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  المرآز السوري لإلعالم و حرية التعبير

  ترويض االنترنت
  سوريا

٣/٥/٢٠٠٨ – ٣/٥/٢٠٠٧  
لعبت عالمية تكنولوجيا االتصاالت دورا حاسما في تعظيم دور اإلعالم و تنويع وظائفه في المجتمعات 

داث ، إلى ، فقد شهد اإلعالم نقلة نوعية من الوظيفة الكالسيكية في نقل األخبار و تغطية األح

المساهمة في إعادة إنتاج الموروث الثقافي للمجتمعات و المساهمة في تشكيل الرأي العام ، وصوال إلى 

مفهوم اإلعالم التنموي من خالل الشراكة بين اإلعالم و التنمية في نشر و تجذير مفاهيم وقيم إنسانية 

ذا الدور سهولة وسرعة االنتشار زاد في أهمية ه من أجل قيام مجتمعات المعرفة حضارية عالمية 

مليون مستخدم  ٥٠سنة للوصول إلى  ٣٨التي حققتها وسائط اإلعالم المتعددة فقد استغرق الراديو 

واليوم مع بداية  .نفس العدد من المستخدمين سنوات للوصول إلى ٤بينما لم يحتج االنترنت ألكثر من 

" ركة التدوين و ظهور بوادر مشجعة لظاهرة انتشار المجتمعات االلكترونية في سوريا و تطور ح

كلما ازداد انتشار اإلعالم فتزداد محاوالت الحكومة السورية لترويض االنترنت " المواطن الصحفي 

كلما ازدادت محاوالت  في تشكيل وعي المواطن السوري االلكتروني في سوريا و ازداد تأثيره

فالحكومة السورية التي  . عن الرأي حرية التعبير ةرة عليه و تحييد دوره االيجابي في معادلالسيط

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

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

المحدودة و  Platinumمية في هذا المجال و على األخص شركة السورية بكبريات الشركات العال

  : ٢٠٠٠و بدأت عملها في سوريا عام  ١٩٩١التي تأسست في عام 

  "عن مشاريعها في سوريا  Platinumترجمة حرفية لوثيقة تشرح فيها شركة " 
  منهاج أمني في سوريا (
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هذا املنهاج الذي هو األول . علومات والدفاع اإللكتروينة تدريبية حول أمن املرستقوم بدو  H –Zoneاملنظمة الدولية 

خرباء أمن   H –Zoneسيكون ذلك بالتعاون مع منظمة . المحدودة Platinumمن نوعه يف سوريا سينظم من قبل 
  .ومتابعة اهلاكرز احملترفني
  الفصل سريكز على

  دودالسيطرة على اهلكر الالحم
  السيطرة على اهلكر على تطبيقات شبكة اإلنترنت

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

١٩٩١:  
 سوق تطوير منذ ذلك احلني أصبحت هذه الشركة رائدة يف. احملدودة  Platinumشركة  ١٩٩١تأسست يف عام 

  .هدفنا بسيط إرضاء الزبون غايتنا. الربامج وتطبيقات الشبكات
 Platinum احملدودة عملت يف العديد من املشاريع يف أقسام متنوعة من السوق مثل التصميم التخطيطي وخدمات

احملدودة كانت  Platinum. الطباعة واإلعالنات التلفزيونية التجارية وحترير أفالم الفيديو والعديد من األشياء األخرى

فان كوفر  إحدى أوىل الشركات لتزويد نوعية استضافات املخدمات إىل السوق احمللية باستخدام خمدماتنا الواقعة يف

   .كندا
٢٠٠٠:  

على أي حال كانت السوق احمللية ما زالت ، أصبحت هذه الشركة راسخة ذات مسعة ومعروفة جدا ٢٠٠٠يف العام 
لقد كنا نطور برامج متعددة ألسواق خمتلفة ونكافح دائما ، لدينا خلفية رائعة وجتربة عظيمة. األمورمتخلفة عن مثل هذه 

  .ليس فقط من أجل تأمني كل املتطلبات بل من أجل جعل الزبون مبتسما دائما
حقل تطوير احملدودة كانت حازمة يف اختاذ خطوة جريئة والتحرك إىل Platinumبعد دراسة السوق احمللية يف سوريا  

  .هذا القطاع غالبا ما يكون كابوسا إداريا بسبب الصعوبات وما يتضمنه. حسب الطلبالتطبيقات 
٢٠٠٥:  

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

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

    ThunderCacheاستخدام بروكسي
فتح األبواب اخللفية ، دمني الداخليني بإيقاف التجوال الغري مالئم على اإلنترنتكيف ميكنك السيطرة على املستخ

أو استهالك شبكة اإلنترنت من خالل ، ملفات التجسس، للفريوسات عن طريق الرسائل الربيدية أو الرسائل الفورية
  إرسال امللفات املتناظرة أو عرض الفيديو؟

وكسي عالية األداء مصممة خصيصا لتزويدك بكل املعلومات تطبيقات بر – ThunderCache هو إن اجلواب
 ThunderCache. التطبيق أو ميكنك التصرف بدال عن املستخدم .والسيطرة على كل اتصاالت شبكتك لإلنترنت

عن طريق اإلتصاالت السيطرة على ، القدرة على منظمتكبإعطاء  هو يتممها رىحباأل ،ال يستبدل أدوات األمن احلالية



3 

 

  .من الطرق ال تستطيع الربامج األخرى القيام ا عدد
تطبيقات بروكسي . منظمتك يف احلصول على تصفح آمن ومنتج للعمل ThunderCacheيساعد 

ThunderCache و استهالك شبكة   الرسائل الفورية، الفريوسات، حتمي اتصاالت شبكتك من ملفات التجسس
  .يف احلقيقة إنه حيسن من أداء شبكة اإلنترنت لديك.  أو عرض الفيديو اإلنترنت من خالل إرسال امللفات املتناظرة

  ThunderCacheميزات 
  :القضايا األمنية -١
  .خادمات ويبك بشكل آمن ِمْن اإلتصال باإلنترنِت املباشرِ ThunderCache يعزل -
 .يتحقق من كل شيء بشكل متني -
 .دعم تنفيذ السياسة األمنية -
 .لكل حمتوى الويب )Dr.WEB(ص الفريوسات بفاح 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 -
 .حفظ مصادر وحدة املعاجلة املركزية -
 .من قبل بشكل أسرع تسليم الصفحات املخزنة -
  :قضايا اإلدارة -٣
 .تطبيق بروكسي سهل اإلنتشار واإلدارة) جهز وانسى( -
 .تبسيط الوصلة التخطيطية احلدسية وخلق إدارة قواعد السياسة -
 .الدخول الشامل والتقارير تقوم بتزويد رؤية واضحة عن أمناط استخدام الويب والقضايا األمنية -
 .مشغالت األقراص وجتهيزات األعطال الكهربائيةالتوفري العايل الذي تقدمه  -

  حل الفلترة
  ملاذا الفلترة

 اتْحطيم عمِلك كل ثانية، لَكنه حتاول اليتتْحمي بيئتِك الداخليةَ ِمْن عدد كبري ِمْن اهلجماِت لكي ميزة مهمة جداً  الفلترة
استخدام آلية الفلترة ذلك يكمن يف  .فقط حتميهال أَنْ مبا فيه الكفاية لتحسني عمِلك الكاملِ  ذكية تكونيجِب أَنْ 

السيطرة .  الصحيحة اليت تزودك باآلليات الضرورية للمراقبة والسيطرة عل نشاطات املستخدم الديناميكية لإلنترنت
من  اإلرسال التناظري أو الرسائل املباشرة تتطلب تفتيش عميق للمحتوى ومستوى عايل، العملية على ملفات التجسس

للسيطرة على ملفات التجسس ال يتطلب ذلك فقط فلترة الرابط ولكن أيضا القدرة على متييز وصد . أداء النظام
فلترة الرابط  .ملفات التجسسمعروفة وتكتشف حماوالت إتصالِ ملفات التجسس مْسح لتواقيعِ ، احململني) املصدرين(

احلل مع . لتفتيش بالنسبة لكل حاالت نشاط ملفات التجسسلوحدها ال تستطيع تزويدنا باملتسوى املرضي من ا
ThunderCache  نظام تشغيل عايل األداء على األجهزِة، هندسة سياسِة معمارية فريدِة بالتفتيشِ الراضيِ  جتمع

 فلترة إىل  ThunderCacheميتد حل  .يْخزناِن دخال احملتوى عموماً الذانالعميقِ وذاكرة وسيطِة توكيليِة متكاملِة 

  " ترجمةانتهت ال" ). الرابط باألداء الذي تطلبه الشركات

بهدف  وفي سياق متصل بهذه السياسات المنهجية و التي استطالت لتشمل حتى متصفحي المواقع -
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أصدر وزير  مساحة الحرية التي يوفرها اإلعالم االلكترونيعلى القضاء على الخصوصية التفاعلية و 

 ٢٠٠٧/ ٧/ ٢٥بتاريخ  رو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارااالتصاالت و التقانة عم

بشكل واضح ومفصل تحت طائلة  اسم ناشر المقال والتعليق"بذكر االلكترونية يأمر فيه إدارة المواقع 

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

في أول تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة االتصاالت والتكنولوجيا الولوج إلى موقع و "قع نهائياًالمو

بانتقاد رئيس " جمال"ساعة بعدما قام معلق باسم  ٢٤، لمدة  www.damaspost.com داماس بوست 

 .ارب والمعارف في التعييناتاتحاد الصحفيين وصحيفة البعث بمحاباة األق

  : الرقابة على البريد االلكتروني
يشكون بوجود رقابة على البريد االلكتروني الصادر والوارد إلى اجماال اإلنترنت السوريون  امستخدمو

  .سوريا، وقد سبق وتم اعتقال ومحاكمة عدد من السوريين بسبب إرسالهم رسائل بريد الكتروني

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

  .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  

الكتروني داخل شبكة الجمعية نالحظ أن رسالة البريد االلكتروني تتنقل بين أكثر من مخدم بريد 

ونالحظ أيضا أن ترتيب آثار استقبال . ساعات ٥-٤بكة حوالي المعلوماتية، وتتأخر داخل هذه الش

في ترويسة الرسالة ال يتوافق مع ترتيب الترتيب الزمني لها، ويمكن أن ) Receivedالحقل (الرسائل 
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إضافية كانت موجودة  Receivedنتوقع أن هذه الرسالة تعرضت للتالعب والتشويه، وتم حذف أسطر 

  .في ترويستها

قرار أن هذه المالحظات ليست دليال على أن رسائل البريد االلكتروني التي تمر عبر مخدم ال بد من اإل

، ولكن بالمقابل، فهذه المالحظات تشكل دافعا للتدقيق في للمراقبةالجمعية المعلوماتية السورية تتعرض 

سبب التالعب  سبب تصميم خدمة البريد االلكتروني لدى مزود الخدمة هذا بهذه الطريقة الشاذة، وعن

  .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 البريد االلكتروني الذي يصدر من عنوان معين أو يصل إلى عنوان 

  .يتعرض للنسخ أو التدقيق أو الحجب السوريةي معين عبر مخدمات البريد االلكترون

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

فمثال ال يمكن التحقق من أن مخدم البريد االلكتروني لدى مؤسسة االتصاالت ال يقوم بنسخ البريد 

  . الصادر والوارد وتخزينه بطريقة ما

إال انه قد تم تسجيل عدة حاالت في السنوات الماضية ألفراد تعرضوا لالعتقال بسبب رسائلهم البريدية 

وتحدث أحد المعتقلين عن أن رسائله البريدية كانت مطبوعة من قبل الجهات التي اعتقلته ومرتبة 

  . بحسب تاريخ اإلرسال والجهات المرسل إليها الرسالة

  : اهي االنترنت تشديد الرقابة على مق 
إبالغ عناصر من األجهزة األمنية أصحاب مقاهي  توجت هذه الرقابة في شهرآذار الماضي عبر

شفهيا ضرورة تسجيل  -الجامعات و السكن الجامعي وخصوصا تلك التي تجاور اماكنها –االنترنت 

اسم المستخدم البيانات الشخصية لمستخدمي االنترنت في محالتهم و االحتفاظ بسجل يومي يتضمن 

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

حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي األجهزة 

  .األمنية عند حضورهم 

إال أن اإلدارة التجارية ، بهذا الخصوص  كتابيرار و على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي ق

في مؤسسة االتصاالت تشترط على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت 

و يتضمن البند الخامس فيه  ١/٧/٢٠٠٧تاريخ  ١٠٩/٤/٤الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 

  ) " األمن السياسي ( الحصول على موافقة وزارة الداخلية : " ن شروط استثمار الخدمة ضم

  :و كذلك البندالرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة  -

االحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة االستخدام للمراجعة حين "  

  "علومات التي يسجلها في السجل لديه الحاجة و يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية دقة الم

االلتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة : " و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة -

  "بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من قبل المؤسسة و االلتزام بالتعاون التام معها 
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  : و ينص البند السادس ضمن التزامات مقدم الخدمة -

 LOGحقيقيا و ثابتا و االحتفاظ بكافة العمليات   IP ADDRESSكل جهاز في المقهى عنوانا أن يحمل " 

FILE  التي تمت من خالل هذا الجهاز و لمدة شهر على األقل "  

  : حجب المواقع 
توسعت الحكومة السورية خالل العام الماضي بعملية حجب المواقع االلكترونية بشكل كبير جدا 

يات الحجب المؤقت التي تعرضت لها بعض المواقع اإلخبارية العاملة من داخل فباإلضافة إلى عمل

موقع أخبار سوريا  نتيجة لعرضه صور من مسرح مع سوريا كنوع من العقوبة التأديبية كما حصل 

   .جريمة اغتيال عضو المجلس العسكري في حزب اهللا اللبناني عماد مغنية 

وجاء في . ٢٠٠١لك الذي افتتح عام ببعميماً بحجب موقع شكذلك أصدر مدير مؤسسة االتصاالت تو 

وذلك بالسرعة الممكنة   .shabablek.comwww   :على حجب الموقع التالي يرجى العمل: "التعميم

    "وإعالمنا

العالقة  لتوضيح سبب  أن يتم الحجب دون أن يستدعي أحد صاحب ستغرب مدير الموقعو قد ا "

ير االتصاالت من يتصل بي وأنا مدير شركة يعرفها جيدا ويعرف وز الحجب مثال،أو أن يرسل

ترى أال يستحق من تعب سبعة سنوات في بناء صرح شبابي يحتوي أكثر . سورية ماضيها المشرق في

و رفع الحجب عن الموقع  ."عضو أن نخبره أسباب حجب موقعه؟؟ ٥٦٠٠٠مشاركة و ٤٠٠٠٠٠من 

  .بعد عدة أيام 

بحسب ما استطعنا حصره و التثبت من  ٢٨/٤/٢٠٠٨لمحجوبة حتى تاريخ بلغ مجموع المواقع ا  -

موقع و نعتقد أن العدد أكبر من ذلك و يشرف فرع المعلومات التابع إلدارة أمن  ١٦١واقعة حجبه 

الدولة في دمشق على عملية مراقبة المواقع و إعطاء األوامر للمؤسسة العامة لالتصاالت بحجب 

و عادت إلى السطح مرة . ته المجريات القضائية في دعوى حجب موقع النزاهةالمواقع و هذا ما أثبت

كما كان قد حصل " طوعيا"أخرى هذه السنة قضية ضغط األجهزة األمنية على موقع كي يغلق أبوابه 

حيث وصل إلى علم المركز السوري لإلعالم و حرية ،  ٢٠٠٦سابقا مع موقع مرآة سورية في عام 

معلومات في إدارة أمن الدولة بدمشق طلب من إدارة موقع سيريا اليف التعبير أن فرع ال

 life.com-www.syria  غالق الموقع بشكل فوري تحت عمليات ضغط و تهديد واسعة جدا و جاء ا

نعتذر من القراء الكرام عن متابعة مشروع : ( على صفحة الموقع االخباري الذي توقف ما يأتي 

و لم يتثنى  ...)ري في الظروف الراهنة و نتمنى اكمال المشروع مستقبالسيريا اليف اإلعالمي السو

 .لنا توثيق ذلك 
  : قائمة بالمواقع المحجوبة من قبل المؤسسة العامة لالتصاالت  -
الر
 الدومين  اسم الموقع  قم 

 10452lccc.com المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية  1
 12avdar.com آذار 12 2
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 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 سوريا أحرار 10
 ahyawatan.wordpress.com وطن يا 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 المحطة 18
 almustaqbal.com ستقبلصحيفة الم 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
 alwatan-alsouri.com الحرآة السورية القومية االجتماعية 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
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 binxet.com آردستان بن يختى 41
 blogspot.com بلوغ سبوت 42
 bonjoursham.net بونجور يا شام 43
 /cedarguards.org األرزحراس  44

45 
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات 

 dad-kurd.org العامة 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 تلفزيون المستقبل 55
 future.com.lb زيون المستقبلتلف 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  حماةمدينة  63
 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 قوات الدفاع الشعبي الكردستاني 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
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 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 اآورد ميدي 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 موقع منصات  97
 metransparent.com األوسطرق شفاف الش 98
 middleeasttransparent.com األوسطشفاف الشرق  99

 mokarabat.com مقاربات 100
 muslm.net مسلم  101
 mypage.ayna.com/nusairee النصيرية 102
 nessrin.com نسرين 103
 netarabic.com لبنان ألخبارالشبكة العربية  104
 new-lebanese.com نيو لبنان 105
 news.ahrar.org.lb نيوز أحرار 106
 newsyrian.net السوري الجديد 107
 nowlebanon.com لبنان اآلن 108
 odabasham.net الشام أدباءرابطة  109
 opensyria.org بوابة المعارضة السورية 110
 opl-now.org الرأينشطاء  111
 panoramasouria.net بانوراما سورية 112
 pdksy.net الحزب الديمقراطي الكردي البارتي 113
 peseroj.net تيار المستقبل الكوردي في سوريا 114
 proxify.com بروآسي 115
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 proxyone.com بروآسي 116
 proxyweb.net بروآسي 117
 psp.org.lb االشتراآي التقدمي 118
 qamishlo.net قامشلو 119
 rabeadamascus.com ربيع دمشق 120
 reformsyria.net السوري اإلصالححزب  121
 rekeftin.com )الطريق الوعر( ريكفتن 122
 rezgar.com الحوار المتمدن 123
 rojava.net روجافا 124
 savesyria.org جبهة الخالص 125
 semakurd.net سما آرد 126
 shermola.herforum.net شيرموالي  127
 shrc.org اإلنسان اللجنة السورية لحقوق 128
 shrc.org.uk اإلنساناللجنة السورية لحقوق  129
 shril.info في سوريا اإلنسانرابط معلومات حقوق  130
 sorea.jeeran.com سورية المجاهدة 131
 soriagate.net بوابة سوريا 132
 sotkurdistan.net صوت آردستان 133
 souriaheart.net قلب سوريا 134
 surfola.com اآلمنع تقني للتصفح موق 135
 syriaalaan.com اآلنسوريا  136
 syriahr.com اإلنسانالمرصد السوري لحقوق  137
 syriakurds.com وحدة العمل الكردي 138
 syrianelector.com الناخب السوري 139
 syrianforum.org منبر سوريا 140
 syriatribune.com سيريا تريبيون 141
 syriatruth.org الحقيقة  142
 tayyar.org التيار الوطني الحر 143
 tharwacommunity.org مجتمع ثروة 144

 الناخب السوري باالنكليزية 145
tharwacommunity.typepad.co

m 
 tharwaproject.com االختالف ثروة 146
 thefreesyria.org سورية الحرة 147
  thesolidarity.com المساندة 148
 thirdalliance.net المحور الثالث 149
 thisissyria.net الشرق أخبار 150
 tirej.net تيريج  151
 transparentsham.com شفاف الشام 152
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 tsdp.org التيار السوري الديمقراطي 153
 webwarper.net بروآسي 154
 welateme.net )وطني( والتيمى 155
 wifaq-syria.com وفاق سوريا  156
 yasaree.net منتديات يساري 157
 yassardimocrati.com اليسار الديمقراطي 158
 yek-dem.com نوروز 159
 yekiti-party.org يكيتي 160
 youtube.com يوتيب 161

  
  :تصنيف المواقع االلكترونية المحجوبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عدد المواقع المحجوبة نوعية المواقع
 35 المواقع الكردية

 28 مواقع سياسية معارضة

 25 لبنانيةالمواقع ال

 21 عالميةاإلمواقع 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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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 

  
  : دونات المجانية حجب مواقع الم

على الرغم مما تظهره أرقام الدراسة من أن مواقع المدونات المجانية هي اقل األنواع تعرضا للحجب 
إال أن طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المواقع آونها تمنح المشترآين مواقع تفاعلية شخصية %  ٢بنسبة 

عن الشرآة من جهة و النمو السريع في أعداد  مجانية سهلة التحكم  تحفظ خصوصية و استقاللية المشترك
المدونين في سوريا من جهة أخرى آل هذا يجعل حصر أعداد المدونات المحجوبة و األشخاص المنتهكة 

  :حقوقهم نتيجة لذلك أصعب مما يمكن حصره خصوصا إذا علمنا أن مواقع المدونات المحجوبة هي 
  1-www.blogspot.com  :وقع تدوين في العالم تقدمه شرآة غوغل و يشترك فيه و هو أآبر و أهم م

  .عشرات الماليين من المدونين و من الصعب حصر نسبة المدونات السورية فيه
  2-www.maktooblog.com  : ٣٥٠٠و هو من أهم مواقع التدوين العربية يوجد عليه ما يزيد عن 

  .مدونة سورية حجبت جميعها مع حجب الموقع
  3-  www. katib.org   : و على الرغم من و هو احد مبادرات الشبكة العربية لحقوق اإلنسان

يكتسب أهمية بالغة جدا من آونه مشروع غير ربحي يهدف إلى  انطالقته الحديثة إال أن هذا المشروع 
حقوق العربي و غالبا ما يرتاده الشباب العربي المهتم بقضايا الديمقراطية و خدمة حرية التعبير في العالم 

  .اإلنسان 
  المرآز السوري لالعالم و حرية التعبير

   ٢٣/٨/٢٠٠٨دمشق  
  ٢٠٠٨-٠٨-٢٩بتاريخ  ، dem.com-www.yek  ،dem.com-info@yek: نشر في موقع نوروز 


