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التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين2
 في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة

اإلعالمــي  المجــال  فــي  والعامليــن  للصحفييــن  المحــوري  الــدور  أواًل: 
االنتهــاكات: مــن  متعــددة  ألنمــاط  جعلهــم عرضــة 

يصــادف الثالــث مــن أيــار هــذا العــام الذكــرى الثامنــة والعشــرين إلعــالن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــن اليــوم 
العالمــي لحريــة الصحافــة1، عمــاًل بتوصيــات الــدورة السادســة والعشــرين للمؤتمــر العــام لليونيســكو فــي عــام 1991، 
ــت علــى أن “الصحافــة الحــرة والمتعــددة والمســتقلة عنصــر أساســي فــي كل مجتمــع ديمقراطــي”،  التــي نصَّ
فــي 18/ كانــون األول/ 2013 اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــرارًا بشــأن ســالمة الصحفييــن ومســألة 
اإلفــالت 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 واإلعالمييــن واألفــراد المرتبطيــن بوســائل اإلعــالم فــي النِّ

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

علــى الرغــم مــن جميــع النصــوص والقــرارات مــازال الواقــع فــي ســوريا بعيــدًا جــدًا عــن أدنــى المعاييــر الحقوقيــة 
والقانونيــة، وذلــك كونهــا محكومــة مــن قبــل حــزب واحــد، واألســوأ مــن حكــم الحــزب الواحــد هــو أن هــذا الحــزب لــم 
يرشــح منــذ 1971 ســوى شــخصًا مــن عائلــة األســد حصــرًا، وقــد ســيطر الحــزب الواحــد والرئيــس الواحــد علــى مفاصــل 
العمــل اإلعالمــي والصحفــي الحكومــي والخــاص، وزاَد النظــام الســوري مــن قمعــه بشــكل وحشــي بعــد انــدالع 
 
ٍ
الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي آذار/ 2011، فقــد اســتهدف اإلعالمييــن والمصوريــن علــى نحــو

خــاص، وطــرد وحظــر كافــة وســائل اإلعــالم المســتقلة.

أخــذ الكثيــر مــن النشــطاء الســوريين علــى عاتقهــم محاولــة تعويــض حجــب وســائل اإلعــالم العربيــة والدوليــة، مــن 
أجــل نقــل مــا يجــري مــن أخبــار ووقائــع فــي ســوريا، وفــي البدايــة وجــدوا أنفســهم فــي كثيــر مــن األحيــان أمــام مهــام 
ــة، ونجحــت فــي  ــداد الســنوات العشــر الماضي ــى امت ــرات تطــورت عل أوســع مــن خبرتهــم المحــددة، لكــن هــذه الخب
ــز عالميــة مثــل أفــالم: “مــن أجــل ســما2 “، “الكهــف3 “، “آخــر  الوصــول إلــى إنتــاج أعمــال وثائقيــة وفنيــة، حصــدت جوائ

الرجــال فــي حلــب4 “، وغيرهــا كثيــر.

كمــا قــد ســاهمت عدســاتهم واألخبــار التــي نقلوهــا فــي عمليــة رصــد وتســجيل انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ونحــن فــي 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد أنشــأنا شــبكة عالقــات واســعة مــع عــدد كبيــر مــن الصحفييــن والمواطنيــن 
الصحفييــن؛ نظــرًا لطبيعــة عملنــا اليومــي المرتبــط بشــكل عضــوي مــع أخبــار االنتهــاكات فــي مختلــف المحافظــات 
ــان الناقــل األول للحــدث، وشــاهد  ــر مــن األحي ــر الصحفيــون والمواطنــون الصحفيــون فــي كثي الســورية، حيــث يعتب

 مــن القصــف فــي أحيــان أخــرى، أو األمــور الثالثــة مجتمعــة.
ٍ
عيــان علــى مــا وقــع فــي بعــض األحيــان، ونــاج

بنــاًء علــى هــذه األدوار المحوريــة فقــد تعــرض الصحفــي والمواطــن الصحفــي للعديــد مــن االنتهــاكات وهــو مــا يحــاول 
هــذا التقريــر أن يظهــر جانبــًا منهــا.

1  تم اإلعالن عنه في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1993 

2    أخرجتــه وعــد الخطيــب فــي عــام 2019، يــروي مــا عايشــته خــالل عــدوان النظــام الســوري علــى حلــب ومــا تعــرض لــه المشــفى الــذي كانــت تتواجــد فيــه مــع 

زوجهــا الطبيــب، ترشــح لجوائــز عالميــة عــدة مــن بينهــا جائــزة االوســكار وحصــد عــدة جوائــز أبرزهــا جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي في مهرجــان كان الســينمائي 2019

3    يــروي مــا عاصرتــه الدكتــورة أمانــي بللــور أثنــاء عملهــا فــي مشــفى الكهــف بالغوطــة الشــرقية مــن صعوبــات فــي ظــل الحصــار المفــروض علــى المنطقــة 

والقصــف العنيــف الــذي كانــت تتعــرض لــه مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي قبــل أن يتــم تهجيــر أهلهــا قســريًا فــي عــام 2018، الفيلم من اخــراج فراس 

فيــاض وإنتــاج ناشــيونال جيوغرافيــك ومعهــد الدوحــة لألفــالم، انتشــر فــي عــام 2019 وترشــح الفيلــم للحصــول علــى جائــزة االوســكار

4    فيلــم وثائقــي تــم عرضــه فــي عــام 2017، أنتجتــه شــركة PBS، مــن تأليــف وإخــراج فــراس فيــاض، يــروي مــا عايشــه خالــد وهــو أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي مــع 

رفاقــه فــي ظــل القصــف العنيــف والحصــار المفروضيــن مــن قبــل الحلــف الســوري الروســي علــى األحيــاء الشــرقية فــي مدينــة حلــب، ترشــح لجوائــز عــدة مــن 

بينهــا االوســكار، وحصــل علــى جوائــز عــدة مــن بينهــا جائــزة إيمــي ألفضــل فيلــم وثائقــي يعالــج القضايــا العاجلــة”

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090448_ara.page=54
https://undocs.org/ar/A/RES/68/163
https://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
https://www.faselhd.pro/?p=96013
https://twitter.com/waadalkateab
https://www.faselhd.pro/movies/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-cave-2019
https://www.youtube.com/watch?v=5_izfyNv2vY&ab_channel=TheChadEuropeanFederalist


التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين3
 في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة

منهجية التقرير:

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

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

ــة بحــق القطــاع  ــات عملهــا، بتوثيــق االنتهــاكات المرتكب ــذ بداي وقــد اهتمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان من
اإلعالمــي مــن قتــل واعتقــال وإصابــة وتضييــق ســواء عبــر رصدهــا ضمــن األخبــار اليوميــة أو بإصــدار تقاريــر شــهرية 
وتقاريــر خاصــة، وفــي اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة تحديــدًا نحــرص علــى إصــدار تقريــر خــاص يســلط الضــوء علــى 

االنتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع الفاعلــة فــي ســوريا.

ــرز االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون والعاملــون فــي مجــال اإلعــالم فــي  ــر حصيلــة أب يســتعرض هــذا التقري
ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى أيــار/ 2021، وُيســلِّط الضــوء علــى حصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي ســجلها فــي العــام 

المنصــرم )منــذ أيــار/ 2020 حتــى أيــار/ 2021( 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/ االختفــاء 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 اإلعــالم 

فــي كل محافظــة مــن المحافظــات الســورية.

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 خمــس روايــات منهــا، وقــد شــرحنا 
مونهــا فــي هــذا  ــي ُيقدِّ ــى اســتخدام المعلومــات الت ــى موافقتهــم عل ــا عل ــالت، وحصلن للشــهود الهــدف مــن المقاب
 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 والتــي نعمــل 
بموجبهــا ونســعى إلــى تطويرهــا بشــكل مســتمر مــن خــالل خبرتنــا لتراعــي أفضــل معاييــر الرعايــة والموثوقيــة.

لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر  إضافــة 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 والمالحقــة 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.  

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86/
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ثانيــًا: انتهــاكات مســتمرة بحــق المواطــن الصحفــي والقطــاع اإلعالمــي 
للعــام العاشــر علــى التوالــي:

ــزاع والقــوى المســيطرة بحــق العامليــن فــي القطــاع اإلعالمــي العــاَم المنصــرم  ــم تختلــف ممارســات أطــراف الن ل
؛ نظــرًا لعــدة أســباب، مــن أبرزهــا: اتفــاق وقــف إطــالق النــار  مقارنــة مــع األعــوام التــي ســبقته، وإن كان حجمهــا أقــلَّ
ــز التنفيــذ عنــد الســاعة 00:00 مــن يــوم 6/ آذار/ 2020،  الــذي نتــج عــن لقــاء الرئيســين التركــي والروســي، ودخــل حيِّ
وانتشــار جائحــة كوفيــد-19، ومــا كان لهــا مــن دور كبيــر فــي إضعــاف إمكانــات جيــش النظــام الســوري والميليشــيات 
لنا منــذ تقريرنــا الســنوي الســابق فــي أيــار/ 2020 حتــى أيــار/  اإليرانيــة المواليــة لــه، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ســجَّ
2021 انتهــاكات فظيعــة بحــق العامليــن فــي مجــال اإلعــالم، كالقتــل خــارج نطــاق القانــون، االعتقــال التعســفي، 

ــر ذلــك. التعذيــب، اإلخفــاء القســري، اســتهداف المقــرات وغي

ومــا زال النظــام الســوري يحظــر بشــكل عــام كافــة وســائل اإلعــالم المســتقلة، ويتحكــم بشــكل مطلــق باإلعــالم 
الحكومــي، وال يوجــد أيــة وســيلة إعــالم محليــة مســتقلة فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا، ويقيــد حريــة الــرأي 
ــاره  ــق مجلــس الشــعب باعتب ــن )مراســيم، أو عــن طري ــى قواني ــن والمواطنيــن مســتندًا إل ــر أمــام اإلعالميي والتعبي
ُمخيــف حريــة   

ٍ
ــد بشــكل وُتقيِّ اإلنســان،  الدولــي لحقــوق  القانــون  ُتعــارض بشــكل صريــح  لــه(  بالمطلــق  خاضــع 

الــرأي والتعبيــر، وقــد ســجلنا عشــرات عمليــات االعتقــال بتهمــة “وهــن نفســية األمــة” علــى خلفيــة انتقــاد األوضــاع 
المعيشــية والتطــرق للفســاد المستشــري بيــن المســؤولين، وهــي عبــارة عريضــة يمكــن اعتقــال وترهيــب كل مــن 
ــة العامــة  ــي تعمــل فــي الهيئ ــة الجــرف الت ــة هال ــة اســتنادًا إليهــا، وهــذا مــا حصــل مــع اإلعالمي ــد األجهــزة األمني تري
لإلذاعــة والتلفزيــون التابعــة لحكومــة النظــام الســوري والتــي تــم اعتقالهــا لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 
ــر. التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، فــي 23/ كانــون الثانــي/ 2021 ومــا زالــت رهــن االعتقــال حتــى لحظــة إعــداد التقري

هيئــة تحريــر الشــام عملــت علــى التضييــق علــى عمــل المواطنيــن الصحفييــن، حيــث فرضــت عليهــم الحصــول علــى 
بطاقــة صحفيــة لمزاولــة عملهــم ويتطلــب الحصــول عليهــا تقديــم طلــب إلــى مكتــب العالقــات اإلعالميــة فــي 
مــه وعــن عملــه، ولــدى اســتالم هــذه البطاقــة بعــد مــدة قــد 

ِ
حكومــة اإلنقــاذ مرفقــًا بمعلومــات تفصيليــة عــن ُمّقد

تصــل إلــى شــهرين، يتعهــد بااللتــزام 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.
 

المعارضــة المســلحة/ قــوات الجيــش الوطنــي قامــت فــي بعــض الحــاالت بالتضييــق علــى اإلعالمييــن وترهيبهــم، 
كمــا لــم توفــر البيئــة اآلمنــة لممارســة العمــل اإلعالمــي فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرتها، علــى ســبيل المثــال: 
تعــرض مراســل تلفزيــون ســوريا بهــاء الحلبــي لمحاولــة اغتيــال فــي 6/ كانــون الثانــي/ 2021، لــم يتــم التعــرف علــى 

الجهــة التــي اســتهدفته حتــى اآلن.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة قيــدت فــي بعــض األحيــان مــن حركــة اإلعالمييــن، وتعــرض بعضهم للمالحقــة واالعتقال 
والتضييــق؛ ممــا دفعهــم للفــرار مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وتفــرض قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى جميــع 
اإلعالمييــن الحصــول علــى رخصــة مزاولــة نشــاط إعالمــي، وقــد يتعــرض اإلعالمــي مقــدم الطلــب لالســتجواب 
ــد فــي الحصــول علــى الرخصــة، ويبــدو أن ذلــك بحســب  ــر متعمَّ ــا بعــض اإلعالمييــن عــن تأخي واالعتقــال، كمــا أخبرن

الجهــة التــي تقــدم الطلــب ومــدى توافقهــا مــع سياســة قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12176
https://sn4hr.org/arabic/?p=13182
https://sn4hr.org/arabic/2021/01/07/13041/
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تنظيــم داعــش: مــا زال عشــرات مــن المواطنيــن الصحفييــن الذيــن قــام باعتقالهــم وباتــوا فــي عــداد المختفيــن 
قســريًا مجهولــي المصيــر، وتتحمــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي ســيطرت علــى معظــم المناطــق التــي كانــت 

خاضعــة لــه مســؤولية الكشــف عــن مصيرهــم واالهتمــام الجــدي بهــذه القضيــة الحساســة.

وفيمــا يلــي حصيلــة ألبــرز االنتهــاكات بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم بحســب قاعــدة 
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى أيــار/ 2021، وحصيلــة تلــك االنتهــاكات منــذ 

تقريرنــا الســنوي الســابق فــي أيــار/ 2020 حتــى أيــار/ 2021:

أواًل: منذ آذار 2011:
ألف: القتل خارج إطار القانون5 :

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 709 مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم، بينهــم 7 طفــاًل، 
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/ 2021، يتوزعــون بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي:

- قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(6 :
 552 بينهم 5 طفاًل، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز.

- القوات الروسية: 23
- تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 64 بينهــم 1 طفــاًل، و2 ســيدة و3 صحفيــًا أجنبيــًا، 

و3 بســبب التعذيب. 
- هيئة تحرير الشام7 : 8 بينهم 2 بسبب التعذيب.

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 25، بينهم 1 طفاًل، و3 سيدة.
- قوات سوريا الديمقراطية: 4

- قوات التَّحالف الدولي: 1
- جهات أخرى: 32، بينهم 1 صحفي أجنبي 

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 الصالحيــات 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.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

7  المصنفة إرهابيًا بحسب األمم المتحدة

5  انفوغرافيك لحصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم، في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2021

https://drive.google.com/file/d/1azOxMps7Pd4wNKlBFul7iiIirUPePCg3/view
https://drive.google.com/file/d/1azOxMps7Pd4wNKlBFul7iiIirUPePCg3/view
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توزعت حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم بحسب السنوات على النحو التالي:

توزعــت حصيلــة الضحايــا مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعالم على يــد أطراف النزاع والقوى المســيطرة 
بحســب الســنوات على النحو التالي:



التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين7
 في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة

توزعــت حصيلــة الضحايــا مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم بحســب المحافظــات الســورية علــى 
النحــو التالــي:

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

مــن حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب.
كمــا يتبيــن أّن عــام 2013 هــو العــام األكثــر دمويــة بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم )قتــل قرابــة 25 
% مــن حصيلــة الضحايــا مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم فيــه( تــاله عــام 2012 )بنســبة 19 %( وثــم 

عــام 2014 و)بنســبة 16 %(
ــن فــي مجــال اإلعــالم بنســبة  ــن والعاملي ــا مــن الصحفيي ــى مــن الضحاي ــة األعل ــب الحصيل حصــدت محافظــة حل

تقــارب 22 % تلتهــا محافظــة درعــا بـــ 17 % ثــم ريــف دمشــق بـــ 16 %.

باء: االعتقال التعسفي أو اإلخفاء القسري8 :
ــة اعتقــال وخطــف بحــق صحفييــن وعامليــن  ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1211 حال
فــي مجــال اإلعــالم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى أيــار/ 2021، ال يــزال مــا 
ال يقــل عــن 432 منهــم بينهــم 3 ســيدة و17 صحفيــًا أجنبيــًا قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لهــا، ويتوزعــون بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

8  انفوغرافيك لحصيلة المعتقلين والمختفين قسريًا من الصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم، في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2021

https://drive.google.com/file/d/1xZ9ai13-PZZQSiWG01rznIo0-I5o0f2b/view
https://drive.google.com/file/d/1xZ9ai13-PZZQSiWG01rznIo0-I5o0f2b/view
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- قوات النظام السوري: 357 بينهم 2 سيدة، و4 صحفيًا أجنبيًا.
- تنظيم داعش: 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفيًا أجنبيًا.

- هيئة تحرير الشام: 8
- 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 اإلعــالم 
الذيــن يعتقلهــم النظــام الســوري وبشــكل خــاص فــي ظــلِّ انتشــار وبــاء كوفيــد-19، كــون المعتقليــن الســوريين 
ومــن ضمنهــم الصحفيــون والعاملــون فــي مجــال اإلعــالم محتجــزون ضمــن ظــروف اعتقــال غايــة فــي الســوء والــال 
إنســانية، وتــزداد األوضــاع ســوءًا فــي الزنازيــن والمنفــردات التــي تقــع فــي الطوابــق الســفلية التــي ينعــدم فيهــا حتــى 
ــة للتعــرض  ــى ســاحة التهوي ــة مــن الخــروج إل ــع المعتقلــون طــوال مــدة اعتقالهــم فــي األفــرع األمني الضــوء، ويمن
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.

توزعــت حصيلــة الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري 
بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:



التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين9
 في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة

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

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

14 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة( تليهــا محافظــة ديــر الــزور )قرابــة 12 %( ثــم دمشــق )قرابــة 10 %(.
 

ثانيا: منذ أيار 2020 حتى أيار 2021:
ألف: القتل خارج إطار القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 2 مواطنــًا صحفيــًا منــذ أيــار/ 2020 حتــى أيــار/ 2021، أحدهمــا علــى يــد 
القــوات الروســية والثانــي علــى يــد جهــات أخــرى.

باء: االعتقال التعسفي أو اإلخفاء القسري:
ســجلنا مــا ال يقــل عــن 42 حالــة اعتقــال وخطــف بحــق صحفييــن وعامليــن فــي مجــال اإلعــالم علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ أيــار/ 2020 حتــى أيــار/ 2021، يتوزعــون بحســب الجهــات الفاعلــة علــى النحــو التالي:

- قوات النظام السوري: 11 بينهم 3 سيدة
- هيئة تحرير الشام: 17 بينهم 1 سيدة
- فصائل في المعارضة المسلحة: 6

- قوات سوريا الديمقراطية: 8

توزعــت حصيلــة الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري 
علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:
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حــاالت بــارزة توثــق ارتــكاب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة لالنتهــاكات الســابقة بيــن أيــار/ 2020 
حتــى أيــار/ 2021:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

1: القوات الروسية:
اإلثنيــن 26/ تشــرين األول/ 2020 قضــى الناشــط اإلعالمــي رشــيد البكــر 
إثــر قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى 
قاعــدة الدويلــة الجويــة بالقــرب مــن مدينــة كفــر تخاريــم فــي ريــف محافظــة 
إدلــب الغربــي، فــي أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة للتدريبــات العســكرية داخــل 
ــر.  معســكر تابــع لفصيــل “فيلــق الشــام” التابــع للجبهــة الوطنيــة للتحري
المعارضــة  فــي  فصائــل  بيــن  مشــتركة  لســيطرة  المدينــة  تخضــع 
المســلحة “الجبهــة الوطنيــة للتحريــر” وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
رشــيد، مراســل حربــي لصالــح فيصــل فيلــق الشــام ومصــور لــدى وكالــة 
ســوريا 1 وشــبكة المحــرر اإلعالميــة، مــن أبنــاء مدينــة كفــر تخاريــم، مــن 

مواليــد عــام 1996، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، أعــزب.
ــًا  ــا أنَّ طيران تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي محمــد وليــد جبــس9 ، الــذي أخبرن
ثابــت الجنــاح يتبــع ســالح الجــو الروســي، وفــق مــا أعلنــت المراصــد، شــنَّ غــارة بأربعــة صواريــخ علــى قاعــدة الدويلــة 
الجويــة فــي منطقــة الدويلــة، بالقــرب مــن مدينــة كفــر تخاريــم فــي ريــف محافظــة إدلــب الغربــي، بينمــا كان زميلــه رشــيد 
يقــوم بتغطيــة إعالميــة للتدريبــات العســكرية فــي معســكر تابــع لفصيــل “فيلــق الشــام” داخــل القاعــدة الجويــة، قــال 
محمــد: “فــي بدايــة األمــر وصلنــا أّن رشــيد مصــاب، فذهبــت مــع أخيــه للبحــث عنــه فــي المراكــز الطبيــة. بدايــة لــم 
نتمكــن مــن العثــور عليــه إلــى أن وصلنــا مشــفى الشــهيد وســيم حســينو الجراحــي وســط مدينــة كفــر تخاريــم، 
ــن شــقيق رشــيد مــن التعــرف عليــه مــن قطــع مالبســه  حيــث رأينــا جثــث عشــرات القتلــى مــن المقاتليــن، وتمكَّ

الممزقــة وبعــض العالمــات علــى جســده، لقــد تحــول جثمــان رشــيد إلــى أشــالء”. 

مقتل الصحفي حسين خطاب بسبب االنفالت األمني وفشل القوة المسيطرة في إلقاء القبض على المجرمين:

ــون األول/  ــوم الســبت 12/ كان اإلعالمــي حســين إبراهيــم خطــاب قضــى ي
ــة فــي الصــدر والقلــب والــرأس  ــه بعــدة طلقــات ناري 2020 جــراء إصابت
مــن قبــل مســلحين مجهولــي الهويــة، بينمــا كان يعمــل علــى تصويــر 
ــة  ــرة الشــمالية فــي مدين ــد-19 بالقــرب مــن المقب ــر عــن جائحــة كوفي تقري
البــاب بريــف حلــب الشــرقي، تخضــع المدينــة لســيطرة الجيــش الوطنــي.
تــي  الصفرانــي”، مصــور متعــاون مــع قنــاة  “كارا  بـــ  المعــروف  حســين، 
ري تــي عربــي التركيــة، مــن أبنــاء مدينــة الســفيرة بريــف محافظــة حلــب 
ــة  ــة/ فــي كلي ــد عــام 1983، طالــب جامعــي/ ســنة ثالث الشــرقي، مــن موالي

اإلعــالم، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي أبــو شــادي الســفراني صديــق حســين10 ، الــذي 
ســمَع تفاصيــل الحادثــة مــن ســكان الحــي الــذي شــهدها، يقــول أبــو شــادي: “بينمــا كان حســين ُيعــد تقريــرًا عــن 
جائحــة كورونــا بالقــرب مــن المقبــرة الشــمالية فــي مدينــة البــاب، تعــرض إلطــالق رصــاص مباشــر مــن مســدس 
حربــي مــن قبــل مســلَحين مجهولــي الهويــة يســتقالن دراجــة ناريــة؛ أصيــب بعــدة طلقــات فــي الصــدر والقلــب 
والــرأس، وعلــى الفــور تــم إســعافه مــن قبــل أهالــي المنطقــة إلــى مشــفى مدينــة البــاب، إال أنــه فــارق الحيــاة 
ــة  ــى التــي يتعــرض فيهــا حســين لمحاول ــو شــادي “هــذه ليســت المــرة األول ــه المشــفى” أضــاف أب قبــل وصول
اغتيــال، فقــد كانــت األولــى فــي 23/ أيلــول/ 2020 عندمــا أطلــق مجهولــون الرصــاص عليــه بينمــا كان يســتقل 

ســيارته قــرب منطقــة ترحيــن بالقــرب مــن مدينــة البــاب، ولكنــه لــم يصــب بــأذى يومهــا.”

10  تواصلنا معه عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 19/ كانون األول/ 2020.

رشيد البكر

9  تواصلنا معه عبر الواتساب في 29/ تشرين األول/ 2020

حسين خطاب

https://drive.google.com/file/d/1ku9ixb0Kzv0I9mWZS7vcQOQ__n1u5CtA/view
https://drive.google.com/file/d/1aIJcj7EQ1n5J9UrPRPa_ytUahqa9gapx/view
https://drive.google.com/file/d/1pu6UDg3rSVhYk7DQxqWIeQpEF0gQvFS-/view
https://drive.google.com/file/d/182MWFz26nJVEFw_N02KM3mChRMclr_OD/view
https://drive.google.com/file/d/1LYmk1ZzSXcRvH87pdfXRiV3762YXyoLw/view
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باء: االعتقال التعسفي/ اإلخفاء القسري:

1: قوات النظام السوري:
الســبت 15/ آب/ 2020 اعتقــل رضــا الباشــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري، 
إثــر مداهمــة منزلــه فــي مدينــة حلــب، علــى خلفيــة منشــور علــى صفحتــه 
الرســمية علــى موقــع “فيســبوك” ينتقــد فيــه األوضــاع المعيشــية فــي 
ــم ســجلنا  ــة حلــب، ث ــي بمدين ــى فــرع األمــن الجنائ ــه إل ــة حلــب، واقتادت مدين
اإلفــراج عنــه فــي 18/ آب/ 2020، نشــير إلــى أنــه بتاريــخ األربعــاء 15/ آذار/ 2017 
صــدر قــرار مــن وزارة اإلعــالم فــي حكومــة النظــام إلغــاء تجديــد اعتمــاد رضــا 

الباشــا كصحفــي فــي ســوريا، بســبب “مخالفتــه لقانــون اإلعــالم”.
رضــا، مراســل قنــاة المياديــن الفضائيــة، مــن أبنــاء بلــدة نبــل فــي ريــف 

محافظــة حلــب الشــمالي، يبلــغ مــن العمــر 37 عامــًا.

الســبت 23/ كانــون الثانــي/ 2021 اعتقلــت هالــة الجــرف مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري، لــدى مرورهــا عنــد إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي 
مدينــة دمشــق، علــى خلفيــة انتقادهــا عبــر حســابها علــى موقــع التواصــل 
ــي يمــر بهــا الســكان فــي  االجتماعــي “فيســبوك” األوضــاع المعيشــية الت
المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري حيــث تــم اقتيادهــا إلــى 
فــرع األمــن الجنائــي فــي مدينــة دمشــق، ومــن ثــم إلــى ســجن عــدرا المركــزي 
بمحافظــة ريــف دمشــق، وتــم توجيــه تهمــة عامــة لهــا وهــي: “وهــن نفســية 
األمــة” وسلســلة ُتهــم أخــرى ُمرتبطــة بقانــون الجرائم اإللكترونيــة، ومازالت 
رهــن االعتقــال حتــى لحظــة إعــداد التقريــر. وقــد أصدرنــا بيانــاً حــول الواقعــة.
ــون  ــة العامــة لإلذاعــة والتلفزي ــح الهيئ ــة تعمــل لصال ــة الجــرف إعالمي هال
شــرق  ســلمية  مدينــة  أبنــاء  مــن  الســوري،  النظــام  لحكومــة  التابعــة 

محافظــة حمــاة، وتقيــم فــي مدينــة دمشــق.

األحــد 7/ آذار/ 2021 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري كنــان وقــاف، بعــد 
اســتدعائه مــن قبــل فــرع األمــن الجنائــي فــي مدينــة دمشــق، علــى خلفيــة 
انتقــاده األوضــاع المعيشــية والفســاد فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
النظــام الســوري علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقع التواصــل االجتماعي 
“فيســبوك”، واقتادتــه إلــى ســجن عــدرا المركــزي بمحافظــة ريــف دمشــق، 
وال يــزال قيــد االعتقــال فــي ســجن عــدار المركــزي حتــى لحظــة إعــداد التقريــر.
كنــان، صحفــي، يعمــل لــدى صحيفــة الوحــدة فــي مدينــة الالذقيــة، مــن أبنــاء 

مدينــة طرطــوس.

رضا الباشا

هالة الجرف

كنان وقاف

https://sn4hr.org/arabic/?p=13182
https://drive.google.com/file/d/1oUPH_q7CFC6HhIVOl085yOs8NzryQFMa/view
https://drive.google.com/file/d/1hgaRBl2XHn4QY-yK19HNZqIHR9HjeXpk/view
https://drive.google.com/file/d/1ENFgxXqwrN2_2iuVyBCmgZL3deuvF8YC/view
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2: هيئة تحرير الشام:
الســبت 19/ أيلــول/ 2020 اعتقلــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام نــور الشــلو لــدى خروجهــا مــن محكمــة ســرمدا بمدينــة 

ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــا اإلثنيــن 4/ كانــون الثانــي/ 2021. 
نــور، ناشــطة إعالميــة وعاملــة فــي المجــال اإلنســاني، مــن أبناء بلــدة األتارب 

بريــف محافظــة حلــب الغربــي، تولد عــام 1992.

ــد  ــور -زوجــة عب ــا أنَّ ن ــور- وأخبرن ــى الســيد حســين الشــلو11  -عــم ن ــا إل تحدثن
اللطيــف عبــد الرحمــن الفــج الــذي قتــل فــي أثنــاء اقتحــام قــوات النظــام 
الســوري لمدينــة األتــارب عــام -2012 علــى خــالف مــع عائلــة زوجهــا بشــأن 
حضانــة أطفالهــا الثالثــة، وأضــاَف أنَّ محامــي عائلــة الــزوج كان قــد كاَل لهــا 
تهمــًا أخالقيــة، وهددهــا ســابقًا فــي جلســات المحكمــة، يقــول حســين عــن 
تفاصيــل حادثــة االعتقــال: “توجهــت نــور بســيارتها إلــى محكمــة ســرمدا 
لحضــور جلســة قضائيــة تتعلــق بحضانــة أطفالهــا، وفــي هــذا اليــوم 
رفعــت نــور دعــوى قضائيــة ضــدَّ محامــي الخصــم، فــي خصــوص تهجمــه 
عليهــا واتهامهــا تهمــًا أخالقيــة، وذلــك بهدف كســب قضيــة الحضانة. 
وفــي أثنــاء الجلســة دخلــت أمنيــة هيئــة تحريــر الشــام العتقــال نــور 
الفــاروق-  -أبــو  النيابــة  رئيــس  أنَّ  بموجــب تهــم محامــي الخصــم، إال 
منعهــم مــن اعتقالهــا أو توقيفهــا، فمــا كان مــن عناصــر األمنيــة إال أن 

انتظــروا انتهــاء الجلســة،وتم اعتقــال نــور مباشــرة بعــد خروجهــا مــن المحكمة، وبقي مصيرها مجهــواًل لعائلتها 
رغــم تواصــل العائلــة مــع وزيــر العــدل فــي حكومــة اإلنقــاذ مــرات عديــدة، لطلــب اللقــاء مــع نــور أو معرفــة أيــة 
معلومــة عــن مصيرهــا.” أخبرنــا الســيد حســين أنهــم علمــوا بعــد نحــو شــهرين مــن اعتقــال نــور وإخفائهــا قســريًا، عــن 
توجيــه تهــم لنــور تتعلــق بالعمالــة وتهــم أخــرى جنائيــة ولكــن هيئــة تحريــر الشــام لــم تتــح لهــم أي مجــال لالستفســار 

عنهــا أو توكيــل محــام لهــا.
الخميس 19/ تشرين الثاني/ 2020 أصدرت هيئة تحرير الشام توضيحًا رسميًا حول اعتقال الناشطة نور الشلو 

التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام صالــح حــاج يوســف، بعــد  2020 اعتقلــت حكومــة اإلنقــاذ  4/ تشــرين األول/  األحــد 
اســتدعائه إلــى مبنــى النيابــة العامــة التابعــة لهــا فــي مدينــة إدلــب، علــى خلفيــة انتقــاد لموظــف فــي دائــرة النفــوس 
التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ نشــره علــى صفحتــه الشــخصية علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك فــي 29/ أيلول/ 

2020، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي.
صالح، ناشط إعالمي، ومصور لدى قناة أورينت نيوز، من أبناء مدينة أريحا جنوب محافظة إدلب.   

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط صالــح حــاج يوســف12 الــذي أخبرنــا أنــه تلقــى بالغــًا لمراجعــة 
النائــب العــام فــي إدلــب عبــر تطبيــق الواتســاب مــن شــخص يضــع شــعار حكومــة اإلنقــاذ صــورة لحســابه علــى 
التطبيــق ذاتــه؛ وذلــك علــى خلفيــة دعــوى قضائيــة مقامــة ضــده: “لــدى ذهابــي برفقــة زميلــي أنــس تريســي تــم 
عرضــي علــى نائــب النائــب العــام الــذي طلــب منــي توضيــح خلفيــة المنشــور الــذي انتقــدت فيــه موظفــًا لــدى 
حكومــة اإلنقــاذ الــذي راجعنــاه الســتخراج دفتــر عائلــة ألخــي وزوجتــه فلــم يقبــل الموظــف بهويــة وجــواز ســفر 
وعقــد زواج زوجــة أخــي وطلــب ولــي أمرهــا حصــرًا وطــرح عليهــا أســئلة تعجيزيــة فرفضنــا إكمــال المعاملــة 
وانتقدتــه فــي منشــوري” وأضــاف “بعــد ذلــك أدخلونــي إلــى مكتــب النائــب العــام، الــذي عــرض علــي منشــوري 

12  تواصلنا معه عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 6/ تشرين األول/ 2020.

نور الشلو

11  تواصلنا معه عبر الهاتف في 18/ تشرين الثاني/ 2020.

https://drive.google.com/file/d/13MRwalf0vYsxh8Ai3PcTauf0vtI8OJkw/view
https://drive.google.com/file/d/1xQrWfw3OOo__M5QL3gH1V5Lp7s24og7_/view
https://drive.google.com/file/d/1VgLc6ZsWwr2bXOVCTJPo6UOuX2mgnTeW/view
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ــم أكــد الــكالم نفســه  ــي، وســألني إن كنــت مــن قــام بنشــره، فأجبتــه باإليجــاب، ث وكذلــك صــورة ألحــد تعليقات
وقــال “يعنــي تعتــرف أنــك نشــرته” فأكــدت كالمــه، فقــال لــي “أنــت اعترفــت حتــى ال تقــول ظلمنــاك” فطلبــت 
منــه أن يســألني عــن ســبب كتابتــي لــه لكنــه صــرخ فــي وجهــي وهددنــي بالضــرب، وأخيرًا ســألني إن كنت ســأعتذر، 
فأجبتــه باإليجــاب، فخــط علــى ورقــة كان يــدون عليهــا خــالل فتــرة اســتجوبي عبــارة “اعتــذر وطلــب الرحمــة” 
وطلــب منــي أن أبصــم عليهــا” أخبرنــا صالــح أنــه تــم اقتيــاده بعــد ذلــك الــى الزنزانــة التــي مكــث فيهــا حتــى اليــوم التالــي 

حيــن تــم إطــالق ســراحه مــع زميلــه أنــس تريســي.
تواصلنــا مــع أنــس تريســي13  لالطــالع علــى ســبب اعتقالــه فأخبرنــا بذهابــه صبــاح 5/ تشــرين األول إلــى مبنــى النائــب 
العــام )مبنــى كليــة الحقــوق ســابقًا( بالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة فــي مدينــة إدلــب ليتابــع قضيــة زميلــه صالــح 
ولــدى مراجعتــه النائــب العــام أمــر باعتقالــه رغــم اســتنكاره نشــر صالــح منشــوره وقــال أنــس “أودعونــي فــي النظــارة، 
ثــم اقتادونــي إلــى مبنــى 107 فــي مدينــة إدلــب، حيــث التقيــت بصالــح فــي النظــارة الجماعيــة، ثــم تــم اقتيــادي إلــى 

المنفــردة التــي مكثــت فيهــا قرابــة ســاعة ونصــف قبــل أن يتــم اإلفــراج عنــي”.
نشير إلى أن أنس هو ناشط إعالمي، ومراسل قناة أورينت سابقًا، من أبناء مدينة أريحا جنوب محافظة إدلب.

الخميــس 15/ نيســان/ 2021 اعتقلــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام عامــر 
ــة أريحــا بريــف  ــة فــي مدين ــع للهيئ ــى مخفــر تاب العاصــي، بعــد اســتدعائه إل

 مجهولــة.
ٍ
محافظــة إدلــب الجنوبــي، واقتادتــه إلــى جهــة

عامر، ناشط إعالمي، من أبناء قرية سرجة بريف محافظة إدلب الجنوبي.

أنس تريسيصالح حاج يوسف

عامر العاصي

13  عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 6/ تشرين األول/ 2020.

https://drive.google.com/file/d/1F076bHrDYGHL1gLodW1mKI0hGouXTtg5/view
https://drive.google.com/file/d/1WqXZJjYqP92rARFhUYiNHP_GB8KTVKZk/view
https://drive.google.com/file/d/1CEDLSd54cJo4Ci5ZMmKukW2nngajbmQL/view
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3: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

اإلثنيــن 18/ أيــار/ 2020 اعتقلــت قــوات الجيــش الوطنــي الســوري حمــود 
ــرس التابعــة  ــدة جندي ــه فــي بل ــر مداهمــة مــكان إقامت ــر، إث فــواز محمــد خي
لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وذلــك عقــب انتقــاد صــورة 
لعناصــر مــن الجيــش الوطنــي تضــع علــى صدورهــا أعــالم تركيــة، وذلــك عبــر 
حســابه الشــخصي علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، وســجلنا 

اإلفــراج عنــه فــي 21/ أيــار/ 2020.
وبتاريــخ 19/ آب/ 2020 صــدر بحقــه حكــم بالســجن مــدة ثالثــة أشــهر أو 

ــة. ــرة تركي ــة قدرهــا 400 لي دفــع غرامــة مالي
ومديــر  إعالمــي،  ناشــط  الدمشــقي،  بمحمــود  الملقــب  فــواز  محمــود 
مؤسســة دعــوة للشــؤون االجتماعيــة، مــن أبنــاء بلــدة الســبينة جنــوب 

.1971 عــام  مواليــد  مــن  ريــف دمشــق،  محافظــة 

الخميــس 21/ كانــون الثانــي/ 2021 اعتقلــت عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش 
الوطنــي حيــان حبابــة، فــي مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ثــم 

ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي 30/ كانــون الثانــي/ 2021.
حيــان، ناشــط إعالمــي، ويعمــل فــي المركــز الصحــي لمنظمــة بنفســج فــي 
مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن أبنــاء قريــة النقيــر بريــف 

محافظــة إدلــب الجنوبــي، ويقيــم فــي مدينــة إعــزاز.

4: قوات سوريا الديمقراطية:

الديمقراطيــة  قــوات ســوريا  اعتقلــت   2021 الثانــي/  كانــون   /23 الســبت 
فــي مدينــة القامشــلي فنــر محمــود تمــي، علــى خلفيــة انتقــاده ممارســات 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقــع التواصــل 
 مجهولــة. وأصــدرت القيــادة 

ٍ
االجتماعــي “فيســبوك”، واقتادتــه إلــى جهــة

ســوريا  لقــوات  التابعــة  الجزيــرة  الداخلي-إقليــم  األمــن  لقــوى  العامــة 
الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 25/ كانــون الثانــي/ 2021 بيانــًا تنفــي فيــه اعتقالها 
فنــر محمــود تمــي وقــد وردنــا مــن نشــطاء محلييــن تأكيدهــم إحالــة فنــر 
إلــى محكمــة الشــعب التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بتهــم تتعلــق 

بالعمالــة، وفــي يــوم الخميــس 11/ شــباط/ 2021 تــم اإلفــراج عنــه.
فنــر، ناشــط إعالمــي، وعضــو فــي حــزب يكيتــي الكوردســتاني فــي ســوريا، مــن 

أبنــاء مدينــة القامشــلي بريف محافظة الحســكة الشــمالي الشــرقي.

حمود فواز محمد خير

حيان حبابة

فنر تمي

https://drive.google.com/file/d/18HBrL1gOeMFRMKDrP9WPTLp0mTB32K9I/view
https://drive.google.com/file/d/18HBrL1gOeMFRMKDrP9WPTLp0mTB32K9I/view
https://drive.google.com/file/d/1nxvsjm7N6VJ_qmDkvmTybdV1KYpEbwyE/view
https://drive.google.com/file/d/1QyZX6qqVm_qoYOpCVKDj4VElH-uu_SbK/view
https://drive.google.com/file/d/1MfQ_wzwD4kMOxCYCZqpfwIZhskkqon_3/view
https://drive.google.com/file/d/1xLWfjeL03bCuxSbTBZh1nKfVb-9ounQA/view
https://drive.google.com/file/d/1EBl2pKwWFa5f5cwJFwC8XLqV1HfQASRF/view?usp=sharing 
https://asayish.org/?p=1048
https://drive.google.com/file/d/1EBl2pKwWFa5f5cwJFwC8XLqV1HfQASRF/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1LdnnCZYSbWQroINK4q0paXCMJ6FvTh57/view
https://drive.google.com/file/d/1iUCJixC7Xh_6jzDle9acOerehJOF5XH-/view
https://drive.google.com/file/d/1ZZ2DPOu7m-LxR1XsYrcL90JxbLsJQzdN/view
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الخميس 4/ شــباط/ 2021 اعتقلت قوات ســوريا الديمقراطية علي صالح 
ــزور الشــرقي، فــي  ــر ال ــوكاع مــن مشــفى هجيــن بمدينــة هجيــن بريــف دي ال
أثنــاء وجــود وفــد للتحالــف الدولــي لتفقــد عمليــات التأهيــل فــي المشــفى، 

 مجهولــة.
ٍ
واقتادتــه إلــى جهــة

لمنطقــة  التابعــة  حمــام  أبــو  مدينــة  أبنــاء  مــن  إعالمــي،  ناشــط  علــي، 
الشــرقي. الــزور  ديــر  محافظــة  بريــف  الشــعيطات 

ــة عبــاس حســن  األحــد 25/ آذار/ 2021 اعتقلــت قــوات ســوريا الديمقراطي
الشــريدة المرســومي، إثــر مداهمــة منزلــه فــي بلــدة الباغــوز بريــف محافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي، علــى خلفيــة انتقــاده األوضــاع المعيشــية والخدميــة فــي 
بلــدة الباغــوز علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقــع التواصــل االجتماعــي 

“فيســبوك”، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الجمعــة 2/ نيســان/ 2021.
عبــاس، ناشــط إعالمــي، مــن أبنــاء بلــدة الباغــوز بريــف محافظــة ديــر الــزور 

الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1990.

ثالثــًا: تســخير اإلعــالم الحكومــي للترويــج النتخــاب بشــار األســد وغيــاب 
أي نقــد لعشــرين ســنة مــن الرئاســة:

فــي غيــاب ألي إعــالم مســتقل وتحكــم األجهــزة األمنيــة باإلعــالم الحكومــي، يجــري النظــام الســوري انتخابــات رئاســية 
يترشــح فيهــا بشــار األســد وهــو الــذي قــاد الدولــة فــي المرحلــة الســابقة حتــى وصلــت إلــى مــا هــي عليــه اآلن مــن تدنــي 
فــي جميــع المجــاالت الحقوقيــة والقانونيــة والسياســية واالقتصاديــة، ولــم نلحــظ نقــدًا واحــدًا لبشــار األســد مــن قبــل 
وســائل اإلعــالم، أو حتــى المرشــحين المزعوميــن، عــن الســنوات الســبعة الماضيــة التــي انضــوت علــى تشــريد قســري 
لمالييــن الســوريين، واســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، والبراميــل المتفجــرة، ومقتــل 47967 مواطــن 
ــرًا  ــا تقري ســوري منــذ االنتخابــات الســابقة بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وقــد أصدرن

مفصــاًل عــن عــدم شــرعية االنتخابــات القادمــة وأســباب ذلــك.

علي الوكاع

عباس الشريدة المرسومي

https://sn4hr.org/arabic/?p=13484
https://sn4hr.org/arabic/?p=13484
https://drive.google.com/file/d/1rhdg1OWmUT_XKDpwmXLL_SDIzxyXQ_R1/view
https://drive.google.com/file/d/1aQKV9uPM1GZDTp_L3xtVYK6eNdw0LFhP/view
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رابعــًا: النظــام الســوري ُيشــرعن قوانيــن تخالــف أبســط مبــادئ حقــوق 
اإلنســان وتهــدف إلــى قمــع حريــة الــرأي والتعبيــر:

تضمنــت المــادة 12 مــن قانــون اإلعــالم خمــس بنــود لمــا يحظــر نشــره مــن بينهــا “أي محتــوى مــن شــأنه المســاس 
ــارة النعــرات  بالوحــدة الوطنيــة واألمــن الوطنــي أو اإلســاءة إلــى الديانــات الســماوية والمعتقــدات الدينيــة أو إث
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 اإلعــالم للمجلــس الوطنــي لإلعــالم ال كمــا منــح “القان
مــن “تســعة أعضــاء مــن بينهــم رئيــس المجلــس ونائبــه مــن حملــة الجنســية العربيــة الســورية، يتــم تســميتهم 
ــة واحــدة”  ــد لمــرة تالي ــة للتجدي ــالث ســنوات قابل ــة مدتهــا ث بمرســوم يصــدر مــن رئيــس النظــام الســوري لوالي
وبهــذا يكــرس النظــام الســوري الهيمنــة الفرديــة علــى كافــة مؤسســات الدولــة ويلغــي اســتقاللية وحياديــة اإلعــالم 

التــي مــن المفتــرض أن يتمتــع بهــا.

ــي/ 2011  ــون الثان ــات المعــدل بالمرســوم التشــريعي رقــم 1 الصــادر فــي كان ــون العقوب ــت المــادة 285 مــن قان نصَّ
علــى “مــن قــام فــي ســورية فــي زمــن الحــرب أو عنــد توقــع نشــوبها بدعــاوة ترمــي إلــى إضعــاف الشــعور القومــي 
أو إيقــاظ النعــرات العنصريــة أو المذهبيــة عوقــب باالعتقــال الموقــت”، وفــي المــادة 286 علــى “يســتحق العقوبــة 
نفســها مــن نقــل فــي ســورية فــي األحــوال عينهــا أنبــاء يعــرف أنهــا كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن توهــن 
نفســية األمــة”، وفــي المــادة 287: “كل ســوري يذيــع بالخــارج وهــو علــى بينــة مــن األمــر أنبــاء كاذبــة أو مبالغــًا فيهــا 
ــة يعاقــب بالحبــس ســتة أشــهر علــى األقــل وبغرامــة  ــة أو مكانتهــا المالي ــة الدول ــال مــن هيب مــن شــأنها أن تن

ماليــة تتــراوح بيــن مائــة وخمســمائة ليــرة ســورية”.

وهــذه كلهــا مصطلحــات فضفاضــة ال تحمــل وصفــًا دقيقــًا، كـــ “وهــن نفســية األمــة” و “هيبــة الدولــة”، وهــي تمكــن 
النظــام الســوري مــن تحميلهــا كل مــن يــود معاقبتــه وقــد أدان عبــر هــذه المصطلحــات الــال محــدودة العشــرات مــن 

المعارضيــن السياســيين.
ــر  ــم يكتفــي النظــام الســوري بــكل ذلــك، بــل أصــدر بشــار األســد مرســومًا بهــدف التضييــق ومالحقــة النشــاط عب ل
اإلنترنــت، فــي 7/ أيــار/ 2012 صــدر المرســوم الّتشــريعي رقــم 17 المتعلــق بتطبيــق أحــكام قانــون التواصــل االجتماعــي 
المقــررة فــي  الحــد األدنــى للعقوبــة  الــواردة فيــه يضاعــف   28 المــادة  الجريمــة اإللكترونيــة وبحســب  ومكافحــة 
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 أن النظــام الســوري يطلــق علــى كل المعارضيــن لــه وكل مــن يقــوم بنشــر معلومــات 

تفضــح ممارســاته وانتهاكاتــه مصطلــح “إرهابــي”.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&nid=4387&First=0&Last=14&CurrentPage=0&mid=&refBack=http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&nid=4387&First=0&Last=14&CurrentPage=0&mid=&refBack=
https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Penal-Cade-1949-Arabic.pdf
https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Penal-Cade-1949-Arabic.pdf
http://www.moct.gov.sy/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%91%D8%A9
http://www.moct.gov.sy/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%91%D8%A9
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خامســًا: ســوريا مــن أســوأ دول العالــم فــي القطــاع اإلعالمــي وحريــة 
الــرأي والتعبيــر:

ــت ســوريا فــي المراتــب الدنيــا فــي  وفقــًا للجنــة حمايــة الصحفييــن، ومراســلون بــال حــدود، وفريــدوم هــاوس، فقــد حلَّ
مختلــف المؤشــرات والتقاريــر التــي صــدرت عنهــا مؤخــرًا:

أظهــر مؤشــر لجنــة حمايــة الصحفييــن العالمــي لإلفــالت مــن العقــاب لعــام 2020، الــذي صــدر فــي 28/ تشــرين 
األول/ 2020 أن ســوريا ثانــي أســوأ دولــة فــي العالــم ُيســتهدف فيهــا الصحفيــون بالقتــل دون محاســبة الفاعليــن، 

ــم يحــل بعدهــا ســوى الصومــال. ول

حصلــت ســوريا علــى تقييــم 17 مــن أصــل 100 14 علــى صعيــد الحريــة علــى اإلنترنــت فــي عــام 2020 فــي التقريــر الســنوي 
ــت أســوأ  ــة، حيــث حلَّ ــم مســتوى حريــة الوصــول إلــى اإلنترنــت فــي 65 دول الــذي تصــدره فريــدوم هــاوس، والــذي يقيِّ
ــد التقريــر “تتعــرض  ثالــث دولــة فــي العالــم علــى صعيــد الــدول التــي تفتقــد للحريــة، وتأتــي قبلهــا الصيــن وإيــران، وأكَّ
الحقــوق السياســية والحريــات المدنيــة فــي ســوريا لخطــر شــديد مــن قبــل أحــد أكثــر األنظمــة قمعيــة فــي العالــم 

ومــن قبــل قــوى النــزاع األخــرى”.

ــف التقريــر، الــذي أصدرتــه لجنــة حمايــة الصحفييــن فــي 21/ كانــون الثانــي/ 2021، ســوريا علــى أنهــا الدولــة األشــد  صنَّ
ــورات  ــي اندلعــت فيهــا “ث ــا الت ــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــدان عدي ــن بل ــن بي ــكًا بالصحفيي فت

الربيــع العربــي” منــذ عشــر ســنوات، وبفــارق كبيــر عــن الــدول التــي تليهــا بالترتيــب.

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 بــال حــدود فــي 19/ نيســان/ 2021.

ــف التقريــر الســنوي للحريــة فــي العالــم فــي عــام 2021، الــذي تصــدره فريــدوم هــاوس ســوريا علــى أنهــا أســوأ  صنَّ
دولــة فــي العالــم علــى صعيــد انعــدام الحريــة. 

سادسًا: االستنتاجات والتوصيات: 

اســتنادًا إلــى مــا ســجلناه خــالل عــام فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ومــا أوردنــا جانبــًا منــه فــي 
ــر، فقــد انتهكــت كافــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة العديــد مــن قواعــد وقوانيــن القانــون الدولــي  هــذا التقري
ــر، مثــل المــادة 19 15 مــن  ــرأي والتعبي ــة ال لحقــوق اإلنســان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وبشــكل خــاص حري

اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، والمــادة )19-2(16 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.

https://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz ،19 15  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة

16  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19)2(، 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

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

https://cpj.org/ar/reports/2020/10/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a3%d9%81%d8%af%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/
https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-net/2020#footnote6_kqhfcq2
https://cpj.org/ar/2021/01/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%8C-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://rsf.org/ar/swry
https://rsf.org/ar/swry
https://rsf.org/ar/swry
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
https://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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التوصيات: 
إلى كافة أطراف النزاع/القوى المسيطرة:

اإلفــراج الفــوري عــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم المعتقليــن تعســفيًا، وكشــف مصيــر المختفيــن 	 
يًا. قسر

الســماح بدخــول كافــة وســائل اإلعــالم والتوقــف عــن التحكــم بعمــل الصحفييــن وفقــًا لمــدى مواالتهــم للجهــة 	 
المســيطرة.

إبطــال جميــع “القوانيــن األمنيــة” التــي تقمــع بشــكل رهيــب حريــة الــرأي والتعبيــر وبشــكل خــاص تلــك الصــادرة 	 
عــن النظــام الســوري.

عدم تسخير اإلعالم لخدمة القوى المسيطرة وتبرير انتهاكاتها، وتزييف الحقيقة.	 
 

إلى مجلس األمن الدولي: 
إصــدار قــرار للمطالبــة باإلفــراج الفــوري عــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم كافــة، لــدى جميــع 	 

الغالبيــة العظمــى منهــم.  الــذي يعتقــل  الســوري  النظــام  لــدى  األطــراف وبشــكل خــاص 
بــذل جهــود واضحــة فــي إنهــاء حالــة النــزاع فــي ســوريا عبــر عمليــة سياســية تنقــل ســوريا مــن دولــة شــمولية إلــى 	 

دولــة ديمقراطيــة تحتــرم حريــة الصحافة.
 

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 
إدانــة اســتهداف الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم فــي ســوريا، وتســليط الضــوء علــى تضحياتهــم 	 

ومعاناتهــم. 
المطالبــة بالكشــف عــن مصيــر الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم المعتقليــن والمختفيــن قســريًا فــي 	 

ظــلِّ تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
إجــراء تحقيقــات خاصــة حــول اســتهداف الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم بشــكل خــاص؛ نظــرًا لدورهــم 	 

الحيــوي فــي تســجيل األحــداث فــي ســوريا. 

إلى المؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم 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 اإلعــالم، الذيــن أغنــت مشــاركاتهم هــذا التقريــر 
بشــكل فعــال، ولــكل الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم الذيــن يعرضــون حياتهــم للخطــر فــي ســبيل نقــل 

الحقيقــة لبقيــة أبنــاء المجتمــع. 
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