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 بالتعاون بني رابطة احملامني السوريني األحرار    "العدالة للصحفيني"يصدر هذا التقرير ضمن مشروع  
 ورابطة الصحفيني السوريني 

 

 مـهـنـيـة ديمقراطية رابـطـة الصحفيين السوريين هـي رابـطـة 

,وعـضـو   2012شـبـاط/فـبـرايـر  20مـسـتـقـلّـة تـأّسـسـت ف 

في االتحـاد الـدولـي لـلـصـحـفـيـين، رؤيـتـهـا الـوصـول إلـى  

 بـيـئـة

صـحـفـيـة آمـنـة تـضـمـن حـقـوق الـصـحـفـيـين وحـريـة  

 الـتـعـبـيـر، 

 ـقـلـة لـلـصـحـفـيـين وتـسـعـى لن تـكـون مـظـلـة جـامـعـة مـسـت

 السوريين دون تمييز. 

 

 

وتــهــدف لـتــطـويــر المـهـارات الــصــحــفـيــة المــهـنـيـة  

 وبــنـاء

 القدرات للقطاع بشكل عام ولألعضاء بشكل خاص.

 

 

يـتـبـع لـهـا إداريـاً المـركـز الـسـوري لـلـحـريـات الـصـحـفـيـة  

 الـذي 

 الـدفـاع عـن الحـريـات الـصـحـفـيـة في سـوريـا،يـهـدف إلـى 

 ويعمل على توثيق االنتهاكات التي تقع ضــد 

 اإلعالميين والمراكز اإلعالمية فيها وتلك التي تقع بحق 

 إعالميين سـوريـين خـارج الـبـلد، ومـن ثـم يـصـدر تـقـاريـر 

 اسـبـاتبـهـا، كـمـا يـصـدر الـركـز بـيـانـات صـحـفـيـة في مـنـ

 مختلفة.

 

 

 

 , لـيـتـابـع مـنـذ ذلـك 2014حـزيـران 1أُنـشـئ المـركـز بـتـاريـخ 

الـوقــت عـمـل لجنة الحريات الصحفية في رابطة الصحفيين 

السوريين والتي عملت على توثيق االنتهاكات بحق اإلعالم في 

 سوريا  

 

 

 مـنـظـمـة( FSLAرابـطـة المحامين السوريين األحـرار )

 ســوريـة غـيـر حـكــومـيــة تم اإلعـالن عـنـهـا رسـمـياً في عـام 

 وتم تسجيلها ف تركيا.  2012

 

 

هـدفـهـا الـرئـيـسـي تـعـزيـز حـقـوق اإلنـسـان وسـيـادة 

 الـقـانـون 

وتـحـقـيــق الـعــدالــة والــســالم وتــوثــق انـتــهـاكــات 

 حــقــوق 

 وريـا والـعـمـل ف مـسـارات الـعـدالـة في إطـار اإلنـسـان في سـ

الـعـمـل عـلـى تـوثـيـق هـذه االنـتـهـاكـات والمـسـاهـمـة في  

 حـفـظ

 حـقــوق الـضـحــايـا والـتــثـبـت مـن مـرتــكـبـي االنـتــهـاكــات

 وكشفهم تمهيداً لمحاسبتهم.

 

لـة الـتـي  كـمـا تـسـعـى إلـى تـعـزيـز المـؤسـسـات الـبـديـ

 ظـهـرت

 خـلل االنـتـفـاضـة الـسـوريـة مـن خـلل تـزويـدهـا بـالـخبـرة 

 الــقــانــونـيــة واإلداريــة الـالزمــة.  

 وتـوعـيـة الـمجتـمـع الـسـوري 

الـعـدالـة   وتـحقـيـقبـحـقـوقـه المـدنـيـة والـسـيـاسـيـة 

 االنـتـقـالـيـة 

 ي م الـدائـم ف ـقـيـق الـسـالحـقـراطـي وتمالـتـغـيـيـر الـديودعـم 

 سوريا. 

 

 نـطـقـة مجـمـيـع مـنـاطـق سـوريـا ودول الـ يف FSLAتـعـمـل 

 ذلـك مـراكـز  يـا فمـشـاريـع بموأوروبـا ونـفـذت الـعـديـد مـن ال 

قـدرات الـتــحـكــيـم والــعــيـادات الـقــانـونــيــة وبــنــاء 

 ـالـس مجالـ

 كـوادر مـن نـاشـطـي حـقـوق   وتـأسـيـسـلــيــة وتــدريـب محال

 ف تـوثـيـق نمـتـخـصـصـي نومـحـقـقـي واإلعـالمـيـيننـسـان اإل

 عايير الدولية.منتهاكات وفق الاال
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 الصحفينيلية الوصول للعدالة كما تراها عائالت آ
 االصراع يف سوري خالل النتهاكاتالذين تعرضوا 

 
 والسياق العام ةـدمـقـُمـال

 شهدت الشهور األولى بعد انطالق الثورة السورية إغالق النظام لمكاتب مؤسسات إعالمية عربية ودولية عدة، وشدد قبضته
 .مغادرة البالداألمنية على عمل اإلعالميين التابعين لتلك المؤسسات في الداخل السوري ما دفعهم إلى 

نقل  ومع القمع العنيف للحركة االحتجاجية السلمية من قبل أجهزة أمن النظام السوري، وجد السوريون أنفسهم أمام ضرورة  
 يحصل على األرض بالوسائل المتاحة للرأي العام العالمي، فكانت وسائل التواصل االجتماعي والهواتف الخلوية الوسيلة  ما

  .ت لهذا الغرض عن طريق ما بات يعرف حينها بالناشط اإلعالمي والمواطن الصحفياألّولية التي استخدم
باهظاً حالهم    ولم يسلم هؤالء النشطاء اإلعالميين من آلة القمع التي انتهجتها السلطة االستبدادية في سوريا، إذ دفعوا ثمناً 

 ي والتعذيب في السجون وغير ذلك من أنواع االنتهاكات كحال المدنيين السوريين، إذ تعرضوا للقتل واالعتقال واإلخفاء القسر
 .األخرى

السوري كروسيا وإيران، وتوزع   قوى فاعلة على األرض السورية، بما في ذلك تدخل قوى خارجية لدعم النظامالحقاً    رتظه
 .األطراف مناطق السيطرة في سوريا، بقي الصحفيون السوريون عرضة لالنتهاكات من قبل مختلف

 كان النظام السوري مسؤوالً عن معظم االنتهاكات المرتكبة ضد اإلعالم خالل السنوات األولى التي أعقبت انطالق وبينما
 الثورة السورية، انضمت القوى األخرى المتمثلة بسلطات األمر الواقع إضافة إلى داعمي النظام إلى قائمة الجهات المسؤولة 

 ً   والعاملين في المجال اإلعالمي على وجه الخصوص.عن ارتكاب االنتهاكات بحق السوريين عموما

 
ويأتي هذا التقرير في سياق مشروع مشترك تحت عنوان "العدالة للصحفيين"، تنفذه رابطة الصحفيين السوريين ورابطة 

جهود يركز المشروع على توحيد  ، حيث  لتحقيق العدالة وضمان حقوق الصحفيين السوريين،  السوريين األحرار  المحامين
يهدف إلى توعية السوريين    الصحفيين ومؤسسات حقوق اإلنسان إلنتاج خارطة طريق نحو تحقيق العدالة للصحفيين، كما

 حول االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ومشاركة الجهات الدولية الفاعلة في واقع الصحفيين
 بئة ومناصرة حقوق الصحفيين واالستماع إلى آراء الضحايا في سوريا ودول الشتات لتع  اههونجايوالسوريين واالنتهاكات التي  

الصحفيين  رابطة  بحسب  العقاب،  من  الجناة  إفالت  عدم  وضمان  أصواتهم  وإيصال  العدالة  تحقيق  وضرورة  وعائالتهم 
 .السوريين

 .  2022بتنفيذ أنشطة المشروع في شهر أيلول  األحرار مع رابطة الصحفيين السوريينبدأت رابطة المحامين السوريين  
عائلة لصحفيين قد تعرضوا لمختلف االنتهاكات من   60شاركت رابطة الصحفيين السوريين معلومات تواصل ألكثر من  

 .الجهات العسكرية التي كانت تسيطر على المناطق السورية مختلف

 
 ذيـيـفـنـص تـخـلـُم

الصحفي في سورية منذ    الصحفيين السوريين الذين تعرضوا النتهاكات أثناء قيامهم بعملهمعائالت  من    30االستبيان    شمل
وعي    على رفع  ، وكان الهدف من االستبيان هو2022وحتى نهاية تشرين األول/نوفمبر    2011آذار/مارس بداية الصراع  

 العائالت بحقوق الصحفيين، ومعرفة وجهات نظرهم حول آليات وصولهم للعدالة. 
  ، ومعرفة وجهات نظر العائالتأسئلة االستبيان بشكل مباشر لعائالت الصحفيين، وتهدف إلى توثيق حالة االنتهاكتوجيه  تم

 محاور رئيسية: أربعتم تقسيم االستبيان إلى ، وقد في العدالة وآلية وصولهم لها، وكذلك إجراءات التعويض وجبر الضرر
 وعالقته بالصحفي  المقابلةأسئلة متعلقة بالشخص الذي تتم معه  -1
 أسئلة تتعلق بـــــاالنتهاك  -2
 أسئلة بهدف معرفة وجهة نظر الُمـستبيَـن حول العدالة ورؤيته لها -3
 أفضل إجراءات التعويض / جبر الضرر / رد االعتبار التي تعتقد األسر والعائالت أنها مناسبة -4
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 توصيف االنتهاكات 
وحتى نهاية   2011انتهاكاً ضد اإلعالم في سوريا منذ عام  1471الصحفية في سجالته وقوع وثق المركز السوري للحريات 

 .2022تشرين األول من عام  
تفاوت عدد االنتهاكات بين عام وآخر وشهد الخط البياني ألعداد النتهاكات الموثقة خالل السنوات الماضية تبايناً من عام 

وحتى   2018، لتبدأ باالنخفاض تدريجياً منذ  2017وحتى    2011ة منذ عام  آلخر، حيث كانت حصيلة االنتهاكات مرتفع

، وكان انخفاض وتيرة العمليات العسكرية والقصف واالستهداف المباشر من قبل النظام السوري وحلفائه منذ عام  2022

 .من أبرز أسباب تراجع أعداد االنتهاكات 2018

انتهاكاً،   226بـ    2017نتهاكاً ضد اإلعالم في سوريا، تاله عام  ا  229وقوع    2013وبحسب سجالت المركز، شهد عام  

  142بـ    2014، وفي المركز السادس عام  2016، وفي المركز الخامس عام  190بالمركز الثالث بـ    2015وجاء عام  

ً   132وقوع   2012و 2011انتهاكاً، في حين شهدت الفترة بين عامي   .انتهاكا

األقل من حيث عدد    2020انتهاكاً، كان عام    95الذي شهد وقوع    2018اكات منذ عام  أما مع بدء تراجع أعداد االنته

انتهاكاً( وعام    68)  2021انتهاكاً بفارق بسيط عن عام   60االنتهاكات المرتكبة فيه مقارنة السنوات السابقة إذ سجل وقوع  

 انتهاكاً(   97) 2019

 

 ها إلى:من حيث نوعوزعة متحالة انتهاك،  30 شمل االستبيان

 حاالت لمحاوالت اغتيال.. 2حاالت ضرب وإهانة ومنع من التصوير و 6حاالت اعتقال وخطف، و 8حالة قتل، و 14
 
 
 
 

 مجع البيانات وعمليةاألدوات 
 

فريق رابطة المحامين االنتهاكات األشد التي وقعت على الصحفيين وتم اختيار ثالثون اسم للتواصل معهم لبدء عملية    ختارا
حيث ،  الخاصة وقمنا باستخدام موقع الكوبو لسهولة جمع البيانات من خالله  األدواتاالستبيان وجمع البيانات، وطور فريقنا  
 يسية:تم تقسيم االستبيان إلى أربع محاور رئ

 
 أسئلة متعلقة بالشخص الذي تتم معه المقابلة وعالقته بالصحفي  -1

المحور األول يهدف إلى معرفة صلة القرابة بين الصحفي والشخص المجيب على االستبيان، وكذلك المعلومات العامة التي  
 تساهم بشكل كبير في عملية تحليل البيانات وإخراج التقرير.

 
 الصحفي الذي تعرض لالنتهاك؟ما هي صلة قرابتك مع 

 المستوى التعليمي(   –مكان التواجد الحالي  –المهنة  –الحالة االجتماعية –العمر –)الجنس
 

 
 أسئلة تتعلق بـــــاالنتهاك  -2

في هذا المحور نركز على حادثة االنتهاك ونهدف إلى توثيق الحالة بكل جوانبها، معرفة تاريخ ومكان االنتهاك الجهات  

 كانت تسيطر ومن هي الجهة العسكرية التي قامت باالنتهاك. التي 

واحدة من اهم مميزات العمل الحقوقي وهي توثيق الحاالت بشكل أقرب إلى الجنائي، ومعرفة األثر والضرر النفسي الذي  

 لحق باألسرة نتيجة لهذا االنتهاك، وكيف تعاملت األسرة مع الحادثة.

 من ارتكب االنتهاك؟ -

 هاك؟ وأين؟متى تم االنت  -

 من الجهة التي كانت تسيطر على المنطقة عند وقوع االنتهاك؟  -

 هل تدخلت العائلة خالل وقوع االنتهاك )مفتوح( وكيف؟  -

 كيف انتهى االنتهاك؟  -

 هل أثّـر االنتهاك على العائلة وحقوقها؟ كيف؟  -
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 أسئلة بهدف معرفة وجهة نظر الُمـستبيَـن حول العدالة ورؤيته لها  -3

 أسئلة هذا المحور إلى معرفة وجهة نظر العائالت ومستوى وعيهم حول آليات الوصول إلى العدالة. تهدف 
 . وكذلك توعيتهم كعائالت متضررة من الصراع في سورية حول كيفية وصولهم إلى العدالة وأهمية توثيق حالة االنتهاك

 فيها. وأيضاً معرفة مدى فعالية المنظومات القضائية في الدول التي يقيمون
 

 كيف تتحقق العدالة برأيك؟  -
 هل تتحقق العدالة بانتهاء االنتهاك؟ -
    تتحقق بمجرد معرفة مصير قريبك؟ -
 – محاكم مختلطة    –محكمة دولية    –)حل سياسي  :هل ترى أن العدالة تتحقق بشكل فردي أو ضمن منظومة عامة -

   عدالة انتقالية(
 نظرك؟ ما هو القانون الذي تراه مناسبا للمحاسبة؟هل تتحقق العدالة بالمحاسبة وفق وجهة  -

  هل لديك ثقة في المنظومة القضائية الحالية للوصول الى العدالة؟ -
o   ؟ وأين؟لهنعم ــــــ هل حاولت أنت أو قريبك اللجوء  
o  ال ــــــــ ما التغيير الذي ترجوه الستعادة الثقة بالقضاء؟ 

 
 :أفضل إجراءات التعويض / جبر الضرر / رد االعتبار التي تعتقد األسر والعائالت أنها مناسبة -4

إليه العائالت وماهي اإلجراءات الخطوات المناسبة التي قد تراها هذه العائالت ترد من االعتبار وتجبر   ىتسع  الذي  ما
تخليد الذكرى   -إعادة التوطين  –اإلعادة الى الموطن    –التعويض المعنوي    –التعويض المادي    –المحاسبة  : )ضررها

 ولوية تسجيل في المدارس والجامعات والتوظيف( معاملة خاصة للعائلة )حسومات، بطاقات، أ –ب وتماثيل صُ نُ  –
 
 
 

 حتليل البيانات مرحلة 
 

بدأت مرحلة جمع البيانات  ثم  عائالت الصحفيين الذين وقع عليهم اشد االنتهاكات في سوريا،بعد مرحلة اختيار أسماء 
 . 2022تشرين األول   25، وانتهت في 2022تشرين األول  17بتاريخ 

 عائالت الموجودة في سوريا )شمال سوريا، وشمال شرق سوريا( ولبنان واألردن وتركيا وفرنسا والنمسا.  تفستهداُ 
 أشد االنتهاكات التي اعتمدتها الرابطتين في الدراسة هي القتل، االحتجاز، الخطف، االعتقال، الضرب، اإلهانة، ومنع التصوير 

 إناث( كانوا قد شاركوا في الدراسة.  7،  23سنة، )ذكور  40ين تمت قابلتهم إن متوسط أعمار األشخاص الذ  
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 الجهات العسكرية التي قامت باالنتهاكات 

 
يواصل النظام السوري تصّدر قائمة الجهات المسؤولة عن االنتهاكات ضد   2022حتى نهاية تشرين األول    2011منذ آذار  

انتهاكاً، بينما حّل حزب   1471انتهاكاً، من مجموع االنتهاكات الكلي    621بمسؤوليته عن ارتكاب  اإلعالم في سوريا، وذلك  

ً   161ثانياً بمسؤوليته عن   (PYD) االتحاد الديمقراطي  .انتهاكا

نتهاكاً،  ا  139انتهاكاً، وتنظيم الدولة "داعش" رابعاً بارتكابه  149وجاءت كل من "هيئة تحرير الشام" ثالثاً بمسؤوليتها عن 

  5انتهاكاً، واألردن بـ    11انتهاكاً، ولبنان بـ    32انتهاكاً، وتركيا بـ    64انتهاكاً، وروسيا بـ    123يليه المعارضة السورية بـ  

 انتهاكاً.   138انتهاكاً على يد جهات أخرى، في حين لم تعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب  28انتهاكات، كما تم توثيق 

حالة انتهاك، فتوزعت الجهات العسكرية التي قامت    30ة التي نحن بصدد إصدارها والتي استهدفنا فيها  أما الدراسة الحالي

 باالنتهاكات كالتالي:

o 13   انتهاك ارتكبتها قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة له والقوات الروسية 

o 5 ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية داعش  انتهاكات 

o 3 ارتكبتها قوات االمن اللبناني. انتهاكات 

o 3 ارتكبتها هيئة تحرير الشام   انتهاكات 

o 2 ارتكبها الجيش الوطني السوري.  انتهاك 

o 3  قوات سوريا الديمقراطية.  ارتكبتهاانتهاكات 

o  ارتكبته أطراف مجهولة.انتهاك واحد 
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 أثار السلبية التي تركها االنتهاك في العائالت 

 
 الكثير من الصحفيين الذين قتلوا كانوا من ارباب االسر او المعيل األول للعائلة. 

 لقي على عاتق الزوجة او األبوين مسؤولية العناية باألطفال.أ ، إلى اآلنت العائال ىاألثار علهذه تنعكس مازالت 

أما عائالت الصحفيين الذين تعرضوا العتقال او احتجاز فكان وقع األثر أخف، كون االعتداء قد يكون بشكل مؤقت او  

 االنتهاك. لفترة موضحة وينتهي هذا األثر بانتهاء 

 بعض العائالت لدفع مبالغ مالية كبيرة فقط لمعرفة مكان الصحفي المعتقل او لمحاولة اإلفراج عنه. اضطرت 

إلى مغادرة المدينة التي كانوا بها خالل فترة االنتهاك، خوفاً من تكرار تجدد االنتهاك، ومنهم من أحياناً  العائلة  اضطرار  

 وء إلى أوروبا. قام بالهجرة إلى بلد مجاور او اللج

 
 

 الصحفيين عائالت  العدالة بنظر 

 
 أجمعت العائالت على أن العدالة ال تتحقق إال بمحاسبة الجناة والجهات التي قامت باالنتهاك واالعتداء. 

 العائالت أن العدالة ال يمكن ان تتحقق على مستوى الفرد.        قالت 

     تباينت وجهات النظر حول آلية تحقق العدالة ضمن منظومة عامة، لكن أكثر العائالت تجد ان العدالة قد تتحقق ضمن  

 عدالة انتقالية. أومحاكم دولية 

 ومحاكم مختلطة.  العدالة في سوريا قد تتحقق خالل حل سياسي أنمنهم من يجد  

 
 . تجد بأن القانون الدولي هو القانون القادر على محاسبة الجناة ةعائل  20 ▪

 . وضعي قادر على محاسبة الجناةاليجدون بأن القانون السوري  عائالت 5 ▪

 .عن اإلجابة اامتنعت ائلتانع ▪

 . جد بأن تطبيق الشريعة اإلسالمية قادرة على محاسبة الجناةت ائلة واحدةع ▪

 

 الصحفيين حول اختياراتهم حول منظومة العدالة العامة. عائالت لرسم البياني يوضح أراء ا
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 حول ثقة العائالت التي شملها االستبيان بالمنظومة القضائية الحالية

العائالت وهي % من 5% من العائالت بأن ال ثقة لديها بالمنظومات القضائية الموجودة حالياً، فيما قال   95قالت 

 الموجودة في أوروبا وتركيا بأن لديهم الثقة في المنظومة القضائية في البالد. 

 
 حول آلية المنظومة القضائية في سوريا وللحصول على ثقتهم عائالت من أهم مطالب

 تستلم المحاكم الدولية األمور القانونية والقضائية في سوريا.  -

 ي عملهم ومستقلين، من خالل نتائج عملهم تتم استعادة الثقة بالقضاء.تنصيب قضاة عادلين وصادقين ف -

 أن تكون السلطة القضائية مدعومة بقوة تنفيذية مهمتها تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء.  -

 إعادة هيكلة السلطة القضائية وتعيين قضاة نزيهين وعادلين وان تكون السلطة القضائية مستقلة.  -

 

 ض وجبر الضرر إجراءات التعوي
 

 % من العائالت الذين تمت مقابلتهم أجابوا بأن جبر الضرر وتعويضهم هي محاسبة الجناة.  35 •

 من العائالت يفضلون الدعم المادي والمعنوي.% 17 •

 % من العائالت طالبوا بإعادة التوطين وطلب اللجوء إلى دول أوروبا.11 •

 ألساسي. % من العائالت طالبوا بحق العودة إلى الموطن ا10 •

 .% من المشاركين أكدوا على ضرورة تخليد ذكرى الصحفيين الذين تمت عمليات االنتهاك ضدهم11 •
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 والتوصيات الخاتمة 
 

 

لمساءلة  مطلباً أساسياً  بغض النظر عن نوعية االنتهاكات المرتكبة ضد اإلعالم في سوريا، يبقى تحقيق العدالة لضحايا اإلعالم  

 .ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سوريا والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

م المتضررين من الحرب في سوريا، برفع شكاوى سواء أكان ذلك بشكل عائالتهويبدأ الطريق لتحقيق العدالة للصحفيين و

وآليات وصولهم إلى    عائالتهمتوعية الصحفيين المتضررين أنفسهم وفردي أو جماعي للجهات الدولية ذات الشأن، وذلك بعد  

 .العدالة

كما أن تحليل مجمل االنتهاكات المرتكبة ضد اإلعالم في سوريا يشير إلى وجود عشرات الحاالت التي ما تزال الجهات  

ر آليات البحث للكشف عن  المسؤولة عن ارتكابها غير معروفة، األمر الذي يستدعي من المؤسسات الحقوقية المعنية تطوي

 هوية تلك الجهات، حتى يتم محاسبتها الحقاً.

 التوصيات:

الصحفيين الذين تعرضوا لالنتهاكات خالل  لعائالت توجيه الجهات المانحة الى تقديم الدعم النفسي والمادي  -1

 سنوات النزاع في سوريا.

 عادة التوطين.مساعدة الصحفيين وعائالتهم في األمور المتعلقة بملفات اللجوء وإ -2

 تقديم مساعدات عينية للصحفيين الذين تعرضوا إلى إصابات وعاهات دائمة نتيجة ممارستهم لعملهم. -3

 توعية الصحفيين بخصوص القوانين الناظمة للعمل اإلعالمي في البالد التي يقيمون فيها. -4

 ين.  توعية الصحفيين بالقوانين الدولية المتعلقة باالنتهاكات الواقعة على الصحفي -5

 بناء قدرات الصحفيين حول آليات التبليغ عن تعرضهم لالنتهاكات وتقديم الشكاوى ومتابعتها.  -6


