحافة وعلى تنظيمها النقابي حتى تماهت المؤسسات الصحفية و نقابة الصحفيين 

و في نهاية الثمانينات و التسعينات تحولت الصحف الحكومية إلى دوائر حكومية المتصاص . بشكل مطلق مع سياسات الحكومة 

وعملت .ة في سورية فزج بالمئات من الموظفين الحكوميين الذين ال تربطهم أي صلة بمهنة الصحافة في هذه المؤسسات البطال

الحكومة في هذه األثناء على إنتاج العشرات من الصحف التي تعمل بعيدا عن وظائف الصحافة األساسية و تختص بالدعاية الحزبية و 

وقد تم بهذه المرحلة ربط كافة الشرائح االجتماعية و المهنية بصحف خاصة فيها من األطفال و  العقائدية وفق توجهات الحزب الحاكم

الخ وعلى الرغم من ذلك لم ينجو الصحفيون ..... الشباب و الطالب و المرأة إلى العمال و الفالحين واألطباء و المهندسين 

ومع انتفاء المنافسة وسياسة . لتعسفي إلى جهات إدارية غير صحافية الحكوميون من سياسات الرقابة و المنع من الكتابة و النقل ا

او إغالق البالد و هيمنة الحكومة و سيادة الحالة الوظيفية على الصحفيين و غياب القيم المهنية لم يقدم اإلعالم الحكومي ما يهم القارئ 

ياة اليومية واعتمدت مبيعات الصحف بنسبة كبيرة جدا يحفزه على شراء الصحيفة إلى درجة خرجت فيها الصحافة الحكومية من الح

  . على االشتراكات اإللزامية للمؤسسات الحكومية

  :الواقع الحالي  -

أبدت السلطات السورية اهتماما ملحوظا في الفترة األخيرة في دعم و تطوير هذا القطاع حيث عملت الحكومة السورية على اعتماد 

خ أموال كبيرة في ميزانيات وسائل اإلعالم الحكومية وإعطائها تسهيالت واعتمادات إضافية عدة إجراءات اسعافية تمثلت في ض

وتحسين بنيتها التحتية وزيادة االهتمام بنواحي التدريب والتأهيل سواء من خالل استقدام خبرات تدريبية من أهم المؤسسات العالمية و 

من خالل إرسال الصحفيين في دورات تدريبية خارج سوريا وعملت  وأالعربية مثل رويترز و بي بي سي و األهرام و غيرها 

باإلضافة إلى زيادة التواصل مع ، الحكومة عدة محاوالت في اتجاه تغيير الهياكل اإلدارية سواء على مستوى األفراد أو األنظمة

تويات اإلدارات السياسية والحزبية اإلدارات الصحفية وتكثيف اللقاءات الحوارية الخاصة بين الصحفيين الحكوميين وأعلى مس

 واالقتصادية وقد جاء هذا االهتمام المفاجئ نتيجة ثالث أسباب أساسية قائمة بمجملها على الحاجة لمنابر إعالمية قوية لدعم توجهات

  : وتسويق خياراتها السياسية و االقتصادية  الحكومة

ات اإلقليمية واالصطفافات الجديدة في المنطقة و تحشييد الرأي حاجة السلطة السياسية إلى شرح وجهة نظرها تجاه المتغير -١

العام المحلي خلف مواقفها وعلى األخص في ضوء الهجمات اإلعالمية الممنهجة التي تعرضت لها من قبل وسائل إعالم دولية و 

الحكومة السورية حيث اكتشفت . يرانإقليمية وعربية وتحديدا فيما يتعلق بلبنان و فلسطين و العراق و تحالفها االستراتيجي مع إ
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هشاشة و ضعف و ارتباك المؤسسات اإلعالمية الرسمية و الحالة المزرية التي وصلت إليها خالل العقود الماضية و تنبهت إلى أهمية 

 .اإلعالم كسالح أساسي في المعارك السياسية في أول مواجهة إعالمية لها من هذا النوع

قتصادي فيها بشكل خاص إلى امتصاص حالة اإلحباط الشعبي نتيجة تراجع األوضاع االقتصادية حاجة الحكومة والفريق اال -٢

و المعيشية الحادة التي يعاني منها المواطن السوري بخالف الوعود الفضفاضة التي أطلقتها الحكومة مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية 

جديدة بنت السلطة في سوريا تاريخيا جزء من مشروعيتها على محاربتها و العاشرة باإلضافة إلى تسويق سياسات ليبرالية اقتصادية 

 .كانت تعد من الجرائم االقتصادية و الوطنية خالل عقود طويلة

 .استشعار التأثير المتزايد لإلعالم الخاص و اإلعالم االلكتروني في الرأي العام السوري -٣

تحسين وتقوية وضع اإلعالم الحكومي بما انعكس  إلىيجة لألسباب سابقة الذكر لقد أدت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية نت

بدأت تنفذ  اليومية ايجابيا على المستوى العام في الشكل و المهنية والتنافسية وازدياد أرقام المشاهدة والمبيعات حتى أن إحدى الصحف

األمر بقي محصورا بشكل خاص بالمؤسسات اإلعالمية األساسية إال أن هذا  .من األسواق و لم يعد لديها مرتجع في معظم األيام 

التلفزيون و اإلذاعة و جريدة الثورة و تشرين و لم يمتد ليشمل وسائل اإلعالم الموجودة في باقي : الموجودة في العاصمة دمشق مثل 

دعم المواقف السياسية للحكومة و تحشييد وأيضا بقي محصورا في إطار . المحافظات السورية و التي بقيت ضمن المستوى ذاته تقريبا

جانب االستقاللية أو في توسيع دائرة الرأي اآلخر أو حرية التعبير في  علىالرأي العام المحلي خلفها فلم تطرأ أي تغييرات تذكر 

االقتصادي ولعله من  و إن كان األمر مختلف قليال بخصوص القضايا ذات الطابع المحلي أو الخدمي و اإلداري و. القضايا السياسية

من  (%100) قرابة.... الفساد:تحت عنوان  ٢٠/٢/٢٠٠٨استطالع الرأي الذي أعدته صحيفة الثورة الحكومية بتاريخ الجدير بالذكر 

    لؤي عيادة: وأعده  يهأشرف علاالستطالع  المستطلعين يقرون بوجوده

ذا االستطالع يشكل عالمة فارقة تحسب لصحيفة الثورة سواء من ه. ،بشارالفاعوري وياسرحمزة  خضر آنا، محمود ديبو: مشاركة 

أول استطالع رأي علمي و مهني تشهده الصحافة السورية أو من  - ربما  –خالل المنهجية العلمية التي اتبعت في إعداده حيث أنه 

     .خالل جرأته أو على صعيد النتائج التي خرج بها 

  :لمستقبلاتحديات 

مؤشرات ايجابية ال يشكل بأي حال من األحوال ما يمكن اعتباره تغيير جذري أو بنيوي كما أنه ال توجد أي  إن ما سبق ذكره من

خصوصا أنها ذات صفة اسعافية و  اضمانة الستمرار هذه المؤشرات االيجابية في حال انتفت األسباب و اإلجراءات التي أدت إليه

مجموعة من األزمات الحادة بعضها يرتبط بواقع اإلعالم في سوريا بشكل عام سواء  يبقى اإلعالم الحكومي في سوريا يحمل في داخله

ومهما حاولت الحكومة في  طويلة من ناحية سيطرة الدولة والبيئة القانونية واآلخر يتفرد فيها نتيجة لإلرث الثقيل الذي يحمله منذ عقود

عجزة ما فانه البد من اعتماد خطة طوارئ وطنية تقوم على أسس سوريا تأجيل مواجهة هذه األزمات والهروب لألمام بانتظار م

  : مختلفة عن الذهنية السائدة حاليا تعمل على

  .تغيير صفة و وظيفة اإلعالم القائم حاليا من إعالم الدولة والحكومة إلى إعالم الخدمة العامة -

نزيف المالي وحالة العطالة و البيروقراطية مع ضمان حقوق إعادة هيكلة للموارد البشرية و للبنية اإلدارية تؤدي إلى إيقاف ال -

  .العاملين

تحقيق توزيع إعالمي عادل و متكافئ بين جميع المحافظات و المناطق السورية من خالل وقف عملية مركزة وسائل اإلعالم و  -

  .  التوسع في إنتاج وسائل إعالم محلية و مجتمعية
 اليومية  الصحف الحكومية

 النوع اإلصدار اإلصدارمكان  اإلصدارجهة  االسم الرقم
 جريدة سياسية يومي دمشق مؤسسة تشرين تشرين ١

 جريدة سياسية يومي دمشق مؤسسة تشرين سيريا تايمز ٢
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 جريدة سياسية يومي دمشق مؤسسة الوحدة الثورة ٣

 جريدة سياسية يومي حمص مؤسسة الوحدة العروبة  ٤

 جريدة سياسية يومي الالذقية مؤسسة الوحدة ةالوحد  ٥

 جريدة سياسية يومي حلب مؤسسة الوحدة الفداء  ٦

 جريدة سياسية يومي دير الزور مؤسسة الوحدة الفرات ٧

 جريدة سياسية يومي حماة مؤسسة الوحدة الجماهير  ٨

  

شكل رقم ١ 
ة    ة اليومي النسبة المؤية للصحف الحكومي

ة الى باقي الصحف الحكومي

باقي 
الصحف 
 %٨٩

الصحف 
اليومية 
%١١

  
 اإلذاعات الحكومية

 اإلصدارمكان  الجهة االسم
 دمشق امة لإلذاعة و التلفزيونالهيئة الع إذاعة دمشق

 دمشق الهيئة العامة لإلذاعة و التلفزيون صوت الشعب

 دمشق الهيئة العامة لإلذاعة و التلفزيون صوت الشباب

  

  الحكومية القنوات التلفزيونية

 الجهة اسم القناة
 اإلصدارمكان 

 دمشق  الهيئة العامة لإلذاعة و التلفزيون القناة األولى

 دمشق الهيئة العامة لإلذاعة و التلفزيون  ثانيةالقناة ال

 دمشق الهيئة العامة لإلذاعة و التلفزيون القناة الفضائية
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 الصحف الصادرة عن الجامعات الحكومية

 االسم الرقم 
 اإلصدارمكان  الجهة

 النوع

 مجلة أكاديمية دمشق جامعة دمشق دراسات تاريخية ١

 مجلة أكاديمية الالذقية جامعة تشرين العلميةمجلة جامعة تشرين للدراسات  ٢

 مجلة أكاديمية حلب جامعة حلب تاريخ العلوم العربية  ٣
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شكل رقم ٢
عدد وسائل االعالم الحكومية

في آل محافظة

متسلسلة١ 71221110

باقي دير الزورحمصحماةالالذقيةحلبدمشق
المحافظا

  
  
  

  الصحف الصادرة عن الوزارات

 االسم  لرقم 
 اإلصدار اإلصدارمكان  الجهة

 النوع

 مجلة فنية شهري دمشق وزارة اإلعالم الفنون   ١

 جلة ثقافيةم شهري دمشق وزارة الثقافة المعرفة ٢

 مجلة خاص بالطفل شهري دمشق وزارة الثقافة أسامة ٣

 مجلة متخصصة شهري دمشق وزارة الثقافة الحياة التشكيلية ٤

 مجلة متخصصة شهري دمشق وزارة الثقافة الحياة السينمائية ٥
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 مجلة متخصصة شهري دمشق وزارة الثقافة الحياة المسرحية ٦

 مجلة اقتصادية شهري مشقد وزارة االقتصاد االقتصاد ٧

 مجلة عسكرية شهري دمشق وزارة الدفاع جيش الشعب ٨

 مجلة عسكرية شهري دمشق وزارة الدفاع الفكر العسكري ٩

 مجلة عسكرية شهري دمشق وزارة الدفاع الجندي العربي ١٠

  مجلة شرطية شهري دمشق وزارة الداخلية مجلة الشرطة  ١١

 مجلة متخصصة شهري دمشق لتموين والتجارة الداخليةوزارة ا التجارة والتموين ١٢

 مجلة متخصصة  شهري دمشق وزارة اإلسكان والتعمير العمران ١٣

 مجلة متخصصة  شهري دمشق وزارة العدل القانون ١٤

 مجلة إسالمية شهري دمشق وزارة األوقاف نهج اإلسالم ١٥

 صة مجلة متخص شهري دمشق وزارة التربية المعلم العربي ١٦

 مجلة زراعية شهري دمشق وزارة الزراعة القطن السوري ١٧

 مجلة متخصصة شهري دمشق وزارة الصناعة عالم التقييس  ١٨

  مجلة بيئية شهري دمشق وزارة اإلدارة المحلية والبيئة عالم البيئة ١٩
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شكل رقم ٣ 
 النسبة المؤية الصدار الصحف الحكومية بحسب الجهات

الصحف الصادرة 
عن الجامعات 

الحكومية 
 %٤ الصحف الصادرة 

عن الهيئات 
والمؤسسات 

والشرآات الحكومية
 %٣٠

الصحف الصادرة 
عن النقابات 

واالتحادات المهنية
 %٢٨

الصحف الصادرة 
عن الوزارات 

 %٣٨

  
  

 صحف الهيئات والمؤسسات والشرآات الحكومية

 االسم الرقم 
 الجهة

مكان 
 اإلصدار

 النوع

   دمشق مؤسسة األرض األرض ١
 العلوم البترولية دمشق الشرآة السورية للنفط الطاقة والتنمية ٢

مجلة علمية  دمشق الشرآة السورية للنفط العلوم الجيولوجية ٣
 متخصصة

 العلوم النووية دمشق هيئة الطاقة الذرية عالم الذرة ٤

 مجلة متخصصة دمشق ي للصناعات النسيجيةاإلتحاد العرب الصناعات النسيجية العربية ٥

 مجلة متخصصة دمشق الرابطة السورية للطب الشرعي  مجلة الطب الشرعي والعلوم الجنائية  ٦

اتحاد الجامعات العربية لتربية وعلم  ٧
 النفس

 مجلة علمية محكمة دمشق الجمعية العلمية لكليات التربية ومعاهدها 

 مجلة متخصصة  دمشق للغة العربيةمجمع ا مجمع اللغة العربية ٨

 مجلة متخصصة دمشق مديرية اآلثار والمتاحف الحوليات األثرية ٩
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 مجلة متخصصة دمشق شرآة اإلتحاد العربي إلعادة التأمين الرائد العربي ١٠

 مجلة متخصصة دمشق المديرية العامة للطيران المدني الطيران المدني ١١

 مجلة متخصصة دمشق ة السورية الجيولوجيةالجمعي العلوم الجيولوجية ١٢

 مالية متخصصة دمشق مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاء مصرف سوريا المرآزي ١٣

 مجلة متخصصة دمشق المؤسسة العامة للصناعات الغذائية عالم الغذاء ١٤

  مجلة متخصصة دمشق المؤسسة الطيران العربية السورية السورية ١٥

 مجلة متخصصة دمشق ئة مكافحة البطالةهي فرصة عمل  ١٦

 مجلة متخصصة دمشق المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية التأمينات االجتماعية ١٧

 مجلة متخصصة  دمشق الشرآة العامة للبناء والتعمير البناء والتعمير ١٨

االتحاد العربي للصناعات الكيميائية  الصناعة العربية ١٩
 والبتروآيميائية

 علمية صناعية دمشق

 مجلة متخصصة دمشق المؤسسة العامة للمساحة مجلة المساحة المعلوماتية ٢٠

 مجلة متخصصة دمشق المؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية المعارض واألسواق الدولية ٢١
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شكل رقم ٤ عدد الصحف التي تصدرها آل وزارة

9

5

3

3

1

1

1

1

1

1
1

1
1 وزارة االعالم 1

وزارة الثقافة 
وزارة الدفاع 
وزارة التعليم العالي 
وزارة االقتصاد
وزارة الداخلية 
وزارة التجارة 
وزارة االسكان  
وزارة العدل 
وزارة االوقاف
وزارة التربية 
وزارة الزراعة 
وزارة الصناعة 
وزارة االدارة المحلية

  
  
  
  
  

 صحف النقابات واالتحادات المهنية

 االسم الرقم 
 اإلصدارمكان  الجهة

 النوع
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   دمشق  اإلتحاد العام للفالحين نضال الفالحين  ١

   دمشق اإلتحاد العام لنقابات العمال كفاح العمال االشتراكي ٢

  مجلة أدبية دمشق اتحاد الكتاب العرب األسبوع األدبي ٣

 مجلة أدبية دمشق اتحاد الكتاب العرب الموقف األدبي ٤

 مجلة أدبية  دمشق اتحاد الكتاب العرب اآلداب األجنبية ٥

 مجلة أدبية دمشق اتحاد الكتاب العرب التراث العربي ٦

 مجلة طبية دمشق نقابة األطباء  المجلة الطبية العربية ٧

 مجلة هندسية دمشق نقابة المهندسين  المهندس العربي ٨

 طبية متخصصة دمشق نقابة أطباء األسنان طب الفم ٩

 علمية متخصصة دمشق العرباتحاد الصيادلة  الصيدالني العربي ١٠

 صحيفة رياضية دمشق االتحاد الرياضي العام االتحاد ١١

   دمشق االتحاد العام للجمعيات الحرفية الحرفيون ١٢

   دمشق نقابة المعلمين صوت المعلمين ١٣

   دمشق نقابة المحاميين المحامون ١٤

   دمشق نقابة األطباء البيطريين مجلة الطب البيطري ١٥

   دمشق نقابة المقاولين السوريين المقاول العربي ١٦

   دمشق اتحاد شبيبة الثورة المسيرة ١٧

   دمشق االتحاد الوطني لطلبة سوريا جيل الثورة ١٨

 قضايا المرأة دمشق اإلتحاد العام النسائي المرأة العربية ١٩

   دمشق منظمة طالئع البعث الطليعي ٢٠

   دمشق لطلبة سوريا االتحاد الوطني الغد ٢١

  
  :اإلعالم الحزبي  *

لم حيث شأن األحزاب السياسية ذاتها في ذلك ال يزال اإلعالم الحزبي في سوريا ضعيفا وغير مؤثر في الرأي العام السوري شأنه 

المطبوعات حتى صدور قانون  –البعث الحاكمعدا جريدة حزب  –مسة المنصرمة إعالم حزبي مرخصتشهد سورية خالل العقود الخ

 وعلى اعتبارها صحف خاصة لباقي األحزاب المشاركة في االئتالف الحاكم  بإصدار صحف فقط حين سمح  ٢٠٠١لعام  ٥٠رقم 

صحافة مهنية  إلىنشرة حزبية داخلية منها  إلىو هي اقرب ما تكون  األحزاب أعضاءمحصورة في  األحزابماتزال صحف هذه 

 أووال تمتلك هذه الصحف الحزبية كادر صحفي مؤهل . كما هيالت التي تم نشرها منذ سنوات بعضها يعيد نشر نفس المقا أنحتى 

صحيفة النور الصادرة  الى حد مامالية باستثناء صحيفة البعث الصادرة بشكل يومي عن حزب البعث العربي االشتراكي و إمكانيات
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الحزب البناء االسبوعية الصادرة بشكل اسبوعي عن و صحيفة  بشكل اسبوعي عن الحزب الشيوعي السوري جناح يوسف فيصل

  . علما انه يوجد حزبين في االئتالف ليس لديهما صحيفة .القومي السوري االجتماعي

القانوني حيث ال يوجد بسوريا حتى لحظة إعداد هذا التقرير قانون اف االعتربفرصة و لم تحظ أحزاب المعارضة أو صحفها 

وتصدر هذه األحزاب صحفها بشكل سري و بتقنيات طباعية بسيطة و بشكل غير منتظم و توزع هذه الصحف أيضا بشكل  .لألحزاب

  .سري على أعضاء هذه األحزاب و المقربين

  :االئتالف الحاكم  أحزابصحف 
  الجهة  االسم  

 ير المسؤولالمد
  اإلصدار  رئيس التحرير

  هاتف
  حزب البعث العربي االشتراكي  البعث ١

  
 يومي إلياس مراد

  
٢  

 آفاق
حزب حرآة االشتراآيين العرب 

 العهد الوطني
عالء الدين  غسان عثمان

 الكيالني
فاآس ٢٢١٦٤٥٨نصف شهري

٢٢١٦٤٥٨ 
٣ 

 البناء 
الحزب السوري القومي 

 االجتماعي
 عصام زيد قطريب

 المحايري
 اسبوعي

 ٤٤٥٤٩٩٤هاتف 
صوت  ٤

 الشعب
اللجنة المرآزية للحزب الشيوعي 

 السوري
 أسبوعي عمار بكداش سامر األيوبي

٤٤٥٥٠٤٨ 
٥  

 الفجر
الحزب الوحدوي االشتراآي 

 الديموقراطي
نصف شهري    

  
 ٤٤١٢٨٥٣نصف شهري سمير عربش صفوان قدسي حزب االتحاد االشتراآي العربي الميثاق ٦
 ٣٣٢٤٩١٤ أسبوعي يعقوب آرو إبراهيم قدور الحزب الشيوعي السوري النور ٧
٨  

 الوحدوي
حزب الوحدويين االشتراآيين 

 العرب
نصف شهري    

  
  : صحف األحزاب الغير مرخصة

   :اإلعالم الخاص  *

 الجهة االسم   
 المدير المسؤول

رئيس 
 التحرير

 اإلصدار
 هاتف

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين  قاسيون ١

ي وهي مجموعة منشقة عن حزب عضو ف

 االئتالف الحاكم

  اسبوعي قدري جميل قدري جميل

 xxxxx شهري xxxxx xxxxx حزب العمل الشيوعي اآلن ٢

 xxxxx شهري xxxxx xxxxx  حزب الشعب الرأي  ٣

الموقف  ٤

 الديمقراطي
 xxxxx شهري xxxxx xxxxx التجمع الوطني الديمقراطي المعارض

 xxxxx شهري xxxxx xxxxx  المنظمة اآلثورية الديمقراطية نشرود آثور ٥

 xxxxx  شهري xxxxx xxxxx حزب االتحاد االشتراكي العربي  ٦

الديمقراطي  ٧

 العربي
 xxxxx شهري xxxxx xxxxx حزب العمال الثوري العربي

 xxxxx  فصلية Xxxxx xxxxx  الحزب الديمقراطي األشوري  صدى الوطن  ٨
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والبيئة القانونية و  ،بة من جهةفحداثة التجر ،يتلمس خطواته األولى في طريق طويل وشائك في سوريا ال يزال اإلعالم الخاص

باإلضافة إلى ضعف سوق اإلعالن وضعف القدرة الشرائية و عدم وجود حضور قوي لثقافة ، السياسية التي يعمل بها من جهة ثانية 

مغامرة  االستثمار في اإلعالميجعل من مجرد التفكير في خوض تجربة كل ذلك ، لدى المواطن السوري بشكل عام  القراءة و االطالع

 اإلعالمالتقليدية مع بروز وسائط  اإلعالمو وسائل  أدواتكل ذلك في ضوء متغيرات عالمية طرأت على . غير محسوبة العواقب

على تركيبة المؤسسات اإلعالمية وطبيعتها بحيث انعكس الساحة اإلعالمية العالمية حاد في  التي عملت على إحداث انقسامالمتعددة 

  : سمين إلى ق اإلعالم تقسم

و لكن  بدور الصحفي والمؤسسة اإلعالمية الفرد نفسه فيهالذي يقوم و اإلعالم المجتمعي ذو األدوات البسيطة والكلف المادية القليلة -

  .وانتشارها الكبير اوسهولة استخدامه اوتوفره قنيةالت ستفادة من تطورلالفاعلية كبيرة نتيجة بسرعة و يتمتع بنفس الوقت

إلعالمية العمالقة و التي أصبحت تتحول إلى شبكات و شركات عالمية عابرة للقارات تسيطر على مناطق جغرافية المؤسسات ا -

  .  واسعة و قطاعات إعالمية معينة و تتمتع بالقدرة الكبيرة على المنافسة واالحتكار

إال أنه على الرغم من  .حيث كان يجب أن ينتهيابتدأ و كأنه  المطبوع السوري الخاص اإلعالمالمشهد المحلي والعالمي يبدو  افي هذ

تعكسها كثرة طلبات الترخيص المتقدم بها المطبوع ذلك ال تزال هناك حيوية كبيرة في عملية االستثمار في قطاع اإلعالم الخاص 

  . المطبوعاإلعالم السوري  االستثمار في سنويا و كذلك كثرة الوافدين الجدد إلى سوق
  

شكل رقم ٥ حرآة المطبوعات الخاصة 
خالل عام ٢٠٠٧-٢٠٠٨

2

55

17

64

15
مجلة البالد 

مجلة االجتماعية

دخلت الى السوق
حافظت على تواجدها 
لم تصدر بعد
خرجت من السوق
اوقفت بقرار اداري
اوقفت بطلب شخصي 

  
  

منهم يمكن %  ٧٣في مجال اإلعالم الخاص وجدنا أن ما نسبته  اتث و التدقيق في طبيعة األفراد الذين يقومون باستثمارالبحو من خالل 
  :شرائح أساسية  ثالثتصنيفهم في 
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 و التي تشمل رجال أعمال و أصحاب مناصب سابقة أو حالية هم أو احد أصولهم أو فروعهم أو من: شريحة أصحاب النفوذ و السلطة  -١
متنوعة من خالل  نشاطاتب تقوم إما بشكل مباشر أو عن طريق الغير تأسيس مؤسسات إعالمية ب قومونالدوائر المحيطة بهم و هؤالء ي

       .و إعالنية و خدمية أآثر من ذراع إعالمية
و هؤالء يقومون بالحصول على زال على رأس عمله يو أغلبهم ما :و التكنوقراط الثقافي  شريحة من العاملين في اإلعالم الحكومي -٢

  . و ذات طبيعة متنوعة و مختلطة مجلة دورية غالبا ما تكون شهرية  يقومون من خاللها بإنتاج بأسماء زوجاتهم أو أحد أقاربهم تراخيص 
ديهم ميل جارف باإلضافة إلى شباب ل صحفيمن العاملين في الوسط اإلعالمي ممن لديهم خبرة و تجربة في العمل المختلطة شريحة   -٣

   .  و سيلة إعالم مطبوعة صدارباستثمارات عائلية أو بشراآات مالية بغية اوغالبا ما يقومون إلى العمل الصحفي  
و تحديدا في ثالث من خالل البحث في طبيعة األشخاص الذين يقومون بإدارة هذه المؤسسات اإلعالمية و تفكيك صالت القربى بينهم و 

شبكة استطعنا الوصول إلى  صحيفة خاصة ١٢٨من خالل مسح شمل  ملكية الترخيص و اإلدارة و رئاسة التحرير: هي أساسية مستويات 
   :غير صحية  شاذة تظهر طبيعةمعقدة من االزدواجية في المستويات الثالث السابقة 

1

10

100

شكل ٦ يبين مدى االزدواجية بين المالك و المدير و رئيس التحرير

متسلسلة ١ 464116421

االزدواجية بين 
المالك و رئيس 
التحرير

االزدواجية بين 
المالك و المدير 

المسؤول 

االزدواجية بين 
رئيس التحرير 

و المدير 

صلة قرابة 
مباشرة 

ال يوجد أي 
صلة

  
  : الصحف اليومية 

و تعود األولى إلى يوميتين تصدران من المنطقة الحرة  نهائيا و إنما هناك صحيفتين ٥٠ال توجد صحف يومية مرخصة داخل سوريا 

قوانين الصحف األجنبية  على هذه الصحفو تسري قريب رئيس الجمهورية و الثانية إلى احد أبناء ضباط األمن البارزين السابقين 

   : المدخلة إلى سوريا
اسم   

 الناشرالمطبوعة
 رئيس التحرير المدير المسؤول

 العنوان نوعها 
 األرض الحرة جريدة سياسية وضاح عبد ربه جورج قيصر  رامي مخلوف و شركاه   الوطن  ١

 األرض الحرة جريدة اجتماعية محمد التيناوي مجد سليمان وبشار كيوان بلدنا ٢
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  : الصحف االسبوعية 
اسم   

 الناشر المطبوعة
 رئيس التحرير المدير المسؤول

 الهاتف نوعها 
أبيض  1

 حمد بالل ترآمانيم وأسود
مجلة سياسية اقتصادية  أيمن الدقر أيمن الدقر

 ٣٧٣٣٨٣٩ ثقافية
 ٥٧٣٧٢٧٧ صحيفة إعالنية نوف الخطيب فرزت حجازي فرزت حجازي إضاءات 2
3 

 غفران الحمو أسرار
صحيفة ثقافية  نشوان الحمو غفران الحمو

 ٢٣١٨٥٥٠ اقتصادية منوعة
4 

 نبيل طعمة األزمنة
مجلة اقتصادية ثقافية  العزوعهد  نبيل طعمة

 ٢٧٥٧٥٠٢ اجتماعية سياحية
 ٣٠٦٥ جريدة اقتصادية وضاح عبد ربه نبيل زريق وضاح عبد ربه االقتصادية 5
األسبوع   6

محمد حسان ومروان  الرياضي
 محمد حسان البني محمد إياد البني

  ٢٢٣٩٧٢٩ مجلة رياضية
بورصات  7

 وأسواق
جريدة مالية تجارية  يوسف احمد سعد غيفارة الحكمية يوسف احمد سعد

 ٦٦٦٠٢٣٢ اجتماعية منوعة
8 

 ليلى عكاش بانوراما
صحيفة ثقافية  منير الجبان منير الجبان

  ٣٣٣٦١٣١ اجتماعية منوعة
9 

 مدحت عكاش الثقافة
جريدة ثقافية / مجلة     

 ٢٣٢٣٠٦١ فكرية
دنيا 10

 السيارات
 عمر عميرة فهد علي غازي  فهد علي غازي

 ٢١٣٦٩٢٩ ية اعالن
11

 الدبور
صحيفة اجتماعية ناقدة  مجد جدعان. م مها قطمة أحمد بسام طالب

 ٢/٢١٤٩٨٩٠٠ ساخرة
دليل 12

 مأمون حالق األعمال
 انس برغوث سمير طالو

 9336 جريدة إعالنية
   جريدة رياضية  محمد بشار االبري محمد بشار ابري عرفان أوبري الرياضة 13
سورية 14

 عبد المجيد رحمون والعالم
عبد المجيد  ألوان عبد الهادي

 ٥٣٥٢٠٩٠ مجلة اقتصادية شاملة رحمون
-سالب ١٥

 هشام خشيفاتي موجب
جريدة اجتماعية  ماهر شاهين هيثم قاسم

 ٥٤٤٢٧٧٧ حقوقية مستقلة
السنابل 16

 الرياضية
 فاروق قلة فاروق قلة عبد الرحمن قلة

٥٥٥٥٣٧٨/٠٢١ جريدة رياضية
   صحيفة إعالنية مروان عليو  احمد الخير سري حداد الشاطئ17
الصفحات 18

شرآة حمصي وعواد  الخضراء
 منال الحمصي منال الحمصي

  ٥٠٨٣ صحيفة إعالنية 
 ٢٢٢٨٠٦٩ اجتماعية  انتصار منصور فايز علي فاضل انتصار منصور القنديل19
 ٥٤١١٠٧٤ فنية منوعة حسناء النوري نزار علي ديب المجموعة المتحدة  ليالينا20
  ٤٤٧٣٧٧١ صحيفة اعالنية فراس الخليف. د منير عبد الرزاق. د منير عبد الرزاق. د آل شيء21
 ٩٤٤١٨٧٧٢ جريدة اعالنية محمد عمار الجبان فريد الجبان محمد عمار الجبان المستهلك22
 ٣٣٣٩٨٠٣ صحيفة رياضية ابراهيم بربر عماد آلكوش محمد إياد آلكوش المالعب23
24

 محمد البجيرمي النفائس
مجلة اقتصادية  محمد البجيرمي يوسف البجيرمي

 ٦٣٢٣٨٤٤ اجتماعية منوعة
 ٢٠٢٠ جريدة إعالنية زينة خير جوني عبود المجموعة المتحدة  الوسيلة25
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توزع الصحف الخاصة بحسب المحافظات 

متسلسلة١ 135755433210

ريف حلبالالذقيةحمصدمشق
باقي السويداءحماهطرطوسدير الزوردمشق

المحافظات

  
  :الصحف النصف شهرية 

 الهاتف نوعها رئيس التحرير المدير المسؤول الناشر اسم المطبوعة  
1 

 ريم درويش  راس أج
 محمد الحكيم ريم درويش

 ٣٠٥٥/٠٣١ صحيفة إعالنية
2 

 بقعة ضوء
غادة عبد 

 العزيز
 هناء زنتوت ندى العجلوني

 ٣٣٤٣٢٢١ صحيفة ثقافية اجتماعية
3 

 اصف العلي الحياة الزراعية
يوسف علي  اصف العلي

 ٠٩٥/٨٦٥٩١٩ مجلة زراعية غاله
دليل الخدمات التعليمية  4

 وفرص العمل
مانة ماء ج

 البارد
 زهير معروف سمير ماء البارد

 ٣١١٨٣٩٣ صحيفة اعالنية
5  

 رشاد آامل   الرقميات
 رشاد آامل زينة أبوندى 

 ٣٣٤٣٩١٠ صحيفة علمية
 ٦١٢٩٠٠٠ صحيفة رياضية دوبا أيمن اآثم دوبا أآثم دوبا الرياضية 6
7 

  سوار
عبد المؤمن 

 الطرابلسي
 آندة جعفر ربيع زريق

 ٩٩٠٩ جريدة إعالنية
 ٢١٨٣١٢ جريدة إعالنية  سهيل سليمان سهيل سليمان محمد عمران الشراع 8
9 

 سهيل سليمان  عمريت
مجلة ثقافية اجتماعية  محمد عمران محمد عمران

  ٢١٨٢١٩/٠٤٣ خدمية
10

 عرض خاص
عبد المنتصر 

 الدقر
عبد المنتصر 

 الدقر
محمد معتز 

 ٤٤٢٨٠٩١ جريدة اعالنية الدقر
11

 مظلوم خالد الغربال
مجلة ثقافية اجتماعية  هنادي مظلوم خالد مظلوم

 ٢١٣٨٩٩٩ اقتصادية فنية شاملة
12

قريش سحلول مشاريع
بحاجة لرئيس 

 تحرير
 قريش سحلول

 ٣٣٤٤٤٩٠ جريدة إعالنية
13

 المنارة
عمار 

 معروف
 حامد معروف عمار معروف

٣٢٣٩٠٠/٥٠٨٠ جريدة اعالنية
 ٨٥٢٨٤٤/٠٣١ صحيفة إعالنية نسرين الجمعة يصفوان عكار أحالم رحمة اليمامة14

  
  : الصحف الشهرية

 العنوان نوعها  رئيس التحرير المدير المسؤول  الناشر اسم المطبوعة  
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1 Syria today  االرض الحرة سياسية  آندة قنبر    آندة قنبر 
  
  الهاتف  نوعها  رئيس التحرير المدير المسؤول الناشر اسم المطبوعة  
 ٤٤٤٠٨٦٨ ثقافية اجتماعية لينا العطاري راميا النبشة حمد الموسىم آيات 1
 ٣٣٢٦٠٣٩ اجتماعية ثقافية مروان الخطيب مروان الخطيب  محمد ممتاز الخطيب  Modaأزياء  2
3  

 عبد السالم الكوآو اإلصدار
عبد الهادي 

 الوضيحي
عبد السالم 

 ٢٣٢٤٠٠ إعالنية الكوآو
4 

 محمد زهير جنان األصيل
محمد زهير  فادي الجنانمحمد 

 الجنان
رياضية ثقافية 

 ٤٤٦٥٤٨٥ اجتماعية
 ٢٢٤٥٢٠٠ اقتصادية عبد السالم هيكل عبد السالم هيكل محمد هيكل االقتصاد والنقل 5
 ٣٣٣٤٠٦٧ مختصة بالسيارات علي الحامض رامي جودي رامي جودي اوتو سبورت 6
 ٩٢٣٧٨٩٥٣٣ مجلة اقتصادية  سماعيلأيهم ا ابراهيم حيدر أيهم اسماعيل إدارة المخاطر 7
8 

 البيئة واألعمال
مجلة متخصصة  عادل يازجي عادل يازجي أديب الفاضل

  ٣٣٤٥٧٧٧ بشؤون البيئة
9 

  زاهر العبدو البيان
مجلة اقتصادية  زاهر العبدو رنا مارديني

 ٣٢٤٩٨٤٩٠ ثقافية اجتماعية 
 ٤٤٦٥١٢١ فكرية مجلة فوزي الشامي. د نبيل طعمة نبيل طعمة الباحثون10
تواصل 11

Tawasol  
إبراهيم خليل  مسلم تسابحجي

 هواري
مجلة ثقافية  مسلم تسابحجي

 ٣٣٥٠١١٨٠ اجتماعية منوعة
12

 حسين خضور تجارة اعمال
مجلة قانونية  حسين خضور محمد الطباع

  ٢٣١٥١٤٤ اقتصادية 
13

تكنولوجيا 
 عبد السالم قات االتصاالت

مجلة علمية  عبد السالم قات نجاة قات
متخصصة 
 ٤٤١٤٥٦٨ باالتصاالت

14 
 زآي محمود بريجاويالتقنيات الصناعية

زآي محمود 
 بريجاوي

 محمد اسامة جانو
 ٥٤٤١٠٤٩ علمية صناعية

15
 عبد اللطيف عبود التأمين والتنمية

مجلة تعنى يقضايا    عبد اللطيف عبود
 ٢١٢٧٤٧٩ التامين 

16
 فادية جبريل جهينة

مجلة ثقافية  دية جبريلفا بشار غالي
 ٦١٣٩٨٣٣١ اجتماعية

17
 بسام الحاج حمود. د الجواب الشافي

مجلة اجتماعية  بسام الحاج حمود مخلص خميس
 ٢٢٤١٥٥٣ طبية

18

 رافي عريش الجسر

مجلة اجتماعية  سمير عربش سمير عربش
متخصصة بشؤون 

 المغتربين
خ 

٠٩٣٣٥٨٣٦٣٠
  ٢٧٢٣٠٦ صحيفة اعالنية هيل حاطومس  معين الصالح معين الصالح الجديد19
20

 محمد حسن خيتي الحال
مجلة اقتصادية  أآرام الكراد محمد حسن خيتي

 ٣٣٣٩٠٢٨ اجتماعية شاملة
 ٢٣١٤٤٣٤مجلة ترويج سياحي رزق الياس رزق الياس رائد الياس دليل السائح21
22

 وائل قنص رؤى الحياة
عبد الغني 

 الطرابلسي
ة مجلة اجتماعي وائل قنص

 ٣٢٢٣١٨٠ ثقافية مكنوعة
23

 محمد زرقان الفرخ رؤوف 
مجلة ثقافية  عفاف محايري محمد زرقان الفرخ

 ٤٤٥٦٧٧٤ اجتماعية
24

 السوق
مجلة اعالنية  عماد عدي باسم جمال عماد عدي

 ٢٢١١٠٣/٠٩٢ منوعة
شام لتكنولوجيا 25

 محمد عمار الجبان المعلومات
علمية  جريدة ايهم حجازي محمد عمار الحبان

 ٣٣٤٣٥٥٠ متخصصة
26

 محمد اياد شربجي شباب لك
مجلة شبابية ثقافية  اياد شربجي ناظم مهنا

 ٨٨٨٣٥٣٨ اجتماعية
 ٣٣٢١٣٢٥مجلة ثقافية  سلمى آامل ليلى العشا ليلي العشا الشباب الدائم27
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 اجتماعية
  ٤٦٨٧٩٨/٠٤١  مجلة ثقافية      آمال تلغراف صروح28
29

 الضاد
لطباعة دار الضاد ل

 والنشر
مجلة ثقافية  عبد اهللا حالق رياض جان حالق

 ٤٤٤٦٩٨٦ اجتماعية
 ٤٦٦٢٢٣/٠٤١ مجلة علمية طبية احمد حيدر نظير جابر أحمد حيدر عشتار30
31

 سوزان سعود عالم الصحة
مجلة علمية صحية  محمد عمر بسام المحمد

 ٢٣٢١١٣٣ متخصصة
32

 سامر الدروبي عالم الزراعة 
مجلة علمية  شيرين الصواف وبيسامر الدر

 متخصصة
هاتف 

٢٣٢٣٠٧٨ 
33

 سعيد العبد عين السائح
ثقافية اجتماعية  سعيد العبد محمود بكيرة. د

 ٥٦٣٣٩٠٠ اقتصادية سياحية
 ٢٠٥٩ جريدة إعالنية معتز الحمصي مازن عبد العال معتز الحمصي العقارية34
عالم الرسوم 35

 سامي خضير المتحرآة 
 محمد امين

 الهنداوي
مجلة تصميم  سامي خضير

 ٦٦٦٧٨٨٧ ورسوم متحرآة
 ٩٤٢١٠٠٢٣ مجلة اقتصادية طارق عفاش معد عفاش طارق عفاش العالم االقتصادي36
 ٣٣٢٦٣٩٢ مجلة علمية  سعد آيلو. م عز الدين تميم عز الدين تميم غرافيك37
الفضاء 38

 محمد ابراهيم االقتصادي
مجلة اقتصادية  راهيممحمد اب. د عبد الرحمن راجح

 ١/٤٤٦٧٨١٠٠ ثقافية
39

 قضايا 
شرآة مرآز الدراسات 

 التسويقية واإلدارية
جريدة ثقافية ادارية  حسان النوري سيلفا آورية

  ٣٣٧٤٠٣٥اقتصادية اجتماعية 
 ٣١٢١٨١٢٣٥ صحيفة إعالنية فراس رمضان عائشة حمود عائشة حمود القمة40
41

 عبد الوهاب المأمون القمقم
عبد الوهاب  عمار المأمون

 المأمون
مجلة طبية 

 ٢٢٢٢٠٨٦ اجتماعية شاملة
42

 جمانة شريف موضة وناس
اجتماعية ثقافية  هنادي مأذن جمانة شريف

  ٦٦١٧٤٣٤ اقتصادية
 ٦٦٧٠١٥٥ مجلة اعالمية ثقافية علي ابراهي علي ابراهيم سنان ميهوب  PRميديا 43
44

 زيادة الحاج طه منارة الفرات
مجلة ثقافية  ابراهيم خريط الغني الرحبي عبد

 اجتماعية 
تلفاآس 

٢١٨٦٦١ 
مرآة الفكر 45

 مهند عكيد والثقافة
 ميادة الدوجي مهند عكيد

 ٢٢١٨٥٣٠ مجلة إعالنية 
 ٣٣٤٥٦٨٢ مجلة اقتصادية جهاد الحالق محمد بسام الحالق محمد بسام الحالق مطالعات46
المشهد 47

 االقتصادي
مجلة اقتصادية  ناظم مهنا فت مصطفىمر مرفت مصطفى

  ٢٢٤٣٤٢٠ سياحية
48

 الميزان
مجلة ثقافية  عبد اهللا البكري هند بهلول هند بهلول

 ٦٦٦٥٦٩٦ اجتماعية
اقتصاديات 49

 عصام شيخ األرض  المحيط 
مجلة قانونية  غالب فارس محمد فراس السلق

 ٤٤٦٧٧١٩٠ اقتصادية شاملة
50

 نبيل صروف المال
مجلة اقتصادية  نبيل صروف باسم مارينا

 ٤٤٥٢٢٤٤ شاملة
المجتمع 51

 أسامة زيود االقتصادي
مجلة ثقافية  حنان وهبي. د أسامة زيود

 ٤٤٦٧٣٩٥١ اجتماعية اقتصادية
52

 رانيا عضيمة المستقلة
جريدة ثقافية  رانيا عضيمة سحر مطره جي

 ٤١٤٥١١٥٠ اجتماعية شاملة
53

 محمد نادر الرزوق نصف الحقيقة

عبد الحفيظ  مد نادر الرزوقمح
 بعدراني

مجلة اقتصادية 
سياحية اجتماعية 

 ٤٤٦٩٦٦٨ منوعة
 3715273 مجلة أطفال رندة الخطيب رندة الخطيب محمد ياسر الجبان  نيلوفر54
55

 محمد حسام الرئيس النشرة التقنية
محمد سري 

 االتاسي
محمد حسام 

 ٥/٣٣٤٧٦٦٤ صحيفة إعالنية  الرئيس
 ٦١٢٧٧٤١ مجلة سياحية فادي حمصي وفاء الزعبي المجموعة المتحدة  واتس أون 56
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What’s On 
وير تو غو  57

Where to Go عبد العليم غزال 
 عبد العليم غزال محي الدين سعدية

 ٣٣٣١٣٣٥ مجلة ثقافية سياحية
 ٨٣٣٦٩٣/٠٤١ مجلة فنية اجتماعية عقل علي بالل احمد عقل علي والدة58
  ٢٤٥٣٧١٠ مجلة فنية سهام سالمة اشرف حسين  سينأشرف ح الوردة59
 ٣٧٣٨١٤/٠٣١ مجلة علمية ثقافية  ليندا مخائيل آامل أيوب آامل أيوب يارا60
 
 

عدد المناصب التي تحتلها المرأة في الصحافة الخاصة 
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متسلسلة١

  
ال تعكس الواقع  -رغم صحتها  –و النسب التي تظهر مدى حضور المرأة ضمن المستويات الرئيسية في االعالم الخاص  األرقامهذه  إن

  .اإلدارية األنظمةو فقط للتهرب من أن هذا الحضور هو شكلي الحقيقي فالكثير م
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النسبة المؤية للصحف التي تشغل فيها امرأة 
منصب رئيس تحرير أو مدير مسؤول

79%

9%

12%

الصحف الخاصة  

الصحف التي رأس
تحريرها امراءة

الصحف التي مديرها
المسؤول امرأة

النسبة المؤية للصحف الخاصة المملوآة من نساء

11%

89%

الصحف الخاصة 

الصحف المملوآة من نساء 

  
  :تصدر آل شهرين التي صحف ال
 الهاتف نوعها  رئيس التحرير المدير المسؤول الناشر اسم المطبوعة  
1 

 محمد الشيخ الحديث في الطب 
 فؤاد عطا اهللا فؤاد عطا اهللا

 مجلة طبية
دير الزور 

٢٢٤١٨٣ 
 ٤٥٢٣٠٠/٠٣١ مجلة علمية  محمد ميزانازي صالح الحيالوي اسبر شلفون الدواجن 2
 ٦٦٦٦٧٧٠ مجلة رياضية خلدون احمد مازن احمد خلدون احمد عالم الرياضة 3
عالم االختراع  4

 محمد وردة والتكنولوجيا
 نبيل عيون. د عاطف وردة

 ٦٨١٧١٥٥ مجلة علمية 
  
  
  
  

  : الصحف الفصلية 
 الهاتف نوعها  رئيس التحرير مسؤولالمدير ال الناشر اسم المطبوعة  
٦١٣٩٩٤٣٣ مجلة هندسية محسن مقصوداحمد مروان طيان محسن مقصودإبداعات هندسية 1
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2 
 البيئة والصحة

محمد تحسين 
 شحادة 

محمد تحسين 
 شحادة 

مجلة تعنى بشؤون البيئة  محمد هاشم الزين
 ٢١٢٤٤٦٣ والصحة

 ٦١٣٣٢٥١ مجلة ثقافية اجتماعية عبد الغني ريم ريم عبد الغني ريم عبد الغني تراث 3
تكنولوجيا  4

 إبراهيم البيطار الصناعة
 باسل نشواتي سناء العلو

 ٢٢٢٨١٠٩ مجلة ثقافية صناعية اعالنية
5 

 علوم األرض
فريال حاج 

 إبراهيم
فريال حاج 

 ابراهيم
مجلة علمية متخصصة  ابتسام ابراهيم

 ٣٢٢٥٥٧٨ جغرافية جيولوجية بيئية
اء والقانون القض 6

 يوسف ديب المقارن
 يوسف ديب ياسين غانم

 ٦٧١٠٠٧٧ مجلة قانونية
المعين في طب  7

 االسنان
محمد غالب 

 الكيالني
محمد غالب  دانيا الطحان

 ٢١٣٥٨٦٢ مجلة طبية علمية اجتماعية الكيالني
النسيج العربي  8

 دوحة البطران والدولي
 منى المصري دوحة البطران

٤٤٦٧٨١٠٠ اعيةمجلة اقتصادية صن
  

  : الصحف النصف السنوية 
 الهاتف نوعها  رئيس التحرير المدير المسؤول الناشر اسم المطبوعة  
1 

 سافكو
محمد رضوان 

 عابدين 
مجلة علمية  معاذ اللحام ماهر شلش

 ٨٨٨٣٨٥٠ متخصصة
  

  : الصحف السنوية 
 هاتفال نوعها  رئيس التحرير المدير المسؤول  الناشر اسم المطبوعة  
 ٣٧٤٤٨٠٠ مجلة إعالنية فؤاد الشيخ سمر المنصور سمر المنصور األوائل  1
  

  :الصحف الصادرة عن مؤسسات أهلية 
  

 الناشر اسم المطبوعة
المدير 

 المسؤول
 رئيس التحرير

 الهاتف  نوعها 
 ٢٣١٧١٣٤ مجلة ثقافية  سهيل فاضل سميح عباس جمعية أصدقاء البيئة البيئة واإلنسان 1
2 

 معلوماتيةال
الجمعية العلمية السورية 

 للمعلوماتية
مجلة ثقافية  موفق دعبول موفق دعبول

 ٢١١٦١٥٥ معلوماتية 
3 

 العاديات
مجلة تعنى  زآي حنوش محمد قجة جمعية العاديات

   بالتراث والفكر
الجديد في  4

 أمراض الهضم
الجمعية السورية ألمراض 

 الهضم
سمير . د

 الحفار
لة علمية مج حسان الغزي. د

٢٢٢٠٤٠٧/٢١ متخصصة
المجلة  5

 البطريرآية
بطريرآية انطاآية وسائر 
 المشرق للسريان االرثوذوآس

سعيد عبد 
 النور

 سعيد عبد النور
 ٥٤٤٩٨٩٨٠ مجلة دينية 

  
  
  

  : اإلذاعات الخاصة 
كون ذلك إلى لمطبوع و ربما يعود تبدو تجربة اإلذاعات الخاصة العاملة في سورية بشكل عام أكثر استقرارا من تجربة اإلعالم ا

  ........ القانون حرم عليها أن تتعاطى بأي قضية غير الموسيقى و األغاني و األبراج 

 العنوان المدير  المالك االسمالرقم
إذاعة صوت الموسيقا  1

 "العربية"
 دمشق ماهر البستاني "العربية"شركة صوت الموسيقى 

 دمشق محمد سيجري المباشرةشركة الوسائط  إذاعة آرابيسك 2
 دمشق ياسر أسعد شركة صوت الغد سوريا إذاعة سوريا الغد 3
 دمشق عصام الطباع شركة ستايل إذاعة ستايل 4
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 دمشق وسام تاجو شركة ميلودي FMإذاعة ميلودي  5
 دمشق ملهم الرواس شركة الفرح FMإذاعة الفرح  6
 دمشق سامر يوسف شركة حارث يوسف وشركاه  إذاعة شام إف أم 7

 دمشق محمد عرب أوغلي الشركة اإلعالمية السورية المتحدة FMإذاعة ميكس  8

 حمص محمد علي الحسين شركة البيضاء إذاعة البيضاء  9
إذاعة فيرجين أف أم ميدل  10

 إيست
 دمشق مناف عرنوس شركة عرنوس إخوان وشركائهم

 حلب شادي الجندي FMشركة شهباء  FMإذاعة شهباء  11
 دمشق مزر نظام الدين شركة الكنار FMإذاعة المدينة  12
 دمشق     إذاعة روتانا ستايل 13

  
  : اإلعالم المرئي الخاص 

ال يوجد في سوريا حتى لحظة إصدار هذا التقرير قانون ينظم عمل اإلعالم المرئي و يبدوا أن موضوع كسر احتكار الدولة لإلعالم 

أمره بعد حاله حال الصحف اليومية التي لم يتم ترخيص أي منها خالل قرابة سبع سنوات تطبيق قانون  المرئي في سوريا لم يحسم

المطبوعات و إنما سمح بتواجدها في المنطقة الحرة لتكون بذلك صحف سورية تصدر خارج سوريا كذلك األمر بالنسبة إلى اإلعالم 

ا من المنطقة الحرة وبلغت االذونات بالعمل خالل السنوات السابقة ثالث اثناتان المرئي الذي أعطت الحكومة السورية  اإلذن بالعمل له

لرجل األعمال محمد وال يعمل اآلن سوى قناة واحدة هي قناة الدنيا التي تعود ملكيتها منها لمالكين سوريين والثالثة لمالك عراقي 

  .جميع معاركها غير الدبلوماسيةبخوض حيث تقوم بالنيابة عنها  حمشو وتعتبر هذه القناة الناطق غير الرسمي باسم السلطة السورية

آثرت قناة الشام لمالكها أكرم الجندي العمل من جمهورية مصر بعد . بينما تستعد قناة الرأي لمالكها مشعان الجبوري لالنطالقو 

      . نوي فيه بث نشرتها اإلخبارية األولى تجربة عمل مريرة انتهت قبل سنتين بقرار شفهي بوقف القناة في نفس اليوم الذي كانت ت
  : اإلعالم السوري الكردي * 

تعاني الصحافة الكردية في سوريا باإلضافة إلى جملة المشاكل التي تعاني منها الصحافة السورية من مشكلة أساسية تكمن في اإلنكار 

للغة الكردية من حيث المبدأ بغض النظر عن الوسيلة أو وعدم االعتراف فحتى يومنا هذا ال تزال الحكومة السورية ترفض النشر با

الموضوع في حين أن النشر باللغات األجنبية مثل االنكليزية أو الفرنسية مسموح و حتى إدخال مطبوعة أو كتاب باللغة الكردية 

كردية المحظورة حتى الثقافية وقد ظهرت الصحافة الكردية السورية بشكل أساسي كصحافة حزبية تابعة لألحزاب السياسية ال. محظور

منها وهذا ما فرض عليها طبيعة خاصة من حيث المواضيع و الطرح فهي أما نشرات حزبية أو صحف ثقافية تعنى بشكل خاص 

بنشر الثقافة الكردية والخصوصية الكردية ولم تتحول إلى صحف عامة وهي ما تزال تعمل بشكل سري منذ نشأتها حتى يومنا هذا و 

 األشخاصما بدأت كانت تنسخ بخط اليد وكانت الصحيفة الواحدة تدور على مجموعة كبيرة من  أول أنهاتقنية بسيطة حتى بأدوات 

االعتقال وهذه كانت حال جريدة صوت األكراد وهي جريدة ناطقة باسم  إلىكثيرا ما قادت ، قاسية للغاية أنهابظروف اقل ما يقال عنها 

و اليوم تشهد الصحافة الكردية ازديادا . وهو الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ١٩٥٧عام أول حزب كردي تأسس في سوريا 

حتى الثقافية  أو_ جديدة أحزاببسبب نشؤ  أوالكردية لكثرة االنشقاقات في صفوفها  األحزابنتيجة الزدياد _ واضحا سواء الحزبية

بسبب  اإلصدارربية ويعاني من ضعف الكوادر المتخصصة ومن عدم انتظام منها يصدر باللغة الع األكبرالقسم  أنومن المالحظ . منها

وقد ساهم انتشار وسائط . من حيث الشكل األقلبعضها بدأ يأخذ شكل الصحافة المهنية على  أنمع العلم  األمنيةالمشاكل المالية و 

  . أوسعشريحة  إلىهذه الصحافة  إيصالالمتعددة و سهولة استخدامها في هذه الزيادة كما ساهم في سهولة  اإلعالم

  الصحافة الحزبية الكردية
 صاحب االمتياز االسم العربي تواترها نوعها االسم الكردي الرقم
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الوردة  مستمر مجلة ثقافية سوركل ١

 الحمراء
 PKKحزب العمال الكردستاني 

 PKKحزب العمال الكردستاني  آذار مستمر مجلة فكرية آذار ٢

 حزب أزادي الكردي في سوريا الحرية مستمرة جريدة سياسية أزادي ٣

تيار المستقبل  ٤

 الكردي
 تيار المستقبل الكردي تيار مستمرة جريدة سياسية

الوفاق الديمقراطي الكردي في  الوفاق مستمرة جريدة سياسية الوفاق ٦

 سوريا

صحيفة  الديمقراطي ٧

 سياسية
نصف شهرية 

 مستمرة
لديمقراطي التقدمي الكردي الحزب ا الديمقراطي

 )التحالف(في سوريا 

صحيفة  الوحدة ٨

 سياسية
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في  الوحدة مستمرة

 سوريا

صحيفة  صوت األكراد ٩

 سياسية
صوت  مستمرة

 األكراد
الحزب الديمقراطي الكردي في 

 )الجبهة(سوريا 

صحيفة  اتحاد الشعب ١٠

 سياسية
 اتحاد الشعب الكردي في سوريا اتحاد الشعب مستمرة

صحيفة  صوت األكراد ١١

 سياسية
صوت  مستمرة

 األكراد
الحزب الديمقراطي الكردي في 

 )التحالف(سوريا 

صحيفة  طريق الشعب ١٢

 سياسية
الحزب اليساري الكردي في سوريا طريق الشعب مستمرة

 )الجبهة(

صحيفة  طريق الشعب ١٣

 سياسية
اليساري الكردي في سوريا الحزب طريق الشعب مستمرة

 )التحالف(

 حزب يكيتي الكردي في سوريا الوحدة مستمرة نشرة يكيتي ١٤

صحيفة  الديمقراطي ١٥

 سياسية
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي  الديمقراطي مستمرة

 )الجبهة(في سوريا 

صحيفة  التحالف ١٦

 سياسية
التحالف الديمقراطي الكردي في  التحالف مستمرة

 رياسو

صحيفة  الجبهة ١٧

 سياسية
الجبهة الديمقراطي الكردية في  الجبهة مستمرة

 سوريا

فصلية ثقافية  أجراس ١٨

 سياسية فكرية
   أجراس مستمرة

قضايا  مستمرة فصلية سياسية قضايا وحوارات ١٩

 وحوارات
  

دورية فكرية  المثقف التقدمي ٢٠

 سياسية
مستمرة بشكل 

 متقطع
المثقف 

 التقدمي
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   الحوار مستمرة فصلية ثقافية الحوار ٢١

فصلية فكري  طريق اليسار ٢٢

 سياسية
   طريق اليسار مستمرة

     مستمرة دورية فكرية هلوست ٢٣

مجلة ثقافية  كلستان ٢٤

 فلكلورية
 جكر خوين وردة الحديقة مستمرة

صحيفة أدبية  كالويز ٢٥

 ثقافية فلكلورية
قراطي الكردي في الحزب الديم اشعة الشمس مستمرة

 سوريا 

صحيفة أدبة  كالويز ٢٧

 ثقافية
اتحدت مع 

 كالويز 
الحزب الديمقراطي الكردي في  اشعة الشمس

 سوريا المنشق

صحيفة ثقافية  ستير ٢٨

 فلكلورية
 روز أوسي زاغروس حاجو النجمة مستمرة

 محمود صبري هادئ مستمرة   خناف ٢٩

 أحمد عجة يوم مستمرة   روج ٣٠

شهرية ثقافية  نجي ٣١

باللغة الكردية 

 والعربية

منظمة الحزب الديمقراطي الكردي  متجدد مستمرة

 جناح التحالف) البارتي(في سوريا 

 االتحاد الشعبي الكردي في سوريا صوت     دنك ٣٢

منظمة جبل _حزب الوحدة يكيتي  يوم جديد مستمرة   نوروز ٣٣

 _الكرد

صحيفة ثقافية  روجدا ٣٤

 أدبية
 PKK اليوم اآلتي مرةمست

شهرية  بربانغ ٣٥

اجتماعية ثقافية 

 عامة

 منظمة وفاق الشباب الكردي   مستمرة

  
  : الصحف الكردية باللغة الكردية 

 صاحب االمتياز االسم العربي تواترها نوعها االسم الكرديالرقم
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 :  اإلعالم االلكتروني - ٥

لعبت عالمية تكنولوجيا االتصاالت دورا حاسما في تعظيم دور اإلعالم و تنويع وظائفه في المجتمعات ، فقد شهد اإلعالم نقلة نوعية 

قل األخبار و تغطية األحداث ، إلى المساهمة في إعادة إنتاج الموروث الثقافي للمجتمعات و المساهمة في من الوظيفة الكالسيكية في ن

تشكيل الرأي العام ، وصوال إلى مفهوم اإلعالم التنموي من خالل الشراكة بين اإلعالم و التنمية في نشر و تجذير مفاهيم وقيم إنسانية 

المعرفة  زاد في أهمية هذا الدور سهولة وسرعة االنتشار التي حققتها وسائط اإلعالم المتعددة حضارية عالمية من أجل قيام مجتمعات 

سنوات للوصول إلى نفس العدد من  ٤مليون مستخدم بينما لم يحتج االنترنت ألكثر من  ٥٠سنة للوصول إلى  ٣٨فقد استغرق الراديو 

" في سوريا و تطور حركة التدوين و ظهور بوادر مشجعة لظاهرة رونية المجتمعات االلكت بداية انتشارواليوم مع  .المستخدمين

كلما ازداد انتشار اإلعالم االلكتروني في سوريا و ازداد فتزداد محاوالت الحكومة السورية لترويض االنترنت " المواطن الصحفي 

عن  حرية التعبير دوره االيجابي في معادلة رة عليه و تحييدكلما ازدادت محاوالت السيط في تشكيل وعي المواطن السوري تأثيره

فالحكومة السورية التي تعمل في النهار على توسيع رقعة المستخدمين و تحسين الخدمة هي ذاتها التي تعمل في الليل عبر  الرأي

بكبريات الشركات و لتحقيق ذلك تستعين الحكومة السورية مالحقة أصحاب اآلراء المخالفة أجهزتها األمنية على حجب المواقع و 

و بدأت عملها في سوريا عام  ١٩٩١المحدودة و التي تأسست في عام  Platinumالعالمية في هذا المجال و على األخص شركة 

٢٠٠٠ :  

  : ترويض االنترنت 

  "عن مشاريعها في سوريا  Platinumلوثيقة تشرح فيها شركة ترجمة حرفية  "
  منهاج أمني في سوريا (

هذا املنهاج الذي هو األول من نوعه يف سوريا سينظم من قبل . ة تدريبية حول أمن املعلومات والدفاع اإللكتروينرستقوم بدو  H –Zoneاملنظمة الدولية 

Platinum سيكون ذلك بالتعاون مع منظمة . المحدودةH –Zone  خرباء أمن ومتابعة اهلاكرز احملترفني.  
  الفصل سريكز على

  السيطرة على اهلكر الالحمدود
  السيطرة على اهلكر على تطبيقات شبكة اإلنترنت

  هكر الالسلكي
..........................................................................................................  

١٩٩١:  

هدفنا . منذ ذلك احلني أصبحت هذه الشركة رائدة يف سوق تطوير الربامج وتطبيقات الشبكات .احملدودة  Platinumشركة  ١٩٩١تأسست يف عام 

  .بسيط إرضاء الزبون غايتنا

شجرة موجودة في  مستمرة مجلة فكرية أدبية سورمي ٢

 كردستان
للثقافة الكردية في مكتبة جارجارا 

 سوريا

    كردستان   جريدة جريدة كردستان ٣

سيامند إبراهيم كوفي عبد اليالم    مستمرة صحيفة ثقافية أسو ٤

 داري

كوما (مجموعة من المثقفين  القلب مستمرة جريدة دالف ٥

 )رونيز

 بهزاد رسول االمل متقطعة صحيفة طالبية هيفي ٦

ة صحيفة ثقافية باللغ زه في ٧

 الكردية الالتينية
أرشيف أوسكان ومحمد عيسى  االرض الخصبة مستمرة

 أوستان وميداسه آزيزي
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 Platinumرية احملدودة عملت يف العديد من املشاريع يف أقسام متنوعة من السوق مثل التصميم التخطيطي وخدمات الطباعة واإلعالنات التلفزيونية التجا
احملدودة كانت إحدى أوىل الشركات لتزويد نوعية استضافات املخدمات إىل السوق احمللية  Platinum. الم الفيديو والعديد من األشياء األخرىوحترير أف

   .فان كوفر كندا باستخدام خمدماتنا الواقعة يف
٢٠٠٠:  
لدينا خلفية . لسوق احمللية ما زالت متخلفة عن مثل هذه األمورعلى أي حال كانت ا، أصبحت هذه الشركة راسخة ذات مسعة ومعروفة جدا ٢٠٠٠يف العام 

  .لقد كنا نطور برامج متعددة ألسواق خمتلفة ونكافح دائما ليس فقط من أجل تأمني كل املتطلبات بل من أجل جعل الزبون مبتسما دائما، رائعة وجتربة عظيمة
هذا القطاع . حسب الطلبحازمة يف اختاذ خطوة جريئة والتحرك إىل حقل تطوير التطبيقات  احملدودة كانتPlatinumبعد دراسة السوق احمللية يف سوريا  

  .غالبا ما يكون كابوسا إداريا بسبب الصعوبات وما يتضمنه
٢٠٠٥:  

  .ذات القيمة العالية احملدودة كانت قادرة على تأسيس قسم تطوير الربامج مع مسعة قوية يف اإلستجابة السريعةPlatinum ٢٠٠٥على أي حال حبلول عام 
..........................................................................................................  

لذلك كان وعدنا جبعل ذلك حقيقيا من خالل استخدام . جتربة التصفح اآلمنالعواملَ الرئيسيةَ يف هي من األسرعة، والاإلستقرار، 
    ThunderCacheبروكسي

فتح األبواب اخللفية للفريوسات عن طريق الرسائل الربيدية أو ، كيف ميكنك السيطرة على املستخدمني الداخليني بإيقاف التجوال الغري مالئم على اإلنترنت
  أو استهالك شبكة اإلنترنت من خالل إرسال امللفات املتناظرة أو عرض الفيديو؟، ملفات التجسس، الرسائل الفورية

تطبيقات بروكسي عالية األداء مصممة خصيصا لتزويدك بكل املعلومات والسيطرة على كل اتصاالت شبكتك  – ThunderCache هو إن اجلواب
، منظمتكبإعطاء  هو يتممها رىحباأل ،ال يستبدل أدوات األمن احلالية ThunderCache. التطبيق أو ميكنك التصرف بدال عن املستخدم .لإلنترنت
  .عن طريق عدد من الطرق ال تستطيع الربامج األخرى القيام ااإلتصاالت السيطرة على ة على القدر

حتمي اتصاالت شبكتك من  ThunderCacheتطبيقات بروكسي . منظمتك يف احلصول على تصفح آمن ومنتج للعمل ThunderCacheيساعد 
يف احلقيقة إنه حيسن من أداء .  إلنترنت من خالل إرسال امللفات املتناظرة أو عرض الفيديوو استهالك شبكة ا  الرسائل الفورية، الفريوسات، ملفات التجسس

  .شبكة اإلنترنت لديك
  ThunderCacheميزات 

  :القضايا األمنية - ١
  .خادمات ويبك بشكل آمن ِمْن اإلتصال باإلنترنِت املباشرِ ThunderCache يعزل -
 .يتحقق من كل شيء بشكل متني -
 .لسياسة األمنيةدعم تنفيذ ا -
 .لكل حمتوى الويب )Dr.WEB(بفاحص الفريوسات  ThunderCacheيزودك  -
  :قضايا الذاكرة الوسيطة - ٢
  .تسمح الذاكرة الوسيطة الذكية ألغلب عناصر الويب بأن يتم خدمتها مباشرة من الذواكر املؤقتة من أجل أداء أفضل  -
 .التخفيف من حجم احلزمة املطلوب -
 .ملعاجلة املركزيةحفظ مصادر وحدة ا -
 .تسليم الصفحات املخزنة من قبل بشكل أسرع -
  :قضايا اإلدارة - ٣
 .تطبيق بروكسي سهل اإلنتشار واإلدارة) جهز وانسى( -
 .تبسيط الوصلة التخطيطية احلدسية وخلق إدارة قواعد السياسة -
 .ايا األمنيةالدخول الشامل والتقارير تقوم بتزويد رؤية واضحة عن أمناط استخدام الويب والقض -
 .التوفري العايل الذي تقدمه مشغالت األقراص وجتهيزات األعطال الكهربائية -

  حل الفلترة
  ملاذا الفلترة
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مبا فيه الكفاية  ذكية تكونيجِب أَنْ  اتْحطيم عمِلك كل ثانية، لَكنه حتاول اليتتْحمي بيئتِك الداخليةَ ِمْن عدد كبري ِمْن اهلجماِت لكي ميزة مهمة جداً  الفلترة
استخدام آلية الفلترة الصحيحة اليت تزودك باآلليات الضرورية للمراقبة والسيطرة عل نشاطات ذلك يكمن يف  .فقط حتميهلتحسني عمِلك الكاملِ ال أَنْ 
رة تتطلب تفتيش عميق للمحتوى ومستوى عايل اإلرسال التناظري أو الرسائل املباش، السيطرة العملية على ملفات التجسس.  املستخدم الديناميكية لإلنترنت

مْسح لتواقيعِ ، احململني) املصدرين(للسيطرة على ملفات التجسس ال يتطلب ذلك فقط فلترة الرابط ولكن أيضا القدرة على متييز وصد . من أداء النظام
ال تستطيع تزويدنا باملتسوى املرضي من التفتيش بالنسبة لكل  فلترة الرابط لوحدها .ملفات التجسسمعروفة وتكتشف حماوالت إتصالِ ملفات التجسس 

نظام تشغيل عايل األداء على األجهزِة، هندسة سياسِة معمارية فريدِة بالتفتيشِ الراضيِ  جتمع  ThunderCacheاحلل مع . حاالت نشاط ملفات التجسس

 ). إىل فلترة الرابط باألداء الذي تطلبه الشركات  ThunderCacheميتد حل  .حملتوى عموماًيْخزناِن دخال ا الذانالعميقِ وذاكرة وسيطِة توكيليِة متكاملِة 
  "انتهت الترجمة "
بهدف القضاء على الخصوصية  وفي سياق متصل بهذه السياسات المنهجية و التي استطالت لتشمل حتى متصفحي المواقع -

أصدر وزير االتصاالت و التقانة عمرو سالم بتكليف من مجلس  كترونيمساحة الحرية التي يوفرها اإلعالم االلعلى التفاعلية و 

بشكل واضح  اسم ناشر المقال والتعليق"بذكر االلكترونية يأمر فيه إدارة المواقع  ٢٠٠٧/ ٧/ ٢٥بتاريخ  الوزراء السوري قرارا

تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع وفي حال  ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً

 داماس بوستفي أول تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة االتصاالت والتكنولوجيا الولوج إلى موقع و "نهائياً

 www.damaspost.com  علق باسم  ٢٤، لمدةتحاد الصحفيين وصحيفة البعث بمحاباة بانتقاد رئيس ا" جمال"ساعة بعدما قام م

  .األقارب والمعارف في التعيينات

  : الرقابة على البريد االلكتروني
يشكون بوجود رقابة على البريد االلكتروني الصادر والوارد إلى سوريا، وقد سبق وتم اعتقال اجماال اإلنترنت السوريون  امستخدمو

  .ائل بريد الكترونيومحاكمة عدد من السوريين بسبب إرسالهم رس

ال نعرف الطريقة التي تستخدمها السلطات لتنفيذ عملية الرقابة على البريد االلكتروني، ولكنا الحظنا بعض المالحظات على الرسائل 

  .الواردة من مخدم البريد االلكتروني للجمعية المعلوماتية السورية

  : حالة رسالة قديمة
Received  from outmail.scs-net.org (213.178.225.6)  

 
30 Jun 2006 16:45:48 +0300  

Received: from ([88.86.7.237])  
by outmail.scs-net.org (8.13.7/8.13.7)   

30 Jun 2006 16:28:49 +0300 

Received from outmail.scs-net.org(213.178.225.6) by 
WSe3300P.scs-net.org  

30 Jun 2006 11:33:07 +0300 

Received from (88.86.7.237)  
by WSe3300P.scs-net.org  

30 Jun 2006 11:27:54 +0300  

  

  : حالة رسالة حديثة
Received from outmail.scs-net.org (213.178.225.6)  22 Nov 2006 23:49:04 +0200 
Received from [88.86.17.11] (may be forged) 

by outmail.scs-net.org (8.13.7/8.13.7) 
22 Nov 2006 22:49:30 +0200 

Received from outmail.scs-net.org(213.178.225.6) 
by WSe3300P.scs-net.org 

22 Nov 2006 19:02:29 +0200 

Received from (88.86.17.11)  
by WSe3300P.scs-net.org 

22 Nov 2006 17:01:54 +0200  

ر من مخدم بريد الكتروني داخل شبكة الجمعية المعلوماتية، وتتأخر داخل هذه الشبكة نالحظ أن رسالة البريد االلكتروني تتنقل بين أكث

في ترويسة الرسالة ال يتوافق مع ترتيب ) Receivedالحقل (ونالحظ أيضا أن ترتيب آثار استقبال الرسائل . ساعات ٥-٤حوالي 



41 
 

إضافية كانت موجودة  Receivedالتشويه، وتم حذف أسطر الترتيب الزمني لها، ويمكن أن نتوقع أن هذه الرسالة تعرضت للتالعب و

  .في ترويستها

ال بد من اإلقرار أن هذه المالحظات ليست دليال على أن رسائل البريد االلكتروني التي تمر عبر مخدم الجمعية المعلوماتية السورية 

تصميم خدمة البريد االلكتروني لدى مزود الخدمة هذا  ، ولكن بالمقابل، فهذه المالحظات تشكل دافعا للتدقيق في سببللمراقبةتتعرض 

  .بهذه الطريقة الشاذة، وعن سبب التالعب بترويسة الرسائل الصادرة عبره

وهنا أيضا البد من اإلشارة إلى عدم إمكانية التحقق من وجود رقابة انتقائية على البريد االلكتروني، مثال ال يمكن التحقق من كون 

يتعرض للنسخ أو  السوريةالذي يصدر من عنوان معين أو يصل إلى عنوان معين عبر مخدمات البريد االلكتروني  البريد االلكتروني

  .التدقيق أو الحجب

كما ال يمكن التحقق من مصداقية مخدمات البريد االلكتروني السورية في الحفاظ على سرية الرسائل، فمثال ال يمكن التحقق من أن 

  . ي لدى مؤسسة االتصاالت ال يقوم بنسخ البريد الصادر والوارد وتخزينه بطريقة مامخدم البريد االلكترون

إال انه قد تم تسجيل عدة حاالت في السنوات الماضية ألفراد تعرضوا لالعتقال بسبب رسائلهم البريدية وتحدث أحد المعتقلين عن أن 

  . بة بحسب تاريخ اإلرسال والجهات المرسل إليها الرسالةرسائله البريدية كانت مطبوعة من قبل الجهات التي اعتقلته ومرت

  : تشديد الرقابة على مقاهي االنترنت  

وخصوصا تلك التي تجاور  –توجت هذه الرقابة في شهرآذار الماضي عبرإبالغ عناصر من األجهزة األمنية أصحاب مقاهي االنترنت 

لبيانات الشخصية لمستخدمي االنترنت في محالتهم و االحتفاظ بسجل شفهيا ضرورة تسجيل ا -اماكنهاالجامعات و السكن الجامعي

يومي يتضمن اسم المستخدم الثالثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة 

  .األجهزة األمنية عند حضورهم حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي 

إال أن اإلدارة التجارية في مؤسسة االتصاالت تشترط ، بهذا الخصوص  كتابيو على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي قرار 

تاريخ  ١٠٩/٤/٤على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 

  ) " األمن السياسي ( الحصول على موافقة وزارة الداخلية : " و يتضمن البند الخامس فيه ضمن شروط استثمار الخدمة  ١/٧/٢٠٠٧

  :و كذلك البندالرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة  -

صاحب الترخيص  االحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة االستخدام للمراجعة حين الحاجة و يتحمل"  

  "مسؤولية دقة المعلومات التي يسجلها في السجل لديه 

االلتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من : " و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة -

  "قبل المؤسسة و االلتزام بالتعاون التام معها 

  : امات مقدم الخدمةو ينص البند السادس ضمن التز -

التي تمت من خالل هذا  LOG FILEحقيقيا و ثابتا و االحتفاظ بكافة العمليات   IP ADDRESSأن يحمل كل جهاز في المقهى عنوانا " 

  " الجهاز و لمدة شهر على األقل 

  : حجب المواقع 

كل كبير جدا فباإلضافة إلى عمليات الحجب المؤقت توسعت الحكومة السورية خالل العام الماضي بعملية حجب المواقع االلكترونية بش

موقع أخبار سوريا  نتيجة مع التي تعرضت لها بعض المواقع اإلخبارية العاملة من داخل سوريا كنوع من العقوبة التأديبية كما حصل 

   .لعرضه صور من مسرح جريمة اغتيال عضو المجلس العسكري في حزب اهللا اللبناني عماد مغنية 

على  يرجى العمل: "تعميموجاء في ال .٢٠٠١الذي افتتح عام  موقع شببلكتعميماً بحجب مدير مؤسسة االتصاالت  أصدرك كذلو 

    "وذلك بالسرعة الممكنة وإعالمنا  .shabablek.comwww   :حجب الموقع التالي

وزير  سبب الحجب مثال،أو أن يرسل العالقة  لتوضيح أن يتم الحجب دون أن يستدعي أحد صاحبمدير الموقع ستغرب و قد ا "

ترى أال يستحق من تعب سبعة سنوات . سورية االتصاالت من يتصل بي وأنا مدير شركة يعرفها جيدا ويعرف ماضيها المشرق في
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و رفع الحجب عن  ."عضو أن نخبره أسباب حجب موقعه؟؟ ٥٦٠٠٠مشاركة و ٤٠٠٠٠٠في بناء صرح شبابي يحتوي أكثر من 

  .ة أيام الموقع بعد عد

موقع و نعتقد  ١٦١بحسب ما استطعنا حصره و التثبت من واقعة حجبه  ٢٨/٤/٢٠٠٨بلغ مجموع المواقع المحجوبة حتى تاريخ   -

و يشرف فرع المعلومات التابع إلدارة أمن الدولة في دمشق على عملية مراقبة المواقع و إعطاء األوامر أن العدد أكبر من ذلك 

و عادت إلى السطح . قع و هذا ما أثبتته المجريات القضائية في دعوى حجب موقع النزاهةات بحجب الموللمؤسسة العامة لالتصاال

كما كان قد حصل سابقا مع موقع مرآة سورية  "طوعيا"مرة أخرى هذه السنة قضية ضغط األجهزة األمنية على موقع كي يغلق أبوابه 

عالم و حرية التعبير أن فرع المعلومات في إدارة أمن الدولة بدمشق طلب حيث وصل إلى علم المركز السوري لإل،  ٢٠٠٦في عام 

و جاء الموقع بشكل فوري تحت عمليات ضغط و تهديد واسعة جدا  غالقا  life.com-www.syria من إدارة موقع سيريا اليف 

شروع سيريا اليف اإلعالمي السوري في نعتذر من القراء الكرام عن متابعة م: ( على صفحة الموقع االخباري الذي توقف ما يأتي 

 .و لم يتثنى لنا توثيق ذلك  ...)الظروف الراهنة و نتمنى اكمال المشروع مستقبال
 
  : لالتصاالتالمواقع المحجوبة من قبل المؤسسة العامة بقائمة   -

 الدومين  اسم الموقع الرقم 

 10452lccc.com المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية  1
 12avdar.com آذار 12 2
 14march.org  آذار ١٤حرآة  3
 aafaq.org آفاق 4
 aaramnews.com  نييوز آرام 5
 aawsat.com األوسطجريدة الشرق  6
 abubaseer.bizland.com بصير الطرطوسي أبيموقع الشيخ  7
 ahewar.org الحوار المتمدن 8
 ahrar.org.lb األحرارحزب  9

 ahrarsyria.com ورياس أحرار 10
 ahyawatan.wordpress.com يا وطن آه 11
 akhawia.net سوريا أخوية 12
 albawaba.com البوابة 13
 alhiwaradimocraty.free.fr الحوار  14
 al-kataeb.org الكتائب  15
 all4syria.org آلنا شرآاء 16
 /all4truth.com الجميع من اجل الحقيقة  17
 almahatta.net ةالمحط 18
 almustaqbal.com صحيفة المستقبل 19
 alnazaha.org النزاهة 20
 alparty.org الحزب الديمقراطي الكردي 21
 alqanat.com القناة 22
 alquds.co.uk جريدة القدس العربي 23
 alsafahat.net صفحات سورية 24
 alseyassah.com صحيفة السياسة الكويتية 25
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 alwatan-alsouri.com ة السورية القومية االجتماعيةالحرآ 26
 amazon.com العالمي أمازونموقع  27
 amude.net عامودا 28
  annahar.com اللبنانية جريدة النهار 29
 annaqed.com الناقد 30
 anonymization.net اآلمنموقع تقني للتصفح  31
 anonymizer.com بروآسي 32
 anonymouse.org بروآسي 33
 arabtimes.com عرب تايمز 34
 arraee.com الرأي 35
 asharqalarabi.org.uk مرآز الشرق العربي 36
 asharqalawsat.com األوسطجريدة الشرق  37
 atassiforum.org موقع منتدى االتاسي 38
 beidipedia.wikia.com بيديبيديا 39
 /beirutletter.com رسالة بيروت 40
 binxet.com دستان بن يختىآر 41
 blogspot.com بلوغ سبوت 42
 bonjoursham.net بونجور يا شام 43
 /cedarguards.org األرزحراس  44

45 
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة 

 dad-kurd.org في سوريا
 damdec.org دمشق إعالنموقع  46
 democraticsyria.org سوريا الديمقراطية  47
 efrin.net عفرين 48
 elaph.com االلكترونية إيالفجريدة  49
 facebook.com فيس بوك 50
 forces-libanaises.com القوات اللبنانية 51
 forsyriaorg حرآة العدالة والبناء 52
 /freelebanon.org لبنان الحر 53
 free-syria.com سورية الحرة 54
 future.com.lb لمستقبلتلفزيون ا 55
 future.com.lb تلفزيون المستقبل 56
 futuremovement.org تيار المستقبل 57
 futureyouth.org شباب المستقبل الحريري 58
 gemyakurda.net )باخرة الكرد(آميا آورد 59
 guardster.com بروآسي 60
 guluberin.net آلبيرن 61
 hadatha4syria.com حزب الحداثة والديمقراطية 62
 /hamacity.com  مدينة حماة 63
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 hariri2005.com موقع  سعد الحريري 64
 hevgirtin.wz.cz حزب االتحاد الشعبي الكردي في سوريا  65
 hizb-ut-tahrir.org اإلسالميحزب التحرير  66
 hpg-online.net تانيقوات الدفاع الشعبي الكردس 67
 idlib.org ادلب 68
 ikhwan.net المسلمين اإلخوانمنديات  69
 ikhwansyria.com لإلخوان اإلعالميالمرآز  70
 islam-kurd.com الكردية اإلسالميةمرآز الدراسات  71
 islammemo.cc اإلسالممفكرة  72
 islamonline.net ناون الي إسالم 73
 islamway.com اإلسالمطريق  74
   jidar.net جدار 75
 jimsyr.com لإلخوان اإلعالميالمرآز  76
 josor.net جسور ثقافية 77
 katib.org مدونات آاتب  78
 kdps.info سوريا  -الحزب الديمقراطي الكردستاني  79
 keskesor.eu موقع آسكسور 80
 keskesor.info آسكسور 81
 khayma.com الخيمة العربية 82
 khilafah.net خليفة دوت نت 83
 knntv.net الكردية األخبارشبكة  84
 kurdax.net )تراب آردستان(آخستان دآر 85
 kurdchr.org اللجنة الكردية لحقوق اإلنسان 86
 kurdistanabinxete.com آردستان بن يختى 87
 kurdistan-times.com آردستان تايمز 88
 kurdistan-times.org آردستان تايمز 89
 kurdmedya.com آورد ميديا 90
 kurdnas.com آورد ناس 91
 kurdroj.com آورد روج 92
 lebanese-forces.com القوات اللبنانية 93
 lebanese-forces.org القوات اللبنانية 94
 lebforces.org القوات اللبنانية 95
 maktooblog.com مدونات مكتوب 96
 menassat.com ات موقع منص 97
 metransparent.com األوسطشفاف الشرق  98
 middleeasttransparent.com األوسطشفاف الشرق  99

 mokarabat.com مقاربات100
 muslm.net مسلم 101
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 mypage.ayna.com/nusairee النصيرية102
 nessrin.com نسرين103
 netarabic.com لبنان ألخبارالشبكة العربية 104
 new-lebanese.com نيو لبنان105
 news.ahrar.org.lb نيوز أحرار106
 newsyrian.net السوري الجديد107
 nowlebanon.com لبنان اآلن108
 odabasham.net الشام أدباءرابطة 109
 opensyria.org بوابة المعارضة السورية110
 opl-now.org الرأينشطاء 111
 panoramasouria.net ا سوريةبانورام112
 pdksy.net الحزب الديمقراطي الكردي البارتي113
 peseroj.net تيار المستقبل الكوردي في سوريا114
 proxify.com بروآسي115
 proxyone.com بروآسي116
 proxyweb.net بروآسي117
 psp.org.lb االشتراآي التقدمي118
 qamishlo.net قامشلو119
 rabeadamascus.com ربيع دمشق120
 reformsyria.net السوري اإلصالححزب 121
 rekeftin.com )الطريق الوعر( ريكفتن122
 rezgar.com الحوار المتمدن123
 rojava.net روجافا124
 savesyria.org جبهة الخالص125
 semakurd.net سما آرد126
 shermola.herforum.net شيرموالي 127
 shrc.org اإلنساناللجنة السورية لحقوق 128
 shrc.org.uk اإلنساناللجنة السورية لحقوق 129
 shril.info في سوريا اإلنسانرابط معلومات حقوق 130
 sorea.jeeran.com سورية المجاهدة131
 soriagate.net بوابة سوريا132
 sotkurdistan.net صوت آردستان133
 souriaheart.net ورياقلب س134
 surfola.com اآلمنموقع تقني للتصفح 135
 syriaalaan.com اآلنسوريا 136
 syriahr.com اإلنسانالمرصد السوري لحقوق 137
 syriakurds.com وحدة العمل الكردي138
 syrianelector.com الناخب السوري139
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 syrianforum.org منبر سوريا140
 syriatribune.com ريبيونسيريا ت141
 syriatruth.org الحقيقة 142
 tayyar.org التيار الوطني الحر143
 tharwacommunity.org مجتمع ثروة144
tharwacommunity.typepad.com الناخب السوري باالنكليزية145
 tharwaproject.com االختالف ثروة146
 thefreesyria.org سورية الحرة147
  thesolidarity.com المساندة148
 thirdalliance.net المحور الثالث149
 thisissyria.net الشرق أخبار150
 tirej.net تيريج 151
 transparentsham.com شفاف الشام152
 tsdp.org التيار السوري الديمقراطي153
 webwarper.net بروآسي154
 welateme.net )وطني( والتيمى155
 wifaq-syria.com وفاق سوريا 156
 yasaree.net منتديات يساري157
 yassardimocrati.com اليسار الديمقراطي158
 yek-dem.com نوروز159
 yekiti-party.org يكيتي160

 youtube.com يوتيب161
  

  :تصنيف المواقع االلكترونية المحجوبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قع المدونات المجانية حجب موا
على الرغم مما تظهره أرقام الدراسة 
من أن مواقع المدونات المجانية هي اقل 

إال %  ٢األنواع تعرضا للحجب بنسبة 
أن طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه 
المواقع آونها تمنح المشترآين مواقع 
تفاعلية شخصية مجانية سهلة التحكم  

لمشترك تحفظ خصوصية و استقاللية ا
عن الشرآة من جهة و النمو السريع في 

من جهة  أعداد المدونين في سوريا

 عدد المواقع المحجوبة نوعية المواقع

 35 المواقع الكردية

 28 مواقع سياسية معارضة

 25 لبنانيةالمواقع ال

 21 اإلعالميةمواقع ال

 13 اإلسالميةالمواقع 

 9  بروآسيمواقع ال

 9 ثقافيةالمواقع ال

 7  صحافة و تلفزيون

 6 مجتمعات الكترونيةال

 5 حقوقيةالمنظمات ال

 3 مجانيةالمدونات المواقع 
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آل هذا يجعل حصر أعداد المدونات المحجوبة و األشخاص المنتهكة حقوقهم نتيجة لذلك أصعب مما يمكن حصره خصوصا إذا  أخرى
  :علمنا أن مواقع المدونات المحجوبة هي 

1  -www.blogspot.com  :و أهم موقع تدوين في العالم تقدمه شرآة غوغل و يشترك فيه عشرات الماليين من المدونين  و هو أآبر و
  .المدونات السورية فيه من الصعب حصر نسبة

 2 -www.maktooblog.com  : مدونة سورية حجبت جميعها مع  ٣٥٠٠و هو من أهم مواقع التدوين العربية يوجد عليه ما يزيد عن
  .حجب الموقع 

  3-  ib.orgwww. kat   : و هو احد مبادرات الشبكة العربية لحقوق اإلنسان و على الرغم من انطالقته الحديثة إال أن هذا المشروع 
يكتسب أهمية بالغة جدا من آونه مشروع غير ربحي يهدف إلى خدمة حرية التعبير في العالم العربي و غالبا ما يرتاده الشباب العربي 

 .اطية و حقوق اإلنسان المهتم بقضايا الديمقر
  
  
  
  

توزع النسب المؤية للمواقع االلكترونية 
المحجوبة بحسب نوعيتها

2%3%
4%

4%

6%

6%

8%

13%
16%

17%

المواقع الكردية21%
مواقع سياسية معارضة 
مواقع لبنانية 
مواقع اعالمية 
المواقع االسالمية
بروآسي
مواقع ثقافية 
صحافة و تلفزيون
مجتمعات الكترونية 
منظمات حقوقية 
مواقع مدونات مجانية 
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  : في االنتخابات التشريعيةالسوري أداء اإلعالم  - ٦

 كافة لقد استطاعت وسائل اإلعالم الحديثة أن تتحول إلى عصب الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية بشكل تجاوزت فيه

احبة النفوذ األكبر في تحريك الرأي العام وتكوين العقول وتشكيل حدود التصورات مما ترتب عليه أن أصبحت هذه الوسائل ص

  .و البنى الثقافية و األخالقية  السياسية االتجاهات ودعم أو هدم األنظمة

االنتخابات من خالل ما يوفره من توعية للناخبين بأهمية دورهم في العملية  فترة أثناءمميزة الوويلعب اإلعالم أدواره المتعددة 

حيث ال يقتصر أداء وسائل اإلعالم أثناء فترة االنتخابات على نشر  خابية وبما يبلغه من أصوات للمرشحين وبرامجهم االنتخابيةاالنت

وعود المرشحين فقط بل البد لهم من توصيل صوت الناخبين وآمالهم، وبالتالي يكون دورهم األهم متمثالً في التوعية االنتخابية ونشر 

عاته، كذلك تبليغ أصوات وطرح قضايا من لهم آراء خاصة بالعملية االنتخابية ال التهجم عليهم أو تجاهلهم وعدم آراء الجمهور وتطل

  فال يكون اإلعالم نزيهاً اذا ما استفاض بالهتاف والتصفيق لفئة أو طرف سياسي دون غيره..االهتمام بهم

   :المعايير الدولية الخاصة باإلعالم في فترة االنتخابات

اإلعالم  أداء اإلعالم في فترة االنتخاباتك بعض المعايير التي تم استخالصها من مبادئ قانونية تم االلتزام بها، عملت على ضبط هنا

بنيت هذه اإلطار القانوني و األخالقي العام  شكلوتطورت هذه الضوابط القانونية من خالل الممارسات الدولية واإلقليمية لتأخذ 

  : بمبدأين أساسيين من المبادئ األساسية التي تقوم عليها الديمقراطية هما  المعايير أساسا من 

  .ـ مبدأ حرية الرأي والتعبير١

  .ـ مبدأ االنتخابات الحرة، والمشاركة السياسية٢

  :حددت  المعايير الخاصة باإلعالم  أثناء فترة االنتخابات على النحو التالي وبناء عليه 

  .ائل اإلعالم الحكوميـ عدم احتكار أي جهة لوس١

ألية فئة  اإلقصاءالمختلفة، وأن ال تتبع سياسة  اآلراءكل المظاهر الوطنية، وأن تضمن جميع  أمامـ على الصحافة أن تفسح المجال ٢

  .األخرىعلى حساب 

  .نتخابيةـ  على الدولة أن تفسح المجال لتوفير المعلومات الالزمة للناخبين في اإلعالم قبل االنطالق للحملة اال٣

، وعلى اإلعالم أن يشجع على نشر كل ما )وأفراد وأحزابكتل (ـ  وقف الرقابة على بث أو نشر البرامج االنتخابية لجميع الفرقاء ٤

  .التي تنتقد عمل الحكومة اآلراءهو متعلق باالنتخابات بما فيها 

اهم المطروحة في فترة االنتخابات، وكذلك متابعة كل ـ على وسائل اإلعالم أن توفر كل المعلومات المتعلقة بالمرشحين وقضاي٥

  .بهذا الخصوص  لإلعالمفترة االقتراع، مع التأكيد على الدور المتوازن والموضوعي  أثناءالمتبعة  اإلجراءات

مع االحتفاظ  ،واألفرادوالكتل  لألحزابقامت بدورها النقدي اتجاه بعض المرشحين، أو ممثلين  إذاـ يحظر مقاضاة وسائل اإلعالم ٦

  .برأي جهة مستقلة في الحكم والتعويض األخذبحق الرد وضمان التصحيح، مع 

والندوات المتعلقة بنشاط أو مهام أعضاء الحكومة، خاصة عندما  اإلخباريةـ  يحتم على وسائل اإلعالم الفصل فيما بين النشرات ٧

  .يكون هؤالء مرشحين لالنتخابات

والمساحات لعرض البرامج االنتخابية، وتمكين الناخبين من معرفة القضايا  لألوقاتفة عادلة ـ توزيع الحصص المباشرة وبص٨

  .منها، وقدرات المرشحين من حلها األحزابالمطروحة ومواقف 
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 .ومناقشة المرشحين والساسة ممثلي الكتل المرشحة األسئلةين ولكافة شرائح المجتمع لتوجيه يالمالئمة للصحف األجواء ـ توفير٩

  .المالئمة للمرشحين للمناقشة والتداول فيما بينهم األجواءوكذلك توفير 

عملية  وإجراءاتـ يتحمل اإلعالم الحكومي مهمة التوعية االنتخابية، من خالل توفير كل المعلومات المتعلقة بالحق االنتخابي ١٠

  .المعنية باالنتخابات األطرافاالقتراع ووظائف 

  .تمثيل جميع فئات المجتمع اللغوية والعرقية والدينية والجنسية ـ على اإلعالم أن يراعي١١

  : في فترة االنتخابات  قانون االنتخابات العام في سوريا و اإلعالم

منه فيما يتعلق بالدعاية االنتخابية فان  ٢٥و ٢٤وباستثناء ما ورد في المادتين و جاءت القوانين السورية قاصرة في هذا المجال حيث 

على وجوب منح جميع المرشحين الفرص  تأكيدال نجد فيه أي  إنناكما  للمرشح اإلعالنيةتحديد شروط الحملة  قد أغفلنون هذا القا

في الصحف أو في  لإلعالنخاصة وأنه لم يتطرق  .الرسمية أو غيرها اإلعالمعن ترشيحهم سواء في وسائل  لإلعالنالمتساوية 

و اكتفى عمليا بفرض رقابة مسبقة على النشرات و البيانات الخاصة بالمرشحين حيث يطلب  .المرئية أو المسموعة اإلعالموسائل 

  :أن  نصت على ٢٤فالمادة تسليم ثالث نسخ منها إلى المحافظ قبل نشرها 

له ، وعلى وكل ما يتعلق ببرنامج أعما وأهدافهترشيحه وبيان خطته  بإعالنيذيع نشرات  أنأـ للمرشح بعد استالم الوصل النهائي "  

  .أن يكون موقعاً من قبله و أن يقدم ثالث نسخ من هذه النشرات والبيانات للمحافظ

  .ساعة من التاريخ المحدد لالنتخاب ٤٨ب ـ توقف الدعاية االنتخابية قبل 

 األبنيةران ج ـ تحدد محافظة دمشق والبلديات أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات االنتخابية، ويمنع لصقها على جد

  ..".دعاية انتخابية على الجدران أيةالمرشحين أو  أسماءالمخصصة لها، كما تمنع كتابة  األماكنخارج . العامة والخاصة

النافذة والتعليمات التي يصدرها  واألنظمةيسمح خالل فترة الدعاية االنتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقاً للقوانين "   ٢٥المادة  أما

  ".رالوزي

والذي تم بموجبه  ٢٠٠٧لعام  ٦٦بالمرسوم التشريعي رقم  من هذا القانون ٢٤التعديل الذي طرأ على المادة  إلى اإلشارةومن المفيد 

لمساواة بين ل نظرية ة ماليين ليرة سورية في محاولةثشح على الدعاية االنتخابية النتخابات مجلس الشعب بثالرالم إنفاقتحديد سقف 

 .  ينجميع المرشح

  : مراقبة أداء اإلعالم في فترة االنتخابات التشريعية 

في ظل عدم وجود أي دراسات علمية منهجية مستقلة كانت أو حكومية تتناول أداء اإلعالم السوري و مدى التزامه بالمعايير الدولية 

 I M)   ,عاون مع المنظمة الدولية لدعم اإلعالم بالت (S C M)لإلعالم في فترة االنتخابات قام المركز السوري لإلعالم و حرية التعبير

S)  و المجموعة العربية لمراقبة أداء اإلعالم (AWG) و معهد العالم المفتوح(OSI)  بإجراء  مراقبة لبعض وسائل اإلعالم السورية في

وفق  -لعملية المراقبة  خضعت ٢٠٠٧-٤-٢٣من يوم  ١٤حتى إغالق صناديق االقتراع في الساعة  ٢٠٠٧-٤-٥الفترة الممتدة من  

مجموعة من وسائل اإلعالم الحكومية و الخاصة من اإلعالم المرئي و  - األسس العلمية و المعايير المتبعة دوليا في هذا المجال 

إدراج و نظرا لتعاظم دور اإلعالم االلكتروني و تأثيره الكبير في شريحة واسعة من المواطنين السوريين فقد تم . المكتوب و المسموع

بعض المواقع اإلعالمية االلكترونية  في عملية  مراقبة أداء اإلعالم في فترة االنتخابات كتطوير للجهود المبذولة عربيا و عالميا في 

و قد بلغ عدد . مجال اإلعالم و االنتخابات  و قد تم اعتماد معايير و استمارات أعدت خصيصا لتنسجم مع الطبيعة الخاصة باالنترنت

  : وسيلة توزعت على الشكل اآلتي ٢٠اإلعالم الخاضعة لعملية المراقبة  وسائل

  .الفرات ، الوحدة ، الجماهير ، تشرين ، الثورة : صحف حكومية يومية و هي ٥

  .بلدنا ، الوطن : صحف خاصة يومية وهي ٢

  .االجتماعية ، بقعة ضوء ، االقتصادية ، ابيض و اسود : صحف خاصة اسبوعية و هي  ٤

  .القناة األرضية األولى ، القناة الفضائية السورية : اة تلفزيونية حكومية و هيقن ٢

  . صوت الشباب ، إذاعة دمشق : حكومية و هي  إذاعيةمحطة  ٢

  . الجمل ، سوريا نيوز ، سوريا نوبلز ، سوريا الغد ، صدى سوريا : مواقع الكترونية خاصة و هي  ٥
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  : مادة إعالمية توزعت على الشكل اآلتي)  ١٦٠١٧( عة لعملية الرصد و التقييم و الدراسة وبلغ إجمالي المواد اإلعالمية الخاض

القناة  -مادة  ٩٢١الصحف الخاصة االسبوعية  - مادة ١٣٧١الصحف اليومية الخاصة   -مادة  ٤٢٦٦الصحف اليومية الحكومية  -

  مادة  ١٢٦٦دمشق  إذاعة - مادة ٢٣٦٣القناة األرضية األولى   -مادة  ٢١٩٣الفضائية السورية 

  مادة  ٣٤٠٣المواقع االلكترونية  -مادة  ٢٣٤صوت الشباب 

وقد تم تحديد هذه الجهات بحيث تغطي معظم الفئات و التلوينات السياسية والدوائر االنتخابية . جهة خضعت للرصد ٢٧و تم اختيار 

غة التعقيد و التي تمتاز بتداخل مفهوم الحزب الحاكم مع مفاهيم في سوريا وفق مقتضيات الصيغة السياسية السورية الفريدة و البال

  .الدولة و الحكومة 

من ) مرشحين  ٦صحفي و  ١١( حوار على هامش عملية المراقبة مع مجموعة من الصحفيين و المرشحين      ١٧وقد تم إجراء  

  .ملية االنتخابية ومدى تطابقه مع المعايير الدوليةمختلف االتجاهات بغية استطالع آرائهم حول ممارسة اإلعالم و دوره في الع

  :أداء اإلعالم السوري في فترة االنتخابات التشريعية مراقبة عملية نتائج 

  

بدأ بعض المرشحين المستقلين  الحملة اإلعالمية  لالنتخابات قبل الموعد المحدد لذلك بتسعة أيام أي حتى قبل إصدار أسماء  -١

 .هم من قبل اللجنة العليا لالنتخابات المرشحين المقبول ترشيح

  .لم تمنح وسائل اإلعالم الحكومية أي مساحات حرة مجانية للمرشحين المستقلين  -٢

 .ظهر جليا تسخير وسائل اإلعالم الحكومية في الدعاية لصالح الحزب الحاكم و الجبهة المتحالفة معه  -٣

الحاكم حتى أمام بقية األحزاب المتحالفة معه بالجبهة  ظهر تحيز وسائل اإلعالم الحكومية بشكل واضح لصالح الحزب -٤

 .الحاكمة 

 .لوحظ نشاطا مميزا للمسؤولين الحكوميين و غزارة في اإلعالن عن المنجزات الحكومية و المشاريع و القوانين و المراسيم  -٥

  .ملة االنتخابية قام بعض المسؤولين الحكوميين الذين ترشحوا لالنتخابات بتسخير وظائفهم الحكومية في الح -٦

لم تحظ الفئات السياسية و األفراد الذين قاطعوا االنتخابات بأي فرصة للتعبير عن مواقفهم أو آرائهم و تم تجاهلهم تماما في  -٧

 .جميع وسائل اإلعالم الحكومية و معظم وسائل اإلعالم الخاصة

لالنتخابات و نعتهم بالعمالة للخارج و بالخيانة  المقاطعين ىلوحظ استخدام  وسائل اإلعالم الحكومية للتهجم المباشر عل -٨

  .الوطنية  

 .لوحظ توظيف للنقابات المهنية في الدعاية للحزب الحاكم من خالل اإلعالم الحكومي و الخاص -٩

كافة لوحظ انعدام اإلعالنات االنتخابية في وسائل اإلعالم المرئي و المسموع نتيجة لعدم لقرار الحكومة السورية بحظر ذلك على 

 المترشحين

لوحظ ازدياد االهتمام بوسائل اإلعالم االلكتروني لدى المرشحين المستقلين نتيجة لالنتشار و التأثير المتزايد لهذه الوسائل  -١٠

 .على المواطن السوري

  .تم استخدام المباني الحكومية في الدعاية االنتخابية لصالح مرشحي الجبهة الحاكمة -١١

ني و تسخير رجال الدين من مسلمين و مسيحيين و بعض الزعماء الروحيين للطوائف  في لوحظ  استخدام التوظيف الدي -١٢

 .الدعاية للحزب الحاكم و الجبهة الحاكمة و من أجل دفع المواطنين للمشاركة في االنتخابات 

 .تم رصد عمليات إتالف لبعض اليافطات االنتخابية و صور لبعض المرشحين المستقلين  -١٣

ئل اإلعالم الخاصة و االلكترونية بفترة الصمت و نشرت إعالنات انتخابية لمرشحين مستقلين في يومي لم تلتزم بعض وسا -١٤

 .الصمت

 .تجاوز بعض المرشحين المستقلين السقف المحدد للدعاية االنتخابية في حمالتهم االنتخابية -١٥

جود خطة إعالمية خاصة باالنتخابات تبين من خالل مراقبة وسائل اإلعالم و استطالع آراء مجموعة من الصحفيين عدم و -١٦

 .التشريعية لدى وسائل اإلعالم الحكومي و الخاص بشكل عام
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لوحظ انخفاض في السوية المهنية في الصحف الحكومية التي تصدر في المحافظات بالمقارنة مع الصحف الحكومية التي  -١٧

 .تصدر في العاصمة دمشق

 .لسورية اقرب ما تكون إلى النشرات الحزبية الخاصة بالحزب الحاكم بدت الصحف الحكومية التي تصدر في المحافظات ا -١٨

لوحظ اهتمام ايجابي من قبل وسائل اإلعالم الخاصة و الحكومية في التوعية االنتخابية و تعريف المواطنين بحقوقهم  -١٩

 .االنتخابية و شرح اللوائح التنفيذية للعملية االنتخابية 

 .جات الخاصة و خصوصا المعوقين حركيا لوحظ اهتمام ايجابي بذوي االحتيا -٢٠
 

وقد قرر المركز السوري لإلعالم و حرية التعبير منح الصحيفة االسبوعية  أبيض و أسود درع المركز التقديري ألفضل تغطية 

لمعايير الدولية و ذلك لكونها أكثر وسيلة إعالمية من بين الوسائل التي خضعت للمراقبة قاربت ا ٢٠٠٧إعالمية لالنتخابات التشريعية 

  .لإلعالم في فترة االنتخابات 

 : أداء اإلعالم في االستفتاء الرئاسي - ٧

السوري  اإلعالمأداء  بعملية رصد اإلنسانمتوسطية لحقوق -وحرية التعبير بالتعاون مع الشبكة اآلورو لإلعالمالمركز السوري قام 

السوري  اإلعالمضمن جهود المركز الرامية إلى مراقبة أداء  \٥\٢٧حتى تاريخ  ٢٠٠٧\٥\١٥في فترة االستفتاء الرئاسي من تاريخ 

إيماناً من المركز  و ودوره في تشكيل الرأي العامالعامة في الحياة السياسية و اإلعالمفي فترة االنتخابات بشكل عام نظراً لتعاظم أثر 

  .وليس نتيجة له اإلصالح والديمقراطيةل حامل من حوام اإلعالم أنوقضايا التنمية حيث  اإلعالمبأهمية الشراكة بين 

ت، مواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية وبلغ  عدد المواد اإلعالمية عاوسيلة إعالمية سورية ما بين صحف، إذا ٣٤رصد التقرير    

  .مادة  ١٤٨٧٩المرصودة 

ليات الوصول إلى آل عرضاًقراطية وكذلك اشتمل التقرير على مقدمة نظرية تضمنت إشارة إلى موقع االنتخابات في العملية الديم

كما تضمنت الدراسة النظرية صالحيات رئيس الجمهورية بحسب أحكام الدستور  .١٩٣٦السلطة في سوريا منذ معاهدة االستقالل عام 

تفتاء، وكيف السورية في فترة االس اإلعالمالسوري، وهدف التقرير إلى معرفة الموضوع الرئيسي الذي تمحورت حوله تغطية وسائل 

على األطراف المعنية بالرصد أثناء فترة االستفتاء الرئاسي، وحجم المساحات  اإلعالمالمرصودة في وسائل  اإلعالميةتوزعت المواد 

مية الحكو اإلعالمالمفردة في تلك الوسائل لحملة الدعاية االنتخابية، وما مدى انتشار الدعاية االنتخابية االيجابية والسلبية في وسائل 

والحزبية المنخرطة في الجبهة الحاكمة والمعارضة، ومن هي المصادر الرئيسة القائمة بالدعاية االنتخابية، وما هو اتجاه التغطية 

التي نشرت  اإلعالميةالمرئية والمسموعة، ونوع المادة  اإلعالمهي طبيعة التغطية البثية في وسائل  للدعاية االنتخابية، وما اإلعالمية

المنظمات المدنية مع حملة الدعاية  وإعالمالنقابات المهنية  إعالمللدعاية االنتخابية، وكيف تعامل  اإلعالمعلى وسائل  أو بثت

أثناء فترة االستفتاء، وقد وقع  السوري عموماً مع األطراف ذات الصلة بالعملية السياسية في سوريا اإلعالم تعاطياالنتخابية، وكذلك 

  :جهة معنية تمثل مختلف التكوينات السياسية السورية وهي ٢٢جهات الفاعلة في الحياة السياسية السورية  وبلغت االختيار على أهم ال

 رئيس الجمهورية •

 الحكومة السورية •

 الجبهة الوطنية التقدمية وأحزابها •

 االتحادات والنقابات المهنية •

 المنظمات المدنية •

 الفئات و األحزاب السياسية المعارضة •

  

  :قرير إلى مجموعة نتائج أهمهاوخلص الت

أظهر اإلعالم السوري الرسمي والخاص على أنه آلة دعائية وتعبوية وظيفتها حشد المواطنين وحثهم على المشاركة  .١

 .الفاعلة في عملية االستفتاء الرئاسي
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جابية و تعبئة أظهرت الحكومة السورية تشددا كبيرا تجاه الصحف الخاصة التي جربت الخروج عن سياق الدعاية االي .٢

الجماهير إلعادة انتخاب الرئيس  كجريدة بلدنا التي أغلقت مع بداية الفترة المخصصة للرصد نتيجة نشرها مادة إعالمية كاريكاتورية 

 .تنتقد فيها آليات موافقة مجلس الشعب على ترشيح القيادة القطرية للحزب الحاكم إلعادة انتخاب الرئيس لوالية دستورية ثانية

الخاصة هو الدعاية االنتخابية االيجابية  اإلعالمالرسمية و معظم وسائل  اإلعالممحور التداول اإلعالمي في مجمل وسائل إن  .٣

 .لرئيس الجمهورية

 الوسيلة اإلعالمية الحكومية والخاصة هي المنتج الرئيس لحملة الدعاية االنتخابية التي تناولتها .٤

واألفراد  األعمالالرسمي والخاص هم رجال  اإلعالمعاية االنتخابية في وسائل المصادر الرئيسية األخرى القائمة بالد .٥

 .المؤيدون لعملية االستفتاء وبعض أعضاء الحكومة وممثلي النقابات المهنية

لمهامه وأدائه  اإلعالميالرسمي والخاص مساحات واسعة للدعاية االيجابية للرئيس على حساب التداول  اإلعالمخصص  .٦

 .  به كرئيس للجمهوريةألعمال منص

الرسمية والخاصة حيث سجل اهتمام  اإلعالمفي وسائل  اإلعالميةالحكومي نصيباً واسعاً من التغطية  األداءلم ينل     .٧

 .بمتابعة نشاطات أعضاء الحكومة السورية في حملة الدعاية االنتخابية على حساب متابعتها لألعمال المنوطة بها اإلعالموسائل 

المرئية والمسموعة الحكومية والخاصة المواد الغنائية والمهرجانات الفنية التي أعدت خصوصا  اإلعالمسائل استخدمت و .٨

  .لهذه المناسبة

النقابات المهنية في  إلعالمالرسمي والخاص والحزبي المنخرط في الجبهة الحاكمة إضافة  اإلعالماتجهت وسائل  .٩

الصفات  أساسبمآثر رئيس الجمهورية والدعوة إلى إعادة انتخابه على  اإلشادةة نحو لحملة الدعاية االنتخابي اإلعالميةتغطيتها 

 .البرنامج االنتخابي أساسواالنجازات الشخصية وليس على 

 . رفض االستفتاء كأساس الختيار رئيس الجمهورية أساسالمعارض في تغطيته على  اإلعالماتجه   .١٠

البثي الرسمي والخاص  اإلعالمالبثية ومصادر الدعاية االنتخابية لوحظ اتجاه في تحليل عالقة ارتباط بين طبيعة التغطية  .١١

المؤيدين للظهور مباشرة والتعبير عن تأيدهم بينما  األفرادالحكومة وممثلي النقابات المهنية وبعض  ألعضاءالمجال الواسع  إفساحنحو 

طعين بالظهور على شاشته والتعبير عن الرفض إلعادة انتخاب مجال للرافضين والمقاال ANNالمعارض ممثالً بقناة  اإلعالمأفسح 

 .الرئيس

المعارضة هما الفئات الرافضة  اإلعالمالمصدران الرئيسيان القائمان بحملة الدعاية االنتخابية السلبية على وسائل  .١٢

 .     والمقاطعة لعملية االستفتاء الرئاسي

الرسمية والخاصة قد أجريت مع أفراد مؤيدين  اإلعالمة في وسائل معظم المواد الحوارية واستطالعات الرأي المعروض .١٣

  .انتخاب الرئيس  إلعادةالمعارض باستطالع آراء شخصيات سياسية وحقوقية رافضة  اإلعالملالستفتاء بينما اهتم 

حات تذكر أحزاب الجبهة أي مسا وإعالمالنقابات المهنية  إلعالم إضافةالحكومية والخاصة  اإلعالملم تعط وسائل  .١٤

المعارض مساحات  اإلعالمللمعارضين أو المقاطعين لعملية االستفتاء سواء كانوا أفرادا أو أحزاب سياسية، بالمقابل لم تولي وسائل 

  .انتخاب الرئيس إلعادةتذكر للمؤيدين  إعالمية

تذكر لنشاط المنظمات  ميةإعالالحزبي مساحات  واإلعالمالنقابات المهنية  وإعالمالحكومي والخاص  اإلعالملم يفرد  .١٥

  .المدنية

   .خاصة بموضوع االستفتاء الرئاسي إعالمية إستراتيجية إتباعالمعارض عن  اإلعالمظهر جلياً عجز وسائل  .١٦

اهتماما  اإلنسانالمنظمات المدنية عملية االستفتاء الرئاسي وأبدى فقط موقع المرصد السوري لحقوق  إعالمتجاهل  .١٧

  .األطرافة مختلف جوانب االستفتاء الرئاسي ولمختلف حد ما بتغطي إلىمتوازنا 

انتخاب رئيس الجمهورية  إلعادةالخاصة بنود الترخيص الخاص بها وفق القانون حيث قامت بالدعاية  اإلذاعاتخالفت  .١٨

  . فقط بحكم الترخيص وإعالنيةفنية  إذاعاتعلى الرغم من كونها 
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انتخاب الرئيس  بالرغم من عدم  إلعادةها حيث قامت بالدعاية خالفت معظم الصحف الخاصة بنود الترخيص الخاص ب .١٩

  .شمول ترخيصها وفق قانون المطبوعات القضايا السياسية

لرسالة  اإلعالميةالمعارض في تقديم صورة ضبابية حول دور المنظمات المدنية حيث خضعت التغطية  اإلعالمأسهم  .٢٠

االنتقائية وإلى موقف أصحاب هذه الوسائل من القضية التي تتناولها الرسالة المعارضة إلى  اإلعالمالمنظمات المدنية في وسائل 

 .للمنظمات المدنية اإلعالمية

النقابات المهنية هو النقابات المهنية ذاتها التي تابعت  إعالمالمصدر الرئيسي القائم بحملة الدعاية االنتخابية على وسائل  .٢١

 . يجابية للرئيسنشاطها في الدعاية اال  اإلعالميةوسائلها 

الحكومي فيما عدا صحيفة  األداءلم تول وسائل إعالم الجبهة اهتماماً ملحوظاً بالدعاية للرئيس بقدر اهتمامها بمتابعة  .٢٢

 . البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم
 

للمعايير تها لعدم مقاربودة عن الوسائل اإلعالمية المرص وقد قرر المرآز السوري لإلعالم وحرية التعبير حجب درع المرآز التقديري
  .الدولية لإلعالم في فترة االنتخابات

  
 :  تنظيم البث الفضائي اإلذاعي والتلفزيونيمجلس وزراء اإلعالم العرب قرار   -٨

و الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية  ٢٠٠٨شباط / فبراير ١٢في اجتماعه االستثنائي يوم  أصدر مجلس وزراء اإلعالم العرب

و على الرغم من قيام العديد من اإلعالميين و “ مبادئ تنظيم البث الفضائي اإلذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية” :وثيقةرة بالقاه

إال  المنظمات المدنية العربية المعنية بحماية حرية التعبير بإدانة هذه الوثيقة لما تحمله من خطر على حرية التعبير في المنطقة العربية 

دون مناقشة أو  إقرارهاوزراء اإلعالم العرب لم يستجب لجميع النداءات التي ناشدته إعادة النظر في الوثيقة التي تم  أن مجلس

 - مشاركة أي من أصحاب العالقة الذين تمسهم هذه الوثيقة أو أي من هيئات المجتمع المدني العربية المعنية بحرية التعبير عن الرأي 

الذي ال يعلو عليه إال الحق في الحياة وذلك وفقا عن الرأي انتهاكات مشينة على الحق في حرية التعبير و هذه الوثيقة علىتحتوي  و

  : لما تضمنته البنود المكونة لها والتي نورد منها على سبيل المثال ال الحصر 

  ـ البند الرابع 

    )ة والنظام العام واآلداب العامةعدم التأثير سلبا على السلم االجتماعي والوحدة الوطني: (المادة الخامسة 

من المؤكد أن أي مواطن عاقل له مصلحة حقيقية في القيم التي ذكرتها الفقرة السابقة لكن عملية تدقيق و محاكمة موضوعية للتجارب 

عددة تسمح السابقة والمتراكمة تثبت بشكل عام  توظيف السلطات لهذه المصطلحات لصياغة مواد قانونية مطاطة حمالة أوجه مت

إن تعويم هذه المصطلحات كما وردت في . بالشيء ونقيضه أحيانا من أجل تقييد حرية التعبير و معاقبة أصحاب اآلراء المخالفة 

، يسمح باستغالل بنود هذه الوثيقة الجديدة للتضييق على حرية " كالم حق يراد به باطل"الوثيقة تجعلنا نشعر أننا مرة أخرى أمام 

  )   في البند السابع  ٤ – ٣( و ) في البند السادس  ١٠ -٩( المواد  جاءينطبق على ما  و هذا أيضا.ضائي المستهدفاإلعالم الف

   ـ البند الخامس 

االلتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العامل اإلعالمي العربي على أن تمارس هذه الحرية ( :المادة األولى 

مسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات اآلخرين وحقوقهم، وااللتزام بالوعي وال

  )بأخالقيات مهنة اإلعالم

إن مقاربة .  صحيح أن الفقرة تمجد حرية التعبير لكنها تضع شروطا وضوابط لممارستها تربطها يشكل مبهم بالوعي و المسؤولية 

المسؤولية في حرية التعبير الواردة في الوثيقة توجب التساؤل، عمن سيحدد الوعي والمسؤولية وحدودهما ومواصفاتهما، هل الوعي و

سيوكل األمر إلى مجلس من المفكرين أو القضاة أو المحكمين أو أساتذة الفلسفة والمنطق والسياسة و اإلعالم لالتفاق على صياغة 

وزراء أنفسهم الذين أقروا الوثيقة سيحدد كل منهم في بلده معنى كل من الوعي والمسؤولية؟ باإلضافة أم أن ال. واضحة ال لبس فيها

  "المصالح العليا للدول العربية و الوطن العربي"إلى المقصود من 

  ـ البند السادس 
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  ) احترام خصوصية األفراد واالمتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور : ( المادة الثانية 

المسلم به أن من يتصدى لمسؤولية عامة أو لمنصب عام إنما يكون قد تنازل بشكل تلقائي عن الخصوصية الشخصية التي يتمتع  من

مما يجعل سلوكه و نشاطاته محط اهتمام من قبل وسائل اإلعالم و بناء عليه فان جميع قواعد السلوك ومواثيق ، بها الفرد العادي 

ة في أي مجتمع متقدم تنص صراحة على جواز التعرض للحياة الشخصية لألفراد في حال تقاطعت الشرف و اإلرشادات التحريري

بوضوح مع المصلحة العامة، خصوصا في حال نشأ اعتبار موضوعي واضح للتجاوز على حرمة الحياة الشخصية، عندما  يتعلق ذلك 

  الخ . . . بقضايا الفساد واالستغالل وسوء التصرف في الموارد

لحاجة إلى تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية يجب أن ال تتخذ بأي شكل من األشكال كذريعة من أجل تشديد الخناق على إن ا

لقد كنا نأمل من مجلس وزراء اإلعالم العرب القيام بخطوات جدية تمهد . حرية التعبير و التي نفتقدها أساسا في مجتمعاتنا العربية

ة الدولة بدال من اتخاذ جامعة الدول العربية كمنصة للهجوم على حرية التعبير من خالل إضافة مبادئ و لتحرير اإلعالم من سيطر

دولة عربية تنص على  ١٧تزال قوانين  قوانين جديدة إلى ترسانة القوانين المقيدة لإلعالم المعمول بها في المنطقة العربية حيث ال

ي و الصحافة  باإلضافة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الدول ال توجد فيها قوانين الحق عقوبات مشددة وسالبة للحرية في قضايا الرأ

  . في الحصول على المعلومات حتى اآلن

إن هذه الوثيقة المشينة التي اقرها مجلس وزراء اإلعالم العرب في اجتماعهم االستثنائي  تشكل مخالفة صريحة اللتزام الدول العربية 

الدولي الخاص  من العهد ١٩من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  ١٩حرية التعبير كما جاء في المادة  الملزم في صيانة

جوهانسبرج بشأن حرية التعبير والتي توضح أن  بالحقوق المدنية والسياسية و الذي صادقت عليه الدول العربية باإلضافة إلى مبادئ

 تحمي وجود الدولة أو سالمة أراضيها من استخدام التهديد بالقوة، أو قدرتها"إال حين  مشروعة مثل هذه القيود على حرية التعبير ليست

  ". على الرد على استخدام القوة أو التهديد بها

 : في الجامعات السورية واقع تدريس اإلعالم  - ٩

و كذلك مبدأ استيعاب جميع الطالب . مراحله مبدأ مجانية التعليم في كل :  أساسييناعتمدت السياسة التعليمية في سوريا على مبدأين 

 إلىالحاصلين على شهادة البكالوريا في الجامعات السورية العامة بعد أن يخضع الطالب لمفاضلة تؤهلهم حسب عالماتهم لالنتساب 

  .أحد أفرع الجامعة 

 ركيزتين على قامتسوق العمل وإنما و يبدو واضحاً في تجربة االستيعاب الجامعي أنها لم تكن مربوطة بخطط التنمية وحاجة 

و  التنموية العملية من رئيس جزء هو العالي سيماال و همراحل بكل التعليم مجانية أن معتبرة بواالستيعا األفقي االنتشار أساسيتين

 العالي التعليم يخريج نسبة أنذلك لم ينعكس على واقع التشغيل حتى في مؤسسات الدولة ذاتها حيث  أنالديمقراطية ، فيما يالحظ 

  ،  ومادون اإلعداديةمن حملة شهادة الدراسة  هم العاملين من %٦٦ حوالي بينما %١٢-٨ بين تتراوح ت الدولةمؤسسا في العاملين

الطالب الكبيرة  أعدادالحكومي على التعليم و خصوصا النواحي العملية و البحث العلمي مع  اإلنفاقترافق هذه السياسة بضعف  إن

رداءة مستوى العملية التعليمية و التي تكاد تكون سمة واضحة في جميع الكليات والجامعات السورية ،  إلى أدى) ليون طالبم ٤.٢(

إال أنها تتفاقم في الكليات النظرية ، وتحديداً في العلوم اإلنسانية واإلعالم ، فغياب الكوادر التدريسية  المختصة والمؤهلة ، 

 إنتاج إلى أدتكل هذه السمات .... وتخلف المناهج ، واآلليات التعليمية المتخلفة والتي تعتمد أسلوب التلقين  والبيروقراطية والفساد ،

  . خريجين غير مؤهلين فعلياً للخوض في غمار العمل 

  :التعليم العادي  - ١

منها كلية  أيانه ال يوجد في  الإ خاصة ٨ جامعات حكومية و ٤بواقع جامعة  ١٢في سوريا يبلغ عدد الجامعات  أنعلى الرغم من 

طويلة و ذلك فقط في جامعة دمشق الحكومية ، و الذي بقي لسنوات  اإلنسانيةتابع لكلية اآلداب و العلوم  إعالمهناك قسم  وإنما إعالم

ة قسم اإلعالم إال مع العلم أنه لم يطلق على هذا القسم تسمي. حزب البعث العربي االشتراكي الحاكم  حكرا على الطالب األعضاء في

يحمل  لسنوات طويلة رئيس قسم اإلعالم في جامعة دمشق أنمن حوالي السنتين في حين كان يعرف بقسم الصحافة و من المفارقات 

 .أن تم استبداله منذ بضعة أشهر بالدكتورة فريال مهنا إلىشهادة الدكتوراه في علم االجتماع 
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: وعدم وجود خطة تدريسية، فالطالب يدرس كل شيء تقريباً له عالقة باإلعالم  يالحظ بشكل واضح غياب التخصص في المناهج

نشر وسائل  –فنون الخبر  –التوثيق  –األنواع اإلعالمية وتحويلها لحالة متلفزة  –األنواع اإلعالمية المكتوبة  –التحرير الصحفي 

اإلنتاج المرئي  –اإلخراج الصحفي المكتوب  –لوماتية تقنيات اإلعالم والمع –حركة وسائل االتصال عبر التاريخ  –االتصال 

تاريخ الحضارات  األولىالعديد من المواد الثقافية خصوصا في السنة  إلى باإلضافةالخ ..... طرائق التحرير اإلعالمية  –والمسموع 

  .فالمناهج تعطي معلومات عامة وغير عميقة .... الثقافة القومية االشتراكية ، 

في حين من المفترض أن يكون . هذه المواد بشكل سطحي وسريع على شكل محاضرات سردية تعتمد على مبدأ التلقين و يتم تدريس

هناك قسم مختص بالصحافة المكتوبة وقسم مختص بالصحافة المسموعة والمقروأة وقسم معلوماتية وتكنولوجيا المعلومات  ومنها 

  .....وتخصصات تتعلق بالصحف والجرائد وتخصصات الصحافة االلكترونية يتفرع  إلى تخصصات إذاعية وتخصصات تلفزيونية 
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التدريس في قسم اإلعالم نظري بامتياز ويخلو تماما من أي جانب عملي وتقني وال يقدم أي خبرات أو مهارات : الجانب العملي  -

ففي . يستخدمها الطالب في التدريبات العملية عملية في مجال العمل اإلعالمي ، يؤكد ذلك خلو القسم من أي وسيلة تقنية يمكن أن 

 –أجهزة مونتاج  –انترنيت  -مطبعة  –كاميرات فوتوغرافية وتلفزيونية  –حين من المفترض أن يتوفر مخابر مجهزة بمعدات 

كمحاولة إلنشاء جانب وحتى أن أجهزة الكمبيوتر دخلت مؤخراً إلى القسم وبأعداد غير كافية . الخ .... استديوهات إذاعية وتلفزيونية 

معلوماتي يمكّن الطالب من التعاطي مع البرامج المتخصصة في مجال اإلعالم ولكن هذا المخْبر تحول إلى حالة تقليدية غير مجدية ال 

  .باإلضافة إلى عدم توفر مكتبة إعالمية خاصة  .تقدم للطالب سوى القليل من المعلومات العامة 

  :فهي شكلية وتقسم إلى نوعين العملية  تدريباتأما عن ال

يقوم خالله الطالب بزيارات إلى المؤسسات اإلعالمية الرسمية ) : يقام في العطلة الصيفية ( معسكر إنتاجي في السنة الثالثة  •

قصيرة خالل هذه الزيارات ال. التلفزيون الرسمي السوري  –وكالة سانا لألنباء  –) الثورة  –البعث  –تشرين ( الصحف الرسمية : 

والمعدودة والخاطفة يطلع الطالب على بعض جوانب العمل في هذه المؤسسات بشكل نظري أي دون الممارسة العملية عدا عن أن  

هذه الزيارات تخضع بالدرجة األولى لمزاجية القائمين على هذه المؤسسات ، فال  تكون ضمن خطة معينة أو مبرمجة فتأخذ شكالً 

  .نتيجة  غير مجدية ال تقدم للطالب ما يؤدي به إلى خبرة أو معرفة عفوياً وشكلياً وتكون ال

نفس الجهات ( الطالب تقديم وثائق من جهات إعالمية رسمية  من بلخالل العام الدراسي في السنة الثالثة والرابعة يط •

م بالتنسيق بين الجامعة وهذه الجهات تؤكد ممارسته لعمل ميداني في أحد هذه المؤسسات ، ولكن هذا الجانب ال يت) المذكورة سالفاً 

وأيضاً ال يحمل برنامجاً محدد أو واضح وال ضمن أي خطة ممنهجة ، وإنما يترك الطالب لشطارته بمعنى الحذلقة ولمدى قدرته على 

العاملين في هذه تحصيل الدعم والواسطة ألداء هذه الفريضة ، وأيضاً تخضع هنا المسألة باإلضافة إلى هذه المحسوبيات إلى مزاجية 

المؤسسات والتي غالباً ما تكون مزاجية بيروقراطية وغير مسئولة تنعكس سلباً على الطالب ، مما يدفع الطالب تحت هذه الظروف 

إلى العمل على تحصيل التواقيع التي تثبت ممارسته ألي عمل إعالمي عملي في أحد هذه المؤسسات بدون أن يكون قد مارس فعالً 

 ) الثبوتيات ( ، فالمهم تحصيل عالمة الجانب العملي المتوقفة فقط على هذه التواقيع هذا العمل 

كل هذا يؤدي إلى إنتاج خريج جامعي من قسم اإلعالم غير مختص ، ملم وغير تقني ، فإذا ما تعامل مع أي أداة إعالمية كالكاميرا 

في نفس الوقت قد يمتلك القدرة على التنظير في كيفية استخدام هذه األداة أو مثالً فإنه غير قادر على التعامل معها ال تقنياً وال فنياً و

  واألسوأ هو أن الخريجين صحفيين ولكن بال هوية مهنية إعالمية . تلك

  .على دراسات عليا ال تحتوي قسم اإلعالم  –الدراسة في جامعة دمشق و من الجدير بالذكر أن  -

  التعليم المفتوح  - ٢

التعليم المفتوح حديثاً في جامعة دمشق مما  فتح الباب أمام آالف من الشباب الذي لم يستطع إتمام دراسته في الجامعة تم إحداث تجربة 

  .النظامية بسبب انخفاض تحصيله في الشهادة الثانوية ، فتح أمامهم الباب لمتابعة تحصيلهم العلمي وتحسين مواقعهم الوظيفية 

مليار ليرة سورية من عائدات التعليم المفتوح إال أنها  ٢على حوالي  –بحسب بعض التقديرات  –ورغم أن الجامعة تحصل سنوياً 

تستخدم البنية التحتية ذاتها للتعليم النظامي دون تقديم أي تطوير أو خدمات إضافية لهذه البنية ، مما أدى إلى إرباك إداري ناتج عن 

  .ت للتعليم النظامي من جهة والتعليم المفتوح من جهة أخرى  التقاطعات الزمنية بين فترتي الدراسة واالمتحانا

وما يعاني منه الطلبة في التعليم المفتوح بالدرجة األولى قلة المحاضرات للمقرر الواحد وضغط جميع المحاضرات في يومين من كل 

  .أسبوع  ، هما يومي العطلة للتعليم النظامي 

ذا التعليم إال أنها لم تُقدم حتى اآلن على خطوات داعمة أو تطويرية لهذا التعليم ، وحتى ورغم أن الجامعة تحقق إيرادات جيدة من ه

إلى  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥أن القائمين وقفوا موقف المتفرج أمام ازدياد أعداد المقبلين على التعليم المفتوح حتى وصل العدد في العام الدراسي 

وإقفال  –مثل اإلعالم  –ع اإلدارة إلى إعالن إيقاف التسجيل في بعض الفروع حد وقفت  معه الجامعة عاجزة عن االستيعاب ، مما دف

 المنهاج وأن العلمية الناحية من األراضي استصالح برنامج في قصورمثل االستصالح الزراعي وذلك ألنهم اكتشفوا  –فروع أخرى 

دون أن يجري ، وذلك حتى يتم معالجة األزمة  – !!الزراعية الهندسة لطالب إلعطائه هو كما ونقل للفالحين مصر في أساسا وضع

  أي توضيح للرأي العام وللطلبة تحديداً على ماذا ارتكز أصحاب األمر عند إصدار هذه القرارات؟
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إذ يضاف إلى كل المعيقات األخرى    -بشكل خاص  –وتزداد اإلشكاليات التي يعاني منها طالب قسم اإلعالم في التعليم المفتوح 

شكل للجانب العملي  وحتى البحثي في الدراسة ، وال حتى وجوداً شكلياً كما هو الحال في التعليم النظامي ،  فاألمر هنا ال غياب أي 

بل يتعدى ذلك إلى بنية وتركيبة .... ) من استديوهات وآالت تصوير ومخابر ( يقتصر على غياب األدوات التي يحتاجها الطالب 

من اإلشارة إلى اآلليات والطرق العملية والتقنية ، فالمناهج  تنظيرية بامتياز ، ويبدو القسم قسماً  المناهج التي تخلو حتى نظرياً

  .للعالقات العامة واإلعالن وليس لإلعالم 

 ويتناول المنهاج أبحاثه من وجهة نظر أيديولوجيا ، فيركز على النظريات االشتراكية و رؤيتها لإلعالم ويقارن بينها من جهة وبين

  . النظريات الرأسمالية ، دون التطرق للنظريات الحديثة 

وإذا ما تحدثنا عن تجربة قسم اإلعالم كنموذج . إن غياب التخطيط واإلدارة والفساد ينعكس بصورة مباشرة على المؤسسة التعليمية 

أمام أعداد كبيرة وغير متوقعة من وجدت اإلدارة نفسها  ٢٠٠٦وبعد ثالث سنوات فقط أي عام  ٢٠٠٣سنجد أن التجربة انطلقت عام 

الراغبين في التسجيل مما شكل صدمة استيعاب ، واكتشاف  أن البنية التحتية غير مستكملة ، وفي حين تم تدريس المنهاج المصري 

دفة كانت معظم في السنة األولى من انطالق التجربة اعتمد مع بداية الدفعة الثانية منهاج جديد من تأليف األساتذة السوريين وللمصا

المواد تحمل نفس العناوين ، ومع أن هذه المناهج تم تأليفها وأنجزت خصيصاً  للقسم ، إال أنهم اكتشفوا بعد سنتين ال أكثر أن هذه 

ية المناهج ال تتناسب وطبيعة التعليم المفتوح ، ووجدت اإلدارة أن برامج التعليم تتطلب تدريبات عملية وفنية ، غيابها سيجعل العمل

التعليمية غير مجدية ، كما لو أن القائمين على التعليم ال يعرفون أن بعض األقسام تطبيقية في بعض جوانبها وتحتاج إلى واقع عملي 

  .فكان مصير القسم أن تم تعليق التسجيل به لحل هذه المشكالت . ومعدات خاصة 

 : ٣/٥/٢٠٠٨ حتى ٤/٥/٢٠٠٧بين الواقعة على حرية التعبير للفترة االنتهاكات  -١٠

  "التوجد سجون تتسع للكلمة الحرة " 
  مازن درويش

وفي كل مستوياتها، حتى باتت جزء من حياتنا المعاشية، ورافعة مفهومية لدى  تال نكون من المبالغين إن اقرينا بتآلفنا مع االنتهاكا

من القوننة الذاتية لدى المواطن الفرد وبغض  ا أن تكون جزءهالمواطن يصيغ بها جملته المعرفية العامة لتصل إلى الحد المراد من

استعراض االنتهاكات الواقعة على حرية التعبير  إن.اذا هي حالة مفهومية مالزمة للحياة العامة.النظر عن مستواه الثقافي أو المعاشي 

والتي هي خالل السنوات األخيرة يبرز اشتداد الحالة األمنية التي تعيشها سوريا بشكل متصاعد  ٢٠٠٧والصحافة في سوريا في العام 

   . مقراطيةبما انعكس سلبا على مجمل الحريات العامة والديجزء من الثقافة الحياتية اليومية أساسا 

  االنتهاكات الحكومية 

عملية منع المطبوعات من الدخول إلى سوريا ازديادا واضحا في  ٢٠٠٧شهد العام  :من الدخول الخارجية منع المطبوعات _ 

والمستقبل و النهار و األنوار الممنوعة أساسا من الدخول و التوزيع داخل سوريا مثل السياسة الكويتية  المطبوعاتإلضافة إلى فبا

فقد تعرضت الكثير من الصحف العربية وكذلك العديد من الصحف العراقية اللبنانية و المحرر العربي اللبنانية والشرق األوسط اللندنية 

منع أعداد معينة منها بسبب وجود مواد تخالف السياسة السورية مثل الحياة و السفير و ما تزال هذه القرارات تخضع و األجنبية إلى 

  . للصالحيات المطلقة  لوزير اإلعالم

بينما كان متوجه للمغرب  ٢٠٠٧\٥\٤عادته من مطار دمشق الدولي صباح اليوم او : منع الصحفي مازن درويش من السفر_ 

و  اإلعالممر حول حرية التعبير حيث كان من المفروض اطالق تقرير المركز السوري لالعالم و حرية التعبير عن حالة لحضور مؤت

 - كتاب صادر عن شعبة األمن السياسي بالتعاون مع اليونيسكو و اآليفكس جاء المنع بناء على ٢٠٠٦حرية التعبير في سوريا للعام 

  .ن ألسباب المنع من المغادرةودون توضيح أو تبيا،فرع مدينة دمشق

بعد بضعة شهور من  ٤/٥/٢٠٠٧بتاريخ التابع إلعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي  :حجب موقع النداء االلكتروني  -

 .إطالقه

أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق  ١٣/٥/٢٠٠٧بتاريخ  :الحكم على الصحفي ميشيل كيلو و الكاتب محمود عيسى -

اضي أحمد زاهر البكري حكمها على الناشط السوري ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثالث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي برئاسة الق
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/ ٣٠٧/من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثالث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة / ٢٨٥/سندا للمادة 

 .لصالح العقوبة األشددغم العقوبتين  من قانون العقوبات السوري وتم

وبراءته  كما أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثالث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،

 .من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية

على  ١٤/٥/٢٠٠٧دينة طرطوس اليوم بتاريخ محكمة بداية الجزاء في مأصدرت  :محفوض توفيق الحكم على الكاتب عادل  -

 .األمةليرة بتهمة تعكير صفاء  ٢٠٠الكاتب والناشط السوري عادل محفوض بالسجن ستة أشهر وغارمة مادية 

أجهزة الرقابة لدى كل من وزارة اإلعالم و وزارة الثقافة و اتحاد الكتاب العرب من قبل  :منع طباعة رواية مديح الكراهية  -

 .سوري خالد خليفة التي طبعت في بيروت و اليزال تداولها محظورا في سوريالكاتب الل

من قبل وزارة اإلعالم حتى إشعار آخر  :من جريدة بلدنا من االسواق و وقف اصدارها بقرار شفهي  ١٧/٥/٢٠٠٧سحب عدد  -

رشيح رئيس الجمهورية بشار األسد في يصور فيه كيفية الموافقة على ت ٣٢على اثر نشر كاريكاتير للفنان عالء رستم في الصفحة 

 .مجلس الشعب إلى والية رئاسية جديدة

أقدمت أجهزة األمن السورية على اختطاف الصحفي ساالر آوسي من الشارع في منطقة جسر  :اختطاف الصحفي ساالر آوسي  -

انفرادية و لم يطلق سراحه إال بعد  حيث تم احتجازه بزنزانة ٢٠٠٧\٦\٣الرئيس بدمشق في الساعة السادسة و النصف مساء بتاريخ 

 .عشرة أيام دون توجيه أي تهمة له

من قبل فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية و  ٧/٦/٢٠٠٧احتجز بتاريخ  :اعتقال كريم عرباجي مدير موقع أخوية سوريا  -

www.akhawia.net  يغطي الموضوعات االجتماعية والسياسية على اإلنترنت للشباب السوريمنتدى شهير.  

بتهمة النيل  ٢٥/٦/٢٠٠٧المحكمة العسكرية بدمشق  بتاريخ  من قبل :بدء محاكمة الصحفيين مهند عبد الرحمن و عالء حمدون -

 .من السياسيبعد اعتقالهما من قبل جهاز اال .من قانون العقوبات/ ٢٨٧/من هيبة الدولة بحسب المادة 

ألسباب "بذريعة   ،٢٧/٦/٢٠٠٧وقد رفض منحها الترخيص الذي تقدمت به بتاريخ  :رفض ترخيص الجمعية السامية بالدويرة -

 .ولم تبين وزارة الشؤون االجتماعية و العمل هذه االسباب في قرار الرفض"! اجتماعية

للمرة بياسي إلى فرع األمن العسكري في محافظة طرطوس طارق عمر  دونتم استدعاء الم :اعتقال المدون طارق عمرالبياسي  -

 .دخوله على مواقع الكترونيةب يتصل هويرجح، أن سبب اعتقال ٧/٧/٢٠٠٧الثانية خالل اسبوع بتاريخ 

بقرار شفهي من وزارة اإلعالم على خلفية  ٨/٧/٢٠٠٧بتاريخ  :من مجلة بورصات و اسواق من السوق  ١١٦سحب العدد  -

 . عده الصحفي تامر العوام عن قضية دفن النفايات النووية في سوريا التحقيق الذي أ

  على حجب موقع ٢٠٠٧/  ٧/  ٨ بتاربخأقدمت السلطات السورية  :)  DAD( حجب موقع المنظمة الكردية  -

www.DadKurd.Org سان والحريات العامة في سوريا التي تديره المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلن)DAD.( 

حجب موقع اللجنة الكردية لحقوق اإلنسان علماً  على ٩/٧/٢٠٠٧بتاريخ  أقدمت السلطات السورية :حجب موقع اللجنة الكردية  -

 www.kurdchr.org على الدومينوالذي انطلق من داخل سوريا منذ حوالي عام تقريباً ، بأنه تعرض للتخريب ألكثر من مرة سابقا

على خلفية  من قبل فرع فلسطين بدمشق أثناء زيارته إلى بلده سوريا قادما من السعودية: التحقيق مع الشاعر خلف علي الخلف  -

  " سوريا بالد بال أمل" مقال 

بسبب  ٢٨/٧/٢٠٠٧بتاريخ ) األمن العسكري(ى فرع منطقة دمشق إل ؤهتم استدعابعد أن  : برازيصادق العلي المترجم اعتقال  -

 .قيامه بترجمة مواد لمنظمة هيومن رايتس ووتش

عراقي الجنسية على اثر تغطيته الصحفية لالستفتاء  -الصحفي سيف الخياط :  Jiji Pressطرد مراسل وكالة األنباء اليابانية  -

يد عناصر من االجهزة االمنية السورية و اجباره على توقيع تعهد بمغادرة  عن سيف تأكيده لتعرضه للضرب علىو نقل الرئاسي 

 .٩/٨/٢٠٠٧ذلك بتاريخ  البالد خالل ثالث ايام
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من السفر إلى القاهرة صباح يوم الجمعة  :الم و حرية التعبيرعدنان حمدانعمنع مدير البرامج في المركز السوري لال -

برعاية "  كاتب استخدام مدونات"بعنوان التدوين وحقوق اإلنسان  ٢٠٠٧\ ٩\٢لى إ ٨\٣١ورشة تدريبية من  لحضور ٢٠٠٧\٨\٣١

 . الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

والدولة تنتظر ...ريف مخنوق ‐ مدينة مشوهة ٨٦مزة (بعد نشر تحقيق صحفي بعنوان   :التحقيق مع الصحافية مايا جاموس  -

رة الثالثة و طلب منها التوقيع على إقرار تتعهد فيه بعدم النشر في مواقع اليكترونية معارضة من قبل فرع المنطقة بدمشق للم) الزلزال

 .التهكم على أجهزة الدولة في مقاالتها  وعدم

القيام بأعمال أو "من قبل محكمة أمن الدولة العليا بتهمة  ٩/٢٠٠٧/ ٢٣في : ينلمدة عام زين العابدين مجعان ىالحكم بالسجن عل -

 .ألنه نشر تعليقات على اإلنترنت هاجم فيها السعودية" عالقاتها بدولة أجنبية تفسد... و خطب لم تجزها الدولةكتابات أ

بدون وجود أي قرار كتابي أو كتاب رسمي وإنما استنادا على طلب شفهي من : من مجلة بقعة ضوء٦٦- ٦٥منع توزيع العدد  -

المجلة على  إدارةولم تحصل ٢٠٠٧- ١٠-٢٣تسلمها العدد المذكور منذ تاريخ الرغم من  معاون وزير اإلعالم محمد طالب أمين على

توجيه كتاب إلى مؤسسة التوزيع مسجل  تفسير من مؤسسة التوزيع رغم تكرار السؤال عن سبب االمتناع عن توزيع العدد ورغم أي

 .٢٠٠٧\١٠\٢٩بتاريخ  ٤٥٠في ديوان المؤسسة برقم 

قامت وزارة الشؤون االجتماعية و العمل بمنع ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة  :مرأةمنع ندوة حول مناهضة العنف ضد ال -

 .٢٥/١١/٢٠٠٧في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  بتاريخ  كانت تقوم بها الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة وذلك

 - ٢٩٣-أصدرت وزارة اإلعالم السورية التعميم رقم  :كوميةفي وسائل االعالم الحمنع الصحفي وضاح محي الدين من النشر  -

 كما طالبت الوزارة كال من المدير العام لمؤسسة الوحدة،مع الصحفي وضاح محي الدين  يقضي بعدم التعامل ٢٠٠٧-١٢-٢بتاريخ 

بعدم ...تشرين والثورة وسيريا تايمز تحرير صحيفة  للصحافة والطباعة والنشر والمدير العام للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ورؤساء

 .السورية وعدم نشر أي مقال له في هذه الصحف أو الصحف التابعة لها في المحافظات" التعميم  حسب وصف" التعامل مع المذكور 

على خلفية  اإلعالمبقرار شفهي من وزارة  ١١/١٢/٢٠٠٧بتاريخ  :من مجلة بورصات و اسواق من السوق  ١٣٣سحب العدد  -

لسلمان عز الدين و رسم قصي بدر تتحدث ) المالذ اآلمن ( رسوم الموجودة على الصفحة األخيرة و هي عبارة عن سيناريو بعنوان ال

 عن عزوف المواطنين عن حضور المهرجانات الخطابية الحكومية و الحزبية

باستعمال القوة غير المبررة من قبل  ٢٠٠٧\١٢\١٦أمام محكمة أمن الدولة العليا في صباح يوم اإلحد  :منع اعتصام سلمي  -

 .سبيلهم خارج مدينة دمشق عناصر حفظ النظام واالجهزة اإلمنية حيث تم احتجاز العشرات ووضعم في سيارات وإخالء

و ذلك بقرار شفهي من وزارة اإلعالم على خلفية ٢٥/١٢/٢٠٠٧بتاريخ  :من مجلة بورصات و اسواق  ١٣٥العدد  منع توزيع -

 يتحدث فيها عن المعايير االقتصادية السورية ) هل نخرق السفينة ( تاحية لرئيس التحرير يوسف سعد و هي بعنوان المقالة االفت

 .الساعة التاسعة صباحاً بمنزله ، في٢٠٠٧يوم الثاني عشر من كانون األول  :اعتقال الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني -

من بينها الحياة و السفير  الفلسفة بجامعة دمشق، و يكتب لعدد من المطبوعات العربية،خريج كلية  :اعتقال الصحافي علي العبداهللا -

اعتُقل في  ،١٩٩٤عام . على خلفية مشاركته باجتماه المجلس الوطني العالن دمشق و قد استُهدف العبد اهللا في الماضي.و الخليج

، بسبب ٢٠٠٥اعتُقل للمرة الثانية في آذار . ذلك شهر منمطار دمشق الدولي إبان عودته من تونس، و ُأطلق سراحه بعد ستة أ

حكم بالسجن  ، و صدر بحقه"نشر األخبار الزائفة"للحوار الديمقراطي، و وجهت إليه اتهامات بـ  نشاطاته في منتدى جمال األتاسي

، مع نجله محمد ٢٠٠٦ثة في آذار اعتُقل للمرة الثال .لستة أشهر، قضى منها خمسة أشهر، قبل ان يطلق سراحه بموجب عفو رئاسي

 .أمام المحكمة العليا ألمن الدولة العبداهللا ، بينما كانا يشاركان في مسيرة سلمية

على  ٢٠٠٨\١\٣عشر ظهر يوم الخميس  من قبل جهاز أمن الدولة في سوريا في الساعة الحادية :اعتقال الصحفي فايز سارة  -

و قد تعرض للصفع و . األول الجماعية اعتقاالت كانون ٢٠٠٨في األول من كانون الثاني  خلفية ادانته في برنامج تلفزيوني استضافه

و الصحفي فايز سارة يعمل مراسال لصحيفة العرب على أجزاء أخرى من جسده اثناء احتجازه  الركل و اللكم و الضرب على وجهه و

وريا عمل بشكل طوعي على تدريب و تأهيل مجموعة من الصحفيين المعتمدين في س اليوم األردنية و هو من أوائل المراسلين

 .المطبوعات العربية من بينها الحياة، السفير، المستقبل، النور كاتب في العديد من،السوريين الشباب في مكتبه  الصحفيين
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لى خلفية و ذلك بقرار شفهي من وزارة االقتصاد ع٦/١/٢٠٠٨بتاريخ  :من مجلة بورصات و اسواق  ١٣٩منع توزيع العدد  -

 الواقع الحقيقي يتحدث فيها عن الوعود الحكومية و ) خطة ال نستحقها (المقالة االفتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد و هي بعنوان 

بسبب بوجود  ٢٠٠٨\١\٦من قبل إدارة الهجرة والجوازات بدمشق بتاريخ  :رفض تجديد جواز سفر الكاتبة حسيبة عبد الرحمن  -

 .السفر تقضيان بمنعها من ٢٠٠٧\ ١٢\٦-١٢\٤تاريخ  مذكرتين أمنيتين في

اثناء قيامهما باجراء تحقيق صحفي حول االحداث التي جرت  ١١/١/٢٠٠٨بتاريخ : اعتقال الصحفي مازن درويش وحسن كامل -

 واخذ عدة صور توضح االعتداءات التي تمت على،اما باجراء عدة مقابالت مع االهاليريف دمشق حيث ق -في منطقة عدرا البلد

 .واثر ذلك تم توقيفهما و احالتهما الى الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية،الممتلكات الخاصة 

الم على خلفية وذلك بقرار شفهي من وزارة اإلع ١٣/١/٢٠٠٨بتاريخ  :من مجلة بورصات و اسواق  ١٤٠منع توزيع العدد  -

 يتحدث فيها عن سوء إدارة االقتصاد الوطني و أسباب الدعم ) في فقه الدعم ( المقالة االفتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان 

على ، ٢١/١/٢٠٠٧حلب بتاريخ  في مدينة أقدمت ما يعتقد انها عناصر أمنية:طالل ابو دان االعتداء على مرسم الفنان التشكيلي -

ولوحات وتماثيل خاصة  ,من لوحات وتماثيل وأغراض شخصية خاصة به،ء بالخلع و الكسر وتحطيم جميع الموجوداتاالعتدا

 .في مرسمه،باصدقائه وموجودة برسم االمانة لديه

( وذلك على خلفية المقالة االفتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان :  أسواقمن مجلة بورصات و  ١٤٢منع توزيع العدد  -

 ٢٧/١/٢٠٠٨بتاريخ يتحدث فيه عن قضية رفع الدعم الحكومي و ذلك بقرار شفهي من وزارة اإلعالم ) مواطن يفكر برفع الدعم ال

من مجلة الدبور االسبوعية و الذي  ١٠٤منعت وزارة اإلعالم توزيع العدد : من مجلة الدبور االسبوعية ١٠٤توزيع العدد منع  -

لماذا الشعب آخر من : ( لك بسبب المقال الذي عنون فيه الصحفي بسام طالب مقاله بسؤال و ذ ٢٩/١/٢٠٠٨طبع أول مرة بتاريخ 

و ) أليس من صالحيات مجلس الشعب وواجبه أن يطالب بإيضاح األسباب وراء إقالة الوزير الفالني و المدير العالني ؟ ... يعلم 

   دد مما اضطر إدارة المجلة إلى إجراء تسوية مع وزارة اإلعالمكانت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات قد امتنعت عن توزيع الع

 ٢-١" تقتضي بتغيير الغالف الذي ظهر عليه السؤال و كاريكاتير للفنان أكرم رسالن حول نفس الموضوع و إعادة طباعة الصفحات 

حة الثانية و استبداله بمقال جديد عن قانون بعد ازلة عنوان المقال و الكاريكاتير من الغالف و كذلك المقال كامال من الصف"  ٢٠-١٩-

ليخرج العدد   .السير و الحفاظ على كامل محتويات العدد األخرى كما هي بغية الحد من الخسائر المالية المترتبة على منع التوزيع

 .٥/٢/٢٠٠٨من جديد بتاريخ  ١٠٤

وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم ( ر فيها بعنوان بسبب تحقيق نش :من مجلة المجتمع االقتصادي ٢٠٠٨/توزيع عدد شباط  منع -

تساءل فيه الصحفي أيمن الشوفي عن المشروعية القانونية و األخالقية التي تسمح للمسؤولين السوريين و أعضاء مجلس ) ؟ !!نبيعه 

 .أي اسم لمسؤول سوريالشعب في سوريا الحصول على جنسية بلد ثان و األسباب التي تدفعهم إلى ذلك علما أن الصحفي لم يذكر 

حيث كثفت إدارة أمن الدولة في : التحقيق مع هاني زيتاني مدير قسم الدراسات في المركز السوري لإلعالم و حرية التعبير -

 .مجموعة من الدراسات النوعية  دمشق من االستدعاءات األمنية بحقه على خلفية إصدار المركز

قبل إدارة أمن الدولة في سورية و ذلك على خلفية مشاركته في الدراسات التي من : حقيق مع الباحث المستقل جميل مخولالت -

 .أصدرها المركز السوري لإلعالم و حرية التعبير عن أداء اإلعالم السوري في فترة االنتخابات التشريعية و الرئاسية

ي مواقع اليكترونية متعددة على شبكة على أثر مقالة له تم نشرها ف :العسكري الخلف إلى القضاء إحالة الكاتب أحمد الحجي -

تقدم به السيد وزير التربية معتبراً ما ،ويا نصيب التعليم والتعيين وذلك بناء على ادعاء ، مديرية التربية بالرقة/تحت عنوان  ) االنترنت

فقد تم تحريك الدعوى ، يجة لذلكونت، ويمس بالنزاهة الوطنية،العامة  ويضعف الثقة بالسلطة، هيبة الدولة،يمس ،ورد في هذا المقال 

 .عقوبات عامة/٣٧٨/بجرم قدح إدارة عامة سنداً للمادة  ٤/٢/٢٠٠٨بتاريخ  النيابة العامة العسكرية بحلب العامة من قبل

بالتعاون مع مجموعة من  ٢٢/١٢/٢٠٠٥و هو موقع ثقافي فكري بدأ عمله بتاريخ  ١٤/٢/٢٠٠٨بتاريخ : حجب موقع جدار -

" حجب الموقع هو نشر تحقيق و يعتقد أن سبب  ١٤/٢/٢٠٠٧موقع جدار كان قد تعرض لعملية تخريب بتاريخ  يين والمثقفين السور

  .السقا لكاتبه جابر" من المخابرات البنية النفسية للسوري المرعوب: الخوف
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 بعد مضي ما يقارب الـ ٥/٢/٢٠٠٨و ذلك بتاريخ طلب تنازل عن الدعوى و إجباره على تقديم  :الضغط على مدير موقع النزاهة -
ردا على عملية الحجب التي تعرض ) النزاهة(التقانة من قبل موقع  يوما تقريبا على الدعوى المرفوعة ضد وزارة االتصاالت و) ٤٠(

وى قرر صاحب الموقع المحامي عبد اهللا علي توسيع دائرة الجهات التي يقاضيها بدعحيث ، ، لها على مخدمات االنترنت السورية
والسيد وزير الدفاع باإلضافة ، المسؤولية عن حجب موقعه لتشمل إضافة إلى وزارة االتصاالت السيد رئيس شعبة المخابرات العسكرية

وذلك إثر الرد الذي تلقاه من وزارة االتصاالت نفسها في آتاب رسمي ، والسيد المدير العام للمؤسسة العامة لالتصاالت، إلى منصبيهما
تا  ٣٨٩الوارد بالفاآس رقم  ٢٢٥موقع النزاهة محجوب بموجب توجيه الفرع : (جاء فيهالذي  ح و ٤٢/١١٩٣٩/حمل الرقم 

٣/١٠/٢٠٠٧ .(  
رأيه  على خلفية كتاباته والتعبير عن ٢٠٠٨\٢\٢٧في مدينة الحسكة –من قبل جهاز أمن الدولة : أسامة إدوار قريوالكاتب اعتقال  -

 .....)المازوت الكهرباء الغاز(من خالل مقال كتبه بعنوان

من قبل جهاز االمن  ٢/٣/٢٠٠٨والذي يعمل في قناة سبيس تون لألطفال بتاريخ  :محمد بديع دك الباب اإلعالمياعتقال  -

انتقد فيه اداء وزير االعالم السوري  ٢٧/١/٢٠٠٨بتاريخ ) بال حدود.. وزير إعالم ( العسكري بدمشق على خلفية مقال له بعنوان

 . الفضائية القطرية ي دفاعه عن سياسات نظام الحكم في سوريا خالل برنامج بال حدود على قناة الجزيرةمحسن بالل ف

من قبل فرع االمن العسكري بدمشق و التحقيق : اعتقال مدير البرامج في المركز السوري لالعالم و حرية التعبيرعدنان حمدان  -

  ١٣/٣/٢٠٠٨معه على خلفية نشاطه العام بتاريخ 

، من قبل فرع األمن الجوي في محافظة حلب ، وبعد ذلك تم مداهمة منزله  ٢٠٠٨\٣\١٥بتاريخ : قال الكاتب بيير رستم اعت -

الشخصي العائد له وبعض الكتب و  في قرية جنديرس من قبل دورية تابعة للجهة التي استدعته وصادرت جهاز الكمبيوتر الكائن

 . األوراق الخاصة به

و ذلك على خلفية  ١٦/٣/٢٠٠٨بتاريخ  بقرار شفهي من وزارة اإلعالم :من مجلة بورصات و اسواق  ١٤٩منع توزيع العدد  -

 .يتحدث فيها عن واقع االقتصاد الوطني السوري) امرأة دخلت النار(المقالة االفتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان 

أن لديه تعليمات من السيد الوزير بعدم التعامل مع مراسلي  ٢٠٠٨\٣\١٧يصرح بتاريخ :  مدير المكتب الصحفي في وزارة التربية -
  .المواقع االلكترونية المحلية ويتهمهم بالتضليل والكذب

السورية مستعينة بقوات الشرطة بمهاجمتهم  أجهزة المخابرات احدى حيث قامت: فتح النار على شبان يحتفلون بعيد النوروز -

مما أدى إلى مصرع  ٢٢/٣/٢٠٠٨الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بتاريخ  استخدام وتفريقهم بالقوة بوسائل عديدة منها

كرم إبراهيم : وجرح العديد منهم. ، محمد يحيى خليل ، محمد محمود حسين المواطنين السوريين االكراد  محمد زكي رمضان

 . شيخي، محي الدين حاج جميل عيسى، محمد خير خلف اليوسف، رياض

من خالل قرار شفهي من قبل المؤسسة العامة  ٢٣/٣/٢٠٠٨بتاريخ  وذلك :من مجلة بورصات و اسواق  ١٥٠عدد منع توزيع ال -

ا عن رجال األعمال يتحدث فيه) اوناسيس(لتوزيع المطبوعات و ذلك على خلفية المقالة االفتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان 

 .السوريين الجدد و ثرواتهم

من قبل دوريات من الشرطة  ٢٠٠٨\٤\٦بالقوة بتاريخ ) االستثنائية(أمام محكمة امن الدولة العليا :جاجيفض تجمع سلمي احت -

التي اعتقلت عددا من المواطنين السورين لفترة و مالحقة المحامين ومحاصرتهم على بعد حوالي مائة متر من المدخل المؤدي  واألمن

أعادوا الهويات وأجبروهم على مغادرة  واتفهم الجوالة والسؤال عن موكليهم وأسمائهم ، ثموأخذ هوياتهم النقابية وأرقام ه إلى المحكمة

 .األحزاب الكردية كانت قد وجهتها لجنة التنسيق المؤلفة من، الشارع الرئيسي و الدعوة إلى االعتصام االحتجاجي السلمي 

بدمشق بتاريخ ) االستثنائية(كمة أمن الدولة العليا من قبل مح :فراس سعد بالسجن أربع سنواتالحكم على الكاتب والشاعر -

وذلك على خلفية كتاباته لعدة مقاالت بالصحف والدوريات العربية سيما تلك  .بتهمة نشر أخبار كاذبة توهن نفسية األمة ٢٠٠٨\٤\٧

مقال يحلل فيه نهج سورية  ل وموقع الحوار المتمدن ومنها مقاالته عن موقف سوريا من حرب تموز بين لبنان وإسرائي المنشورة في

من قانون العقوبات العام بداللة  ٢٦٨وقد أتى الحكم وفق المادة . السوري الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض

على المتعلق بمناهضة أهداف الثورة في الوحدة و الحرية و االشتراكية و مناهضة النظام االشتراكي  ١٩٦٨لعام  ٦المرسوم رقم 

 .الطبيعي بالتعبير عن الرأي خلفية ممارسته لحقه 
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دون  المدير العام للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون من منصبه :اإلعالمي عبد الفتاح العوضيقيل رئيس الوزراء محمد ناجي العطري  -
وسبق له أن شغل منصب  ة أشهر،في منصب مدير الهيئة سوى بضعلم يمض العوض وآان .  ٨/٤/٢٠٠٨إبداء األسباب و ذلك بتاريخ

  .صحيفة الثورة الرسميةرئيس تحرير 
ادارة بسبب اقتراحه ايفاد صحفيين التباع دورة تدريبية حول قوانين االعالم أبلغت  :من العمل للصحفي جابر بكرصرف تعسفي  -

على  بقرار صرفه النتمائه إلى منظمة محظورة ٨/٤/٢٠٠٨بتاريخ  جابر بكر   تاريخب www.esyria.sy الموقع اإللكتروني

التعبير الشريك لمنظمة مراسلون بال حدود  قد انضم إلى المركز السوري لإلعالم وحريةجابر بكر وكان الصحفي . األراضي السورية

العلمية  لى أن هذا الموقع اإللكتروني يعود إلى الجمعيةمع اإلشارة إ ٢٠٠٨فبراير /شباط قبل أن يستخدمه الموقع اإللكتروني في

 .السورية للمعلوماتية

على احتكار واستفراد شركة سيتي باص بخدمات النقل ،احتجاجا :قمع تظاهرة احتجاجية لسائقي النقل الداخلي في مدينة الحسكة -

المحافظة بهدف إيصال مطالبهم إلى  تجين أمام مبنىواثناء توقف المح ١٥/٤/٢٠٠٨مدينة الحسكة بتاريخ  الداخلي بين األحياء في

باحتجاز أربعة عشر شخصا واقتادوهم إلى فرع األمن الجنائي في الحسكة وكان  السيد محافظ مدينة الحسكة قامت قوات األمن الجنائي

الذي كان  ،نسان في سوريةاال الزميل خضر عبد الكريم عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق من بينهم

  .يراقب ويرصد مجريات التظاهرة

يحدد بشكل مرتجل مهام مكتبه بالتعامل فقط مع مراسلي الصحف :  مدير المكتب الصحفي في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل -

    الرسمية ويمتنع عن تسليم التقارير التي تصدرها الوزارة لمراسلي اإلعالم الخاص
، مكتبة أسيل،اقتحمت دورية أمنية في مدينة حمص وسط سورية ٢٤/٤/٢٠٠٨بتاريخ  :الكترونية من مكتبة أسيل مصادرة أجهزة -

 و هي جهاز كمبيوتر وقامت عناصر من الدورية األمنية بمصادرة األجهزة االلكترونية المكتبية  طابعة ليزرية . آلة  .طابعة نقطية .

وبدون أية ،التعريف على أنفسهم وال ألية جهة أمنية تابعين مع العلم أنه لم يتم .األجهزةجميع األشرطة والكابالت الخاصة ب.  تصوير

 .األسباب الداعية  إلى ذلك مذكرة قضائية ودون توضيح

  الفساد يحاكم الصحافة 

كل من و الذي يلزم  ٢٠٠٧- ٧-٢٦تاريخ  \873\ القرار رقمكمة بداية الجزاء األولى بحلب مح أصدرت :  ضاح محي الدينو -

 ألف ١٠٠المجلة السيدة هناء زنتوت و المواطن باسيل كوسان صاحب القضية بدفع مبلغ  الصحفي وضاح محي الدين و رئيسة تحرير

الوثائق  ٦٦-٦٥و تنشر المجلة في العدد . بالعفو ليرة سورية كتعويض مادي للقاضية التي اتهمت بالفساد بعد سقوط الدعوى الجزائية

إلى تحقيق صحفي  . التي ستؤسس عليها االستئناف المقدم ضد قرار المحكمة الجزائية األولى بحلب د واقعة الفساد وو الدفوع التي تؤي

حالة ( يكشف فيه  2006\5\8 من مجلة بقعة ضوء تاريخ ٩أعده الصحفي وضاح محي الدين و نشر في العدد ) حلب  هذا في(بعنوان 

  .بحسب وصف المجلة) بحلب  وقة القصر العدليفساد تدور في أروقة مجلس مدينة حلب و أر

عض فيها تقصير وإهمال من ب وحدث ١٠/٧/٢٠٠٧في  السويداء محافظة الجريمة التي هزتعن نشر منع البعد " : ندافالهند  -

 واستغل بعض أصحاب النفوذ الجريمة الثانية لبث  .٧/٣/٢٠٠٨ذلك في ، مما أدى إلى وقوع جريمة أفظع والجهات المعنية بالتحقيق

لتوضيح ما أمكن من ظروف الجريمتين وكان  اإلشاعات المغرضة واإلساءة للعديد من األبرياء، مما اضطرني للكتابة إلى عكس السير

 السويداء المعنية في الجريمة التي هزت عكس السير يلتقي األطراف"تحقيقي بعنوان  الجريمة أدى إلى جريمة  اإلخفاق في كشف ..

بإنهاء تكليفي بالعمل لدى جريدة الجبل ألعود إلى عملي األساسي  هذا التحقيق قامت الجهات المختصة بمعاقبتي وذلكبعد نشر  ."أفظع

 ." الصحة في مديرية

علي أحمد . م السويداء ووجه محافظ.واالستماع ألقوالي بل اعتمدوا على إشاعات كاذبة تدعائي ومناقشتيوقد أنهوا تكليفي دون اس

قوبة المناسبة عكس السير واقتراح الع كتاباً إلى مديرية الصحة يتضمن تكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق حيال عملي مع موقع منصورة

  !"في عمل بعض الجهات العامة والسيما األمنية والقضائية" وباألخص المقال المذكور الذي اعتبروه تشكيكاً

   السويداءنص كتاب محافظ 

   السويداءإلى مديرية الصحة ب
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علمنا آن العاملة لديكم اآلنسة هند حمد النداف تقوم بمزاولة العمل مع جهة إعالمية خاصة تدعى عكس السير مخالفة بذلك األنظمة (

  .والقوانين النافذة التي تسمح للعامل مزاولة العمل الحر خارج أوقات الدوام الرسمي

يق حيال ذلك واقتراح العقوبة المناسبة للمذكورة سيما وأن الموما إليها قامت مؤخراً بنشر لالطالع وتكليف الرقابة لديكم بإجراء التحق

  ).مقالة عبر اإلنترنت على الموقع المذكور تشكك في عمل بعض الجهات العامة وال سيما األمنية والقضائية منها

تناول فيه الذي يرأس تحريره ) موقع ألف(في مدعم بالوثائق و البراهين تحقيق صحفي لعلى خلفية كتابته : سحبان السواح  -

تقدم العزاوي و التي راح ضحيتها عدد كبير من الطالب قضية الشهادات الجامعية المزورة التي يصدرها شخص اسمه مصعب 

و من واحد ه بمخفر قديسا لمدة يوم توقيفسحبان السواح بتهمة القدح و الذم مما أدى إلى  مدعو مصعب العزاوي بشكوى ضد الكاتبال

فيما بعد على خلفية أكثر من بسبب سجن المدعو مصعب العزاوي بعد و لم تستكمل إجراءات الدعوى العامة تركه من قبل النيابة  ثم

   .قضية فساد 

ل كتبت تحقيقا صحفيا مطوال عما أفسده الرج أنمنذ ( بدأت حكايتي مع نبيل اللو مدير دار األسد للثقافة و الفنون  :راشد عيسى  -

ما اصطلح على تسميتها  أو)) و دار األسد للثقافة و الفنون _ المعهد العالي للموسيقى حين كان عميد ا لها (( في المؤسستين الثقافيتين 

ترسم منها كل مشاريع  أنالخامة التي ينبغي  أنهملم يترك مدير األوبرا مثقفا سوريا بحاله و الذين من المفترض )) دار األوبرا (( 

أسامة محمد المخرج السينمائي المعروف و زميله ، هؤالء و من بينهم وجوه و أسماء ثقافية بارزة تفخر بهم سوريا  إلىأسيء  الدار

و تشهد على ذلك بيانات المثقفين التي لم تجمع على شيء بقدر ما ، سمير ذكرى و هيثم حقي و الشاعرة هاال محمد و سواهم الكثير 

لقد وصلت إساءات الرجل حدا دفع بوزير الثقافة السابق محمود السيد إلى االعتذار علنا في مطبوعة محلية .أجمعت على إدانة المدير 

و كصحفي قمت بدوري المهني حين كتبت مقاال نقلت فيه اعتذار الوزير عن اإلساءات بحق المثقفين .عن إساءات مدير دار األوبرا 

الذي صرح بذلك بشكل مباشر _ حسام بريمو  األستاذ إياهما اخبرني  إلى وأشرتر بحقهم السوريين و اللوائح السوداء التي أعدها المدي

من اجل السماح لفرقته بعرض موسيقي في الدار كان  األوبراعن طلب المدير مبلغ من المال بخالف قوانين دار _وباسمه الحقيقي 

 أن إالفما كان من المدير )) ماذا عن المدير و لوائحه السوداء ، وزير الثقافة يعتذر للمثقفين السوريين (( ذلك بمقال تحت عنوان 

غير متكافئة فهي مجرد دعوى  أنهامرفوعة بدعوى قضائية اقل ما يقال فيها ، استنفذ أزالمه في شتائم مقزعة على شبكة االنترنت 

 ).كيدية كفيلة بإرهاق الصحفي و أشغاله عن عمله الحقيقي 

ة عني بالعفو العام الصادر عن السيد رئيس الجمهورية إال أن نبيل اللو عاد مرة أخرى إلى تحريك و على الرغم من سقوط التهم

 .دعوى جديدة بنفس التهمة مرة أخرى 

  خطاب التمييز و الكراهية 

أثناء فترة  و ذلكوسائل اإلعالم الحكومية  من خالل:نعت المقاطعين لالنتخابات التشريعية بالعمالة للخارج وبالخيانة الوطنية -

  .االنتخابات التشريعية كما فعلت في مقابلة تلفزيونية وزيرة المغتربين بثينة شعبان

على نبيل        دعوة للتبول ": و التي وصلت إلى حد نشر مانشيت بعنوان: الدعوة لالنتقام ومعاقبة أصحاب اآلراء المختلفة -

حول الدين مقاالت وأفكار الكاتب السوري نبيل فياض ها على كتب والشهرية في معرض رد على غالف مجلة االجتماعية" فياض

على اثر ظهورها في برنامج االتجاه المعاكس في قناة الجزيرة وعلى أثر  و هي كاتبة سوريةوفاء سلطان و كذلك  .اإلسالمي

   .تكفيرها والدعوة إلى قتلها إشهارها ألرائها وتعبيرها عن أفكارها تعرضت لردات فعل عنيفة وانتقادات الذعة وصلت إلى حد

" بعنوان ظهر على غالف مجلة الدبور االسبوعية  الذي المانشيتمثل  :استخدام تعابير وتشابيه تنطوي على تمييز وتحقير للمرأة - 

  . دونية تجاه المرأةو جاء مضمون المقال يحمل الكثير من السخرية و ال" وجه الشبه بين المرأة وجرة الغازأ

وذلك في معرض  صباح عبيد)  نقيب الفنانين السوريين وعضو مجلس الشعب السوري(  هذا ما قاله ):حافة وحذائي سواءالص(  -  
  . رده على انتقادات وجهت له نتيجة منعه مغنيات لبنانيات من إقامة حفالت في سوريا باإلضافة إلى شتم  الصحفيين السوريين

   قضية الزميل الصحفي عطا فرحات 

على اعتقال الزميل الصحفي عطا فرحات حيث قامت وحدات من شرطة  ٢٠٠٧\٧\٣٠وات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ أقدمت ق

االحتالل باقتحام منزله في قرية بقعاتا في الساعة الخامسة صباحا و قامت بتفتيشه و مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز 
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هذا و كانت محكمة إسرائيلية قد أقرت طلبا للشرطة اإلسرائيلية باعتقاله حتى يوم األحد .واقتادته إلى مكان مجهول ، هاتفه المحمول 

و الزميل عطا فرحات يعمل كمراسل لجريدة الوطن السورية الخاصة و مراسل للتلفزيون السوري و رئيس . الستكمال التحقيق معه

من مواليد قرية بقعاتا في الجوالن المحتل خريج كلية الصحافة جامعة  www.golantimes.com "جوالن تايمز "تحرير موقع 

  .شقدم

في مناخ من السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات االحتالل ، وجاء اعتقال الزميل عطا في معرض قيامه بعمله كمراسل صحفي 

ناء الجوالن السوري المحتل و خصوصا العاملين في وسائل اإلعالم السورية أو ضد العاملين في مجال الصحافة و اإلعالم من أب

  .العربية 

هذا و كان الزميل الصحفي عطا فرحات قد تعرض للعديد من المضايقات و االنتهاكات في معرض تغطيته ألخبار و نشاطات أهالي 

و ، أشهر و أكمل المدة المتبقية في الحجز المنزلي  ٨د شهرا لكنه خرج بع١٤الجوالن السوري المحتل حيث تعرض لالعتقال لمدة 

ء االحتالل من أجل تحقيق إنها.. الجوالن" كذلك منعته سلطات االحتالل اإلسرائيلية من المشاركة في المؤتمر البحثي الدولي بعنوان

ضمن سياق متصل من سياسات ،  ٢٠/٦/٢٠٠٧بتاريخ   .الذي انعقد في كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية في جامعة لندن" السالم 

دولة إسرائيل في التعتيم اإلعالمي على االنتهاكات الواقعة على المواطنين السوريين و فرض قيود على عمل الصحفيين في محاولة 

  .لعزل الجوالن السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان أبنائه من حق التعبير عن رأيهم 
  :مرآز السوري لإلعالم و حرية التعبير و الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان بشكوى إلى آل من وفي هذا اإلطار تقدم ال

 مقررة –، رئيسة Leila Zerrougui :السيدة

   االحتجاز التعسفي فريق عمل األمم المتحدة المعني بمسألة

   المقرر الخاص لألمم المتحدة،  Ambeyi LIGABO :السيد

 ق في حرية الرأي والتعبيرالمعني بتعزيز وحماية الح

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول  ١١دمشق، في  -باريس   ‐
   التعسفي للصحفي عطا فرحات االعتقال/ سوريا  -إسرائيل : الموضوع

   :العزيز سيدتي العزيزة، السيد

بتكليف من أسرة و محامي السيد  (SCM) السوري لإلعالم و حرية التعبير و شريكها المركز (FIDH) الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

وحدات خاصة من  أن نشارككم قلقنا بشأن أعمال االعتقال واالحتجاز التعسفيين للصحفي عطا فرحات من قبل عطا فرحات، نود

 العمل المعني باالعتقال التعسفي والمقرر الخاص حول حرية فريق - وبموجب هذا الطلب لألمم المتحدة). يسام(الشرطة اإلسرائيلية

  .إجراء عاجل بشأن هذه المسألة ندعوكم إلى اتخاذ -التعبير

والتي تم  ١٩٦٧في منطقة الجوالن السوري ، التي تحتلها إسرائيل منذ عام  عاما ، صحفي سوري ، مقيم ٣٥السيد عطا فرحات ، 

 ٣٠لألمم المتحدة ، اعتقل في  بعفي انتهاك للقرارات التي اتخذها مجلس األمن التا ١٩٨١األراضي اإلسرائيلية في عام  ضمها إلى

  .اإلسرائيلي من قبل وحدات خاصة من شرطة االحتالل ٢٠٠٧يوليو / تموز 

عضو اتحاد الصحفيين السوريين . جامعة دمشق كلية الصحافة السيد فرحات ، ولد في بقعاتا ، وهي قرية في الجوالن وتخرج من

اثر  على. ،و مراسل التلفزيون السوري ورئيس تحرير موقع جوالن تايمز الوطن السورية الخاصة السيد فرحات هو مراسل لصحيفة

عليه يجوز مالحقة كل من يقوم باتصال مع  قرار الضم إن المواطنين السوريين في الجوالن، يخضعون للقانون اإلسرائيلي و بناء

  .السوري الصحافة السورية أو التلفزيون

وسائل اإلعالم السورية والذي ينشر في وسائل اإلعالم  ، أقام اتصاالت مع١٩٦٧عام  السيد فرحات هو أول صحفي من الجوالن، منذ

  .حياة السوريين الذين يعيشون في الجوالن المحتل السورية المواد التي تصف ظروف

مصادرة ب قامت وحدات من شرطة االحتالل باقتحام منزله و قامت بتفتيشه و ٢٠٠٧يوليو \تموز  ٣٠في الخامسة صباحا من يوم 

يومين محكمة إسرائيلية أقرت قرار الشرطة اإلسرائيلية  و ألقت القبض عليه و بعد، جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز هاتفه المحمول

واقتيد عدة مرات أمام  . )شرقي حيفا -كلم جنوبي  ١٤على بعد (اليزال معتقال في سجن الجملة اإلسرائيلي  باستمرار اعتقاله و اليوم
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عرضه على القاضي قبل الحكم و حتى هذا اليوم يرفض قاضي  حقيق ولم توجه إليه تهمة حتى اآلن بأي جريمة و بانتظارقاضي ت

   .المؤقت التحقيق طلبه باإلفراج

اإلسرائيلية يحظر عليهم التعريف بقضيته ولكن وفقا للمركز السوري  محامي الدفاع و الصحافة، أسباب احتجازه لم تعلن حتى اآلن 

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان و  التعبير فانه من الممكن أن يكون عطا فرحات مالحقا بتهمة التعامل مع دولة عدوة عالم و حريةلإل

محاوالت السلطات اإلسرائيلية عزل الجوالن السوري المحتل عن العالم الخارجي و  المركز السوري لإلعالم و حرية التعبير يدينان

  .ري في الجوالن من ممارسة حقه في حرية التعبير عن رأيهالشعب السو حرمان

التعبير يعتبران اعتقال و احتجاز عطا  أكثر تحديدا فان الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان و المركز السوري لإلعالم و حرية و بصورة

من اإلعالن  ١٩ف الوارد في المادة بممارسة حرية الرأي و التعبير حسب التعري فرحات إجراء تعسفي و يرتبط ارتباطا مباشرا

المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية  ونأمل أن يكون فريق العمل المعني باالعتقال التعسفي والمقرر الخاص،لحقوق اإلنسان  العالمي

  .اقرب وقت ممكن ، وإثارة هذه المسالة مع السلطات اإلسرائيلية الرأي والتعبير قادران على اتخاذ إجراءات ، في

  :إضافية المخلصون مقدما لعنايتكم و نرجوا أن ال تترددوا في االتصال بنا في حال حاجتكم ألي معلومات نتقدم بالشكر

  مازن درويش

  رئيس المركز السوري لإلعالم و حرية التعبير

  سهير بلحسن

  رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

  :التوصيات  -١١

ية في اي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو اعالم حر  قادر على القيام البد من توفر شروط اساس

  :بوظائف الصحافة بشكل مستقل و تتمثل هذه الشروط ب 

  .وجود نظام ديمقراطي يقوم على اسس المواطنة و الحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها -

شريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و بنية ت -

  .التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل 

 .بيئة مجتمعية تحترم االختالف و التنوع و حرية االعتقاد و الرأي اآلخر و تنبذ عقلية االنغالق و التحريم  -

يغدوا من العبث الحديث عن اعالم حر و مستقل دون توفر الشروط السابقة اال أنه البد من البدء باجراءات اساسية تصب  و بناء عليه

  :في هذا االتجاه و منها 

وضع الضمانات الدستورية الكفيلة بحماية حرية الرأي و التعبير و االعالم المستقل و أن ال تقر قوانين و أنظمة تنتقص و  .١

 .لمعايير الدولية لحرية االعالم و الضمانات الدستورية تتغول على ا

قانون المطبوعات المعمول به و اقرار قانون يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير و االعالم بحيث يشكل حماية  إلغاء .٢

 . و يؤسس لقيام مؤسسات صحفية حرة مستقلة ،لمهنة الصحافة و للصحفيين 

تحاد الصحفيين السوريين و تحويل االتحاد الى نقابة مهنية مستقلة حقيقية غير تابعة ألي جهة بحيث الغاء النظام الداخلي ال .٣

تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين على االسس النقابية وفق القيم االخالقية لمهنة الصحافة و 

 .السماح بانشاء نقابات متعددة 

من سيطرة الدولة و ذلك من خالل وقف احتكار الهيئات الحكومية للمفاصل االساسية في العملية االعالمية تحرير االعالم  .٤

 .مثل التوزيع و االعالن و العمل على الغاء وزارة االعالم و االستعاضة عنها بمجلس مستقل لالعالم 

قصى للمعلومات وحرية تبادل المعلومات و المباشرة فورا بوضع قانون حق الوصول للمعلومات و اعتماد مبدأ الكشف اال .٥

 .حماية المسربين الحكوميين بما يتفق مع المعايير الدولية 

ان تتبنى الحكومة االعالن صراحة عن منع التدخل المباشر و غير المباشر بوسائل االعالم وأن تضع اآلليات القانونية  .٦

 . الجهزة التابعة لها لمسائلة و تجريم من يقوم بذلك من موظفيها العموميين و ا

التزام الحكومة باقتطاع تسبة مؤية من ايرادات االعالنات الحكومية و الخاصة لغايات تطوير الحالة المهنية و التدريب  .٧

 .لالعالميين و دعم نقابة الصحفيين 
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ايات التأسيس ووضع آليات اطالق حرية التملك لوسائل االعالم المكتوبة و المرئية و المسموعة و االكتفاء بنظام االخطار لغ .٨

  .إلعمال ذلك في التشريعات القانونية

كافة القيود المفروضة على االنترنت و وقف سياسات الحجب و الرقابة و تشجيع اعالم االنترنت و التدوين و تشكيل  إلغاء .٩

 .مجتمعات اعالمية الكترونية حرة

 مصالحهم و تنظم عالقاتهم السماح بتأسيس نقابة خاصة بناشري الصحف و المطبوعات ترعى  .١٠

شراكة بين هيئات المجتمع المدني المتخصصة و المؤسسات االعالمية من اجل تدريب الكوادر االعالمية و تطوير  إقامة. ١١

 .لصحفيين المهنة و تقديم الحماية والدعم ل امكانياتها المهنية و العمل على االرتقاء بأخالق
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