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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

4 التق/.ر مأخوذة من مصادر 
* الصور الم8شورة 56

مفتوحة أو سمح أصحابها أو ذووهم لرا=طة 

5 =استخدامها.  MN.5 السور MNالصحفي

5 لTافة وسائل  MN.5 السور MNسمح را=طة الصحفيU *

 
V
اإلعالم والمنظمات ذات الشأن ب8\] هذا التق/.ر YلWا

 eطة اإلشارة إ. [h ،اس منهlواالقت ،
V
أو جزئWا

المصدر.



 !"#$%&'() *+,-

3فهرس المحتq.ات  

4أوvً- ملخص التق/.ر  

- معايMz التوثيق  
V
5ثانWا

- مقدمة التق/.ر  
V
6ثالثا

- التفاصWل  
V
10را=عا

11االعتداء بالضرب على إعالميني ومنعهم من التغطية 

18اعتقال إعالمية 

20املنع من التغطية 

24انتهاك ضد املراكز واملؤسسات اإلعالمية 

- الخاتمة 
V
26خامسا

3



 +#+.%() /012 -4567

  

9 سور6ا وتمكن المركز من توث)قها خالل 
9 ارتكBت ضد اإلعالم ;: CDات الF6ر االنتهاJيرصد هذا التق

شهر أSلول 2022. 

ب  :WالX ومنعهم من التغط)ة: سجل المركز 5 حاالت اعتداء : efإعالمي iب ع :WالX االعتداء *

، بlنما Xق)ة الحاالت  9oمقراSد حزب االتحاد الدS iان حالة واحدة منها عs ،ومنعهم من التغط)ة

ارتكبتها هيئة تح6Jر الشام. 

*االعتقال: سجل المركز حالة واحدة، لصحف)ة لبنان)ة اعتقلت عS iد أجهزة أمن النظام 

 . : efالسوري، لمدة يوم

: من التغط)ة الصحف)ة: سجل المركز 3 حاالت، ارتكBت هيئة تح6Jر الشام  efمنع إعالمي*

9 ألمان)ا. 
ة عS iد مكتب إعال�9 تابع لقاعدة أم6Jك)ة ;: eت الحالة األخ�Bف)ما ارتك ، : efحالت

*انتهاFات ضد المرا�ز والمؤسسات اإلعالم)ة: سجل المركز حالة واحدة، ارتكبتها هيئة تح6Jر 

9 إدلب. 
الشام ;:

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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 : ef9 تـــقع ضـــد الصحفي CDـــات الF9 تـــوثـــيق االنـــتها
Sـــعتمد الـــمركـــز الـــسوري للحـــ6Jـــات الـــصحف)ة ;:

: واألعــراف الــدولــ)ة الــخاصــة XحــماSــة  efمحــددة وفــق الــقوان eمــعاي� iع : efاإلعــالمي : efوالــناشــط
9 تـــرتـــكب ضـــد  CD9 ســـور6ـــا وخـــارج ســـور6ـــا ال

9 تـــرتـــكبها مـــختلف أطـــراف الWاع ;: CDوال ، : efالصحفي
 9
 Xـــذلـــك "الـــدقـــة" و " الـــشفافـــ)ة " و "الـــمهن)ة" ;:

�
: ، مـــتوخـــ)ا ef6الـــسور : efواإلعـــالمي : efالصحفي

9 السل)م . 
9 إطارها القانو�:

جمع المعلومات وتحل)لها ووضعها ;:

9 تـــــقع ضـــــد  CDـــــات الFه بـــــتوثـــــيق االنـــــتهاB9 واجـــــ
9 عـــــمله مـــــن إSـــــمانـــــه الـــــ�امـــــل ;:

و6ـــــنطلق الـــــمركـــــز ;:
ر، وعــــدم إفــــالت  :W9 ج�� ال

 لــــحقوقــــهم المســــتقBل)ة ;:
ً
9 الــــدفــــاع عــــنهم، حــــماSــــة

: و;: efاإلعــــالمي
 9
 لـلعدالـة والـمساواة ;:

�
: مـن الـعقاب الـالزم، وصـوً� إ� إعـالٍم حـر وغ�e مـوجـه، تـحق)قا efالمجـرم

سور6ا المستقBل. 

 : eومن هذە المعاي�

9 يــتعرض 1. CDــات الF6ــات الــصحف)ة بــتوثــيق االنــتهاJــقوم الــمركــز الــسوري للحــS :ضــحا�ــا اإلعــالم

 9 CDــانــت ج ســ)اتــهم، جــ سهم، عــرقــهم، طــائــفتهم، الــجهة الs 9 ســور6ــا مــهما
لــها اإلعــالمــيون ;:

9 يــتعرض لــها  CDإ� قــ)امــه بــتوثــيق االعــتداءات ال 
ً
Sــعملون لــديــها أو الــجهة الــمعتدSــة، Xــاإلضــافــة

9 تــــتعرض لــــها  CDــــات الFاالنــــتها iالد، و £¢ي األمــــر ذاتــــه عBاإلعــــالمــــيون الــــسور6ــــون خــــارج الــــ

الـــم¥اتـــب و الـــمرا�ـــز و الـــمؤســـسات اإلعـــالمـــ)ة، إضـــافـــة إ� ذلـــك ال Sـــقوم الـــمركـــز ب ¢¤ أخـــBار 

االنتهاFات إذا طلب الضح)ة أو ذو6ه ذلك. 

: يـوثـق الـمركـز الـسوري للحـ6Jـات الـصحف)ة االنـتهاFـات 2. وقـqع االنـتهاك خـالل الـعمل اإلعـال�4

، ســــواء تــــم اســــتهدافــــهم §ــــش¥ل  : خــــالل قــــ)امــــهم Xــــالــــعمل اإلعــــال�9 efــــحق اإلعــــالميX 9 تــــقع CDال

  . ¤̈ ̈¤ أو غ�e مBا مBا

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

الواقع عi اإلعال�9 الذي له صلة ما Xالعمل المسلح. 

.4 9 eDإعـالم iـات الـواقـعة عF6ـات بـتوثـيق االنـتهاJـقوم مـركـز الحـS :4 الـقوى المسـلحة
اإلعـال�4 56

ط انتفاء صلتهم Xالعمل المسلح وفق المع)ار السابق.  ¤̈ القوى المسلحة 

5
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شــ¥لت حــاالت الــتضlيق عi الحــ6Jــات اإلعــالمــ)ة 

ومـــــا يـــــرافـــــقها مـــــن تهـــــدSـــــدات تـــــّمس أمـــــن وســـــالمـــــة 

ة  ¤̈  مــBا
�
، أســBاXــا : وحــ6Jــة الــعمل اإلعــال�9 efاإلعــالمي

لـــــمعظم االنـــــتهاFـــــات الـــــموثـــــقة خـــــالل شهـــــر أSـــــلول 

 .2022

9 عi الـــتوا�9 ¯شهـــد االنـــتهاFـــات ضـــد 
وللشهـــر الـــثا�:

ة أعـــــــدادهـــــــا،  e9 وت�
:; 

�
9 ســـــــور6ـــــــا، ارتـــــــفاعـــــــا

اإلعـــــــالم ;:

، ووثــــق  ّ  Xــــأشهــــر ســــاXــــقة مــــن الــــعام الــــحا�9
ً
مــــقارنــــة

9 راXــــــطة 
الــــــمركــــــز الــــــسوري للحــــــ6Jــــــات الــــــصحف)ة ;:

: خـــــالل أSـــــلول 2022، وقـــــ²ع  ef6الـــــسور : efالصحفي

9 سور6ا. 
10 انتهاFات ضد اإلعالم ;:

: االنـــــتهاFـــــات الـــــموثـــــقة خـــــالل الشهـــــر  efـــــان مـــــن بsو

 9
9 تـــــموز الـــــما³:

 واحـــــدا� ارتـــــكب ;:
�
، انـــــتهاFـــــا 9

الـــــما³:

ووثـــقه الـــمركـــز Xـــعد أن تـــحقق مـــنه ومـــن مـــطاXـــقته 

لـــــمعاي�e الـــــتوثـــــيق الـــــمعتمدة، ومـــــنهجيته، و´ـــــذلـــــك 

 9
:; 

�
 طـــــف)فا

�
Sـــــكون شهـــــر أSـــــلول قـــــد شهـــــد انـــــخفاضـــــا

أعــــــداد االنــــــتهاFــــــات الــــــموثــــــقة، مــــــقارنــــــة §شهــــــر آب 

 .
�
، الذي وثق ف)ه المركز وق²ع 11 انتهاFا 9

الما³:

  

6
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، Xــــــمسؤولــــــيتها عــــــن 7  9
ت هــــــيئة تحــــــ6Jــــــر الــــــشام عi رأس الــــــجهات الــــــمنتهكة، خــــــالل أSــــــلول الــــــما³:

¸
وحــــــل

انـــتهاFـــات، فـــ)ما sـــان حـــزب االتـــحاد الـــدSـــمقرا9o مـــسؤوً� عـــن انـــتهاك واحـــد، sـــما ارتـــكب الـــنظام الـــسوري 

: ارتـــكب االنـــتهاك األخ�e خـــارج الـــBالد عS iـــد الـــمكتب اإلعـــال�9 الـــتابـــع لـــقاعـــدة عـــسك6Jـــة  ef9 ح
:; ،

�
انـــتهاFـــا

9 ألمان)ا. 
أم6Jك)ة ;:

  

: ومــــنع آخــــ6Jــــن مــــن  efإعــــالمي iب ع :WــــالX ــــلول 2022، االعــــتداءSــــان مــــن أبــــرز مــــا وثــــقه الــــمركــــز خــــالل أsو
التغط)ة، واعتقال إعالم)ة لبنان)ة. 

7
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، أحـــمد  : efاإلعـــالمي iب والـــمنع مـــن الـــتغط)ة، ع :WـــالX ،6ـــر الـــشامJأمـــن)ة مـــن هـــيئة تحـــ ºإذ اعـــتدت عـــنا 
: محـــمد الـــف)صل  efـــما مـــنعت اإلعـــالميs ،د هللاBد الـــع¼6ـــز قـــ)طاز، وهـــادي الـــعBفـــالحـــة ومحـــمد الـــضاهـــر، عـــ

وجم)ل الحسن، من التغط)ة الصحف)ة، شما�9 إدلب. 

  

ب عi اإلعــال�9  :WــالX ،PYD 9oــمقراSــعة لحــزب االتــحاد الــدXة الــثور6ــة الــتاBيÀمــن الشــ ºــما اعــتدت عــناs
9 مــــديــــنة الــــقامشــــ9i بــــ6Jــــف مــــحافــــظة 

:; : efب، أثــــناء تــــغطيته الــــصحف)ة الحــــتجاجــــات الــــمدنيÁــــفان حســــSإ
الحسكة. 

  

إ� جــانــب ذلــك احتجــزت أجهــزة أمــن الــنظام الــسوري، األحــد 17 تــموز 2022، الــصحف)ة الــلبنانــ)ة نــوال 
9 الــــمديــــنة، إ� أن 

9 مــــطار الــــقامشــــ9i بــــ6Jــــف مــــحافــــظة الــــحسكة، أثــــناء تــــوجــــهها لــــحضور فــــعالــــ)ة ;:
:; ،Wن

̈احها وأعادتها إ� لبنان، مساء الثالثاء 19 تموز 2022.  أطلقت 

  

9 ســـوري خـــارج الـــBالد، إذ رفـــضت قـــاعـــدة 
:Ãوثـــق الـــمركـــز وقـــ²ع انـــتهاك ضـــد صح ، 9

وخـــالل الشهـــر الـــما³:
9 الـــسوري، مكســـ)م العÄÁ، الـــموافـــقة لـــتغط)ة اجـــتماع 

:Ã9 ألـــمانـــ)ا، مـــنح الصح
"رامشـــتايـــن" األمـــ6Jـــك)ة، ;:

مجموعة دعم أوكران)ا، Xحجة أنه من أصل سوري، رغم تقدSمه جميع األوراق الالزمة. 
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وعi صـع)د االنـتهاFـات ضـد الـمرا�ـز والـمؤسـسات اإلعـالمـ)ة، وثـق الـمركـز، مـنع هـيئة تحـ6Jـر الـشام، طـاقـم 
 ºـما أقـدم عـناs ،9 مـحافـظة إدلـب

9 راديـو أور6ـ ت، مـن إجـراء أعـمال الـص)انـة عi أبـراج الـراديـو ;:
الـص)انـة ;:

من الهيئة عi محاºة أبراج Xث راديو أور6 ت. 

  

9 شــــما�9 ســــور6ــــا، إذ شهــــدت مــــحافــــظة إدلــــب الــــعدد األ��� Xـ 7 
:; ،

�
وتــــركــــزت مــــعظم االنــــتهاFــــات، جــــغرافــــ)ا

 eارتــكب االنــتهاك األخ� : ef9 ح
:; ، : ef�انــتهاFــات، فــ)ما شهــدت مــديــنة الــقامشــ9i بــ6Jــف الــحسكة، وقــ²ع انــتها

9 ألمان)ا. 
:;

 4/10/2022

9

رابطۀ الصحفیین السوریین 
                                                                  

المرکز السوري للحریات الصحفیۀ
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االعتداء بالضرب على إعالميين ومنعهم من التغطية 

ب والــمنع مــن الــتغطWة،  اعــتدت عــنا£ أمــنWة مــن هــيئة تحــ/.ــر الــشام، بــتار.ــــــخ 13/9/2022، =ــال�5
، أحـمد فـالحـة ومحـمد الـضاهـر، عـlد الـع§.ـز قـWطاز، وهـادي الـعlد هللا، أثـناء تـغطيتهم  5 MNع� اإلعـالمي

اإلعالمWة، شما4e إدلب. 

  
11

أحمد فالحة



9 مــنطقة وقــ²ع االنــتهاك، قــالــوا: إن 
: sــانــوا ;: ef6ــات الــصحف)ة، مــع عــّدة إعــالميJتحــدث الــمركــز الــسوري للحــ

: إ� مع�� Xـــــــاب الـــــــهوى  efالمتجهـــــــ : efالـــــــمعتدى عـــــــليهم تـــــــوجـــــــهوا لـــــــتغط)ة تجـــــــمعات الـــــــمدني : efاإلعـــــــالمي"
 iب ع :WـالX 6ـر الـشام، اعـتدتJ9 لتحـ :Dمـن الـجهاز األم ºالحـدودي مـع تـركـ)ا "قـافـلة السـالم"، إال أن عـنا

: ومنعتهم من التغط)ة".  efاإلعالمي

ة  eم�s ـما صـادرتs ، : efالمسـلحة حـاولـت مـصادرة مـعدات اإلعـالمي ºوأوضـحت الـمصادر لـلمركـز، أن الـعنا
ًة إ� أن عـــناº مـــن  eمشـــ� ،ºل عـــّدة عـــناBـــد، مـــن قـــSب الشـــد :Wـــعد أن تـــعرض للX اإلعـــال�9 أحـــمد فـــالحـــة
مـــكتب الـــعالقـــات الـــعامـــة الـــتابـــع للهـــيئة، تـــدخـــلت لـــمنع الـــعناº األمـــن)ة مـــن احـــتجاز ومـــصادرة مـــعدات 

 . : efاإلعالمي

12

محمد الضاهر



9 تجـمعت Xـالـقرب مـن  CDمـن جهـته قـال اإلعـال�9 أحـمد فـالحـة، لـلمركـز: "تـوجهـت لـتغط)ة قـافـلة السـالم، ال 
مع�� Xـاب الـهوى الحـدودي، حـوا�9 الـساعـة 11 صـBاح يـوم 12سـÀتم�� 2022، و´ـlنما كـنت أقـوم Xـالـتص6²ـر 

ا".  eما حاول مصادرة ال�ام�s ،9 من التص6²ر :D6ر الشام، ومنعJهيئة تح ºوالتغط)ة، جاء أحد عنا

ا Xالقوة".  eمصادرة ال�ام�X ب، وقاموا :WالX ّ 9iعتدون عS و´دأوا ،
�
وتابع: إن "ثالثة عناº أمن)ة جاؤوا أSضا

 9
ا، تــــوجــــه إ� حــــ)ث يــــتواجــــد زمــــالئــــه Xــــالــــقرب مــــنه ;: eب ومــــصادرة الــــ�ام� :Wــــعد تــــعرضــــه للX وأوضــــح أنــــه

المنطقة، مؤكدا� تعرضهم لالعتداء والمنع من التغط)ة من قBل عناº الهيئة. 

13

عبد العزيز قيطاز



: للهــيئة، تــدخــلوا وقــامــوا بــXËــعاد  efعتX9 الــعالقــات الــعامــة واإلعــالمــ)ة الــتا
:; : efــعض الــمسؤولX وأشــار إ� أن

: مـن الهـيئة  efـد أحـد الـمسؤول�ته Xـعد أن تـأ eم�s ـما أعـ)دتs ، : efاألمـن)ة، عـنه وعـن زمـالئـه اإلعـالمي ºالـعنا
 . : efاإلعالمي iالمسؤولة عن االعتداء ع ºة العناBمحاسX طاقة صحف)ة، ووعدواX هSأن لدX

و6ــعمل محــمد الــضاهــر، مــراســÏً لــوsــالــة MMC، وهــو مــن مــوالــ)د مــديــنة مــعرة الــنعمان بــ6Jــف إدلــب عــام 

1995، و6ـعمل عـBد الـع¼6ـز قـ)طاز، مـراسـÏً لـوsـالـة AFP، وهـو مـن مـوالـ)د مـديـنة مـعرة الـنعمان بـ6Jـف إدلـب 

عام 1999،  بlنما Sعمل هادي العBد هللا، sإعال�9 مستقل، وهو من موال)د مدينة القص�e ب6Jف حمص. 
14

هادي العبداهلل



sـــما Sـــعمل أحـــمد فـــالحـــة، كـ"فـــري الÔـــس" مـــع الـــعدSـــد مـــن الـــمواقـــع والـــقنوات اإلعـــالمـــ)ة، كشـــBكة "مـــ)دل 

 كـــفري 
�
9 الـــفرARTE 9ÄÔ, وCGTN America، وعـــمل ســـاXـــقا

6طانـــ)ة، والـــتلف¼6ـــون األلـــما�: إ£ســـت آي" ال��

ها، وهو من موال)د مدينة ب ش ب6Jف إدلب عام 2000.  eس لـ"س¥اي نيوز"، وأور6 ت، وسمارت، وغ�Ôال

15



ب ع�  ·      اعـــتدت عـــنا£ مـــن الشـــ®يlة الـــثور.ـــة الـــتا=ـــعة لحـــزب االتـــحاد الـــد�ـــمقراPYD 4، =ـــال�5
4 مـــديـــنة الـــقامشـــ�4 بـــ/.ـــف 

56 5 MNة الحـــتجاجـــات الـــمدنيWاإلعـــال�4 إ�ـــفان حســـ²ب، أثـــناء تـــغطيته الـــصحف
محافظة الحسكة، بتار.ــــخ 28/9/2022. 

  

9 سور6ا. 
C; ¤̈ 9 شمال 

" الدول)ة ;: 9iالة "رابتsلو Ïًب"، مراسÁو6عمل "حس

وقــــال مــــصدر خــــاص _طــــلب عــــدم ذكــــر اســــمه_ لــــلمركــــز الــــسوري للحــــ6Jــــات الــــصحف)ة، إن "عــــناº مــــن 
ب  :WـالX اعـتدت ، 9i9 مـديـنة الـقامشـ

الشـÀيBة الـثور6ـة (Sـقدر عـددهـم Xـ10 عـناº) الـتاXـعة لـإلدارة الـذاتـ)ة ;:
: الـرافـضة لـقرار  efـصفته الـصحف)ة لـتغط)ة احـتجاجـات الـمدنيX ب، أثـناء تـواجـدەÁـفان حسـSاإلعـال�9 إ iع
9 الـمدارس والـمعاهـد الـخاصـة، أمـام مـقر األمـم المتحـدة 

اإلدارة الـذاتـ)ة بـËلـغاء تـدرèـس الـمناهـج الـحكومـ)ة ;:
 ." 9iالقامشX

 ، 9
: مــــن تــــغط)ة االحــــتجاجــــات، مــــنذ Xــــدء االحــــتجاج الــــمد�: efــــفان واإلعــــالميSمــــنعت إ ºوأضــــاف أن الــــعنا

: الــــمتواجــــديــــن لــــلتغط)ة، Xــــأنــــه ســــlتم مــــصادرة مــــعدات أّي إعــــال�9 ســــ)قوم Xــــالــــتغط)ة،  efوا اإلعــــالمي وأخ��
S 9ـــعملون بـــها،  CDـــد مـــن الـــمؤســـسات ال�: والـــتأ efش مـــهمات اإلعـــالميÁبـــتفت ºـــما قـــامـــت الـــعناs ،واحـــتجازە
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 iـد عSب شـد :Wـعد تـعرضـه لX ،هBـفان وسـحSالـمتواجـديـن تـدخـلوا إلنـقاذ إ : efـعض اإلعـالميX ا� إ� أن eمشـ�
Sد عناº الشÀيBة الثور6ة. 

، وجــه 
�
 مــدنــ)ا

�
 يــرتــدي ز6ــا

�
9 صــفحته الــشخص)ة Xـ"فــÁس بــوك"، إن "شــخصا

اإلعــال�9 إSــفان حســÁب، قــال ;:
، Xــالــرغــم مــن عــدم تــص6²ــري للحــدث، §ســéب مــنع قــوات األســا£ــش  ّ 9iة الــثور6ــة، لــالعــتداء عBيÀالشــ ºعــنا

 ." 9êمن تغط)ة االعتصام السل : efالصحفي

وحـــّمل "حســـÁب" قـــوات األمـــن الـــداخـــ9i الـــتاXـــعة لـــإلدارة الـــذاتـــ)ة، الـــمسؤولـــ)ة الـــ�امـــلة عـــن تـــعرضـــه لهـــذا 
 . 9iقوات األمن الداخ ºاالعتداء، وخاصة أنه جرى أمام أنظار عنا
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اعتقال إعالمية 

 4
·      احتجـزت أجهـزة أمـن الـنظام الـسوري، األحـد 17 تـموز 2022، الـصحفWة الـلبنانـWة نـوال ن�، 56

4 الـــمديـــنة، إe أن أطـــلق 
مـــطار الـــقامشـــ�4 بـــ/.ـــف مـــحافـــظة الـــحسكة، أثـــناء تـــوجـــهها لـــحضور فـــعالـــWة 56

hاحها وأعادتها إe لبنان، مساء الثالثاء 19 تموز 2022. 

  

9 نـــقاXـــة محـــرري 
9 جـــ6Jـــدة "نـــداء الـــوطـــن" الـــلبنانـــ)ة، و9ë عـــضو ;:

ونـــوال نW، صـــحف)ة لـــبنانـــ)ة، تـــعمل ;:
الــصحافــة الــلبنانــ)ة، sــانــت قــد تــوجهــت إ� الــقامشــX 9iــعد تــلقيها دعــوة بــرفــقة ثــالثــة لــبنانــ)ات، (نــاشــطة 

9 سور6ا. 
C; ¤̈ 9 شمال و

ومحام)ة ودكتورة جامع)ة) لحضور ملتCÃ ثورة المرأة ;:

18

الصورة من االنترنت



  

 9
9 ملتCÃ ثــورة الــمرأة ;:

تها جــ6Jــدة نــداء الــوطــن، إنــها جــاءت Xــدعــوة لــلمشاركــة ;: ¤¢Ô ــمقالــةX "Wوقــالــت "ن
ًة إ� sــل الــوفــود ســمح لــهم  eمــن 20 دولــة مــختلفة، مشــ� 

�
ق ســور6ــا، إ� جــانــب 20 وفــدا� مــشارsــا ¤̈ شــمال و

، إال 9ë وزم)التها اللبنان)ات، دون وجود سéب واضح لمنعهم.  9iالعبور إ� مدينة القامشX النظام

  

، لــنحو 15 ســاعــة، إ�  9iــمطار الــقامشــX ة e9 غــرفــة صغ�
وأوضــحت أن األمــن الــسوري احتجــزهــا وزمــ)التــها ;:

9 الـــــفعالـــــ)ة، والـــــدخـــــول إ� مـــــديـــــنة 
9 أنـــــه صـــــدر قـــــرار Xـــــمنعهم مـــــن الـــــمشاركـــــة ;: :Dهم الـــــمسؤول األم أن أخ��

 . 9
وت لìسل)مهم إ� األمن العام اللبنا�: eوترح)لهم إ� مطار دمشق ومن ثم إ� ب� ، 9iالقامش

  

9 الـفعالـ)ة، وحـقق مـعهّن حـول صـفتهّن، sـما 
وأشـارت إ� أن األمـن الـسوري، سـألـهّن عـن سـéب مـشاركـتهّن ;:

م  Cذا كـّنا نح�í9 الحـّر، و :D6ـّد حـزب هللا والـت)ار الـوطîسـألـهّن عـن شـخص)ات سـ)اسـ)ة لـبنانـ)ة، وفـ)ما إذا كـّنا "نـ
ها".  eالدولة اللبنان)ة أو قمنا بتحق�

  

وتـــاXـــعت أنـــها وزمـــ)التـــها نـــقلهم األمـــن الـــسوري إ� مـــطار دمـــشق ع�� طـــائـــرة " إلـــيوشـــن" واحتجـــزوا لـــمدة 
9 تــلقتها وزمــ)التــها  CDئة الlًة إ� الــمعامــلة الســ eمشــ� ، وت بــرا� eــالــتوجــه إ� ب�X ة، إ� أن تــم الــسماح لــهم eقص�

من قBل النظام السوري. 

  

، اتـــصل بـــنق)ب  9
:Ã(وســـائـــل إعـــالم لـــبنانـــ)ة، قـــالـــت، إن نـــق)ب محـــرري الـــصحافـــة الـــلبنانـــ)ة، جـــوزف القص

9 القـتها عـضو الـنقاXـة،  CDئة الlنكرا� الـمعامـلة السـìد الـنور، مسـBعـ ïالـتابـع لـلنظام، مـو : ef6الـسور : efالصحفي
9 مطار القامش9i عS iد األمن العام السوري. 

:; Wنوال ن

  

 مـــــــعامـــــــلتها بهـــــــذە 
�
" اســـــــتغرب هـــــــذا التWف حـــــــ)ال الـــــــصحف)ة "نW"، رافـــــــضا 9

:Ã(وأشـــــــارت إ� أن "القص
 أنها لم تدخل سور6ا خلسة، ولم تخف صفتها الصحاف)ة. 

ً
الط6Jقة، خاصة
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المنع من التغطية 

4 الــسوري، 
5̧ 4 ألــمانــWا، بــتار.ــــــخ 2/9/2022، مــنح الصح

·      رفــضت قــاعــدة "رامشــتايــن" األمــ/.ــكWة، 56
مكسWم العº²، الموافقة لتغطWة اجتماع مجموعة دعم أوكرانWا، =حجة أنه من أصل سوري. 

20



: عـــن  ef9 الـــمسؤول
9 حـــديـــثه لـــلمركـــز الـــسوري للحـــ6Jـــات الـــصحف)ة، أنـــه أتـــصل ;:

:; ،ÄÁوأوضـــح مكســـ)م الع
9 الــــــقاعــــــدة األمــــــ6Jــــــك)ة 

: لــــــتغط)ة اجــــــتماع مجــــــموعــــــة دعــــــم أوكــــــرانــــــ)ا ;: ef6ــــح الــــــالزم للصحفيWإعــــــطاء الت
9 ألـــمانـــ)ا، لـــلتأ�ـــد مـــن وصـــول األوراق الـــمطل²´ـــة لـــلسماح Xـــالـــتغط)ة، إال أن 

"رامشـــتايـــن"، والـــ�ائـــن مـــقرهـــا ;:
9 الـــمكتب اإلعـــال�9 لـــلقاعـــدة، قـــال لـــه ع�� الـــهاتـــف: "أنـــهم لـــن £ـــسمحوا لـــه Xـــالـــتغط)ة ألنـــك مـــن 

مـــسؤول ;:
أصول سور6ة، ولذلك لن ُ£سمح لك Xدخول القاعدة العسك6Jة". 

  

، إال أن الـرد جـاءە بـرفـض الـسماح لـه بـتغط)ة االجـتماع، 
�
وتـابـع أنـه راسـل الـقاعـدة األمـ6Jـك)ة ع�� اإلSـم)ل أSـضا

Xـــحجة أنـــه قـــادم مـــن Xـــلدان "تـــوزع اإلرهـــاب" Xحســـب نـــص اإلSـــم)ل، مـــؤكـــدا� أن جـــميع أرســـل لـــهم جـــميع 
، رغم ذلك جاءە الرد Xالرفض. 

ً
األوراق المطل²´ة sاملة

  

9 الـعاصـمة 
:; 9 ، Sـعمل مـراسـÏً لـقناة الـتلف¼6ـون الـعر�� : ef6الـسور : efـطة الصحفيX9 را

ومكسـ)م العÄÁ، عـضو ;:
 ًÏ9 الـــمجال اإلعـــال�9 مـــنذ عـــام 2005، وعـــمل مـــنذ عـــام 2012 عـــمل مـــراســـ

، وsـــان عـــمله ;: : efاأللـــمانـــ)ة بـــرل
9 قــناة "الحــرة" لــمدة ســنة ونــصف، وهــو مــن 

ــ)ة والــñردSــة، sــما عــمل ;: J́الــع : efــاللغتX "لــتلف¼6ــون "أور6ــ ت
موال)د محافظة الحسكة عام 1984. 

  

9 الــــسوري مكســــ)م 
:Ãمــــع الصح ،" C�6²9 "تــــ

 ع�� صــــفحتها ;:
�
 تــــضامــــن)ا

�
مــــراســــلون Xــــال حــــدود أصــــدرت بــــ)انــــا

9 §سéب أصله..". 
:Ãضد أي صح : eجوز التمي�S أنه "ال iدت ع�العÄÁ، وأ
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5 محــــمد الــــفWصل  MNة مــــن هــــيئة تحــــ/.ــــر الــــشام، بــــتار.ــــــــخ 13/9/2022، اإلعــــالميWمــــنعت عــــنا£ أمــــن
وجمWل الحسن، من التغطWة الصحفWة، شما4e إدلب. 

9 محافظة إدلب. 
: لـ"أور6 ت" ;: efو6عمل جم)ل الحسن، ومحمد الف)صل، مراسل

22
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مــصادر محــل)ة طــلBت عــدم ذكــر اســمها قــالــت لــلمركــز الــسوري للحــ6Jــات الــصحف)ة: إن "عــناº أمــن)ة مــن 
: إ� مع�� Xــاب  efالمتجهــ : ef9 أور6ــ ت مــن الــتغط)ة اإلعــالمــ)ة لتجــمعات الــمدنيi6ــر الــشام مــنعت مــراســJتحــ

الهوى الحدودي مع ترك)ا (قافلة السالم)، sما حاول العناº مصادرة معداتهم اإلعالم)ة". 

ب، أثـناء تـغط)ة تجـمع  :WـالX : efعـدد مـن اإلعـالمي i6ـر الـشام، اعـتدت عJتحـ ºوأضـافـت الـمصادر أن عـنا
ًة إ� أن عـناº مـن مـكتب الـعالقـات الـعامـة الـتابـع للهـيئة، تـدخـلت لـمنع الـعناº األمـن)ة  eمشـ� ، : efالـمدني

 . : efمن احتجاز ومصادرة معدات اإلعالمي

23
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انتهاك ضد المراكز والمؤسسات اإلعالمية 

  

4 راديـو أور.ـ8ت، مـن إجـراء أعـمال الـصWانـة ع� أبـراج 
·      مـنعت هـيئة تحـ/.ـر الـشام، طـاقـم الـصWانـة 56

4 مــحافــظة إدلــب، خــالل شهــر أ�ــلول Y ،2022ــما أقــدم عــنا£ مــن الهــيئة ع� مــحا£ة أبــراج 
الــراديــو 56

=ث راديو أور.8ت بتار.ــــخ 26/9/2022. 
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 i6ـر الـشام مـا تـزال تـضغط عJ9 تـفاصـ)ل الـمنع، مـؤكـدًة أن تحـêوأوضـحت قـناة أور6ـ ت ع�� مـوقـعها الـرس
9 مــ شور بــتار6ــــــخ 26 أSــلول 2022: إن "تحــ6Jــر الــشام 

9 إدلــب، وقــالــت ;:
: مــع الــراديــو ;: ef9 والــمتعاونiمــراســ

9 أي وقت". 
9 الشمال السوري ومن المتوقع انقطاع الBث ;:

تحاº أبراج Xث راديو أور6 ت ;:

  

، بـتار6ـــــخ 18/9/2022، ادعـت فـ)ه أنـها لـم تـحاº أبـراج Xـث الـراديـو 
�
مـن جهـتها أصـدرت تحـ6Jـر الـشام، بـ)انـا

9 إدلـب، بـlنما أقـرت بـËلـغاء ت6Wــــح الـموافـقة إلجـراء الـص)انـة لـألبـراج، Xـحجة أن الـقناة عـادت إ� السـ)اسـة 
:;

التح6J6Jة الالمهن)ة Xحسب زعم الب)ان. 

  

قـــناة أور6ـــ ت أوردت ع�� مـــوقـــعها الـــرس9ê تـــفاصـــ)ل تـــؤكـــد إقـــدام تحـــ6Jـــر الـــشام عi مـــحاºة أبـــراج الـــBث، 
: مـن الـوصـول إلجـراء الـص)انـة، sـما أ�ـدت أن الـمنع لـم SقتW عi إجـراء الـص)انـة، Xـل، امـتد  efومـنع الـموظف
9 الـــمناطـــق 

9 إدلـــب، بهـــدف "إســـ¥ات صـــوت الـــقناة وSíـــقافـــها عـــن الـــعمل ;:
لـــÁشمل مـــضاSـــقات لـــمراســـليها ;:

المحررة شمال سور6ا، وعن فضح ممارسات تح6Jر الشام وانتهاFاتها". 

 =ــمنع 
V
.ن األول أصــدرت حــكومــة اإلنــقاذ الــتا=ــعة لهــيئة تحــ/.ــر الــشام قــرارا [\U 4 =ــدا�ــة شهــر

مــالحــظة: 56
4 تق/.رنا القادم. 

أور.8ت من العمل ضمن المناطق الخاضعة لها، سنورد تفاصWل االنتهاك 56
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، و´ـالـتا�S 9ـجب أن  : ef9 وسـائـل اإلعـالم زمـن الحـرب مـعامـلة الـمدني
Sـعامـل الـصحفيون والـموظـفون ;:

9 الــقانــون الــدو�9 (حــصانــة الــذات 
تــضمن األطــراف الــمتنازعــة حــمايــتهم، فــمن الــمBادئ األســاســ)ة ;:

: Xــالحــرب، sــما  efمــشارك eالغ� : efالــمدني iرا� لــلقتل واالعــتداء ع 6ة Xــح)ث ال تــكون الحــروب م�� ¤¢éال

Sجب توف�e األمن لهم). 

 9
وتــوكــول اإلضــا;: فــقد نــصت الــمادة 79 مــن ال��

الــــــــملحق Xــــــــاتــــــــفاقــــــــ)ة جــــــــن)ف 1949 لحــــــــماSــــــــة 

اعـــــــــــــات الـــــــــــــعسك6Jـــــــــــــة عi أن  : : Xـــــــــــــال�: efالـــــــــــــمدني

5 الـذيـن يـؤدون مـهماتـهم  MN5 الـمدني MNالصحفي"

اعـــــــــــــات المســـــــــــــلحة �ـــــــــــــجب  5 5z4 مـــــــــــــناطـــــــــــــق ال
56

، وحــــمايــــتهم  5 MNــــمدنيY امــــهم ومــــعامــــلتهم �zاح

مــــن Yــــل شــــ¾ل مــــن أشــــ¾ال الــــهجوم الــــمتعمد، 

.طة أال �ــقومــوا =ــأعــمال  تــخالــف وضــعهم  [h

 ." 5 MNمدنيY

و´ــــــــــموجــــــــــب نــــــــــظام رومــــــــــا األســــــــــا9ï لــــــــــمح¥مة 

الـــجناSـــات الـــدولـــ)ة تـــعد الجـــرائـــم الـــواقـــعة ضـــد 

: واألعــ)ان ومــن ضــمنها مــقرات وســائــل  efالــمدني

اإلعــــالم جــــرائــــم حــــرب وجــــرائــــم ضــــد اإلÔــــسانــــ)ة 

: 7 و 8).  efالمادت)

فـــــــ)ما تـــــــضمن الـــــــقرار رقـــــــم 1738 لـــــــعام 2006 

 : الصادر عن مجلس األمن الدو�9

 5 MNإدانـــة الهجـــمات الـــمتعمدة ضـــد الصحفي *

 5 MNطl4 وســائــل اإلعــالم واألفــراد الــمرت
5̧ ومــوظ

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. 
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* اعــــــــــتlار الــــــــــم8شÀت والــــــــــمعدات الــــــــــخاصــــــــــة 

 مــــدنــــWة ال �ــــجوز أن 
V
بــــوســــائــــل اإلعــــالم أعــــWانــــا

 ألي هجــــــــــمات أو أي أعــــــــــمال 
V
تــــــــــكون هــــــــــدفــــــــــا

انتقامWة. 

و´ـــــالـــــتا�9 فـــــإن مـــــا تـــــقوم Xـــــه مـــــختلف األطـــــراف 

 : efــــــــــحق اإلعــــــــــالميX ــــــــــاتFة لــــــــــالنــــــــــتهاBالــــــــــمرتــــــــــك

9 ســـــور6ـــــا، مـــــن "قـــــتل" و "اخـــــفاءٍ 
:; : efوالصحفي

  iق¢ي" و "اعتداء ع

الــــمؤســــسات اإلعــــالمــــ)ة" و "انــــتهاFــــات أخــــرى" 

تـــر;C إ� جـــرائـــم حـــرب وجـــرائـــم ضـــد اإلÔـــسانـــ)ة 

وفق ما أوردناە أعالە. 

لـذلـك فـإن الـمركـز الـسوري للحـ6Jـات الـصحف)ة 

، Sـــــــــــدعـــــــــــو إ�  : ef6الـــــــــــسور : efـــــــــــطة الصحفيX9 را
:;

 : ef6ـة الـصحافـة وضـمان سـالمـة الـعاملJام حـ Cاح�

: عـــن  efة الـــمسؤولB9 الـــحقل اإلعـــال�9 ومـــحاســـ
:;

 9
االنـــــــتهاFـــــــات، و6ـــــــطالـــــــب األطـــــــراف الـــــــفاعـــــــلة ;:

ســــــور6ــــــا واألطــــــراف الــــــدولــــــ)ة الــــــمعن)ة بــــــتفع)ل 

 : efـــة اإلعـــالميSحـــماX الـــدولـــ)ة الـــخاصـــة : efالـــقوان

والـدفـاع عـنهم وعـن حـ6Jـة الـصحافـة وحـق نـقل 

ام نـــص  Cـــاح�X 9³ـــما يـــوs ،الدB9 الـــ
الـــمعلومـــات ;:

الــــــــــــمادة 19 مــــــــــــن اإلعــــــــــــالن الــــــــــــعال9ê لــــــــــــحقوق 

 4
9 تـنص أن "لـTل شـخص الـحق 56 CDـسان، الÔاال

، وÁــــــشمل هــــــذا الــــــحق  Mzحــــــ/.ــــــة الــــــرأي والتعب

حــ/.ــة اعــتناق اآلراء دون أي تــدخــل، واســتقاء 

األنــlاء واألفــ¾ار، وتــلقيها وÄذاعــتها =ــأي وســWلة 

Yانت، دون تقWد =الحدود والجغرافWة". 
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