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ســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، غيـــر  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة لحقـــــــوق 
اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

ـــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. حصيلـ

مجـــــــــال  فـــي  والعامليـــــــن  الصحفييـــــــن  مـــن   711 مقتــــــــــل 

التعذيـــــــب  بســـــــبب   52 بينهــــــــم   2011 آذار  منـــذ  اإلعـــالم 

المسيطـــــــــرة والـــــقـــــــــوى  النــــــــــــزاع  أطـــــــــــراف  يـــــــــد  علـــى 

التقريــر الســنوي عن أبــرز االنتهاكات 
فــي  ســوريا  فــي  اإلعالمييــن  بحــق 
الصحافــة لحريــة  العالمــي  اليــوم 
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الصحافــة لحريــة  العالمــي  اليــوم  فــي  ســوريا  فــي 

أواًل: سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير:

يصــادف الثالــث مــن أيــار هــذا العــام الذكــرى التاســعة والعشــرين إلعــان الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــن اليــوم 
العالمــي لحريــة الصحافــة1 ، عمــًا بتوصيــات الــدورة السادســة والعشــرين للمؤتمــر العــام لليونيســكو فــي عــام 
ــت علــى أنَّ “الصحافــة الحــرة والمتعــددة والمســتقلة عنصــر أساســي فــي كل مجتمــع ديمقراطــي”،  1991، التــي نصَّ
فــي 18/ كانــون األول/ 2013 اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــرارًا بشــأن ســامة الصحفييــن ومســألة 
اإلفــات مــن العقــاب، فــي 27/ أيــار/ 2015 أصــدر مجلــس األمــن القــرار رقــم 2222 الــذي أداَن فيــه الهجمــات وأعمــال 
ــزاع المســلَّح، إضافــة إلــى العديــد  العنــف بحــقِّ الصحفييــن واإلعامييــن واألفــراد المرتبطيــن بوســائل اإلعــام فــي النِّ

مــن النصــوص عــن حريــة الــرأي والتعبيــر فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

ســوريا فــي حقبــة حكــم حافــظ األســد وابنــه بشــار األســد لــم تشــهد يومــًا حريــة فــي العمــل الصحفــي واإلعامــي، 
فــا توجــد صحيفــة واحــدة أو موقــع صحفــي يتمتــع بالحريــة واالســتقالية، وذلــك منــذ اســتياء حــزب البعــث علــى 
الســلطة فــي آذار عــام 1963، حيــث حظــر جميــع الصحــف المســتقلة2 ، وأبقــى فقــط علــى الصحــف الناطقــة باســمه، 
صحيفــة البعــث التــي صــدرت عــام 1946، وصحيفــة الثــورة التــي صــدرت بعــد انقــاب حــزب البعــث أي فــي عــام 1963، 
ألنــه أســمى انقابــه العســكري باســم “ثــورة الثامــن مــن آذار”، وأصــدر صحيفــة ليرســخ هــذه الســردية. وبعــد اســتياء 

حافــظ األســد علــى الســلطة اســتمرَّت ممارســات تقييــد الحريــات ذاتهــا.

بعد اندالع الحراك الشــعبي نحو الديمقراطية في ســوريا في آذار/ 2011، زاَد النظام الســوري من قمعه للصحفيين 
ــت فــي ســوريا،  ــي كان ــة الت ــة والدولي ــع وســائل اإلعــام العربي ــن فــي القطــاع اإلعامــي، وطــرد وحظــر جمي والعاملي
ــه، وهــذا ليــس إعامــًا مســتقًا بــل يبــرر االنتهــاكات  )وســمح فقــط لإلعــام اإليرانــي والروســي واللبنانــي الموالــي ل
أو يقــوم بنفيهــا(، ومــا زال هــذا الحظــر مســتمرًا علــى مــدى أحــد عشــر عامــًا حتــى اآلن، مــع بعــض االســتثناءات 

المشــروطة، والتــي ال يمكــن االعتــداد بهــا.

ولســدِّ هــذا الفــراغ الهائــل، ولتغطيــة األحــداث التاريخيــة التــي كانــت تجــري فــي ســوريا، تصــدى نشــطاء لهــذه المهمة 
الصحفيــة، وبــرزت فكــرة المواطــن الصحفــي فــي ســوريا، حيــث حمــل هــؤالء النشــطاء علــى عاتقهــم مســؤولية نقــل 

األخبــار، وتصويرهــا، ونجــح قســم كبيــر منهــم فــي العمــل لــدى أبــرز المؤسســات الصحفيــة فــي العالــم.

لــم تقتصــر االنتهــاكات بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي القطــاع اإلعامــي علــى النظــام الســوري علــى الرغــم مــن أنــه 
 خــاص عنــد فضــح 

ٍ
هــا امتــدت لتشــمل جميــع أطــراف النــزاع  والقــوى المســيطرة، وبشــكل المرتكــب الرئيــس لهــا، لكنَّ

ــم األفــواه، وأصبحــت ســوريا نتيجــة   عــام مارســت جميعــًا سياســة تكمي
ٍ
انتهــاكات ســلطات األمــر الواقــع، وبوجــه

أحــد عشــر عامــًا مــن هــذه االنتهــاكات المتراكمــة والمركبــة مــن أســوأ دول العالــم فــي حريــة الصحافــة، وفــي حريــة 
الــرأي والتعبيــر، وذلــك وفقــًا لانتهــاكات التــي وقعــت بحقهــم، والتــي وثقنــا جانبــًا مهمــًا منهــا، واســتنادًا إلــى تقاريــر 

منظمــات دوليــة تعقــد مقارنــات مــع بقيــة دول العالــم، مــن أبرزهــا: 

احتلــت ســوريا المركــز 173 )مــن أصــل 180 بلــدًا(، أي أنهــا أســوأ ســابع بلــد فــي العالــم بحســب التَّصنيــف العالمــي 
لحريــة الصحافــة لعــام 2021 الــذي أصدرتــه منظمــة مراســلون بــا حــدود. 

1  تم اإلعان عنه في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1993

2 مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 4 لعام 1963 إلغاء امتياز الصحف والمطبوعات الدورية وختم وغلق أماكن طبعها،

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16478&RID=-1&Last=6&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&S- 
 &Date=&EDate=&Year=1963&Country=&Num=&Dep=-1
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حصلــت ســوريا علــى تقييــم 1 مــن أصــل 100 3  علــى صعيــد الحريــة فــي عــام 2021 فــي التقريــر الســنوي الــذي تصــدره 
ــم مســتوى الحريــات والحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 210 دولــة ومقاطعــة4 ، حيــث  فريــدوم هــاوس، والــذي يقيِّ
ــت أســوأ دولــة فــي العالــم علــى صعيــد الــدول التــي تفتقــد للحريــة، ويأتــي معهــا جنــوب الســودان ومقاطعــة  حلَّ
ــر “تتعــرض الحقــوق السياســية والحريــات المدنيــة فــي ســوريا لخطــر شــديد مــن قبــل أحــد  ــد التقري التيبــت، وأكَّ
أكثــر األنظمــة قمعيــة فــي العالــم ومــن قبــل القــوى المتحاربــة األخــرى فــي حــرب أهليــة مســتمرة”. وأشــار التقريــر 
إلــى أن “الدســتور فــي ســوريا يكفــل شــكليًا حريــة الصحافــة، لكــن مــن الناحيــة العمليــة، تخضــع وســائل اإلعــام 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري لقيــود شــديدة، ويتعــرض مــن ينتقــد الدوليــة مــن الصحفييــن 
للرقابــة واالحتجــاز والتعذيــب والمــوت فــي مراكــز االحتجــاز”، وأضــاَف أن وســائل اإلعــام الخاصــة فــي مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري مملوكــة بشــكل عــام لشــخصيات مرتبطــة بالنظــام.

فــي 2/ تمــوز/ 2021 نشــرت منظمــة مراســلون بــا حــدود مجموعــة مؤلفــة مــن 37 صــورة لرؤســاء دول وحكومــات 
مارســوا قمعــًا لحريــة الصحافــة ويصطلــح علــى تســميتهم “الوحــوش الســالبة لحريــة الصحافــة” فــي نســخة عــام 

2021، وذكــرت المنظمــة أن بشــار األســد يعتبــر مــن أبــرز الوجــوه فــي المعــرض منــذ نســخته األولــى.
 

أظهــر مؤشــر لجنــة حمايــة الصحفييــن العالمــي لإلفــات مــن العقــاب لعــام 2021، الــذي صــدر فــي 28/ تشــرين األول/ 
2021 أن ســوريا ثانــي أســوأ دولــة فــي العالــم ُيســتهدف فيهــا الصحفيــون بالقتــل دون محاســبة الفاعليــن، ولــم يحــل 

بعدهــا ســوى الصومــال.

فــي 14/ كانــون األول/ 2021 قالــت منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي تقريــرٍ لهــا إنَّ مــا ال يقــل عــن 65 مــن الصحفييــن 
والعامليــن فــي المجــال اإلعامــي محتجــزون كرهائــن حــول العالــم، 44 منهــم تــم اختطافهــم فــي ســوريا.

 
ــر “مؤشــر حريــة اإلنســان”  فــي 16/ كانــون األول/ 2021 أصــدر معهــد Cato األمريكــي ومعهــد  Fraserالكنــدي تقري
وجــاءت ســوريا فــي المرتبــة األخيــرة فــي التصنيــف العالمــي لعــام 2021 على مســتوى الحريــات. ويصنــف التقرير الدول 
حســب عــدة مؤشــرات منهــا الحريــة الشــخصية وســيادة القانــون، والســامة واألمــن، والهويــة والعاقــات، وحريــة 
التنقــل والــكام والتجمــع والديــن إضافــة إلــى الحريــة االقتصاديــة، وقــدرة األفــراد علــى اتخــاذ قراراتهــم االقتصاديــة 

الخاصــة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
النظــام الســوري يحكــم ســوريا بقبضــة مــن حديــد، حظــر كافــة األحــزاب السياســية، وحظــر معهــا إنشــاء وســائل 
إعــام معارضــة أو حتــى مســتقلة، ولــن يكــون هنــاك حريــة صحافــة ورأي وتعبيــر طالمــا بقيــت الدكتاتوريــة 
 أيَّ نمــوذج ديمقراطــي يحتــرم 

ِ
واالســتبداد، كمــا إن المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري لــم تعــط

ــر. ــرأي والتعبي الصحافــة وال

3  يعتمد التقييم على درجات من 0 )األقل حرية( حتى 100 )األكثر حرية(

4   دولة غير مستقلة
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منهجية التقرير:
اهتمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ بدايــات عملهــا، بتوثيــق االنتهــاكات المرتكبــة بحــق القطــاع اإلعامــي 
مــن قتــل واعتقــال وإصابــة وتضييــق ســواء عبــر رصدهــا ضمــن األخبــار اليوميــة أو بإصــدار تقاريــر شــهرية وتقاريــر 
 ســنوي نصــدر فــي اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة تقريــرًا ُيســلط الضــوء علــى أبــرز االنتهــاكات 

ٍ
خاصــة، وبشــكل

المرتكبــة مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

ُيعــرَّف المواطــن الصحفــي بحســب منهجيتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بأنَّــه مــن لعــب دورًا مهمــًا فــي 
نقــل ونشــر األخبــار، وتســقط عنــه صفــة المواطــن الصحفــي عندمــا يحمــل الســاح ويشــارك بصــورة مباشــرة فــي 

العمليــات القتاليــة الهجوميــة، وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل العســكري تمامــًا.

ــرز االنتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا الصحفيــون والعاملــون فــي مجــال اإلعــام فــي  ــر حصيلــة أب يســتعرض هــذا التقري
ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى أيــار/ 2022، وُيســلِّط الضــوء علــى حصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي ســجلها فــي العــام 

المنصــرم )منــذ أيــار/ 2021 حتــى أيــار/ 2022( ويــورد أبــرز الحــوادث التــي وقعــت فــي المــدة ذاتهــا.

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع الضحايــا القتلــى وحــاالت االعتقال 
ع هــذا التقريــر  بحســب المحافظــة التــي وقعــت فيهــا الحادثــة، وبحســب المحافظــة التــي تنتمــي إليهــا الضحيــة، ويــوزِّ
حصيلــة الضحايــا واالعتقــال/ اإلخفــاء القســري تبعــًا للمــكان الــذي وقعــت فيــه الحادثــة وليــس تبعــًا للمحافظــة التــي 
ينتمــون إليهــا، وذلــك فــي ســبيل تحديــد حجــم الخســائر والعنــف الــذي تعــرض لــه العاملــون فــي مجــال اإلعــام فــي 

كل محافظــة ســورية.

وقــد اعتمدنــا علــى باحثيــن ميدانييــن عامليــن لدينــا، وحصلنــا علــى شــهادات عبــر حديــث مباشــر مــع الضحايــا أو ذويهم، 
وشــهود العيــان، وهــي ليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، ويســتعرض التقريــر روايتيــن منهــا، وقــد شــرحنا 
مونهــا فــي هــذا  للشــهود الهــدف مــن المقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات التــي ُيقدِّ
 بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي 

ٍ
ــة حوافــز، وتــمَّ منــُح ضمــان م أو نعــرض عليهــم أيَّ التقريــر دوَن أن ُنقــدِّ

اســتخدام اســم مســتعار وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التــي نعمــل 
بموجبهــا ونســعى إلــى تطويرهــا باســتمرار مــن خــال خبرتنــا لتراعــي أفضــل معاييــر الرعايــة والموثوقيــة.

لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر  إضافــًة إلــى ذلــك فقــد حلَّ
اإلنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل 
 مــن جميــع مقاطــع الفيديــو والصــور المذكــورة فــي هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات 

ٍ
االجتماعــي، ونحتفــظ بنســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت   صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
إلكترونيــة ســرية، ونســخ

كافــة، ذلــك فــي ظــلِّ الحظــر والماحقــة المفروضيــن علينــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات 
المســلحة األخــرى.  

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
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ثانيًا: أحد عشر عامًا من االنتهاكات المستمرة بحق المواطن الصحفي 
وحرية الرأي والتعبير:  

نــت مختلــف أطــراف النــزاع فــي ممارســات تنتهــك حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر،  منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي تفنَّ
 خــارج نطــاق القانــون، اعتقــال/ إخفــاء قســري، 

ٍ
وقــد وثقنــا أنماطــًا متعــددة مــن االنتهــاكات الجســيمة، مــن قتــل

تعذيــب، االعتــداء علــى المنشــآت، ســن قوانيــن مــن شــأنها تقييــد حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر.

لنا منــذ تقريرنــا الســنوي الســابق فــي أيــار/ 2021 حتــى أيــار/ 2022 انتهــاكات فظيعــة، ولــم نلحــظ اختافــًا  وقــد ســجَّ
ملموســًا فــي ممارســات أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي قطــاع اإلعــام العــاَم 

المنصــرم مقارنــة مــع األعــوام التــي ســبقته، وبالتالــي مــا زالــت حريــة الصحافــة فــي مســتوياتها الدنيــا.
 

ألف: قوات النظام السوري:
يتحمــل النظــام الســوري المســيطر علــى الدولــة الســورية المســؤولية األكبــر فيمــا وصلــت إليــه ســوريا مــن أســوأ 
التصنيفــات علــى مســتوى العالــم، فيمــا يخــص حريــة الصحافــة والعمــل اإلعامي، وتشــويه صورة ســوريا والشــعب 
ــن فــي قطــاع  ــن والعاملي ــي ارتكبهــا النظــام الســوري بحــق الصحفيي الســوري، وقــد تنوعــت أنمــاط االنتهــاكات الت
 عــام وســائل اإلعــام المســتقلة، ويتحكــم بشــكل مطلــق باإلعــام 

ٍ
اإلعــام، فمــا زال النظــام الســوري يحظــر بوجــه

الحكومــي، ويقيــد حريــة الــرأي والتعبيــر أمــام اإلعامييــن والمواطنيــن مســتندًا إلــى قوانيــن )مراســيم، أو عــن طريــق 
 

ٍ
ــد بشــكل مجلــس الشــعب باعتبــاره خاضعــًا لــه بالمطلــق( ُتعــارض صراحــًة القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وُتقيِّ

ُمخيــف حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر.
نــت المــادة 12 مــن قانــون اإلعــام خمســة بنــود لمــا يحظــر نشــره مــن بينهــا “أي محتــوى  فعلــى ســبيل المثــال، تضمَّ
مــن شــأنه المســاس بالوحــدة الوطنيــة واألمــن الوطنــي أو اإلســاءة إلــى الديانــات الســماوية والمعتقــدات 
الدينيــة أو إثــارة النعــرات الطائفيــة أو المذهبيــة”، كمــا يحظــر البنــد الخامــس “كل مــا يمــس برمــوز الدولــة”، وهــذه 

جميعهــا مصطلحــات ال محــدودة، ويمكــن حظــر كل شــيء تقريبــًا اســتنادًا إليهــا.
ــذي يتألــف بحســب المــادة 20  ــون” الحــق فــي تنظيــم قطــاع اإلعــام للمجلــس الوطنــي لإلعــام ال كمــا منــح “القان
مــن “تســعة أعضــاء مــن بينهــم رئيــس المجلــس ونائبــه مــن حملــة الجنســية العربيــة الســورية، يتــم تســميتهم 
ــد لمــرة تاليــة واحــدة”،  ــة مدتهــا ثــاث ســنوات قابلــة للتجدي بمرســوم يصــدر مــن رئيــس النظــام الســوري لوالي
وبهــذا يكــرس النظــام الســوري الهيمنــة الفرديــة علــى كافــة مؤسســات الدولــة ويلغــي اســتقالية وحياديــة اإلعــام 

التــي مــن المفتــرض أن يتمتــع بهــا.

 النظــام الســوري بــكلِّ ذلــك، بــل أصــدر بشــار األســد مرســومًا بهــدف التضييــق علــى المواطنيــن وماحقــة 
ِ

لــم يكتــف
النشــاط عبــر اإلنترنــت، فــي 7/ أيــار/ 2012 صــدر المرســوم الّتشــريعي رقــم 17 المتعلــق بتطبيق أحكام قانــون التواصل 
ــة المقــررة فــي  ــى للعقوب ــه يضاعــف الحــد األدن ــة، وبحســب المــادة 28 من االجتماعــي ومكافحــة الجريمــة اإللكتروني
ــت هــذه  القوانيــن الجزائيــة النافــذة فــي حالــة اســتخدام الشــبكة أو جهــاز حاســوبي أو منظومــة معلوماتيــة، كمــا نصَّ
المــادة فــي الفقــرة )ت( علــى عــدة أشــكال للجرائــم التــي يعاقــب عليهــا القانــون مــن بينهــا “الترويــج لإلرهــاب بوســيلة 
المعلوماتيــة”، ومــن المعــروف أنَّ النظــام الســوري يطلــق علــى كل المعارضيــن لــه وكل مــن يقــوم بنشــر معلومــات 

تفضــح ممارســاته وانتهاكاتــه مصطلــح “إرهابــي”.
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أمــا أحــدث قوانيــن التضييــق علــى حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر فقــد صــدر فــي الـــ 18 مــن نيســان المنصــرم 2022، 
حيــث أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد القانــون رقــم 20 لعــام 2022، القاضــي بإعــادة تنظيــم القواعــد 

القانونيــة الجزائيــة للجريمــة المعلوماتيــة التــي تضمنهــا المرســوم التشــريعي رقــم 17 للعــام 2012.

نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن مــا نــصَّ عليــه القانــون، هــو تكريــس لسياســة النظــام الســوري 
فــي تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر، وتوســيع لنطــاق التهــم الفضفاضــة التــي اختلقهــا النظــام الســوري ويتــذرع بهــا منــذ 
آذار 2011 لشــرعنة عمليــات االعتقــال الواســعة التــي مارســها وإطــاق يــد عناصــر أجهزتــه األمنيــة، وناحــظ أن النظــام 
د الطريق لتجريم ما ورَد في القانون 20 عبر اســتباقه بالقانون 15 لعام 2022 الصادر نهاية آذار، والذي  الســوري قد مهَّ
ــن تعديــًا لقانــون العقوبــات العــام، وقــد تحدثنــا فــي تقريرنا الصادر في 28 نيســان المنصــرم 2022 أن التعديات  تضمَّ
ــع فيهــا فــي الجرائــم  الخاصــة بقانــون العقوبــات العــام التــي أصدرهــا النظــام الســوري وفــق القانــون 15/2022 قــد توسَّ
المســتحدثة والمبهمــة أكثــر مــن قبــل، لتشــمل طيفــًا أوســع مــن المدنييــن لماحقتهم عند ممارســتهم أدنى أشــكال 
التعبيــر عــن الــرأي أو النقــد الموجــه للســلطة، ونعتقــد أن هــذه التعديــات أصــدرت لمواجهــة حالــة االحتقــان الشــعبي 
الســائدة فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرته حتــى مــن قبــل المواليــن لــه بســبب التدهــور االقتصــادي والمعيشــي 
الــذي يعانيــه المدنيــون، وبالتالــي يتــم اعتقــال كل مــن ينتقــد أي أمــر تقريبــًا؛ ممــا يســاهم بشــكل أكبــر فــي تعزيــز قبضــة 
الســلطة الحديديــة، ويشــرعن عمليــات االعتقــال. وفيمــا يلــي تحليــل موجــز للقانــون رقــم 20 لعــام 2022 المتعلــق 

بالجرائــم اإللكترونية: 

يحتــوي القانــون علــى عــدة مــواد غامضــة التعريــف، ونــرى أنــه ينتهــك الحــق فــي حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر 
ويهــدد الحقــوق الرقميــة والخصوصيــة علــى اإلنترنــت، ويتألــف مــن 50 مــادة تتضمــن تشــديدًا للعقوبــات المتعلقــة 
ــذي تجــده الســلطات معارضــًا، وكذلــك الحكــم بالســجن والغرامــة معــًا علــى مــن  ــر اإلنترنــت ال بنشــر المحتــوى عب
ينشــر محتــوى رقميــًا علــى الشــبكة اإللكترونيــة بقصــد “قلــب أو تغييــر نظــام الحكــم فــي الدولــة”، أو “النيــل مــن هيبــة 

الدولــة والمســاس بالوحــدة الوطنيــة”، ويتضمــن قســمان رئيســان:

األول: تنظيــم التواصــل علــى الشــبكة والتزامــات مقــدم خدمــات النفــاذ إليهــا وخدمــات االســتضافة، ومقــدم خدمــات 
التطبيقــات. وتلــزم المــادة )3( )أ( الفقــرة )1( مقدمــي خدمــات النفــاذ إلــى اإلنترنــت بحفــظ بيانــات الحركــة لجميــع 
المشــتركين لمــدة زمنيــة تحددهــا الســلطات المختصــة؛ ممــا يعنــي انتهــاك صــارخ لخصوصيــة المواطنيــن الرقميــة، 

وســهولة حصــول األجهــزة األمنيــة علــى كل المعلومــات التــي تخــص ناشــطي اإلنترنــت الســلميين.

الثاني: األفعال التي تعتبر جرائم، وتتكون من قسمين رئيسين أيضًا:
  أ  -    الجرائــم المعلوماتيــة ذات الطابــع الفنــي أو التقنــي، كاالختــراق، أو تصميــم البرمجيــات الخبيثــة، أو اعتــراض 

المعلومــات، وجرائــم البطاقــة الذكيــة.

ب  -     الجرائــم العاديــة المرتكبــة مــن المواطنيــن فــي أثنــاء اســتخدامهم للشــبكة: قضــى بتجريــم انتهــاك الخصوصيــة 
وأفعــال كالــذم والقــدح والتحقيــر واالحتيــال وإســاءة االئتمــان المعلوماتــي والمســاس بالحشــمة أو الحيــاء وترويــج 
المخــدرات علــى الشــبكة واإلســاءة إلــى األديــان والمقدســات والشــعائر الدينيــة، وتشــدد فــي عقابهــا أكثــر مــن 
العقوبــة المفروضــة فــي قانــون العقوبــات العــام، كمــا عاقــب مشــاركة المــواد المنشــورة بنفــس عقوبــة الفاعــل.



التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين 7
الصحافــة لحريــة  العالمــي  اليــوم  فــي  ســوريا  فــي 

وتاليــًا نســلط الضــوء علــى الجرائــم التــي أوردهــا القانــون، ومــن شــأنها التضيــق علــى حريــات الــرأي والتعبيــر 
واالنتقــاد: 

واحد: الجرائم الواقعة على الدستور: 

يعاقــب بالســجن مــن 7 إلــى 15 ســنة، مــع غرامــة تصــل إلــى 15 مليــون ليــرة ســورية، كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــًا 
ع علــى واحــدة أو أكثــر مــن التالــي:  إلكترونيــًا أو صفحــة إلكترونيــة أو نشــر مــادة علــى اإلنترنــت تنــادي أو تشــجِّ

تغيير الدستور بطرق غير مشروعة - 
سلخ جزء من األرض السورية عن سيادة الدولة- 
إثــارة عصيــان مســلح ضــد الســلطات القائمــة بموجــب الدســتور أو منعهــا مــن ممارســة وظائفهــا المســتمدة - 

مــن الدســتور
قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.- 

 
ٍ
نــرى فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّــه عبــر إدراج نــصٍّ كهــذا يمكــن للســلطة الحاكمــة أن تعاقــب أي فــرد
ــر ســابق  ــا فــي تقري لن ــه اآلن فــي ســوريا، وهــو دســتور 2012، وقــد فصَّ ــر الدســتور المعمــول ب بذريعــة الدعــوة لتغيي
فــي عــّدة نقــاط تجعــل منــه دســتورًا يخالــف القانــون الدولــي، وكذلــك األمــر مــع أيــة دعــوات للفيدراليــة أو للتظاهــر أو 

لتغييــر النظــام الحاكــم. 

اثنان: النيل من هيبة الدولة:

أمــا )النيــل مــن هيبــة الدولــة( فقــد اعتبرهــا جنايــة تصــل عقوبتهــا للســجن خمــس ســنوات، والغرامــة حتــى 10 مليــون 
ــأن الجريمــة المنصــوص  ــات العــام، ب ــون العقوب ــرة ســورية، وهــي تختلــف عــن نظيرتهــا فــي المــادة 287 مــن قان لي
ــة  ــة الدول ــال مــن هيب ــة مــن خــارج ســوريا تن ــاء كاذب ــع أنب ــذي يذي ــون العــام تطــال فقــط الســوري ال عليهــا فــي القان
وتعتبــر جنحــة خفيفــة عقوبتهــا الحبــس ســتة أشــهر علــى األقــل، بينمــا هــذه الجريمــة فــي القانــون الجديــد فتطــال 

الســوري داخــل الوطــن وغيــر الســوري أيضــًا.
وفــي هــذا توســيع لنطــاق هــذه الجريمــة لتشــمل الســوريين فــي داخــل البــاد وغيــر الســوريين أيضــًا، ممــا يجعلنــا 
ــى نصــوص يشــرعنها النظــام الســوري  ــد مــن القمــع المســتند إل ــى ترســيخ مزي نعتقــد أن هــذا التوســع يهــدف إل
بالطريقــة التــي تخــدم مصالحــه، وذلــك كــون هــذا النــص لــم ينــص علــى المعيــار المذكــور فــي القانــون العــام وهــو أن 
يكــون الفاعــل )علــى بينــة مــن األمــر( أي يعلــم أنــه ينشــر خبــرًا كاذبــًا، وبذلــك اســتثنى مــن العقــاب النشــر عــن طريــق 
الخطــأ، وهــو األمــر الــذي لــم يلحظــه فــي النــص المســتحدث بالقانــون الجديــد، ممــا قــد يطــال بعقوبتــه الشــديدة 
أشــخاص نشــروا عــن حســن نيــة خبــرًا غيــر صحيــح بطريــق الخطــأ، وبالتالــي يكــون هــذا النــص مدعــاة لقمــع حريــة 

الصحافــة والــرأي واالعتــداء علــى كل مــن ينشــر خبــر ال يــروق للســلطة الحاكمــة. 

ثالثة: النيل من مكانة الدولة المالية:
وهــذه تهمــة فضفاضــة، تصلــح إللباســها ألي ناشــط أو صحفــي أو إعامــي ينتقــد النظــام الســوري، حيــث نــصَّ علــى 
ــة بالســجن حتــى خمــس عشــرة ســنة والغرامــة حتــى عشــرة ماييــن ليــرة ســورية علــى كل مــن أنشــأ أو أدار  عقوب
موقعــًا إلكترونيــًا أو صفحــة إلكترونيــة أو نشــر مــادة علــى الشــبكة بقصــد إحــداث التدنــي أو عــدم االســتقرار أو زعزعــة 

الثقــة فــي العملــة أو أســعار صرفهــا المحــددة فــي النشــرات الرســمية.
وبذلــك يمكــن للســلطة علــى ســبيل المثــال، أن تعاقــب مــن ينشــر قيمــة الليــرة الســورية الحقيقــة فــي ســوق الــدول 
المجــاورة الــذي يختلــف كثيــرًا عــن الســعر الرســمي لليــرة المعتمــد مــن البنــك المركــزي، وهــذا قمــع للــرأي والصحافــة 

بــا حــدود.
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باء: هيئة تحرير الشام:
قــت هيئــة تحريــر الشــام علــى عمــل المواطنيــن الصحفييــن فــي مناطــق ســيطرتها، وقتلت واعتقلت من شــعرت  ضيَّ
لنا اعتقــال قواتهــا العشــرات مــن المواطنيــن الصحفييــن  ل تهديــدًا لفكرهــا ونهجهــا المتطــرف، وقــد ســجَّ أنــه يشــكِّ
علــى خلفيــات نشــرهم منشــورات تعــارض سياســتها أو علــى خلفيــة مزاولــة نشــاطهم دون الحصــول علــى إذن؛ كمــا 
ســجلنا إصابــة عشــرات منهــم برصــاص قواتهــا بينمــا كانــوا يعملــون علــى تغطيــة إعاميــة الحتجاجــات مناهضــة 

لهــا؛ مــا تســبَّب فــي اعتــزال أو نــزوح عــدد كبيــر منهــم.

كمــا مارســت مزيــدًا مــن الرقابــة والتشــديد عبــر إجبارهــم علــى الحصــول علــى بطاقــة صحفيــة لمزاولــة عملهــم، 
حيــث يتطلــب الحصــول عليهــا تقديــم طلــب إلــى مكتــب العاقــات اإلعاميــة فــي حكومــة اإلنقــاذ مرفقــًا بمعلومــات 
مــه وعــن عملــه، ولــدى اســتام هــذه البطاقــة )بعــد مــدة قــد تصــل إلــى شــهرين(، يتعهــد بااللتــزام  تفصيليــة عــن ُمقدِّ
بعــدد مــن الشــروط، منهــا االمتنــاع عــن التصويــر باســتخدام الطائــرات المســيرة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

الهيئــة دون تصريــح، وتوضيــح عــن طبيعــة المــادة التــي يعمــل عليهــا والجهــة التــي ســيتم تقديمهــا إليهــا.

المصــادف  الصحافــة  لحريــة  العالمــي  اليــوم  مــع  تزامنــًا 
العــام المنصــرم 2021، رصدنــا عمليــات اســتدعاء لصحفييــن 
اإلعــام  مديريــة  قبــل  مــن  اإلعــام  قطــاع  فــي  وعامليــن 
التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ، وذلــك علــى خلفيــة منشــورات علــى 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  فــي  الشــخصية  حســاباتهم 
“فيســبوك” بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة، وقــد 
ســجلنا اســتدعاء مديريــة اإلعــام عمــر حــاج قــدور، مراســل 
وكالــة الصحافــة الفرنســية يــوم الثاثــاء 4/ أيــار/ 2021، بســبب 
ــة عــن تعرضــه النتهــاك  نشــره صــورة لــه ترافقــت بمــادة نصيَّ
 مــن قبــل عناصــر هيئــة تحريــر الشــام، وتعــرض 

ٍ
قبــل نحــو عــام

لعقوبــة أوليــة، هــي ثقــب بطاقتــه الصحفيــة الصــادرة عــن 
المديريــة، كمــا تــمَّ تحذيــره مــن أنَّ تكــرار نشــره لهــذه الصــورة 
الحقــًا ســيعرضه لعقوبــات أقســى، قــد تصــل حــدَّ منعــه مــن 
ــَب منــه التعهــد بعــدم 

ِ
 نهائــي، وُطل

ٍ
العمــل اإلعامــي بشــكل

تكــرار نشــره الصــورة.

ــل فــي رفــع دعــاوى قضائيــة  كمــا خضــع النشــطاء اإلعاميــون فــي مناطــق ســيطرة الهيئــة الســتهداف نوعــي، تمثَّ
التابــع لهيئــة تحريــر الشــام، وذلــك بالتنســيق مــع مكتــب الشــؤون الصحفيــة  مــن مكتــب العاقــات اإلعاميــة 
فــي حكومــة اإلنقــاذ، وفــي حــال عــدم امتثــال الناشــط اإلعامــي، تتــم االســتعانة بالقطــاع األمنــي المســؤول عــن 
المنطقــة التــي يقيــم فيهــا إلجبــاره علــى الحضــور. وقــد ســجلنا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عشــرات 
هــت مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام، حيــث تبيــن لنــا أنَّ هنــاك تنســيقًا بيــن مختلــف األجهــزة  حــاالت اســتدعاء/تهديد ُوجِّ
األمنيــة والمؤسســات المدنيــة والقضائيــة التــي أنشــأتها هيئــة تحريــر الشــام )والتــي تنكــر صلتهــا بهــا( لتنفيــذ هــذه 

االســتدعاءات/التهديدات.
 

المنشــور الــذي نشــره عمــر حــاج قــدور علــى حســابه فــي 
موقــع فيســبوك بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة 

- أيــار 2021
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ثائــر العبيــد، ناشــط إعامــي ومراســل لــدى إحــدى الــوكاالت المحليــة، مــن أبنــاء مدينــة الدانــا شــمال محافظــة إدلــب، 
أرغمتــه مديريــة الشــؤون الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بتاريــخ 20/ أيــار/ 2021 علــى 
ــارًا ومــواد صحفيــة مناهضــة للهيئــة علــى حســابه الشــخصي فــي موقــع التواصــل  توقيــع تعهــد بعــدم كتابتــه أخب

االجتماعــي فيســبوك.
تواصلــت الشــبكة الســورية مــع ثائــر5  وأخبرنــا أنــه تلقــى باغــًا عبــر تطبيــق واتســاب مــن مســؤول في مكتــب العاقات 
اإلعاميــة فــي هيئــة تحريــر الشــام ُيلقــب “خطــاب” “طلــب منــي زيارتهــم فــي مقرهــم فــي مدينــة إدلــب، بذريعــة أننــي 
أتعــرض لمضايقــات خــال عملــي اإلعامــي، وهــم يتواصلــون معــي لحــل هــذه المشــكات، فرفضــت الزيــارة، 
وبعــد عــدة طلبــات تلقيتهــا لمراجعتهــم حملــت تهديــدات مبطنــة، أظهــر “خطــاب” الغايــة الحقيقيــة مــن طلــب 
الزيــارة، وهــي مناقشــة انزعــاج هيئــة تحريــر الشــام مــن بعــض التقاريــر واألخبــار الصحفيــة التــي تنــدد بممارســاتها 
وانتهاكاتهــا بحــق المدنييــن والنشــطاء فــي مناطــق إدلــب” أضــاف ثائــر أنــه تلقــى باغــات عديــدة من عدة مســؤولين 
فــي مكتــب العاقــات اإلعاميــة فــي الهيئــة، كان مــن بينهــا بــاغ برفــع المكتــب دعــوى قضائيــة ضــده، فــي محاولــة 
إلجبــاره علــى زيارتهــم قبــل تحويــل الدعــوى إلــى وزارة الداخليــة التابعــة للهيئــة. وقــال: “بعــد أن رفضــُت مجــددًا زيــارة 
المكتــب، اســتدعاني مديــر منطقــة حــارم بريــف إدلــب المعــروف باســم “أبــي إســام الرقــاوي” إلــى مكتبــه عــن 
طريــق أخــي؛ مهــددًا بالمداهمــة واالعتقــال فــي حــال رفضــي زيارتــه، فلــم يتبــَق لــي مــن خيــار آخــر ســوى الرضــوخ 
لمطالبهــم، وتوجهــت فــي اليــوم التالــي إلــى مكتــب أبــي إســام فــي حــارم، الــذي أخبرنــي عــن اســتيائهم مــن رفضــي 
الذهــاب إلــى مقرهــم فــي مدينــة إدلــب ومقابلــة المدعــو “خطــاب”، وطلــب إلــيَّ التوقــف عــن الكتابــة ضدهــم. وفــي 
11/ أيــار توجهــُت إلــى مقــر مديريــة الشــؤون الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ برفقــة “أبــي إســام الرقــاوي” لمقابلــة 
“خطــاب”، إال أنَّ “خطــاب” لــم يحضــر الجلســة وأرســل نيابــًة عنــه مديــر الشــؤون الصحفيــة مــع أشــخاص آخريــن، 
ووصفــوا المــواد والتقاريــر الصحفيــة التــي أكتبهــا، بأنهــا مزيفــة وال تحمــل أيــًا مــن معاييــر المصداقيــة، وتهــدف 

لتشــويه ســمعة هيئــة تحريــر الشــام”.
“بعــد يوميــن تــم إباغــي عــن طريــق رقــم مديريــة الشــؤون الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ عــن موعــد جلســة جديــدة 
فــي بنــاء المديريــة بتاريــخ 20/ أيــار/ 2021، فــي تمــام الســاعة 12 ظهــرًا؛ وذلــك للقــاء المدعــو “خطــاب”، وبالفعــل 
توجهــت حســب الموعــد إلــى مكتــب مديريــة الشــؤون الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ، ودار الحديــث ذاتــه بينــي 
وبينهــم عــن المــواد التــي كتبتهــا وكانــت النتيجــة أنــه ســيتم التنــازل عــن الدعــوى مقابــل توقيعــي علــى تعهــد 
بعــدم الكتابــة مجــددًا ضــدَّ الهيئــة واالعتــذار عّمــا بــدر منــي مــن أخطــاء علــى حــدِّ تعبيرهــم”. يقــول ثائــر: قمــت 
بالبصــم والتوقيــع علــى ورقــة تتضمــن اعتــذارًا عــن المــواد التــي كنــت قــد كتبتهــا عــن ممارســات الهيئــة، إضافــة 
إلــى تعهــدي بعــدم تكــرار ذلــك مجــددًا، وخرجــت مــن المديريــة ولــم يكلمنــي أحــد منهــم منــذ ذلــك الحيــن” أضــاف 

ثائــر “كنــت علــى يقيــٍن مــن أنَّ مصيــري ســيكون االعتقــال فــي حــال امتنعــت عــن التوقيــع”.
 

ــر  أمــا علــى صعيــد قمــع المؤسســات اإلعاميــة، فقــد ســجلنا إبــاغ هيئــة العاقــات اإلعاميــة التابعــة لهيئــة تحري
الشــام، مراســلي قنــاة أورينــت، عبــر تطبيــق واتســاب فــي 24/ آب/ 2021، قرارهــا بإيقــاف عمــل القنــاة داخــل المناطــق 
ــز القنــاة واتباعهــا سياســة ُمعاديــة لفصائــل فــي المعارضــة  الخاضعــة لســيطرتها فــي منطقــة إدلــب، نظــرًا “لتحيُّ
المســلحة”. جــاء ذلــك علــى خلفيــة تقاريــر عــدة وبرامــج إعاميــة نشــرتها القنــاة، تنتقــد فيهــا ممـــارسات هيئــة تحريــر 
الشــام وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي شــمال غــرب ســوريا، وتصفهــم بـــ “الميليشــيات”. وقــد أصدرنــا فــي 

25/ آب/ 2021 بيــان إدانــة فــي هــذا الخصــوص.

5  عبر الهاتف في 6/ أيلول/ 2021
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تاء: جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
لــم تكــن مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي نمــاذج جيــدة لحريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر، 
بــل مورســت بحــق المواطــن الصحفــي سياســة التضييــق واالبتــزاز والتخويــف واالعتقــال والتعذيــب، كمــا مارســت 
بعــض الفصائــل فــي مناطــق ســيطرتها التمييــز ضــدَّ اإلعاميــات علــى أســاس الجنــس. ولــم توفــر المعارضــة 
المســلحة/ قــوات الجيــش الوطنــي البيئــة اآلمنــة والمســتقلة لممارســة العمــل اإلعامــي فــي المناطــق التــي تخضــع 
لســيطرتها، وقــد وقعــت العديــد مــن حــوادث االعتــداء علــى إعامييــن ولــم ُتعَقــد تحقيقــات جدّيــة، كمــا لــم ُتكشــف 

نتائجهــا، للــرأي العــام الســوري.

ــر حــوادث تعــرَّض لهــا الصحفيــون والعاملــون فــي قطــاع اإلعــام؛ نتيجــة لانفــات األمنــي،  ــا فــي العــام األخي رصدن
وإنَّ االعتــداء الــذي تعرضــت لــه رســامة الكاريكاتيــر هديــل إســماعيل فــي 16/ تمــوز/ 2021 نمــوذج صــارخ علــى ذلــك، 
وقــد أصدرنــا بيــان إدانــة عــن الحادثــة. علــى القــوى المســيطرة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة/ الجيــش 
الوطنــي أن تتحمــل مســؤولياتها فــي توفيــر األمــن والســامة لســكان المنطقــة وماحقــة المتورطيــن ومحاســبتهم، 

وفتــح تحقيقــات فــي حــوادث االعتــداء المماثلــة، وكشــف مابســاتها للــرأي العــام علــى وجــه الســرعة.
 

ثاء: قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية:
ــدت فــي  ــه يعــارض سياســتها، وقــد قي ــى أي توجُّ  خــاص عل

ٍ
ــة الصحافــة، وبشــكل ــى حري قــت بشــكل واســع عل ضيَّ

بعــض األحيــان مــن حركــة اإلعامييــن، وتعــرض بعضهــم للماحقــة واالعتقــال والتضييــق؛ ممــا دفعهــم للفــرار مــن 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وتفــرض قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى جميــع اإلعامييــن الحصــول علــى رخصــة 
مزاولــة نشــاط إعامــي، وقــد يتعــرض اإلعامــي ُمقــدم الطلــب لاســتجواب واالعتقــال، كمــا أخبرنــا بعــض اإلعامييــن 
ــد فــي الحصــول علــى الرخصــة، ويبــدو أنَّ ذلــك بحســب الجهــة التــي تقــدم الطلــب ومــدى توافقهــا مــع  عــن تأخيــر متعمَّ

سياســة قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

وفيمــا يلــي حصيلــة ألبــرز االنتهــاكات بحــق العامليــن فــي مجــال اإلعــام بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى أيــار/ 2022، وحصيلــة تلــك االنتهــاكات منــذ تقريرنــا الســنوي الســابق فــي 

أيــار/ 2021 حتــى أيــار/ 2022:

أواًل: منذ آذار 2011:
ألف: القتل خارج إطار القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 711 مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام، بينهــم 7 طفــًا، 
و6 ســيدة )أنثــى بالغــة(، كمــا أَن مــن بينهــم 9 مــن الصحفييــن األجانــب، و52 قتلــوا بســبب التَّعذيــب، إضافــة إلــى 
إصابــة مــا ال يقــل عــن 1563 بجــراح متفاوتــة، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 

حتــى أيــار/ 2022، يتوزعــون بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي:
1 - أطراف رئيسية:

- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(6 : 552 
بينهــم 5 طفــًا، و1 ســيدة، و5 صحفييــن أجانــب، و47 بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز.

- القوات الروسية: 24

6  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة 

محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة 
ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة 
متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيكليــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن 
األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام 

الــذي يحكــم ســوريا.



التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين 11
الصحافــة لحريــة  العالمــي  اليــوم  فــي  ســوريا  فــي 

- تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 64 بينهــم 1 طفــًا، و2 ســيدة و3 صحفيــًا أجنبيــًا، 
و3 بســبب التعذيــب. 

- هيئة تحرير الشام7 : 8 بينهم 2 بسبب التعذيب.
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني8: 25، بينهم 1 طفًا، و3 سيدة.

- قوات سوريا الديمقراطية: 4
- قوات التَّحالف الدولي: 1

2 - جهــات أخــرى: 33، بينهــم 1 صحفــي أجنبــي قتــل علــى يــد قــوات حلــف عمليــة نبــع الســام )القــوات التركيــة وقــوات 
الجيــش الوطنــي الســوري(

7  المصنفة إرهابيًا بحسب األمم المتحدة.

8  مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى اآلن في جميع المناطق التي سيطرت عليها.



التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين 12
الصحافــة لحريــة  العالمــي  اليــوم  فــي  ســوريا  فــي 

ــد أطــراف  ــا مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام بحســب الســنوات، وعلــى ي ــة الضحاي توزعــت حصيل
ــي: ــزاع والقــوى المســيطرة وفقــًا للســنوات علــى النحــو التال الن



التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين 13
الصحافــة لحريــة  العالمــي  اليــوم  فــي  ســوريا  فــي 

توزعت حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال اإلعام على المحافظات:

تظهــر اإلحصائيــات أعــاه أنَّ النظــام الســوري وحليفــه الروســي مســؤوالن عــن قرابــة 82 % مــن حصيلــة الضحايــا 
مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام، كمــا يتحمــل النظــام الســوري مســؤولية مــا تقــارب نســبته 91 % مــن 

حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز الرســمية وغيــر الرســمية التابعــة لــه.

كمــا يتبيــن أّن عــام 2013 هــو العــام األكثــر دمويــة بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام )قتــل فيــه قرابــة 
25 % مــن حصيلــة الضحايــا مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام( تــاه عــام 2012 )بنســبة 18 %( ثــم عــام 

2014 )بنســبة 16 %(

حصــدت محافظــة حلــب الحصيلــة األكبــر مــن حصيلــة الضحايــا مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام بنســبة 
تقــارب 22 % تلتهــا محافظــة درعــا بـــ 17 % ثــم ريــف دمشــق بـــ 16 %.



التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين 14
الصحافــة لحريــة  العالمــي  اليــوم  فــي  ســوريا  فــي 

باء: االعتقال التعسفي أو اإلخفاء القسري:
ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1250 حالــة اعتقــال وخطــف بحــق صحفييــن وعامليــن 
فــي مجــال اإلعــام علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى أيــار/ 2022، ال يــزال مــا 
ال يقــل عــن 443 منهــم، بينهــم 6 ســيدة و17 صحفيــًا أجنبيــًا قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لهــا، ويتوزعــون حســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:
- قوات النظام السوري: 368 بينهم 5 سيدة، و4 صحفيًا أجنبيًا.

- تنظيم داعش: 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفيًا أجنبيًا.
- هيئة تحرير الشام: 8

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 12 بينهم 5 صحفيًا أجنبيًا.
- قوات سوريا الديمقراطية: 7

 
ُتبــدي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تخوفــًا جديــًا علــى مصيــر الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام الذيــن 
يعتقلهــم النظــام الســوري ،كــون المعتقلــون الســوريون ومــن ضمنهــم المواطنــون الصحفيــون محتجــزون ضمــن 
ظــروف اعتقــال غايــة فــي الســوء والــا إنســانية، وتــزداد األوضــاع ســوءًا فــي الزنازيــن والمنفــردات التــي تقــع فــي 
الطوابــق الســفلية التــي ينعــدم فيهــا حتــى الضــوء، ويمنــع المعتقلــون طــوال مــدة اعتقالهــم فــي األفــرع األمنيــة مــن 
الخــروج إلــى ســاحة التهويــة للتعــرض للشــمس، وال يتمكنــون مــن االســتحمام إال نــادرًا طــوال مــدة اعتقالهــم التــي 

كثيــرًا مــا تــدوم ســنوات عديــدة، وهــذا مــا يجعــل مــن هــذه المراكــز بيئــة مناســبة النتشــار الوبــاء فــي حــال ظهــوره.



التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين 15
الصحافــة لحريــة  العالمــي  اليــوم  فــي  ســوريا  فــي 

توزعــت حصيلــة الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري 
علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحســب المحافظــات:

 

ُتظهــر اإلحصائيــات الــواردة أعــاه أن النظــام الســوري مســؤول عــن قرابــة 83 % مــن حــاالت الصحفييــن والعامليــن 
فــي مجــال اإلعــام الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االختفــاء القســري.

ووفــق مــا قمنــا بتوثيقــه فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن الحصيلــة األكبــر مــن الصحفييــن والعامليــن 
فــي مجــال اإلعــام الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االختفــاء قــد تــم اعتقالهــم فــي محافظــة حلــب )قرابــة 14 % مــن 

الحصيلــة االجماليــة( تليهــا محافظــة ديــر الــزور )قرابــة 12 %( ثــم دمشــق )قرابــة 10 %(.

ثانيًا: منذ أيار 2021 حتى أيار 2022:
ألف: القتل خارج إطار القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 1 مواطنــًا صحفيــًا منــذ أيــار/ 2021 حتــى أيــار/ 2022، علــى يــد القــوات 
الروسية.

باء: االعتقال التعسفي أو اإلخفاء القسري:
ســجلنا مــا ال يقــل عــن 39 حالــة اعتقــال وخطــف بحــق صحفييــن وعامليــن فــي مجــال اإلعــام علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ أيــار/ 2021 حتــى أيــار/ 2022، يتوزعــون بحســب الجهــات الفاعلــة علــى النحــو التالــي:

- قوات النظام السوري: 13 بينهم 3 سيدة.
- هيئة تحرير الشام: 11 

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 3
- قوات سوريا الديمقراطية: 12



التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين 16
الصحافــة لحريــة  العالمــي  اليــوم  فــي  ســوريا  فــي 

حــاالت بــارزة توثــق ارتــكاب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة انتهــاكات بحــق مواطنيــن صحفييــن وإعامييــن 
بيــن أيــار/ 2021 حتــى أيــار/ 2022:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

القوات الروسية:
المدنــي  الدفــاع  لــدى مركــز  إعامــي  العاصــي،  همــام محمــد 
جــراء   2021 تمــوز/   /17 الســبت  يــوم  قضــى  بزابــور-،  -مركــز 
إصابتــه بشــظايا فــي الصــدر، إثــَر ســقوط قذيفــة “مــزودة بدارة 
توجيــه ليزريــة كراســنوبول” مصدرهــا مدفعيــة تابعــة لقــوات 
نعتقــد أنهــا روســية بالقــرب منــه، وذلــك فــي أثنــاء تغطيتــه 
األطــراف  علــى  ذاتهــا  للقــوات  ســابق  لقصــف  اإلعاميــة 
الجنوبيــة الشــرقية مــن قريــة ســرجة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي. 
همــام مــن أبنــاء قريــة بزابــور فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، يبلــغ مــن 
العمــر 30 عــام، طالــب جامعــي/ ســنة أولــى، فــي كليــة العلــوم/ 

قســم الفيزيــاء فــي جامعــة تشــرين، متــزوج ولديــه 3 أطفــال. 
نعــت منظمــة الدفــاع المدنــي همــام عبــر حســابها الرســمي 

علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع حســان العاصــي9 مديــر مركــز الدفــاع المدنــي فــي قريــة بزابــور، 
إدلــب  ريــف  الشــرقية مــن قريــة ســرجة فــي  الجنوبيــة  تمــوز تعرضــت األطــراف   /17 الســبت  “يــوم  وأفادنــا: 
الجنوبــي لقصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات نعتقــد أنهــا روســية متمركــزة فــي قريــة خــان الســبل الخاضعــة 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري، مــا تســبب بمقتــل عــدد مــن المدنييــن، وأثنــاء التغطيــة اإلعالميــة لـــهمام 
لمــكان القصــف، كــررت ذات القــوات قصفهــا المدفعــي بواســطة قذيفــة مدفعيــة مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة 
كراســنوبول مــع تحليــق طيــران ســتطالع نعتقــد أنــه روســي، ســقطت القذيفــة بالقــرب مــن همــام، مــا تســبب 
فــي إصابتــه بشــظايا فــي صــدره، وعلــى الفــور تــم إســعافه إلــى مشــفى الشــامي فــي مدينــة أريحــا، ومــن ثــم إلــى 
مشــفى المحافظــة فــي مدينــة إدلــب إلجــراء عمــل جراحــي، لكنــه توفــي خــالل العمليــة الجراحيــة، والجديــر بالذكــر 
أن القصــف المــزدوج تســبب فــي مجــزرة راح ضحيتهــا 5 مدنييــن، بينهــم 3 أطفــال و1 ســيدة وإصابــة 5 آخريــن 

منهــم 2 مــن عناصــر الدفــاع المدنــي.”

همــام محمــد العاصــي توفــي متأثــرًا بإصابتــه؛ جــراء هجــوم 
أرضــي روســي اســتهدف جنــوب قريــة ســرجة بريــف إدلــب فــي 

17/ تمــوز/ 2021 

9 تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب بتاريخ 25/ تموز/ 2021
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باء: االعتقال التعسفي/ اإلخفاء القسري:
1: قوات النظام السوري:

الخميــس 24/ حزيــران/ 2021، اعتقــل بســام ســفر مــن قبــل 
عناصــر تابعــة لقــوات النظــام لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط 
بمدينــة  الدويلعــة  حــي  مدخــل  عنــد  لهــا  التابعــة  التفتيــش 
دمشــق، أثنــاء توجهــه إلــى منزلــه فــي مدينــة دمشــق، ثــم أفرجت 

عنــه يــوم الســبت 31/ تمــوز/ 2021.
بســام ســفر صحفــي وكاتــب، خريــج المعهــد العالــي للفنــون 
المســرحية “قســم الدراســات المســرحية”، ويعمــل صحفيــًا 
أبنــاء مدينــة ســلمية شــرق محافظــة  مــن   ،1992 عــام  منــذ 
حمــاة، ويقيــم فــي مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 1962، وهــو 
عضــو المكتــب التنفيــذي فــي هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى 
التغييــر الديمقراطــي، ومحــّرر القســم الثقافــي فــي وكالــة نــورث 
بــرس اإلخباريــة. وقــد أصدرنــا فــي تمــوز 2021 بيــان إدانــة عــن 

الحادثــة.

2: هيئة تحرير الشام:
لــدى قنــاة  الدبــل، ناشــط إعامــي، ومصــور  محمــد نعســان 
الغربــي،  إدلــب  بريــف  بلــدة دركــوش  أبنــاء  نيــوز، مــن  أورينــت 
اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم الجمعــة 7/ أيــار/ 2021 
مــع شــقيقه عمــر، مــن أمــام مشــفى الرحمــة في بلــدة دركوش، 
علــى خلفيــة مشــادة كاميــة بينهمــا وبيــن عناصــر الهيئــة أمــام 

المشــفى، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهمــا فــي اليــوم التالــي.

ــودة شــمال غــرب محافظــة حمــاة،  ــدة كفــر نب ــاء بل ــان، مــن أبن الشــقيقان بشــار ومحمــد الشــيخ، ناشــطان إعامي
ويقيمــان فــي مخيــم األناضــول للنازحيــن قــرب قريــة كفــر لوســين شــمال محافظــة إدلــب، احتجزتهمــا عناصــر تابعــة 
لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الســبت 4/ أيلــول/ 2021، إثــر مداهمــة مــكان إقامتهمــا فــي المخيــم؛ بتهمــة التعامــل مــع 
قــوات التحالــف الدولــي، ثــم ســجلنا اإلفــراج عــن محمــد الشــيخ فــي الـــ 6 مــن الشــهر ذاتــه، فيمــا تــمَّ اإلفــراج عــن 

بسام سفر

محمد نعسان الدبل
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ــوم األربعــاء 6/ نيســان/ 2022. شــقيقه بشــار ي
 محمــد عبــد الكريــم الســماعيل، ناشــط فــي المجتمــع المدنــي 
واإلعــام، ويعمــل فــي منظمــة نقطــة بدايــة الحقوقيــة، مــن 
مواليــد عــام 1984، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف محافظــة 
إدلــب الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام 
يــوم الخميــس 20/ كانــون الثانــي/ 2022 مــن مدينــة إدلــب، ثــم 

أفرجــت عنــه األربعــاء 23/ آذار/ 2022. 
نشــير إلــى أن هيئــة تحريــر الشــام كانــت قــد اعتقلــت محمــد 
ســابقًا فــي 17/ كانــون الثانــي/ 2022 لــدى مــروره علــى إحــدى 
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي قريــة صلــوة شــمال محافظة 
شــمال  عفريــن  منطقــة  إلــى  طريقــه  فــي  كان  بينمــا  إدلــب، 
التالــي،  اليــوم  فــي  عنــه  اإلفــراج  ثــم ســجلنا  حلــب،  محافظــة 

لُتعــاود عناصــر الهيئــة اعتقالــه مــرًة أخــرى بعــد يوميــن. 

محمــد اإلســماعيل، ناشــط إعامــي وطالــب جامعــي فــي كليــة 
العلــوم الصحيــة فــي الجامعــة الدوليــة للعلــوم والنهضــة فــي 
ــة ســفوهن  ــاء قري ــة إعــزاز بريــف حلــب الشــمالي، مــن أبن مدين
الشــام  تحريــر  هيئــة  عناصــر  اعتقلتــه  الجنوبــي،  إدلــب  بريــف 
الخميــس 10/ شــباط/ 2022 بعــد أن اعتــدت عليــه بالضــرب 
ــة أطمــة بريــف  فــي مخيــم ســفوهن للنازحيــن الواقــع فــي قري
إدلــب الشــمالي، لمشــاركته فــي احتجاجــات شــعبية مناهضــة 
للهيئــة علــى خلفيــة إطــاق عناصــر تابعــة لهــا الرصــاص فــي 
المخيــم؛ وإصابــة ســيدة فــي رأســها10 . ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه 

بعــد عــدة ســاعات.
  

محمد الشيخبشار الشيخ

محمد عبد الكريم السماعيل

محمد اإلسماعيل

10   الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، إصابة سيدة نازحة برصاص هيئة تحرير الشام شمال محافظة إدلب في 10 -02 -2022  
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3: قوات سوريا الديمقراطية:
الخميــس 3/ حزيــران/ 2021 اختطفــت عناصــر ُمســلحة تابعــة 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حســام القــس فــي 3/ حزيــران/ 
الســوق  منطقــة  فــي  بالضــرب  عليــه  االعتــداء  بعــد   ،2021
وســط مدينــة المالكيــة، علــى خلفيــة انتقــاده عمليــات التجنيــد 
ــه فــي  ــى صفحت ــة عل ــدى قــوات ســوريا الديمقراطي ــاري ل اإلجب
منصــة التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، ثــم ســجلنا اإلفــراج 

ــي. ــوم التال ــه فــي الي عن
حســام القــس، عضــو فــي المكتــب اإلعامــي فــي المنظمــة 
اآلثوريــة الديمقراطيــة التابعــة لجبهــة الســام والحريــة، مــن 

أبنــاء مدينــة المالكيــة بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي.

ثامــر محمــد الشــحادة، ناشــط إعامــي، يعمــل مصــورًا لــدى 
مجلــس بلديــة الشــعب التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
فــي بلــدة الشــعفة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، مــن أبنــاء بلــدة 
ســوريا  لقــوات  تابعــة  ُمســلحة  عناصــر  اعتقلتــه  الشــعفة. 
الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 13/ آب/ 2021 مــع شــقيقه جــراح 
الشــحادة إثــر مداهمــة منزلهمــا في بلدة الشــعفة، واقتادتهما 
إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي البلــدة، أفــرج عــن جــراح 
بعــد ســاعات مــن اعتقالــه، فيمــا ســجلنا اإلفــراج عــن ثامــر فــي 

.2021 22/ آب/ 

ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات: 

انتهكــت كافــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة العديــد مــن قواعــد وقوانيــن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 	 
 خــاص حريــة الــرأي والتعبيــر، مثــل المــادة 19  مــن اإلعــان العالمــي 

ٍ
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وبشــكل

لحقــوق اإلنســان، والمــادة )2-19(  مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
كمــا انتهكــت العديــد مــن قواعــد وقوانيــن القانــون الدولــي اإلنســاني، وفــي مقدمتهــا القاعــدة 34  مــن القانــون 	 

العرفــي التــي توجــب احتــرام وحمايــة الصحفييــن فــي مناطــق النــزاع مــا دامــوا ال يقومــون بجهــود مباشــرة فــي 
األعمــال العدائيــة.

 

حسام القس

ثامر محمد الشحادة
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التوصيات: 

إلى كافة أطراف النزاع/ القوى المسيطرة:
اإلفــراج الفــوري عــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام المعتقليــن تعســفيًا، وكشــف مصيــر المختفيــن 	 

يًا. قسر
الســماح بدخــول كافــة وســائل اإلعــام والتوقــف عــن التحكــم بعمــل الصحفييــن وفقــًا لمــدى مواالتهــم للجهــة 	 

المســيطرة.
 خــاص تلــك الصــادرة 	 

ٍ
إبطــال جميــع “القوانيــن األمنيــة” التــي تقمــع بشــكل رهيــب حريــة الــرأي والتعبيــر وبشــكل

عــن النظــام الســوري.
عدم تسخير اإلعام لخدمة القوى المسيطرة وتبرير انتهاكاتها، وتزييف الحقيقة.	 
التوقف عن التضييق والتهديدات المباشرة أو غير المباشرة للمؤسسات الصحفية والعاملين فيها.	 

 
إلى مجلس األمن الدولي والمجتمع الدولي:

بــذل جهــود واضحــة فــي إنهــاء حالــة النــزاع فــي ســوريا عبــر عمليــة سياســية تنقــل ســوريا مــن دولــة شــمولية إلــى 	 
دولــة ديمقراطيــة تحتــرم حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر.

الصحفيــة 	  المؤسســات  بحــق الصحفييــن، ودعــم  النــزاع  أطــراف  الممارســة مــن قبــل  باالنتهــاكات  التنديــد 
العاملــة علــى األراضــي الســورية مــن أجــل اســتمرار عملهــا فــي نقــل الوقائــع واألحــداث.

 
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 

إدانــة اســتهداف الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام فــي ســوريا، وتســليط الضــوء علــى تضحياتهــم 	 
ومعاناتهــم. 

المطالبة بالكشف عن مصير الصحفيين والعاملين في مجال اإلعام المعتقلين والمختفين قسريًا.	 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
 خــاص؛ نظــرًا لدورهــم 	 

ٍ
إجــراء تحقيقــات خاصــة حــول اســتهداف الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام بشــكل

الحيــوي فــي تســجيل األحــداث فــي ســوريا. 
 

إلى المؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمائهــم الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام فــي ســوريا عبــر نشــر تقاريــر دوريــة ُتســلِّط الضــوء 	 

علــى معاناتهــم اليوميــة وُتخلــد تضحياتهــم، كمــا يجــب التواصــل مــع ذويهــم والتَّخفيــف عنهــم ومواســاتهم. 
 
 

شكر وتقدير
 

ٍ
خالــص الشــكر والتقديــر لــكل الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام، الذيــن أغنت مشــاركاتهم هذا التقرير بشــكل
فعــال، ولــكلِّ الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــام الذيــن يعرضــون حياتهــم للخطــر فــي ســبيل نقــل الحقيقــة 

لبقيــة أبنــاء المجتمــع.
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