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املــركــز الــســوري لــلــحــريــات الــصــحــفــيــة هــو 
مـنـظـمـة تـتـبـع رابـطـة الـصـحـفـيـي الـسـوريـي 
إداريــاً, يــهــدف إلــى الــدفــاع عــن احلــريــات 
الـصـحـفـيـة ف سـوريـا, ويـعـمـل عـلـى تـوثـيـق 
االنتهاكات التي تقع ضد اإلعــــــــــــــــــــــــــــالميي 
واملــراكــز اإلعــالمــيــة فــيــهــا وتــلــك الــتــي تــقــع 
بــحــق إعــالمــيــي ســوريــي خــارج الــبــالد, 
ومــن ثــم يــصــدر تــقــاريــر بــهــا, كــمــا يــصــدر 
املـــركـــز بـــيـــانـــات صـــحـــفـــيـــة ف مـــنـــاســـبـــات 

مختلفة. 

أُنــشــئ املــركــز بــتــاريــخ 1حــزيــران 2014 م, 
لـــيـــتـــابـــع مـــنـــذ ذلـــك الـــوقـــت عـــمـــل جلـــنـــة 
احلـريـات الـصـحـفـيـة ف رابـطـة الـصـحـفـيـي 
الـسـوريـي الـتـي تـأسـسـت ف شـبـاط 2012, 
والتي عملت على توثيق االنتهاكات بحـق 

اإلعالم ف سوريا.

freedom@syja.org

www.syja.org

The SJA is a non-governmental organization 
registered under French law of associations. 

No. W751220283 on 07/06/2013
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6 سور3ا وتمكن المركز من توث%قها 
6 ارتك@ت ضد اإلعالم 78 ABات الD3ر االنتهاHستعرض هذا التقN

خالل شهر آب 2022. 

  

6 سجون النظام السوري. 
*القتل: سجل المركز حالة واحدة، bمقتل إعال_6 تحت التعذ[ب 78

  

ب: سجل المركز 7 حاالت، ارتك@ت عj [د المعارضة السور3ة المسلحة.  7lالb االعتداء*

  

 ، 6nد قوات حزب االتحاد الد[مقرا] jاالحتجاز: سجل المركز 3 حاالت، ارتك@ت جم%عها ع*

7 مجهوzً حAB تار3ــــخ tuv التق3Hر.  7 اثن|} انتهت واحدة منهم bاإلفراج، ف%ما ال يزال مص~} إعالمي|}

4

4 وثقها المركز وتأ�د منها 
4 هذا التق/.ر �4 االنتها�ات ال��

مالحظة هامة: االنتها�ات الواردة 56

4 التوثيق، ور�ما تكون هناك انتها�ات أخرى حصلت ل�ن لم �علم بها 
ە 56 Mzوتطا=قت مع معاي

المركز أو لم يتمكن من التحقق منها.
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 7 6 تـــقع ضـــد الصحفي|} ABـــات الD6 تـــوثـــيق االنـــتها
[ـــعتمد الـــمركـــز الـــسوري للحـــ3Hـــات الـــصحف%ة 78

7 واألعــراف الــدولــ%ة الــخاصــة bحــما[ــة  7 عj مــعاي~} محــددة وفــق الــقوان|} 7 اإلعــالمي|} والــناشــط|}
6 تـــرتـــكب ضـــد  AB6 ســـور3ـــا وخـــارج ســـور3ـــا ال

6 تـــرتـــكبها مـــختلف أطـــراف الlاع 78 ABوال ، 7 الصحفي|}
 6
 bـــذلـــك "الـــدقـــة" و " الـــشفافـــ%ة " و "الـــمهن%ة" 78

�
7 ، مـــتوخـــ%ا 7 الـــسور3|} 7 واإلعـــالمي|} الصحفي|}

6 السل%م . 
6 إطارها القانو�7

جمع المعلومات وتحل%لها ووضعها 78

6 تـــــقع ضـــــد  ABـــــات الD6 واجـــــ@ه بـــــتوثـــــيق االنـــــتها
6 عـــــمله مـــــن إ[ـــــمانـــــه الـــــ�امـــــل 78

و3ـــــنطلق الـــــمركـــــز 78
ر، وعــــدم إفــــالت  7l6 ج~� ال

 لــــحقوقــــهم المســــتق@ل%ة 78
ً
6 الــــدفــــاع عــــنهم، حــــما[ــــة

7 و78 اإلعــــالمي|}
 6
 لـلعدالـة والـمساواة 78

�
7 مـن الـعقاب الـالزم، وصـوzً إ� إعـالٍم حـر وغ~} مـوجـه، تـحق%قا المجـرم|}

سور3ا المستق@ل. 

 : ومن هذە المعاي~}

6 يــتعرض 1. ABــات الD3ــات الــصحف%ة بــتوثــيق االنــتهاHضــحا�ــا اإلعــالم: [ــقوم الــمركــز الــسوري للحــ

 6 AB6 ســور3ــا مــهما ¡ــانــت ج ســ%اتــهم، جــ سهم، عــرقــهم، طــائــفتهم، الــجهة ال
لــها اإلعــالمــيون 78

6 يــتعرض لــها  ABإ� قــ%امــه بــتوثــيق االعــتداءات ال 
ً
[ــعملون لــديــها أو الــجهة الــمعتد[ــة، bــاإلضــافــة

6 تــــتعرض لــــها  ABــــات الDاالنــــتها jي األمــــر ذاتــــه عuN اإلعــــالمــــيون الــــسور3ــــون خــــارج الــــ@الد، و

الـــم¥اتـــب و الـــمرا¤ـــز و الـــمؤســـسات اإلعـــالمـــ%ة، إضـــافـــة إ� ذلـــك ال [ـــقوم الـــمركـــز ب tu أخـــ@ار 

االنتهاDات إذا طلب الضح%ة أو ذو3ه ذلك. 

: يـوثـق الـمركـز الـسوري للحـ3Hـات الـصحف%ة االنـتهاDـات 2. وقـqع االنـتهاك خـالل الـعمل اإلعـال�4

، ســــواء تــــم اســــتهدافــــهم §ــــش¥ل  7 خــــالل قــــ%امــــهم bــــالــــعمل اإلعــــال_6 6 تــــقع bــــحق اإلعــــالمي|} ABال

  . ẗ ẗ أو غ~} م@ا م@ا

حــالــة اإلعــال�4 الــذي �ــكون ع� صــلة =ــالــعمل المســلح: [ــمتنع الــمركــز عــن تــوثــيق االعــتداء 3.

الواقع عj اإلعال_6 الذي له صلة ما bالعمل المسلح. 

.4 6 {Bإعـالم jـات الـواقـعة عD3ـات بـتوثـيق االنـتهاH4 الـقوى المسـلحة: [ـقوم مـركـز الحـ
اإلعـال�4 56

ط انتفاء صلتهم bالعمل المسلح وفق المع%ار السابق.  ẗ القوى المسلحة 

5
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، bــــــعد أن شهــــــد الخــــــط الــــــب%ا�7 ، مجــــــددا� 6
ة االنــــــتهاDــــــات خــــــالل شهــــــر آب° أغســــــطس الــــــما®7 ارتــــــفعت وت~}

6 أعدادها. 
78 

�
لالنتهاDات خالل األشهر الساbقة انخفاضا

 ضــد اإلعــالم، 
�
، وقــ±ع 11 انــتهاDــا 7 7 الــسور3|} 6 راbــطة الصحفي|}

ووثــق الــمركــز الــسوري للحــ3Hــات الــصحف%ة 78

، ووثــقه  6
6 تــموز الــما®7

، فــ%ما ارتــكب االنــتهاك األخ~} 78 6
¡ــان مــنها 10 انــتهاDــات ارتــك@ت خــالل آب الــما®7

6 قـد 
الـمركـز bـعد أن تـحقق مـنه ومـن مـطاbـقته لـمعاي~} الـتوثـيق ومـنهجيته، و³ـذلـك، [ـكون شهـر آب الـما®7

، الــذي وثــق فــ%ه الــمركــز وقــ±ع  6
6 أعــداد االنــتهاDــات الــموثــقة مــقارنــة §شهــر تــموز الــما®7

ا� 78  كب~}
�
شهــد ارتــفاعــا

7 فقط.  انتها¤|}
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و¡ـــانـــت الـــمعارضـــة الـــسور3ـــة المســـلحة مـــسؤولـــة عـــن الـــعدد األ¤~� مـــن االنـــتهاDـــات الـــموثـــقة خـــالل الشهـــر 

، مـسؤولـة عـن 3  6nـعة لحـزب االتـحاد الـد[ـمقراbـات، فـ%ما ¡ـانـت قـوات تـاDـمسؤولـيتها عـن 7 انـتهاb ، 6
الـما®7

، bـمسؤولـيته  7  bـالصحفي|}
�
انـتهاDـات، و¡ـالـعادة ¡ـان الـنظام الـسوري مـسؤوzً عـن ارتـ¥اب االنـتهاك األشـد فـت¥ا

عن مقتل إعال_6 تحت التعذ[ب. 

  

 jب ع 7lــالb و¡ــان مــن أبــرز مــا وثــقه الــمركــز خــالل آب 2022، مــقتل إعــال_6 تــحت الــتعذ[ــب، واالعــتداء

7 آخ3Hن.  ، واحتجاز إعالمي|} 7 إعالمي|}
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 إذ تـــــلقت عـــــائـــــلة الـــــناشـــــط اإلعـــــال_6 أحـــــمد ت´ســـــ~} 
 6
ع´¶ الخـــــط%ب، نـــــ@أ مـــــقتله تـــــحت الـــــتعذ[ـــــب 78

6 ر3ـــف دمـــشق، بـــتار3ـــــــخ 
ســـجون الـــنظام الـــسوري 78

b ،16/8/2022عد اعتقال دام نحو 4 سنوات. 

¡ـــــما اعـــــتدت عـــــناº تـــــاbـــــعة لـــــلمعارضـــــة الـــــسور3ـــــة 
 ، 6

A8 tu3ــــف حــــلب الH6 مــــديــــنة الــــ@اب بــــ
المســــلحة 78

، مــالــك أبــو  6 �Bمــالــك الخ ، 7 ب عj اإلعــالمي|} 7lــالb
، هــمام أبــو الــ«3ــن، نــزار أبــو  عــب%دة، محــمد الســ@ا¼6
ي، و³ـــدر طـــالـــب، أثـــناء تـــغط%ة  أ[ـــمن، عـــماد ال@ص~}
6 مســ¿ش¾7 الــ@اب 

78 6 �Bوقــفة احــتجاجــ%ة لــل�ادر الط
 . 6 7Bالوط

كـــــذلـــــك، احتجـــــزت قـــــوات ســـــور3ـــــا الـــــد[ـــــمقراطـــــ%ة 
الــتاbــعة لحــزب االتــحاد الــد[ــمقراPYD 6n، بــتار3ــــــخ 
 6
30/7/2022، الـناشـط اإلعـال_6 عـمار الخـلف، 78

مــديــنة الــرقــة، عj خــلف%ة عــمله وvــشاطــه اإلعــال_6 
6 الــــمنطقة، ومــــا يــــزال قــــ%د االحــــتجاز حAB تــــار3ــــــــخ 

78
tuv التق3Hر.  

إ� جـانـب ذلـك وثـق الـمركـز، احـتجاز عـناº تـاbـعة 
لحــــــــــزب االتــــــــــحاد الــــــــــد[ــــــــــمقراPYD 6n، بــــــــــتار3ــــــــــــــخ 
 6
2/8/2022، اإلعــــــال_6 بــــــرزان إدرÃــــــس فــــــرمــــــان، 78

، عj خـــــلف%ة عـــــمله وvـــــشاطـــــه  6jمـــــديـــــنة الـــــقامشـــــ
6 ســـــور3ـــــا، إ� أن أفـــــرجـــــت 

A8 ẗ 6 شـــــمال 
اإلعـــــال_6 78

عنه بتار3ــــخ 23/8/2022. 

¡ــــــــما احتجــــــــزت عــــــــناº تــــــــاbــــــــعة لحــــــــزب االتــــــــحاد 
الـــد[ـــمقراPYD 6n، الـــناشـــط اإلعـــال_6 ع6j جـــاســـم 
6 مــــــحافــــــظة ديــــــر الــــــزور، دون تــــــوضــــــيح 

الــــــ3ّHÅــــــم، 78
أســـ@اب االحـــتجاز، المســـتمر حAB لحـــظة tuv هـــذا 

التق3Hر. 

، شهــــــــدت مــــــــحافــــــــظة حــــــــلب وقــــــــ±ع 7 
�
 جــــــــغرافــــــــ%ا

 6
A8 ẗ 6 مــــــــــــديــــــــــــنة الــــــــــــ@اب 

انــــــــــــتهاDــــــــــــات، ارتــــــــــــك@ت 78
الـمحافـظة، ¡ـما شهـدت مـديـنة الـرقـة وقـ±ع انـتهاك 
6 ديـــر الـــزور والـــحسكة، ¡ـــما 

واحـــد، ومـــثله ارتـــكب 78
 . شهدت مدينة ر3ف دمشق وق±ع االنتهاك األخ~}

8

  !"C",%<M( B-)+b^() FX$%()
2022 @A +,S ZM[

J1W7

=]U&()1

=_+()1

I6V() +#D1

8`2D a#I1



6 ســــــ%اق مــــــتاbــــــعة الــــــمركــــــز لــــــتطورات الحــــــ3Hــــــات 
و78

6 سـور3ـا، قـالـت الـخارجـ%ة األمـ3Hـك%ة إن 
اإلعـالمـ%ة 78

 6
لــديــها مــعلومــات تــؤكــد أن الــنظام اعــتقل الصح¾7

6 دمشق. 
7 تاNس 78 A|أوس ، 6È3Hاألم

6 عـــقدتـــه الـــخارجـــ%ة األمـــ3Hـــك%ة، 
6 مـــؤتـــمر صح¾7

و78

، قـال المتحـدث bـاسـم  6
األر³ـعاء 17 مـن آب الـما®7

الـــــــــخارجـــــــــ%ة األمـــــــــ3Hـــــــــك%ة، نـــــــــ%د بـــــــــراNـــــــــس: إن "رأي 

 6
6 الــــــــموقــــــــف الــــــــسوري تــــــــجاە الصح¾7

واشــــــــنطن 78

ا�  "، مشــ~} 7 تــاNــس لــم يتغ~} A|6 المحتجــز أوســÊ األم~}

إ� أن لــدى الــنظام الــسوري فــرصــة إلطــالق تــاNــس 

6 ســـور3ـــا قـــ@ل عtu ســـنوات، مـــؤكـــدا� 
الـــذي اخت¾7 78

6 مـــــتاbـــــعة ¡ـــــل الســـــ@ل 
مـــــوقـــــف اإلدارة األمـــــ3Hـــــك%ة 78

7 اإلفراج عن "تاNس".  لتأم|}

 jة الــــــــــضغط ع مــــــــــن جــــــــــهة أخــــــــــرى ارتــــــــــفعت وت~}

 6
A8 ẗ 6 وشــمال  6 شــمال غــر��

الحــ3Hــات اإلعــالمــ%ة 78

7 §ـــــــش¥ل  ســـــــور3ـــــــا، إذ تـــــــم احـــــــتجاز أحـــــــد اإلعـــــــالمي|}

 6
، ¡ـــــــــما أصـــــــــدرت الـــــــــمح¥مة الـــــــــعسك3Hـــــــــة 78 6

تعس¾7

 bـــــالـــــسجن والـــــغرامـــــة ضـــــد نـــــاشـــــط 
�
عـــــف3Hـــــن، حـــــ¥ما

إعال_6 آخر.  

إ� جــانــب ذلــك طــل@ت قــوات ســور3ــا الــد[ــمقراطــ%ة 

، مــن الــلجان و  6nــعة لحــزب االتــحاد الــد[ــمقراbالــتا

6 مـحافـظة ديـر الـزور، إرسـال 
الـم¥اتـب الـتاbـعة لـها 78

6 مـــــناطـــــقها، وســـــط 
78 7 7 الـــــعامل|} أســـــماء اإلعـــــالمي|}

، مــن شــن  7 7 و الــناشــط|} تــخّوف مــن قــ@ل اإلعــالمي|}

6 مــــــديــــــنة 
حــــــملة اعــــــتقاالت عj غــــــرار مــــــا جــــــرى 78

الرقة. 

  2/9/2022
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رابطۀ الصحفیین السوریین 
                                                                  

المرکز السوري للحریات الصحفیۀ
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مقتل إعالمي تحت التعذيب في سجون النظام  

 4
·      تــــلقت عــــائــــلة الــــناشــــط اإلعــــال�4 أحــــمد ت£ســــMz ع£¢ الخــــطWب، نــــlأ مــــقتله تــــحت الــــتعذ�ــــب 56

4 ر.ف دمشق، بتار.ــــخ 16/8/2022، =عد اعتقال دام نحو 4 سنوات. 
سجون النظام السوري 56
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 jسـ%طرة الـنظام ع AB6 تجـمع أحـرار حـوران، ح
6 سـور3ـا، وعـمل 78 6 جـنو��

78 
�
 إعـالمـ%ا

�
و¡ـان "الخـط%ب" نـاشـطا

6 محافظة درعا. 
A8 ẗ ة  7 6 مجال المونتاج، وهو من موال%د bلدة الج~}

محافظة درعا عام 2018. ¡ما عمل 78

  

وأوضــــح اإلعــــال_6 أ[ــــمن أبــــو نــــقطة، الــــمديــــر الــــتنف%ذي لتجــــمع أحــــرار حــــوران، لــــلمركــــز الــــسوري للحــــ3Hــــات 
6 مــديــنة دمــشق خــالل شهــر ¡ــانــون األول مــن 

الــصحف%ة، أن قــوات الــنظام الــسوري اعــتقلت "الخــط%ب" 78
العام 2018. 

  

6 مــديــنة 
" لــلتحقيق، 78 7 وأ¤ــد أن أجهــزة الــنظام األمــن%ة، نــقلت اإلعــال_6 أحــمد الخــط%ب إ� "فــHع فلســط|}

ا� إ� أنــه احتجــز عj خــلف%ة تــق3Hــر كــ%دي كــتب bــحقه، عj خــلف%ة  ة مــن احــتجازە، مشــ~} A~ــع%د فb ،دمــشق
vشاطه السابق قب%ل س%طرة النظام عj محافظة درعا. 

، ومــــن ثــــم تــــم نــــقله إ� ســــجن 
�
وتــــابــــع "أبــــو نــــقطة"، أن الــــنظام نــــقل "الخــــط%ب" إ� ســــجن عــــدرا، الحــــقا

6 16 مـــن آب° أغســـطس 
6 ســـجن صـــ%دنـــا[ـــا 78

صـــ%دنـــا[ـــا، إ� أن تـــلقت عـــائـــلته نـــ@أ مـــقتله تـــحت الـــتعذ[ـــب 78
2022، دون Ìسل%مها جثمانه. 
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االعتداء بالضرب على إعالميين 

، بـتار.ـــــخ  4
�6 4 مـديـنة الـlاب بـ/.ـف حـلب ال\]

·      اعـتدت عـنا» تـا=ـعة لـلمعارضـة الـسور.ـة المسـلحة 56
، هـــمام أبـــو  ، مـــالـــك أبـــو عـــبWدة، محـــمد الســـlا¬4 ، مـــالـــك الخ4�̄ 5 MNب ع� اإلعـــالمي 1/8/2022، =ـــال5°
 4
ي، و�ـــدر طـــالـــب، أثـــناء تـــغطWة وقـــفة احـــتجاجـــWة لـــلTادر الط4�̄ 56 Mzصlـــن، نـــزار أبـــو أ�ـــمن، عـــماد ال.́ الـــ

 . 4
مس¶ش5µ الlاب الوط�5

  

طة الــمدنــ%ة الــتاbــعة  tuمــن ال º3ــات الــصحف%ة، أن عــناHوأوضــحت مــصادر مــتعددة لــلمركــز الــسوري للحــ
6 نـظمها أطـ@اء لـلمطالـ@ة  AB7 مـن الـتغط%ة لـلوقـفة االحـتجاجـ%ة ال لـلمعارضـة الـسور3ـة، حـاولـت مـنع اإلعـالمي|}
 7 ب عj اإلعـالمي|} 7lـالb 6 مـديـنة الـ@اب، ¡ـما اعـتدت

78 6 7Bـة الـرئ´سـ%ة للمسـ¿ش¾7 الـوطbـحقوقـهم، أمـام الـبواb
وتوج%ه الشتائم لهم. 

13

مالك الخبي



، حــ%ث تــعرض اإلعــال_6 مــالــك أبــو 
�
6 نــحو الــساعــة 9:30 صــ@احــا

و³حســب الــمصادر فــإن االعــتداء حــصل 78
طة، ¡ــــما قــــام أحــــد  tuال ºب مــــن قــــ@ل أحــــد عــــنا 7l6 الــــوجــــه وكــــدمــــات، إثــــر ال

عــــب%دة، لجــــروح §ســــ%طة 78
العناb ºمصادرة هاتف اإلعال_6 نزار أبو أ[من لمنعه من التص±3ر. 
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مالك أبو عبيدة



طة  tuال ºمـــوافـــقة لـــتغط%ة الـــوقـــفة االحـــتجاجـــ%ة، إال أن عـــنا j7 ع 7 ¡ـــانـــوا حـــاصل|} وأ¤ـــدت أن اإلعـــالمي|}
، إال أن  6 �B7 مــالــك أبــو عــب%دة ومــالــك الخ ب، ¡ــما حــاولــت احــتجاز اإلعــالمي|} 7lــالb مــنعتهم واعــتدت عــليهم

، منعهم من احتجازهما.   6 �Bتدخل المتواجدين وال�ادر الط
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محمد السباعي



16

همام أبو الزين نزار أبو أيمن

بدر طالب



 ، 7 6 الــمديــنة، ح7l إ� الــم¥ان وتحــدث إلــ%ه bــعض اإلعــالمي|}
طة الــمدنــ%ة 78 tuــعت الــمصادر أن قــائــد الbوتــا

طة  tuال º7 عـن االعـتداء، وأوعـز لـعنا طة، وتعهـد bـمحاسـ@ة الـمسؤول|} tuال ºحـول االعـتداء مـن قـ@ل عـنا
 6 �Bــعدهــا تــغط%ة الــوقــفة االحــتجاجــ%ة لــل�ارد الطb ــعواb7 تــا ا� إ� أن اإلعــالمي|} bــاالvــسحاب مــن الــم¥ان، مشــ~}

 . أمام المس¿ش¾7
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عماد البصيري



" مـراسًـÑ لـموقـع الـسوري الـيوم، bـاإلضـافـة لـعمله كـفري الvـس لـلعد[ـد مـن الـقنوات والـمواقـع  6 �Bو3ـعمل "الخ
، مـراسـÑً لـقناة حـلب الـيوم،  اإلعـالمـ%ة، وهـو مـن مـوالـ%د مـحافـظة درعـا عـام 1993، و3ـعمل محـمد سـ@ا¼6
، ¡ــما [ــعمل  فــ%ما [ــعمل هــمام أبــو الــ«3ــن، مــراســÑً لــتلف«3ــون ســور3ــا، و³ــرفــقته اإلعــال_6 نــزار أبــو أ[ــمن مــصورا�
ي، مـــراســـÑً لـــموقـــع 24sy، و3ـــعمل مـــالـــك أبـــو عـــب%دة، مـــراســـÑً لـــقناة الجـــ«3ـــرة، بـــÒنما  اإلعـــال_6 عـــماد ال@ص~}

[عمل bدر طالب كـ"فري الvس". 
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لحظة اعتداء عنصر الشرطة املدنية على مالك 
أبو عبيدة ومحاولة احتجازه.



احتجاز إعالميين 

·      احتجـــــــزت قـــــــوات ســـــــور3ـــــــا الـــــــد[ـــــــمقراطـــــــ%ة الـــــــتاbـــــــعة لحـــــــزب االتـــــــحاد الـــــــد[ـــــــمقراPYD 6n، بـــــــتار3ـــــــــــخ 
 6
6 مــديــنة الــرقــة، عj خــلف%ة عــمله وvــشاطــه اإلعــال_6 78

30/7/2022، الــناشــط اإلعــال_6 عــمار الخــلف، 78
المنطقة. 

  

وأوضـــحت مـــصادر خـــاصـــة طـــل@ت عـــدم الـــÅشف عـــن أســـمائـــها، لـــلمركـــز الـــسوري للحـــ3Hـــات الـــصحف%ة، أن 

6 مـديـنة الـرقـة، واحتجـزتـه 
عـناº مـن قـوات سـور3ـا الـد[ـمقراطـ%ة "قسـد"، داهـمت مـقر إقـامـة "الخـلف" 78

، بتهمة التعامل مع جهات إعالم%ة خارج%ة.  6
فجر يوم 30 تموز الما®7
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 6
وأضـافـت أن الـعناº الـمداهـمة صـادرت مـعدات إعـالمـ%ة لـ"الخـلف"، واقـتادتـه إ� مـقر احـتجاز تـابـع لـها 78

المدينة، إذ ما يزال ق%د االحتجاز حAB تار3ــــخ tuv التق3Hر. 

  

وأ¤ـــدت الـــمصادر عj أن قـــوات ســـور3ـــا الـــد[ـــمقراطـــ%ة وأجهـــزتـــها األمـــن%ة، شـــ ت حـــملة اعـــتقاالت واســـعة 

 ، 7 7 اث ت|} 7 إعـالميت|} 6 مـديـنة الـرقـة، مـن بـÒنهم "الخـلف"، ¡ـما ¡ـان مـن بـÒنهم نـاشـطت|}
78 

�
طـاولـت 16 إعـالمـ%ا

ًة إ� أن هـذە الـتهمة bـاتـت مـكشوفـة لـدى  ، بـتهمة الـتعامـل مـع جـهات خـارجـ%ة، مشـ~} 6
6 30 تـموز الـما®7

78

 lضــمن حــمالتــها األمــن%ة، لح ، 7 6 تــقوم مــن خــاللــها bــالــضغط عj اإلعــالمي|} ABأجهــزة "قســد" األمــن%ة، وال

، ضمن س%اساتها.  tu نطاق العمل اإلعال_6 وال

  

، يــتابــع تــحق%قاتــه لــلتأ¤ــد مــن  7 7 الــسور3|} 6 راbــطة الصحفي|}
وال يــزال الــمركــز الــسوري للحــ3Hــات الــصحف%ة 78

6 الـــمركـــز، 
7 الـ15، ومـــدى مـــطاbـــقتها لـــمعاي~} الـــتوثـــيق الـــمت@عة 78 bـــق%ة االنـــتهاDـــات الـــمرتـــك@ة bـــحق اإلعـــالمي|}

ومنهجيته. 

  

 لـلعد[ـد مـن الـمواقـع والـقنوات، مـنها و¡ـالـة 
�
و3ـعمل "الخـلف" مـع و¡ـالـة تـراث الـفرات، و¡ـان قـد عـمل سـاbـقا

هاوار لألن@اء، وهو من موال%د مدينة الرقة عام 1994. 
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·      احتجــــزت عــــناº تــــاbــــعة لحــــزب االتــــحاد الــــد[ــــمقراPYD 6n، بــــتار3ــــــــخ 2/8/2022، اإلعــــال_6 بــــرزان 
6 ســـور3ـــا، إ� أن 

A8 ẗ 6 شـــمال 
، عj خـــلف%ة عـــمله وvـــشاطـــه اإلعـــال_6 78 6j6 مـــديـــنة الـــقامشـــ

إدرÃـــس فـــرمـــان، 78
أفرجت عنه بتار3ــــخ 23/8/2022. 

  

6 الـــÅتاbـــة الـــصحف%ة لـــلعد[ـــد مـــن الـــمواقـــع 
و3ـــعمل بـــرزان فـــرمـــان، مـــراســـÑً لـــقناة روداو الـــفضائـــ%ة، و3 شـــط 78

6 سور3ا. 
A8 ẗ 6 شمال 

والصحف، و¡ان قد bدأ vشاطه اإلعال_6 منذ نحو 6 سنوات 78
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وأ¤ــدت مــصادر إعــالمــ%ة مــتعددة، لــلمركــز الــسوري للحــ3Hــات الــصحف%ة، عj أن عــناº مســلحة ومــلثمة، 

6 مــديــنة 
، اقتحــمت مــكتب قــناة روداو 78 6nســتقلون ســ%ارة نــ±ع "فــان"، يــ¿@عون لحــزب االتــحاد الــد[ــمقراN

القامش6j ب3Hف الحسكة، واحتجزت "فرمان"، واقتادته إ� جهة مجهولة. 

  

ًة إ� الـــجهة  6 الـــمنطقة، مشـــ~}
وأوضـــحت أن ســـØب احـــتجاز "فـــرمـــان" ¡ـــان عj خـــلف%ة vـــشاطـــه اإلعـــال_6 78

المحتجـــــزة أفـــــرجـــــت عـــــن اإلعـــــال_6 "فـــــرمـــــان" بـــــتار3ـــــــــخ 23 آب° أغســـــطس 2022، دون ورود مـــــ«3ـــــد مـــــن 

المعلومات. 

  

 بـتار3ـــــخ 8 أغسـطس 
�
ق سـور3ـا، بـ%انـا ẗ مـن جهـته أصـدر اتـحاد اإلعـالم الحـر، الـتابـع لـإلدارة الـذاتـ%ة لـشمال و

" bـــمتاbـــعة الـــتحقيق والتحـــري حـــول اخـــتفاء  6j2022، نـــاشـــد فـــ%ه "الـــجهات الـــمعن%ة وقـــوى األمـــن الـــداخـــ

7 اإلدارة الــــذاتــــ%ة، و³ــــالــــتا�6  اإلعــــال_6 "فــــرمــــان"، وفــــ%ما إذا ¡ــــان هــــنالــــك مــــخالــــفة مــــن قــــ@ل "فــــرمــــان" لــــقوان|}

ە.  الÅشف عنها لتÚ%ان مص~}

  

ولــــم tuNُ بــــ%ان اتــــحاد اإلعــــالم الحــــر، ºاحــــة، إ� الــــجهة الــــمسؤولــــة عــــن احــــتجاز اإلعــــال_6 بــــرزان فــــرمــــان، 

6 الوقت ذاته bالÅشف عن حق%قة اختفائه. 
78 

�
مطال@ا
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·      احتجـــــــزت قـــــــوات ســـــــور3ـــــــا الـــــــد[ـــــــمقراطـــــــ%ة الـــــــتاbـــــــعة لحـــــــزب االتـــــــحاد الـــــــد[ـــــــمقراPYD 6n، بـــــــتار3ـــــــــــخ 

6 مـــــحافـــــظة ديـــــر الـــــزور، دون تـــــوضـــــيح أســـــ@اب 
23/8/2022، الـــــناشـــــط اإلعـــــال_6 ع6j جـــــاســـــم الـــــ3ّHÅـــــم، 78

االحتجاز، المستمر حAB لحظة tuv هذا التق3Hر. 
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6 بــرنــامــج 
6 بــ3Hــف ديــر الــزور، bــاإلضــافــة لــعمله 78

 لــدى مجــلس bــلدة الــصور الــمد�7
�
و3ــعمل "الــ3HÅــم" إعــالمــ%ا

6 و¡ـالـة ديـر الـزور 24، وو¡ـالـة نهـر مـ%د[ـا، وهـو مـن 
6 الـمنطقة، ¡ـما عـمل 78

"رشـاد" ضـمن مـنظمة "فـرات" 78

 .
�
موال%د bلدة الصور ب3Hف دير الزور و3@لغ من العمر 29 عاما

مــصادر خــاصــة طــل@ت عــدم الــÅشف عــن أســمائــها، قــالــت لــلمركــز الــسوري للحــ3Hــات الــصحف%ة، إن "األمــن 

6 مــنطقة الــمعامــل بــ3Hــف ديــر الــزور، اســتدعــت "الــ3HÅــم" bــحجة 
الــعام الــتابــع لــقوات ســور3ــا الــد[ــمقراطــ%ة 78

 AB6 تــار3ــــــخ 23 آب° أغســطس 2022، دون تــوضــيح األســ@اب ح
bــعض االســتفسارات، إال أنــه احتجــزتــه 78

اآلن". 
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ارتفاع وتيرة الضغط على الحريات اإلعالمية 

، إذ أنـــه   6
6 ســـور3ـــا، خـــالل شهـــر آب الـــما®7 6 شـــمال غـــر��

ة الـــضغط عj الحـــ3Hـــات اإلعـــالمـــ%ة 78 ارتـــفعت وت~}

، تـابـع الـمركـز الـسوري للحـ3Hـات الـصحف%ة،  7 ب عj مجـموعـة مـن اإلعـالمي|} 7lـالb إضـافـة لـحادثـة االعـتداء

 jع 
�
 غـــ%ابـــ%ا

�
6 مـــديـــنة عـــف3Hـــن حـــ¥ما

تـــطورات الحـــ3Hـــات اإلعـــالمـــ%ة. حـــ%ث أصـــدرت الـــمح¥مة الـــعسك3Hـــة 78

 ." 6
A¾ـ"محمود الدمشb الناشط اإلعال_6 محمود فواز المعروف

b 6ــم@لغ 2000 
A¾3ــم اإلعــال_6 الــدمشHتــغ ، الــح¥م الــذي أصــدرتــه الــمح¥مة، نــص إضــافــة لــلسجن 11 شهــرا�

ة ترك%ة.  ل~}
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ً
 لـلمح¥مة، ومـن الـمنتظر اسـت¥مال اإلجـراءات، ¡ـاشـفة

�
6 قـّدم طـعنا

A¾مـصادر خـاصـة قـالـت لـلمركـز، إن الـدمش

 jع tu 6 لـــمنعه مـــن ال
A¾الـــدمش j6 ســـ%اق الـــضغط ع

78 6
A6 الـــوقـــت ذاتـــه أن ¡ـــل الـــتهم الـــموجـــهة ضـــدە تـــأ�

78

6 الشمال السوري. 
6 "ف´س بوك" وانتقاد السلطات المحل%ة 78

صفحته 78

6 مـديـنة جـنديـرس بـ3Hـف 
طة الـعسك3Hـة الـتاbـعة لـلمعارضـة المسـلحة، 78 tuال º6 السـ%اق، احتجـز ت عـنا

و78

6 الــمديــنة، بــتار3ــــــخ 5/8/2022، 
عــف3Hــن شــما�6 حــلب، الــناشــط اإلعــال_6 لــؤي الــيوvــس، مــن مــ¥ان إقــامــته 78

6 مـديـنة جـنديـرس، إ� أن أفـرجـت عـنه 
دون أن تـوجـه لـه تـهمة واضـحة، واقـتادتـه إ� أحـد مـرا¤ـز االحـتجاز 78

6 الـــشمال 
7 والهـــيئات الـــنقابـــ%ة والـــثور3ـــة 78 ة مـــن الـــناشـــط|} بـــتار3ـــــــخ b ،8/8/2022ـــعد حـــمالت تـــضامـــن كب~}

السوري. 
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 6
ك%ة، bـــعد أن رصـــدت إحـــداثـــ%ة لـــم¥الـــمة 78 A~ـــعاز مـــن الـــمخابـــرات ال]âـــس" أن احـــتجازە ¡ـــان بـــvوأوضـــح "الـــيو

ا� إ� أنـه مـن  6 الـذي [ـق%م bـه، إال أنـها لـم Ìسـتطع تحـد[ـد أي شـقة صـدرت الـم¥الـمة مـنها، مشـ~} 7Bالـبناء السك

6 الحــتجازهــم، إذ تــم 
ã6 ارســلها الــمسؤول عــن الحــملة، تــم اخــت%ار األشــخاص §ــش¥ل عــشوا� ABخــالل الــصور ال

 . 6 7B6 ذات البناء السك
78 7 7 آخ3Hن، مق%م|} احتجازە، واحتجاز زوجة صد[قه وشخص|}

ولـؤي الـيوvـس مـن مـوالـ%د مـديـنة حـمص عـام 1990، و3ـعمل مـراسـÑً مـع مـوقـع حـ3Hـة بـرس و شـ@كة المحـرر 

 7 6 اتــحاد اإلعــالمي|}
، وتجــمع ثــوار ســور3ــا، ¡ــما أنــه عــضو 78 6 مــركــز جــنديــرس اإلعــال_6

78 
�
اإلعــالمــ%ة ومــؤســسا

6 الــــسنة الــــثانــــ%ة bــــقسم الــــهندســــة bــــجامــــعة 
78 

�
6 حــــمص. و¡ــــان طــــالــــ@ا

6 راbــــطة vشــــطاء الــــثورة 78
، و78 7 الــــسور3|}

"ال@عث" قب%ل الثورة. 

 ضـد حـقوق اإلvـسان، إال أنـه ال يـتطابـق مـع مـعاي~} 
�
وA¾@3 أن vشـ~} إ� أن احـتجاز "الـيوvـس"، وåن ¡ـان انـتهاDـا

ط أن [ـــكون االنـــتهاك  A~شـــÌ 6 ABـــات ضـــد اإلعـــالم والD6 تـــوثـــيق االنـــتها
الـــمركـــز الـــسوري للحـــ3Hـــات الـــصحف%ة، 78

 .  عj الضح%ة §سØب  أو خالل ممارسته لعمله اإلعال_6
�
واقعا
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، و³ـالـتا�6 [ـجب أن  7 6 وسـائـل اإلعـالم زمـن الحـرب مـعامـلة الـمدني|}
[ـعامـل الـصحفيون والـموظـفون 78

6 الــقانــون الــدو�6 (حــصانــة الــذات 
تــضمن األطــراف الــمتنازعــة حــمايــتهم، فــمن الــم@ادئ األســاســ%ة 78

b 7ــالحــرب، ¡ــما  7 الغ~} مــشارك|} را� لــلقتل واالعــتداء عj الــمدني|} 3ة bــح%ث ال تــكون الحــروب م~� tuØال

[جب توف~} األمن لهم). 

 6
وتــوكــول اإلضــا78 فــقد نــصت الــمادة 79 مــن ال~�

الــــــــملحق bــــــــاتــــــــفاقــــــــ%ة جــــــــن%ف 1949 لحــــــــما[ــــــــة 

اعـــــــــــــات الـــــــــــــعسك3Hـــــــــــــة عj أن  7 b 7ـــــــــــــال~7 الـــــــــــــمدني|}

5 الـذيـن يـؤدون مـهماتـهم  MN5 الـمدني MNالصحفي"

اعـــــــــــــات المســـــــــــــلحة �ـــــــــــــجب  5 5z4 مـــــــــــــناطـــــــــــــق ال
56

، وحــــمايــــتهم  5 MNــــمدنيY امــــهم ومــــعامــــلتهم �zاح

مــــن Yــــل شــــ¹ل مــــن أشــــ¹ال الــــهجوم الــــمتعمد، 

.طة أال �ــقومــوا =ــأعــمال  تــخالــف وضــعهم  [h

 ." 5 MNمدنيY

و³ــــــــــموجــــــــــب نــــــــــظام رومــــــــــا األســــــــــا6ê لــــــــــمح¥مة 

الـــجنا[ـــات الـــدولـــ%ة تـــعد الجـــرائـــم الـــواقـــعة ضـــد 

7 واألعــ%ان ومــن ضــمنها مــقرات وســائــل  الــمدني|}

اإلعــــالم جــــرائــــم حــــرب وجــــرائــــم ضــــد اإلvــــسانــــ%ة 

7 7 و 8).  (المادت|}

فـــــــ%ما تـــــــضمن الـــــــقرار رقـــــــم 1738 لـــــــعام 2006 

 : الصادر عن مجلس األمن الدو�6

 5 MNإدانـــة الهجـــمات الـــمتعمدة ضـــد الصحفي *

 5 MNطl4 وســائــل اإلعــالم واألفــراد الــمرت
5µومــوظ

اعات المسلحة.  5 5zبهم أثناء ال

5 ووســـائـــل  MNمـــساواة ســـالمـــة وأمـــن الصحفي *

4 مــــــــناطــــــــق 
اإلعــــــــالم واألطــــــــقم الــــــــمساعــــــــدة 56

5 هناك.  MNاعات المسلحة =حما�ة المدني 5 5zال

 5 MN5 المســــتقل MN5 والــــمراســــل MNار الصحفيlاعــــت *

امـــــهم ومـــــعامـــــلتهم بهـــــذە  �z5 �ـــــجب اح MNمـــــدني

الصفة. 

* اعــــــــــتlار الــــــــــم8ش¼ت والــــــــــمعدات الــــــــــخاصــــــــــة 

 مــــدنــــWة ال �ــــجوز أن 
V
بــــوســــائــــل اإلعــــالم أعــــWانــــا
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 ألي هجــــــــــمات أو أي أعــــــــــمال 
V
تــــــــــكون هــــــــــدفــــــــــا

انتقامWة. 

و³ـــــالـــــتا�6 فـــــإن مـــــا تـــــقوم bـــــه مـــــختلف األطـــــراف 

 7 الــــــــــمرتــــــــــك@ة لــــــــــالنــــــــــتهاDــــــــــات bــــــــــحق اإلعــــــــــالمي|}

6 ســـــور3ـــــا، مـــــن "قـــــتل" و "اخـــــفاءٍ 
78 7 والصحفي|}

  jي" و "اعتداء عuق

الــــمؤســــسات اإلعــــالمــــ%ة" و "انــــتهاDــــات أخــــرى" 

تـــرA8 إ� جـــرائـــم حـــرب وجـــرائـــم ضـــد اإلvـــسانـــ%ة 

وفق ما أوردناە أعالە. 

لـذلـك فـإن الـمركـز الـسوري للحـ3Hـات الـصحف%ة 

، [ـــــــــــدعـــــــــــو إ�  7 7 الـــــــــــسور3|} 6 راbـــــــــــطة الصحفي|}
78

 7 ام حـ3Hـة الـصحافـة وضـمان سـالمـة الـعامل|} A~اح

7 عـــن  6 الـــحقل اإلعـــال_6 ومـــحاســـ@ة الـــمسؤول|}
78

 6
االنـــــــتهاDـــــــات، و3ـــــــطالـــــــب األطـــــــراف الـــــــفاعـــــــلة 78

ســــــور3ــــــا واألطــــــراف الــــــدولــــــ%ة الــــــمعن%ة بــــــتفع%ل 

 7 7 الـــدولـــ%ة الـــخاصـــة bحـــما[ـــة اإلعـــالمي|} الـــقوان|}

والـدفـاع عـنهم وعـن حـ3Hـة الـصحافـة وحـق نـقل 

ام نـــص  A~ـــاحb 6®6 الـــ@الد، ¡ـــما يـــو
الـــمعلومـــات 78

الــــــــــــمادة 19 مــــــــــــن اإلعــــــــــــالن الــــــــــــعال6ë لــــــــــــحقوق 

 4
6 تـنص أن "لـTل شـخص الـحق 56 ABـسان، الvاال

، و¾ــــــشمل هــــــذا الــــــحق  Mzحــــــ/.ــــــة الــــــرأي والتعب

حــ/.ــة اعــتناق اآلراء دون أي تــدخــل، واســتقاء 

األنــlاء واألفــ¹ار، وتــلقيها وÁذاعــتها =ــأي وســWلة 

Yانت، دون تقWد =الحدود والجغرافWة". 
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