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  ورشة عمل 154 

  اإلعالم السوري بين مرحلتين  

: ورقة مرجعية  أوًلا

بهذه الكلمات عبّر أحمد إسكندر أحمد، . «اإلعالم أشبه بفرقة سيمفونية يقودها مايسترو، وعلى العازفين أن ينظروا إلى عصاه» 
اإلعالم في البالد، منحرفاا بدًللة عصا المايسترو إلى ما ًل يعني، في حالة (، عن حال 1983 -1974وزير إعالم النظام السوري )

اإلعالم، إًل القمع والتدجين عبر اإللزام برؤية محددة لشخص بعينه، هو شخص رئيس النظام حافظ األسد. لقد دشنت رؤية الوزير 
درك الرجل توق حافظ األسد إلى أن يكون شخصه المذكور مرحلة جديدة لدور اإلعالم ووظيفته التي استمرت حتى اآلن، وقد أ

محور الحياة السورية كلها، وأن تمأل صوره جدران المرافق العامة والخاصة، وأن يتكرر اسمه في وسائل اإلعالم كلها، فكرس 
لقائد التاريخي جهده في تجميع وظائف اإلعالم واختزالها، كلها أو جلها، في وظيفة واحدة تتلخص في تقديس هذا الشخص، بوصفه ا

 الملهم والمعلم األول، وغير ذلك من الصفات الفريدة المطلقة.

وإعالنه حالة  1963يرى بعضهم أن اإلعالم في سورية قد مات موتاا سريرياا، منذ استيالء حزب البعث على السلطة سنة 
، إذ صدر األمر العرفي رقم 1962األول ديسمبر/ كانون  22الصادر في  51الطوارئ، استناداا إلى نص المرسوم التشريعي رقم 

الذي يقضي بإغالق الصحف والمجالت جميعها، ووقف الترخيص ألية صحيفة أو مجلة، ومصادرة أدوات الطباعة جميعها،  4
تا سوى صحيفتا بردى والعربي اللتان أغلق وحجز األموال المنقولة وغير المنقولة لمالكي المطابع ودور النشر، ولم تستثن من ذلك

ا من ممتلكات حزب البعث. أما  ه بصرامة، بوصفه جزءا ا، األمر الذي أدخل البالد في مرحلة اإلعالم الحكومي الموجَّ ًلحقاا أيضا
ا بعد تمكن حافظ األسد من السلطة بعد سنة  ا آخرا ، إذ صارت مهمتها 1971المطبوعات الحكومية القليلة المتبقية، فاتخذت توجها

 نجازاته وأحاديثه وزياراته. الرئيسة مقتصرة على إ

هكذا، غابت صحافة األحزاب والمطبوعات الخاصة وحضر اإلعالم الحكومي الذي فشل فشالا ذريعاا، حتى في صناعة رأي 
عام داعم لسياسة الحكومة وتوجهاتها في مختلف المستويات، ومن ثم فشل في كسب ثقة المواطن وبناء عالقة تفاعلية معه، فظل هذا 

ا ومحدوداا بسقوف القانونين ذات الصلة، مثل قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  اإلعالم ، 1949سنة  53محكوما
أي بعد ولوج عصر تكنولوجيا  ،2001سنة  50  رقم صدور قانون المطبوعات الجديد بالمرسوم التشريعي وهو ما ظل سارياا حتى 

ًلقى فور صدوره موجة عارمة من اًلنتقادات، حتى من قبل  فة اإللكترونية، وهو قانونالمعلومات واإلنترنت والفضائيات والصحا
 المؤسسات اإلعالمية الرسمية نفسها.

لم يختلف المشهد بعد أربعة عقود من تقييد الصحافة واإلعالم، وقد عد باحثون القانون الجديد أشد وطأة على الصحافيين وحرية 
ح السلطات التنفيذية الحق الكامل في التدخل، من دون أي اعتبار للتطور الهائل في حركة النشاط اإلعالم من سابقه، فكالهما من

ا لإلعالم الخاص، إًّل أن التدخل والرقابة على وسائل اإلعالم قّزما التجربة  اإلعالمي ووسائله. وصحيح أن القانون الجديد أتاح فرصا
غلقت الصحف الجريئة، مثل جريدة الدومري )تأسست باستثاء خاص قبل صدور الوليدة بموجب أحكام القانون الصادر نفسه، فأ

حاولت إيجاد هوامش، وإن كانت  القانون الجديد، لكنها أغلقت بموجب تفسيرات بنوده(، وكذلك كان الحال مع مجالت وصحف
 سمية الحكومية أو تلك التي تشبهها.ضيقة، تحت ذرائع مختلفة، ولم يبق من المطبوعات الخاصة إًل تلك التي تحاكي الصحافة الر

 المشابهة توجهلقد أُحبط المواطن السوري الذي علق آماًل كبيرة على عودة الصحافة الخاصة التي هي مثل جميع الحاًلت 
نشاطات الحياة العامة، بمعزل عن نصوص القوانين أو بموجب تفسيرات خاصة من شأنها إجهاض مفاعيلها، بقيت السلطة تتوجس 

ا لما تعانيه من رهاب وأوهام بشأن اًلنقالبات التي تنجح عادة بعد نشر أو إذاعة البيان األول عبر اإلذاعة أو التلفزيون. منه ا، نظرا
إذ تم تكبيلها من قبل السلطات نفسها، سواء عن طريق إغرائها  ومرة أخرى، لم تتمكن المطبوعات الخاصة تغيير الصورة النمطية، 

باشر أم غير المباشر أم بتقديم التسهيالت لها، من حيث مصادر المعلومات أو تسهيل استيراد التقنيات الالزمة لها، بالدعم المادي الم
تم اتهامها بتجاوز الخطوط الوطنية أو بإسهامها في تخريب اللحمة الوطنية، وهكذ أجهض دور اإلعالم  وحين لم تنفع اإلغراءات

التي شذّت عن القاعدة، وخاصة في مجال الصحافة اًلقتصادية التي كان لها هوامش أكثر رحابة أما الحاًلت البسيطة  الخاص نسبياا،
ا بديالا يُعتّد به. ا وعدداا من أن تؤسس إعالما ا وحجما  وتمكنت من تسليط الضوء على عدد من القضايا الشائكة، لكنها بقيت أقل تأثيرا

داية األلفية الجديدة، بإنشاء محطات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع لإلعالم لم يهتم القانون الجديد، على الرغم من صدوره في ب
وفي الحاًلت جميعها لم يسمح لمن تتوفر لديهم الشروط بإصدار مطبوعات خاصة، فالتراخيص منوطة بالسلطة التنفيذية  اًللكتروني،

س بحسب نص القانون، وكلنا يعرف أسماء أصحاب التي أجازت لعدد قليل من الذين تقدموا بطلب الترخيص، بحسب تقديرها ولي
التراخيص الجديدة وخلفياتهم، فمعظمهم يدور في فلك السلطة ويخدم مصالحها. وقد بقيت وسائل اإلعالم في سورية محدودة العدد 

على صحف البعث  جداا، بالقياس إلى حجم البلد وإمكانات مواطنيه، فالصحف المركزية التي تنتشر في عموم البالد بقيت مقتصرة
، وفي مدد ًلحقة صارت لعدد من 1965والثورة وتشرين، إلى جانب الوكالة العربية السورية لألنباء )سانا( التي تأسست منذ سنة 

المحافظات السورية صحفها الخاصة، مثما كان لالتحادات والنقابات المهنية صحفها المهنية الخاصة التي غالباا ما تقتصر موادها 
 ط محدد يخص النقابة التي تصدرها.على نشا

في زمن  (، وتم إنشاء التلفزيون الرسمي1947في الجانب المسموع والمرئي اقتصر األمر على إذاعة دمشق )تأسست سنة 
( التي تم FM( وبقيت هذه الوسائل تعمل مع إحداث قنوات جديدة لها في مدد ًلحقة، أما اإلذاعات الخاصة )1960الوحدة )سنة 

، فاقتصر ترخيص بثها على األغاني واألخبار اًلجتماعية والفنية. على هذا األساس، 2001ا بموجب القانون الجديد سنة إنشاؤه
بقيت وسائل اإلعالم محدودة اإلمكانات ولم تتمكن أن تحظى بالقبول داخل المجتمع السوري نفسه الذي راح يستقي أخبار بلده من 
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تغييب اإلعالم عن مصادر األخبار بشكل شبه مطلق، ولم يكن غريباا أن الجمهور السوري ظل وسائل اإلعالم غير السورية، بسبب 
يستقي أخبار لبنان )على سبيل المثال( من الوكاًلت العالمية ووسائل اإلعالم األجنبية الناطقة بالعربية، على الرغم من الهيمنة 

طويلة، فضالا عن أنه لم يكن للصحف المركزية أو للتلفزيون السوري أي السورية شبه الكاملة على مناحي الحياة اللبنانية لسنوات 
 مراسل في أي من العواصم العربية أو األجنبية، وإن حدث ذلك ففي حاًلت خاصة ولمدد محدودة جداا.

يأتي اإلعالم وإذا ما أردنا أن نستوعب قوة التقدم اًلجتماعي والحضاري المعاصر، فيجب علينا امتالك أسلحته وأدواته التي 
المهني الحر والمستقل نسبياا في مقدمتها. وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل والمتغيرات السياسية في العالم والمنطقة العربية، وًل 
سيما في مرحلة ثورات )الربيع العربي(، فإن التغيير ًل بد أن يحدث، في ظل توفر وسائل إعالم تساهم في حركة التطور وتكرس 

إعالم ُموّجه ما زال يسيطر على الوضع في سورية حتى  ات، وًل سيما حرية التعبير، األمر الذي ًل يمكن أن يتحقق في ظلالحري
كسر القيود الثقيلة للنظام، عندما تمكنوا نقل األحداث إلى قنوات  2011اآلن. لقد تمكن شباب الثورة السورية منذ أيامها األولى سنة 

طة مثل الهاتف المحمول والكاميرات الشخصية البسيطة، وتمكن المواطن السوري التعبير عن معاناته وهمومه العالم كله، بأدوات بسي
بعد أن ظل رأيه مغيباا لعقود، وبرزت ظاهرة )الناشط اإلعالمي(. لكن هذه الظاهرة لم تستكمل دوائر تطويرها وعانت ضعف في 

ما أدى إلى  إعالم الثورة ظاهرة اًلرتجال وتمجيد الفصائل بصورة مفرطة،التمويل واًلحتراف والمهنية، وبسبب ذلك شاعت في 
في التكرار الممل والمنفِّّر، ولم يتوافر للفعاليات والفصائل الثورية منذ البدايات فرصة إلنشاء قناة تلفزة خاصة بها، األمر الذي أسهم 

صارت مرهونة بما يريده الممول. في هذا السياق، تجد اإلشارة تالشي الظاهرة التي لم يكن لها أن تجاوز الفصيل الذي تتبعه، أو 
 إلى أن غياب إعالم ثوري مهني وخطاب إعالمي ثوري موحد ومنسجم ذاتياا قد أثر سلباا في النشاط الثوري ذاته. 
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 ثانياا: األسئلة

وبعدها، نرجو منكم اإلجابة على التساؤًلت انطالقاا من واقع اإلعالم في سورية خالل العقود األخيرة في مرحلتي ما قبل الثورة  
 اآلتية:

ما مكمن خشية النظام السوري ورهابه المزمن من اإلعالم المهني الحر والمستقل نسبياا، بحيث ما زال يخضعه لرقابة  .1
 أمنية مشددة وقوانين بالية وغير واضحة الحدود؟ 

أكثر تعريفات اإلعالم شيوعاا هي أنه مرآة للواقع أو أنه تأريخ للحظة، بما يمكنه ممارسة دوره بوصفه سلطة رابعة، فضالا  .2
ا في صناعة األحداث وتوجيهها  عن أنه، مع تطور وسائل اإلعالم واقترانها بالتكنولوجيا المتطورة، بات أكثر تأثيرا

 اإلعالم وحدوده في ضوء التجربة السورية في مرحلتي ما قبل الثورة وبعدها؟  وتوظيفها، فكيف لنا أن نعمق فهمنا دور 
ما العقبات التي حالت دون ارتقاء دور إعالم الثورة السورية إلى مواكبة النشاط الثوري وتمثيل هدفه وخطابه وتوحيدهما،  .3

 وهل ما زال ثمة إمكان لتجاوز هذه العقبات وتدارك آثارها؟ 
سورية قدمت، في مرحلتي ما قبل الثورة وبعدها، إعالميين سوريين، لكنها عجزت عن صناعة إعالم  ثمة رأي مفاده أن .4

 سوري ومؤسسات إعالمية سورية، فما رأيكم أنتم حول ذلك؟ 
هل تتفقون مع فرضية أن من يخسر معركة اإلعالم يخسر معركة السياسة والميدان؟ وكيف تجلى ذلك في الحالة السورية  .5

 الراهنة؟  
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 ثالثاا: األجوبة

 أمنية لرقابة يخضعه زال ما بحيث نسبياا، والمستقل المهني اإلعالم من المزمن ورهابه السوري النظام خشية تكمن أين .1
 الحدود؟ واضحة غير وقوانين مشددة

 د. رياض نعسان آغا

 على أقدم األسد بشار أن وأذكر والتعبير. الرأي وحرية اإلعالم بخطورة جداا دقيق وعي السوري النظام لدى يزال( )وما كان
 سالمة أبدى لقد الثورة. جريدة تحرير برئاسة سالمة محمود المرحوم األخ كلف حين التسعينيات، أواخر في إعالمي، انفتاح محاولة
ا  مطلباا يكن لم اًلجتماعي التحول أظن أن .يتيمة هذه التجربة وكانت وعزلته، األمن قوى فتدخلت المعارضين، بعض على انفتاحا
 أن الدولة تستطع لم حين الماضي، نهايات القرن منذ اإلعالمي األداء تحسن لقد الحياة. ديناميكية طبيعة بحكم يتم وكان رسمياا،
 سورية والسماح فضائية بإنشاء وقامت به للقبول فاضطرت ممنوعاا،) الفاكس (كان أن بعد وقوتها، التكنولوجيا تفوق تتجاهل
ا جدًلا  أحدثت التي الالقط بصحون  لقد التسعينيات. مطلع في الكابل( (عبر السيطرة، تحت جعلها أو رفضها أو منعها حول كبيرا
 .اًلستبداد جمود على انتصر الذي العلم بقوة نفسها تفرض أن التكنولوجيا تمكنت

 

 إبراهيم الجبين

 اإلطالق، على شيئاا يخشى ًل أنه تأكيد أستطيع وتاريخه، ظواهره ودراستي الرسمي السوري اإلعالم في تجربتي خالل من
 النظام فيه ينتمي الذي الوقت في متطورة، حضاري تواصل أدوات وكونها البشري، واًلتصال اإلعالم وسائل بأهمية جهله بحكم
ا يعيش تجده لذلك،عاداه(.  شيئاا جهل شيء )من كل يخشى النظام هذا أخرى، فإن جهة من البدائي. عالمه إلى ا، فصاما  تارة فهو دائما

 األمنية الرقابية النظام بنية إلى مباشرة يعود وهذا عليه، اعتاد الذي حضيضه إلى يعيده وتارة اإلعالمي، الخطاب تحديث يحاول
 في األسد كانت نافعة نظام حرب لكن .باآلخرين التشكيك على قائم عملها ألن الثقة، على تعتمد أن يمكنها وًل بأحد، تثق ًل التي
ا طوت 2011 ربيع بها بّشر التي الشعبية الثورة إن إذ الثورة، قبل ما زمن  استمرار من اليوم، نراه إن ما األبد. إلى كامالا  عصرا
 اللعبة قواعد على الخروج تبيح فهي القتل، وًل سيما شيء، كل تبيح التي الحرب حالة استمرار إلى عائد باإلعالم، النظام تحّكم

ا يستمر لن هذا لكن .وأصولها اإلعالمية  .أوزارها الحرب تضع أن بعد واحداا، شهرا

 

 

 

 عدنان عبد الرزاق

الديكتاتورية،  األنظمة على خطر أكبر هو للمتلقين، صادقة مرآه ويكون األحداث واقعياا، مع يتعاطى الذي الحر اإلعالم أن أرى
 سيزيد عندها، العريضة. والشعارات التوت ورقاتستسقط  والتوجيه(، والتعليم التحريض (اإلعالم وظائف البساطة ووفق بمنتهى إذ

 ما أكثر هي النقطة هذه أن وأعتقد .المستبدة األنظمة به تسمح ما ًل وهو بها، المطالبة ومن ثم بحقوقها ومعرفتها الشعوب وعي
 لكننا مجال اًلعالم. ليدخل الخاص للقطاع اًلستثمار باب فتح زعم الذي اإلبن حتى أو األب األسد عهد منذ السوري، النظام يخشاه
 ثمة أن يعرف، السوري الشأن على المتطلع وربما بمكان، المبالغة من ليس بل الخاصة، المطبوعات على مضاعفة رقابة رأينا
فإنه  التدجيني، القطيعي السياق عن يخرج ما وفيها إلى السوق خرجت وإن بتوزيعها، السماح قبل الخاصة المطبوعات على رقابة
 أن نعرف في مجال اإلعالم، باًلستثمار األسد نظام لها سمح التي األسماء وعند الوقوف على .عليها القائمين ومحاسبة سحبها يتم

 بأسمائهم النظام ومقربيه، إذ كانت من أقارب رأس ،«والتحديث التطوير ابروباغند» تخدم كذبة كانت واًلنفتاح الحرية مزاعم
 .وواجهات هياكل عبر أو الصريحة

 

 ثائر زعزوع

 حيث من هذا، يومنا حتى قائمة زالت ما التي أو مضى في ما حكمت التي اًلستبدادية النظم من غيره السوري النظام يشبه
ا ربما أو عدو، أنه على إليه تنظر الذي باإلعالم عالقته  وسائل تمتلك النظم تلك أن بما لكن، تجنبه. يمكن وًل منه بدّ  ًل بوصفه شرا
ا يعود ًل بحيث أظافره، وتقليم تدجينه خالل من بيدها، طيعة أداة إلى الشر ذلك تحول أن عليها سهالا  كان المختلفة، القمع  على قادرا

 الخيانة مسمى تحت الفور على يوضع مباشر إيذاء هو المرسومة خططها أو طاعتها على خروج منظورها: أي فوفق إيذائها،
 أعلى إلى واًلستبداد الديكتاتورية نجم صعود من تبعه وما 1963 البعث سنة انقالب منذ السوري، اإلعالم إن تجربة والتآمر.
ا يومنا، تشبه إلى ووصوًلا  السلطة على األسد حافظ استيالء وبعد مستوياتها  السوفيتي اًلتحاد جمهوريات في يحدث كان ما تماما
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 وزير يبدو، ما استنبطها، على التي التجربة وهي وشخصياته، القائد الحزب يد في بوق إلى والثقافة اإلعالم حولت السابق، إذ
 .هذا يومنا إلى سارياا مفعولها زال وما أحمد، اسكندر أحمد األسبق اإلعالم
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 رابعة، سلطة بوصفه دوره، ممارسة من يمكنه بما اللحظة، تأريخ أنه أو الواقع مرآة أنه هي شيوعاا اإلعالم تعريفات أكثر .2
ا أكثر بات المتطورة، بالتكنولوجيا واقترانها اإلعالم وسائل تطور مع أنه، عن فضالا   وتوظيفها، وتوجيهها األحداث صناعة في تأثيرا
 وبعدها؟ الثورة قبل ما مرحلتي في السورية التجربة ضوء في وحدوده، اإلعالم دور فهمنا نعّمق أن لنا فكيف

 

 نعسان آغاد. 

 تسجيل على وعملت عنهم بعيداا تجري التي األحداث عن الناس إخبار على نشوئها، بداية للصحافة، في وظيفة أهم اقتصرت
 ًل جغرافية مناطق إلى تصل حتى وأسابيع أيام إلى تحتاج األخبار فكانت تكنولوجي، أو تقني تطور من آنذاك يكن لم إذ وقائعها،
 والتطور الطباعة تقدم وبعد ،عنه اًلنطباع إعطاء من أكثر الحدث عن اإلبالغ هو المهم كان حينها، الكيلومترات. عشرات تتعدى
 تقديم أو األحداث في نظر وجهة إعطاء يمكنه الذي ذلك هو البارع الصحافي صار حتى ودورها، الصحافة وظائف تعددت التقني
 الحدث، لتصوير يستدعى فكان المطعم، في النادل دور على يقتصر أن اإلعالم دور كاد بعيدة، غير مراحل في حتى بشأنها. تحليل
 نوع فبدأ إلى رأيه، ويصغي رسمية اجتماعات إلى حضور اإلعالمي يدعو السياسي بدأ ثم وصياغته، السياسي رؤية بحسب يبثه ثم
ا، التشارك. من  العام الرأي بوصلة توجيه خالل األحداث، من صناعة في كبيرة بصورة يسهم فصار بالسبق، اإلعالمي تفرد أخيرا
 وضبط الميزانيات في حساب له يُحسب وبات والدول، والشعوب األمم حياة في بارز دور لإلعالم أصبح المختلفة، حتى القضايا تجاه

  الدول. حدود خارج والحرب للسلم العام الرأي وتهيئة الداخلية، األوضاع

 

 الجبين

 اغتصاب على تقوم وهي أساساا، الشمولية األنظمة هذه نشوء فكرة من قادمة للواقع، مرآة بوصفه لإلعالم، الجاهزة النظرة هذه
ا. المتطرفة الدينية نقائضها تتبعها التي «المتغلب حاكمية»التاريخ  عبر يسمى مما تتأتى وربما السلطة.  الشبيهة األنظمة تلك أيضا
معنى  تفهم أن يمكنها ًل غيرها، لذلك قوي ثمة بأن تؤمن ًل وهي الدبابة، ظهر على السلطة إلى جاءت إذ سورية، في األسد بنظام
 اليوم، لتشمل خارطتها تتوسع باتت التي الحرة المجتمعات اإلعالم. في أي ،«الرابعة السلطة» تصنعها التي «العام الرأي سلطة»

 شمولي نظام يسمح لن ما وهذا بحق، الواقع صناعة اإلعالم يتمكن الكونية؛ التكنولوجية الفقاعة بحكم والفقيرة النائية البلدان حتى
 الحدث ناقل مجرد اإلعالم يعود هنا، ًل .ومستقبلهم البشر بأنفاس المتحكم واآلخر األول أنه يزعم األسد، نظام مثل ديكتاتوري،

 والجدل الحوار يصنعه محدد باتجاه وقيادته مستمعاا، أو مشاهداا أو قارئاا كان سواء المستقبل، وعي صياغة إلى مبادر بل به، ومتأثر
ا يمثل ألنه اًلستبداد، يحكمها مخنوقة بيئة في يعيش أن له يمكن ًل الذي األمر المشترك،  .البيئة تلك على خطرا

 التي اًلتجاهات جميع من مصادرته تمت فقد السوري، العام الرأي صانعاا ليكون الثورة، زمن في فرصة بأي اإلعالم يتمتع لم
ا السابقة الرسمي بالطريقة اإلعالم بزمام إمساكه النظام واصل جهة بالمشهد، فمن تحكمت  بما النطق على القهر، إياه، عبر ومجبرا
 ، فلم«المتغلب حاكمية»فهم  عن اإلعالم مع السورية التقليدية المعارضة تعاطي يختلف األخرى، لم الضفة على .جرائمه كل يبرر
 على يجري ما ونقل الثورة وتوثيق الحدث مالحقة هي وظيفته وعدت الحقيقي، دوره تفهم ولم تخدمها قيمة أي اإلعالم في نجد

ا ومصطلحاتها.  الثورة بعلم للنظام، ولكن التابع الرسمي اإلعالم عن نسخ إلى كلها المنابر باسمها، فتحولت ينطق أن الميدان، وأخيرا
ا أكون ، أن2012سنة من يوم ذات ،األقدار شاءت وقد  للمعارضة الموسع القاهرة مؤتمر عن المنبثقة المتابعة لجنة في عضوا

 المهمة. وثائقها حيث أنتجت المعارضة، عقدتها التي المؤتمرات السورية، وهو أكبر

 اإلعالم نقله رسمي اجتماع في ، فقدمناهاشخصياا عليها أشرفت إعالمية إستراتيجية بينها من مش عدةروعات، اللجنة في صغنا
 تلك في السوري. كان الملف تولت التي العربية الوزارية اللجنة إلى رفعها الذي العربي نبيل الدكتور العربية للجامعة العام لألمين

 لكن .الثورة باسم تنطق ومنابر ومجالت صحف وإنشاء وإذاعات فضائية قنوات تأسيس عن جداا مهمة تفاصيل اإلستراتيجية
 مصاريف الداعمة الدول تتكلف أن يريدون ًل أنهم الرد في جاء وقد الوزارية، اللجنة على المعارضة رد بسبب أوقف، المشروع

 أخبار تنقل أن وسواها األوسط الشرق أو الحياة صحيفة أو العربية أو الجزيرة لقناة يمكن الذي الوقت في المشروعات، هذه إنشاء
 في .والتسليح الجرحى ومعالجة اإلغاثة أخرى، مثل جوانب في يحتاجونها إنهم قالوا التي الميزانيات لهذه داعي فال السورية، الثورة
 بالضرورة صحيفة، وليس أية أو قناة أية به تقوم أن يمكن أنه رأوا الذي اإلعالم دور التقليدية المعارضة فهم يتجسد العبارات هذه
 .الشعبية الرقابة ويحرك الجدل ويثير الحوارات يفتح ثورياا اسوريا  يكون أن

 

 عبد الرزاق:

 خالل من سنصل المالي، الربح تتعدى وغاية هدف ناشر حزب لكل بل خيرية، جمعية ليس اإلعالم أن من انطلقنا إن ربما،
 مع تتناسب وسيلة لكل التحريرية السياسة خالل من سواء األخبار، وصياغة الحدث صناعة في يتدخل اإلعالم أن إلى المقاربة،
 واًلستمرار التتالي عبر وتحريضه، لتصل المتلقي وتعبئته تحشيد في التدخل خالل من حتى أو والحزب، الدولة أو الممول هدف

 فيه والتدخل الحياد،إلى  وأقرب آنياا نقالا  يكون فالخبر الصحافية، األنواع بين التفريق الضرورة من ربما هنا،. األحداث إلى صياغة
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 إلى الصحافي، ليخرجها يعيبها، تدخل ًل األقل أو أخرى، صحافية أنواع حين تقتضي في والناشر، يتناسب الصياغة، بما عبر يكون
 معقدة ومهمة صناعة بل مرآة، أو ناقل أنه إلى اإلعالم على النظر يمكن ًل أي اإلعالمية، وسيلته سياسة ترسمه ما وفق الجمهور،
 الوسيلة، عن إلى العزوف المتلقي يدفع المكشوف، أو المهني، وغير السافر التدخل لذا، فإن الصناعة وظروفها. عوامل لكل تخضع
 المرات عشرات أصعب الصالحية منتهية أو فاسدة بسلعة المستهلك ثقة إن إعادة إذ المنتجون، يتلقاها أن يمكن ضربة أكبر وهو
 .جديدة سلعة استهالك اعتياده من

 زعزوع:

 وتعد صالحياتها، أحد يشاركها أن تقبل ًل لسلطة كيف إذ الثورة، قبل ما سوريا في مشكلته تكمن رابعة، سلطة اإلعالم، بوصفه
 دور أي ألغى قد السوري النظام كان إذا ،الواقع مرآة وتكون تراقبها سلطة ثمة يكون أن قَبول األوحد؛ الوحيد الناهي اآلمر نفسها
 الحال، بطبيعة يسمح، هو لن إذاا، قبضته. إلى السلطات جميع ونقل والتنفيذية، التشريعية السلطتان الحكومة، وهما أو الشعب لمجلس
ا تمتلك كانت سوريا إن القول نستطيع ًل أننا ببساطة األمر إضافية. سلطة بوجود  دولة في موجوداا كان الذي ذاك حقيقياا، مثل إعالما
 المرسوم، وأي الخط عن بالخروج لها تسمح وًل بصرامة عملها وتوجه األمن أجهزة تديرها مؤسسات لدينا كان )لبنان(، إذ مجاورة
 الفورة» أثناء في حتى يجوز، ًل وما يجوز ما يقرر من فقط ونحن نطبقها ونحن نضعها نحن فالقوانين النهائي، بالبتر يعالج خروج

ا بعضها بدا التي والمجالت الصحف من عدداا أنتجت بسنوات الثورة قبيل سورية شهدتها التي «اإلعالمية  يقال ًل ما قول على قادرا
 حدث مثلما باإلغالق، يعاقب تجاوز وأي الكثيرة، األمنية الفروع من توجيهاتها تتلقى المطبوعات تلك الحكومي. كانت اإلعالم في
 يمكننا وًل معتاداا، يكن لم جديد نسق وهي اإلعالمية، بالفوضى وصفها ببساطة يمكن الثورة مرحلة )الدومري( و)المبكي(. مع

ا نعطيه أن والحال هذه ا الفوضى تلك تنتج لم ولألسف، الهواة. من هم به اشتغلوا الذين من كثيرين علمياا، ألن تقييما  متماسكاا إعالما
ا، زال ما بعضها أن صحيح وغابت. ظهرت تجارب مكتملة، إنما فقط مسبق ورؤية تخطيط وجود قوياا، لعدم  الكثير في لكنه مستمرا

 .التمويل توقف حال في العمل عن يتوقف وقد الحاًلت، من كثير في سورياا ليس وهو التمويل، لشروط يخضع األحيان من
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 وتوحيدهما، وخطابه هدفه وتمثيل الثوري، النشاط مواكبة إلى السورية الثورة إعالم دور ارتقاء دون حالت التي العقبات ما .3
  آثارها؟ وتدارك العقبات هذه لتجاوز إمكان ما زال ثمة وهل

 

 نعسان آغا:

 سياسته، منهم لكل للداعمين الذين رهينة وباتت لدعمها، وطني صندوق ًليوجد التمويل، حيث إلى الحاجة فخ في الثورة وقعت
تلفزيونية،  قناة أو صحيفة له تصدر فلم إلكتروني، بموقع واكتفى اإلعالم بدور اًلئتالف يهتم ولم .إعالمياا الثورة رؤية فتشتت
 بكاميرات اإلعالميون، نشط فقد ،التلفزة قنوات أشهر واعتمدته ًلفت دور له الخاص كان الثوري اإلعالم لكن محضة. مالية ألسباب
 ولألسف عديدة. الكترونية ومواقع ودوريات صحف إصدار وتم اًلجتماعي، التواصل وسائل من بقوة وأفادوا النقالة، هواتفهم
وتوجيهها،  البالد أخبار تقنين على النظام قيود كسر في نجاحات من اإلعالميون حققه لما األولى الوثبة على البناء يتم لم الشديد،
  مصلحته. يخدم ما ووفق رؤيته بحسب

 المكان إلى الشباب اإلعالميون افتقر حيثبسهولة،  تجاوزها بمكان الصعوبة من كان الطابع موضوعية كثيرة عوامل ثمة
 الجديد اإلعالم تسييرهم في عقبة الجغرافيا وصارت المختلفة العالم بقاع في تشتتوا أن منه، بعد اًلنطالق يمكنهم الذي الصحيح
 المهني الجانب إلى فافتقروااإلعالمية،  مشاركاتهم بداية في كانوا الثورة إعالميي أن إلى إضافة سليمة، بيئة وفي صحيحة بطريقة
 استكمال لتعويق كافية العقبات، وهي بتلك ساكتفي أزيد، لكنني أن ويمكنني األركان. متكاملة اإلعالمية الرسالة تتطلبه الذي العميق
 .الجديد اإلعالمي المشهد

 

 الجبين:

 وهم إذ يؤخذ ببريق مهنياا، يكون أن يريد فهو حائر، هو إعالم «السورية الثورة إعالم»صفة  عليه تطلق أن يمكن الذي اإلعالم
ا العالم، ليصبح في واتحاداته اإلعالم مدارس تدعيه الذي الحيادية  النبرة نحو يندفع هذا، فإنه يفعل لم بالستيكياا. وإذا صناعياا إعالما

 واآلهات. والحقيقة والندب الشتائم من سيالا  الحربي، فيصبح التوجيه وظيفة إلى اإلعالم هوية من تخرجه التي الدرجة الثائرة، إلى
 صنّاع بوصلة التائهة، فضياع اليائسة الكئيبة السوري العام الرأي أحوال إليه وصلت ما تجاه كبرى مسؤولية يتحمل اإلعالم أن

 يتفاعل الذي الثورة جمهور قبل من استقباله ما يجري هذا .ورؤية واتجاه هوية بال إعالمي منتج بتصدير يتسبب الثوري اإلعالم
ا تجري فراغا يولد الرؤية غياب أن التعاطف، باإلضافة إلى بحكم طروحاته ويتبنى معه  األخبار بث بساعات وتعويضه تعبئته كبيرا

 إثباته، من يستوجب ما ثمة زال ما السنوات كلها: هل هذه بعد السؤال لكن منه. بثها مشروعية وتأخد التوثيق تواصل التي المأساوية
 وجرائمه كلها؟ مجازره أثبتت أن األسد وبعد نظام سلوك توثيق خالل

 

 عبد الرزاق:

 بشار نظام إلعالم المتدني المستوى إلى ومهنيته، حتى وتعاطيه بعدده الثورة، إعالم يصل لم األسف ببالغ إذ موجع، سؤال هذا
 فتعاطوا فعاليته، ومدى اإلعالم أهمية يدركون ًل وحكومة( الثورة )ائتالف على القائمين أن منها. كثيرة أظن ما في واألسباب األسد،
 الذين المهنيين تستقطب خاصة وسيلة مرئية إلى تأسيس يسعوا ولم الصحفية، والمكاتب الترقيع مبدأ وفق البداية، القصة، منذ مع

 الخارجي التمويل في تجسدت أحرى مشكلة ثمة. الخارج في السورية الكفايات حتى أو الثورة، بركب ولحقوا األسد على خرجوا
 المهنة، على دخالء وشباب جلهم «دكاكين» إلى الممولون هؤًلء أوكل ما السورية، فغالباا للثورة اإلعالمية للمشاريع القصدي
ا وتكون السوريين ثقة تحقق األقل على منافسة، أو إعالمية وسائل نر التمويل. لم ، عبر«السبوبة» مقوًلت فسادت  تؤكدلهم،  مصدرا

 يتذرعون كانوا لكنهم المهنية، على المبنية غير سياستهم لتغيير إلى الممولين كثيرون به تقدم ورأي دراسة من أكثر ألن القصدية،
 .الناشطين وتدريب الكفايات إلى تأهيل يسعون بأنهم الدوام على

ا سبباا الدخالء، حال هكذا أو الصحافي، العمل كان استسهال وربما  السورية والثورة يتناسب بديل بإعالم الخروج دون حال مهما
ا ظلمها التي  أو األسلمة أو التبعية باتجاه سكتها، سواء عن في حرفها بأخرى، أو بصورة وأسهم، والدولي، العربي اإلعالم أيضا
 تفكير فإن أي لذا تخرق، ًل والعادة يخرق القانون أن ومعروف عادة، باتت فالمسألة التجاوز، إمكان وحول .األهلية الحرب حتى

 المؤسسية عن بعيداا نفعية، سلبية في مناخات معظمها نشأت إذ برأيي، مخطئاا يكون األقل، على معظمها أو القائمة، الوسائل بتطوير
  والمهنية.

 

 زعزوع:
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 موجودة تعد لم حتى انكفأت ثم قوية حماسيةا، البداية، في اندفعت الحر( التي )الجيش فصائل حال «الثوري اإلعالم» حال يشبه
 قرر 2015 سنة منتصف حقيقي. في ثوري إعالمي مشروع هناك ليس أنه بمقدار عقبات هنالك الواقع، وليس أرض تقريباا على
ا يولي أن والمعارضة( الثورة لقوى الوطني )اًلئتالف  سنوات ثالث مرور بعد الوقت، أي ذلك وحتى اإلعالم، بمسألة أكبر اهتماما

 إعالميون، خبراء إنهم وقتها اًلئتالف قال من ضم إسطنبول في موسع اجتماع لقد عقد وقيمته. اإلعالم أهمية يدرك إنشائه، لم على
ا وظلت هذا، يومنا حتى النور تبصر لم وقرارات بتوصيات خرجوا وقد  المطلق اًلستسالم إن الرؤية. افتقاد بسبب ورق على حبرا

 كثيرون رأى فقد اإلعالمية، الناحية من السورية بالثورة حلت التي الكوارث أكبر من واحداا يكون قد اًلجتماعي التواصل لوسائل
 في المشتغلين من كثير وجد فقد ولذلك إعالمي، انتصار هو متابع ألف مئة أو ألف خمسين تضم بوك( )فيس على صفحة وجود أن

 الثورة صوت أن ويعدون ويشاركونها األخبار اًلجتماعي، إذ ينقلون التواصل وسائل لعبة في نمتورطي أنفسهم اإلعالمي الحقل
 إلى في حاجة تلفزيونية بقناة الحال فكيف الخيال، من ضرباا كبيرة يومية جريدة وجود جعل واًلستسالم الركون هذا مسموعاا. بات

 ومراسلين.  ومقرات تمويل

، تلفزيونية قناة تجهيز على الجرأة يمتلك وًل جباناا وما زال كان للثورة المؤيد السوري المال رأس إن القول يمكنني  وهو مثالا
 التي الوحيدة والقناة سورية، خارج من وتبث الثورة قبل موجودة أورينت، وهي قناة باستثناء تنتصر، سوف الثورة أن أصالا  يثق ًل

ا ثمة الحال، وبطبيعة .عملها تواصل  أو أهلية حرب شعبية، ًل ثورة عن نتحدث فنحن جديد، من والبدء األخطاء لتالفي إمكان دائما
ا أساس حجر تشكل الفكرة السلطة. هذه على صراع  السنوات خالل وقعت التي الكثيرة األخطاء من جديد واًلستفادة من للبدء مهما

 في يتغير فلن دعمه، وإًل على وتعمل قوي ثوري إعالم وجود بضرورة تؤمن واقتصادية سياسية قوى وجود ينبغي ولكن الماضية،
 .شيء المشهد

 

 إعالم صناعة عن عجزت لكنها سوريين، إعالميين وبعدها، الثورة قبل ما مرحلتي في قدمت، سورية أن مفاده رأي ثمة .4
  ذلك؟ حول أنتم رأيكم فما سورية، إعالمية ومؤسسات سوري

 

 نعسان آغا:

 من اإلفادة على وقدرتهم وثقافتهم واجتهادهم السورية، بحضورهم اإلعالم وسائل في النجاح نعم، تمكن إعالميون سوريون
 التفّرد تتيح تكن والسياسية، لم الفكرية واحد، برؤيته حزب وسيطرة الشمولي والنظام الحكم طبيعة لكن المتوافرة، األوضاع
 في مشاركاا بوصفه اإلعالم إلى تنظر الدولة تكن الحياة. لم مناحي كل في اإلعالم سياسة ترسم الرسمية فالتوجيهات الشخصي،

 عن فضالا  سياسي، وترويج إبالغ وسيلة مجرد فيها اإلعالم اعتبر طويلة لسنوات النظرة ضاقت فقد فيها، رائداا أو السياسات صنع
 لمن أرحب حرية بوابة الثقافة ميادين كانت وربما يتوقف، لم الشخصي اًلجتهاد لكن .وقائده النظام تمجيد هو معروف أساسي دور
 إلبراز فسحة المنوعات برامج كانت والتلفزيون، وكذلك اإلذاعة في عملي في شخصي صعيد على تجربتي هذه فيها. كانت عمل

 محدودة.  إعالمية إمكانات

رأسه.  في يقبع أمن رجل أن يشعر كاتب كل إن يقال وكان للنظام، موالية حدود في رسمي، إًل غير إعالم سورية في يكن لم
 قامات سورية عن غابت ولألسف الرسمي، الرقيب من أشد أصبح الذاتي الرقيب أن مثلما هاجساا، أصبح الكلمة من الخوف هذا
 وزكريا كيالي وحسيب الرفاعي وغسان الشريف فاروق جالل أمثال السبعينيات، من في الصحافة كتاب وًل سيما اإلعالم، في مهمة
 المشهد في طاغ حضور ذوي محترفين إعالميين جعلت إضاءات وجود يمنع لم العام الوضع هذا صبحي. لكن الدين ومحيي تامر

 أن إلى اإلشارة من العربي. وًل بد اإلعالمي المشهد في الحضور بقوة من تمكنوا السوريين اإلعالميين وبعض الداخلي، اإلعالمي
ا والرقابة، وأتاحت الحجب خارج متنفساا التلفزيونية الدراما إلى الناس وباتت الوصول من تمكن الدرامي الفن  لظهور إعالمية فرصا
 .العربية الساحة غطى فني إعالم

 

 

 الجبين:

ا، هذا يكون ربما  حالة بفضل عربياا، ليس حضورها تثبت أن سورية استطاعت الثورة، إذ زمن في فقط ليس لكنه صحيحا
 معاملة وأقبح مصير أسوأ ليالقوا العربي، العالم في أعمالهم صدى ومبهرة، وانتشر مهمة أعماًلا  قدموا إعالميين بفضل إعالمها، بل

 أنظار لفتت أعماًلا مهمة وكتبوا صحفاا وأسسوا وثقافية، سياسية برامج صنعوا هؤًلء الرسمي. السوري اإلعالم في المسؤولين من
  حقهم. السورية المؤسسات تعطهم لم لكن العرب، المتابعين من الماليين عشرات

 ينجح وحين النظام، موسسات بها تدار التي ذاتها بالطريقة تدار اإلعالمية المؤسسات وبقيت شيء يختلف لم الثورة، زمن في
 الرسمي اإلعالم أروقة في نسمعها كنا بذريعة عنه، التخلي إلى وتسارع تعاقبه اإلدارة ثورية، فإن إعالمية مؤسسة في إعالمي أي



 

  2018 يناير /الثانيكانون  – الرابعالعدد  163 

    

ا يصبح أن من الخشية هي الثورة، قبل دمشق في  على الدكتاتوريات، انهيار بعد أمرها افتضح التي النظرية هذه لسخافة يا (نجما
 بإنشائه أمر قد القذافي النجومية، كان لمحاربة أمني قسم وجود عن كشفت التي الليبية المخابرات ملفات عرضت حين ليبيا في األقل
 كوادرها، بطرد الثورية المؤسسات استمرت غيره(. هكذا أو األدب أو الرياضة أو السياسة أو اإلعالم في يظهر نجم أي رأس ليقطع
ا ليس بالطبع إن هذا فيها. السلطة تدوير يستمر كي وخبراتهم، فقط التأسيس على قدراتهم وعدم  ما تتصف بل وحسب، سورياا مرضا
 .عليه وتقضي تتطوره آليات داخله من تنتج حتى العربي ويستمر العالم موسسات أغلب به

 

 عبد الرزاق:

 دول في تعليمه تلقى قد منهم فكثير ،«صنعتهم» الكلمة )إن جازت وكيفهم سورية صنعتهم الصحافيين ممن كم إلى نظرنا لو
 لبنان، من خرج بمن قارناهم والنوع(، وإن الكم صعيد على كثيرين اإلعالمية، وهم ليسوا مؤسساتها تجربة من ونهل خارجية،
 بعض أن بيد .قلة السوريين أن سنرى ودولية، عربية إعالم بوسائل منهم العاملين أم اللبناني المحلي اإلعالم صعيد على سواء

 وتتمتع الحرية من معقولة حدود ولو تتيح إعالمية بمؤسسات عملت أن بمحض سواها، على طغت وربما لمعت، السورية األسماء
 والمؤسسية.  بالمهنية

 اإلعالم، في مهنة ربما وسبق قدم من لهم لما السوريين، عن تعبر حضارية إعالمية وسائل أو إعالم صناعة في ما يخص عدم
 بسورية، حريات مناخ توافر عدم هو السببأن  فإني أظن يقال؛ في سورية، مثلما حجر كل تحت وقضايا موضوعات لوجود أو

 الحكومي اإلعالم ينجرّ  أن من البدهي وربما .الفائت القرن ستينيات منذ أي الحكومية، المنظومة وتفرد اإلعالم تأميم منذ خاصة
ا ويلعب الحاكم وراء  إعالمية وسائل خروج هو منع قتامة المشهد زاد إن ما .اإلعالمي واإلعالني، منه إلى إلى الترويجي أقرب دورا
 .ومعارض منافس من دونقطاع،  في أي تطور ًل إذ ،اإلعالمي السوق إلى ومنافسة خاصة

ا وجدنا قانون اإلعالم، ًل المطبوعات، قانون خرج عندما حتى  المناخ سطوة على يدلل ما الرسمي، اإلعالم عن مشوهة نسخا
ا نراه وهو ما للحريات، القامع اًلستبدادي  رئيس ذكر فعند ومسموعة، مقروءة أو مرئية بوسائل اليوم، حتى ذاته بالعزف مستمرا

 حقوق أبسط من ويكون يصدره مرسوم وأي خاصة، إعالمية في وسائل حتى اسمه، وتسبق تمتد على سطرين صفات ترى النظام،
على  القائد، بحمد تسبح وجدناها 2003 سنة بعد خرجت التي األحزاب صحف وحتى .عطاء أو منة بكلمة اسباقه يتم السوريين،
 الصعيد اًلجتماعي، وبعض من اًلقتصادي الصعيد على إًل لها، نقداا نر ولم يفترض(، هكذا معارضة )أو ألحزاب تتبع أنها الرغم من

 .األسد بشار لحكومة التابعة الوحيدة األنباء وكالة عن الصادرة السياسية باألخبار تلتزم حين في

 الوسائل، عدد من حّجم ما القطاع، بهذا اًلستثمار عن كثيرين في سورية حريات مناخ وجود عدم اًلختصار، أبعد إذاا، وبمنتهى
 بخطوط يلتزم الخاص، إلى أن القطاع من اًلستثمار، في هذا دخل من مما دفع واًلعتقال، والمساءلة الخوف عامل عن فضالا 

 .خارجية وسائل عبر أخباره ليتابع بلده، وسائل عن المتلقي وتبعد الصحفي الموضوع روح تسرق وسقوف

 

 زعزوع:

ا، وهو صحيح الرأي هذا ا السورية وغير السورية الحالة على ينطبق تماما  متميزين وأفغانيين صوماليين إعالميين . إنأيضا
 الناجحة المؤسسة وجود حقيقية، وإن إعالمية وسيلة وجود إلى تفتقر بالدهم من أن على الرغم عالمية، إعالمية مؤسسات في يعملون
 التي اإلعالمية المؤسسات بعدها، كانت أو الثورة قبل برزوا، سواء الذين السوريون وطبعاا فاإلعالميون اإلعالمي، الكادر يخلق
 أن فأظن حقيقية، سورية إعالمية مؤسسات وجود في ما يخص عدم أما يحتاجون إليه. كانوا ما لهم قدمت ناجحة، وقد فيها عملوا
 لكنها تعتمد ناجحين، إعالميين وجود على تقوم ًل إعالمية مؤسسة صناعة أن إلى إضافة الجواب، من شيئاا يتضمن السابق الجواب
 ثورية بعقلية يفكر ما بقدر والخسارة، بالربح يفكر ًل وجريء مغامر وطني مال ورأس ناجحة إدارة وجود على األولى بالدرجة
 .السورية الحالة في نفتقده ما وهذا والشعب، الوطن تخدم

 

 يحيى العريضي:

 أداةا  او صنيعة منه خلقت إعالمياا صناعته في اًلستبداد منظومة تدّخلت َمن .إعالميين وًل إعالم صنع استطاعت ما سورية
 بعد هذه كانت صناعتها هنا، من .المصداقية أو القيمة أو الكرامة أو للعقل إعمال أي دون وأكاذيبها، من سمومها يردد مشّوهة
 والمصداقية واألخالق القيم على وُجبلت نفسها صنعت التي الحاًلت أما أساسه. على وُصنعت عليه تربت بما ملتزمة 2011 انتفاضة
 قامت ما أول إذ كان المنظومة، على خرجت فتراها الحقيقي، واًلجتماعي والثقافي اًلنساني للبناء الخادمة الحرة الصادقة والرسالة

 منظومة أوجدتها التي الثكنة داخل غربة في تعيش أساساا لقد كانت .والعالم السوريين أمام وتعريتها اًلستبدادية الحالة تلك فضح به
 بلد. إلى والفرد فرد إلى البلد ليختزلوا وصنعتهم، فعالا  ربّتهم الذين أولئك به يقوم طوعياا فعالا  وجعلتها الفرد عبادة في األسد
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 .مثلها عقلها وستبدادي ومسطح مثل مثلها لها وسخيف صدى لديها، وهو ويعمل بها فقط يليق المنظومة صنعته الذي اإلعالم
 أنفسهم صنعوا الذين أولئك صنع من ندرتها، على وحضارته كانت، السوري اًلنسان برقي تليق التي الحرة اإلبداعية الشذرات تلك

ا ذاتي، بفعل بذلك الموحد. قاموا اللباس منظومة إطار خارج هنا،  .إبداعي ملمح أي تغتال الغبية المنظومة رقابة كانت ما وكثيرا
: أضرب  إنتاجها في الوقت نصف أمضي كنت الصحافة(، حيث و)شاشة العالم( وهذا األجيال( و)نحن و)لقاء )فوكاس( برامج مثاًلا
 كثير على ينطبق واألمر عبد الكريم ونذالتهم، وعلي يازجي وعادل مقدسي يوسف غباء عبر وتمريرها عنها للدفاع اآلخر والنصف

 .حضيرته في يزال ما وبعضهم «إعالميين» يسميهم النظام كان الذين اًلستخبارات صبيان أيدي على اغتيالها تم التي المحاوًلت من

 

 السورية الحالة في ذلك تجلى وكيف والميدان؟ السياسة معركة يخسر اإلعالم معركة يخسر من أن فرضية مع تتفقون هل .5
 الراهنة؟

 

 نعسان آغا:

 ألسباب الدولية، الساحة في يذكر حضور له يكن ولم المحلي، إطاره في بقاؤه الثورة إعالم اعترضت التي األساسية المشكلة إن
 تحت وهي السورية، األراضي في بالثورة يليق إلعالم الالزمة التحتية البنية بناء باإلمكان يكن فلم بطابعها، قهرية غالبيتها كثيرة
 الوافد اإلعالم هذا على تملي أن يمكن أخرى دولة في بسهولة ذلك إنجاز الممكن من يكن ولم مدفعيته، ونيران النظام طيران قصف

 تسويق النظام إعالم ّمكن وغيره ذلك كله المهجر. دول في للثورة اإلعالمي الكادر وتفرق التمويل عقبات عن فضالا  شروطها،
 .فقط المتطرفون هم له المعارضين أن فكرة وترويج اإلرهاب محارباا نفسه وتقديم رؤيته

 

 الجبين:

ا تجد ًل قد بالذات، السورية الحالة في ا، كي منتصرا  أصرت الذي الضعف فتوازن ذلك، عن المسؤولية اإلعالم تحّمل ومهزوما
ا، اإلعالم في ضعف هو توازن سورية، في خلقه على الكبرى القوى  األعراض يحمالن والثوري النظامي اإلعالمان دام ما أيضا

 وما األساس، هو إن الفكر .تبعية وأقل رؤية وأوضح مهنية وأكثر ثقافة أعلى بمناخ منابر عبر خلق ذلك تدارك باإلمكان ذاتها. نعم
 أجهزتها المتقدم، وتنحاز الفكر إلى تنجاز حين فقط ولكن األسد، نظام على النهاية في ستنتصر تنتصر، فالثورة لن الهمجية دامت

 .الرداءة وإنتاج إلى اًلستهالك وليس بالفعل، التنموي الفكر إلى اإلعالمية

 

 عبد الرزاق:

 أو السياسية المعركة يكسب اإلعالم معركة يكسب إن من نقول أن المبالغة من فإنه اإلعالم ودوره، أهمية على الرغم من
 للهزيمة في الترويج حتى اإلعالم، دور ننكر ًل هنا، .ودليل أسوة الوسائل، المنتشر، بآًلف الخليجي في اإلعالم مثالا  ولنا العكس،
 القذائف منها مدى كثيرة، عوامل على تتكئ السياسية المعارك ولكن ووطنية، وأخالقية إنسانية لضرورات أو انتشار إعادة وعدها
دون  من ربما وأشير، .ألرضا على المعادًلت كل فيتو، يغيرون الذين، بقرار والكبار والمصالح، اًلقتصادي والعامل األرض على
ا عامالا  بات واًلنحياز، التحريرية السياسات وإعالن اًلصطفاف في واقع خاصة اإلعالم، أن إلى شك،  وتيه المشهد في اختالط مهمًّ

 الحقائق وتزويرها. تزييف وأحياناا المتلقي،

 

 زعزوع:

ا، وقد معه أتفق وأنا مصيب الكالم هذا تأكيد، بكل  من األمر أرى أن أفضل لكني الخصوص، هذا في عدة مرات كتبت تماما
 تقدمه ما هل لكن اإلعالمية. المعركة في انتصر دمشق نظام إن نقول فسوف الزاوية هذه من إليه نظرنا لو مختلفة، ألننا زاوية
اإلعالمية(،  الفوضى وقت»بـ  تسميته إلى أميل ما إلى أو البداية إلى نرجع دعنا شيء؟ في اإلعالم مهنة يشبه النظام إعالم وسائل
 الصور تلك واستطاعت النظام، لمصلحة تعمل تلفزيونية قنوات أربع أو ثالث على اًلنتصار المحمول الهاتف كاميرا استطاعت حين

 القول مكنناي اآلن لكن ومضحكاا، هزيالا  النظام كاملة. وقتها، بدا اإلعالمية ماكينته تحطيم الناشطون يبثها كان التي الفيديو ومقاطع
 األخيرة اإلعالمية المعركة إن القول هنا، يمكنني افتراضي. من آخر طرف موجوداا، يعد لم طرف على «إعالمياا انتصر» النظام إن
، ووسائل تحدث لم  في لكنها نكرانه، يمكن ما ًل وهذا الكثير، الشيء قدمت البداية منذ السورية الثورة ساندت التي اإلعالم أصالا

 من دون آخر، بمشهد وتنشغل المشهد من تنسحب أن بسهولة ويمكنها الخاصة، أجنداتها ولديها سورية ليست إعالم وسائل النهاية
 يواجه سوري إعالم لدينا يكون أن بنا حرياا كان سورية. لقد شعبية ثورة عن بالدفاع ملزمة ليست فهي يلومها، أن أحد يستطيع أن



 

  2018 يناير /الثانيكانون  – الرابعالعدد  165 

    

 نعم لألسف، اإلعالم؟ معركة في هزمنا النهائي: هل حكمنا ونطلق المنتصر من النهاية، لنرى حتى المعركة ويواصل النظام، إعالم
 .لقد هزمنا

 

 تعقيب على األجوبةرابعاا: 

 الشيخ ممتاز

 الغصة تلك جغرافيتها، وبقيت وتقسيم أراضيها بعض قضم إلى أدت متتالية الطويل، باحتالًلت تاريخها خالل سورية، ابتليت
 أن إلى ينظر وظل العروبة، لمشاعر حماساا العربية الدول مواطني من غيره من أكثر صار حتى السوري، المواطن وعي في سمة
 واثقاا من أن وظل قوي، بلد بناء في وأحالمه آماله تحقيق أمام الوحيد، يكن لم المعوق األساس، إن هي واًلستعمار اًلحتالل قوى

ا. لكن البلدان أكثر مّصاف في يكون أن تؤهله مواطنيه وإمكانات بالده قدرات األجنبي،  اًلحتالل من سورية تحررت أن ما تقدما
 المختلفة. السياسية والقوى األحزاب بين الحكم على الصراع معمعة في سورية دخلت ، حتى1946الفرنسي سنة اًلستعمار وآخره

 اًلنقالبات من البالد في نفق طويل ، لتدخل1949 آذار في عسكري انقالب أول حدث اًلستقالل، حتى طويل بعد وقت يمض لم
ا، خالل انقالباا عشر تسعة إذ شهدت المتعاقبة،  بعد ما مرحلة السوريون يستذكر ذلك (، ومع1963 -1949سنة ) عشرة أربع آخرا
 الديكتاتورية من وقرباا ثراءا  أكثر لكنها باهتة، إلى ليبرالية الحنين من ، بشيء1958مصر سنة مع الوحدة عام وحتى اًلستقالل
ا ًلحقاا عرفوها التي القاسية  .المنصرم القرن ستينيات منتصف من بدءا

 والسياسية والثقافية اًلجتماعية الحياة وارتقت باآلمال، البالد وعّجت العام المزاج انتعش اًلستقالل، تال الذي األول العقد في
 التي كان لكل اليومية والصحف المجالت المستقلة، وتعددت الصحافة إلى إضافة وصحافته، أنصاره حزب لكل وكان والحزبية،

 في الشعب لتمثيل الوليدة الديمقراطية من بجو ويتنافسون، الوطني المشهد يتصدرون ممن ورجال وصحافيون وقّراء كتّاب منها
 دمشق في تصدر مسبقة، وكانت حكومية لرقابة تخضع تكن لم مشاربها، ألنها وتعددت الصحافة ارتقت تلك المرحلة، البرلمان. في

 دمشق في والمجالت الصحف عدد بلغ األخرى، وقد والمحافظات حلب في أقل والمجالت، وبصورة الصحف عشرات وحدها
 .1948مطبوعة سنة 45 وحدها

 القوي النفوذ العام( صاحبة )الرأي جريدة عسة مالك أحمد الحصر، ًل المثال سبيل ، علىمنهم كبار صحافيين سورية عرفت
)جريدة  رياض الريس وابنه ونجيب ،1963 انقالب بعد لبنان إلى فرّ  الماضي، وقد القرن عشرينيات نهاية منذ الواسع واًلنتشار

ترخيصها  وسحب إغالقها وحتى 1929 منذ تصدر ظلت التي المبكي( الساخرة )المضحك مجلة صاحب كحالة القبس(، وحبيب
 في وتأثيرها ومطبوعاتهم الخمسينيات صحافيي من العشرات ذكر البالد. ويمكن في للصحافة الجديدة القوانين ، بحكم1965سنة

  آنذاك. دمشق لمدينة ممثالا  أصبح إذ نفسه، كحالة ومنهم السوري البرلمان في بعضهم تمثّل العام، حتى الرأي

 وآخرين. كيالي وحسيب اإلمام وغسان تامر وزكريا الشريف فاروق جالل مثل صحافية، من أسماء لمعت ًلحقة مرحلة في
ا البالد ويصير اإلبداع تتقزم أن الكبار، قبل الصحافيين من جيل آخر هؤًلء مثّل وربما  مثل )اتحاد واًلتحادات، النقابات على حكرا

 استنساخ سوى يحتاج وًل معروفاا، طريقه يصيرسقوفه وتدّجنه )اإلبداع(، ل تحدد بصفتها جهات العرب(، الكتاب و)اتحاد الصحفيين(
 لمقاسات وفقاا سورية في لإلبداع األعلى السقف الشمالية. لقد صار وكوريا سابقاا السوفياتي اًلتحاد الشمولية، مثل الدول تجارب
 .سواه أو األدب وًل اإلعالم في ًل بالنجومية، يسمح اإلعالم ولم على رؤيته أحكم الذي السوري النظام قائد

 بقي آنذاك سورية في الصراع أن إًل اًلستقالل، بعيد المتتابعة اًلنقالبات خالل الحكم في اًلستقرار عدم حالة من على الرغم
ا  الصحافة، إًل حرية أو العامة الحريات شؤون في التدخل أو العامة الحياة جوانب إلى يتغلغل العليا، ولم الحكم دوائر على مقتصرا

 حكم صيغة وفق واًلستقرار التطور طريق عن البحث مخاض (، من1958بقليل )سنة  أكثر أو عقد بعد لكن محدودة. حاًلت في
 عبر األمنية األجهزة حكم إلى تجربة مرة ألول البالد مصر، وتعرفت مع الوحدة مشروع في سورية اًلستقالل، دخلت ما بعد
 منفلت نحو على ازدادت بل األمن، منظومة من الخروج سورية تتمكن لم اًلنفصال حدث حين وحتى المخابرات، أو الثاني المكتب

، إذ نفسه بالحزب اًلنحراف مسيرة بدأت ثم الحكم. على البعث حزب ، حيث سيطر1963انقالب مع  منظروه وُسجن قادته نُفي أوًلا
 طريق معالم وبدأت الشعارات، إًل منه يبق ولم طروحاته، وأُفرغت الوًلءات، يعتمد اًلنتساب وصار «المّطبلين»ب صفوفه وُمألت
 المخلة وأمراضها اًلنقالبات من التخلص ذريعة تحت السوريون، اعتاده لما مغايرة البالد، بطريقة حكم طريقة في ترتسم جديدة

 باًلستقرار. 

 أو للرأي فيه مكان ًل ومن ثم والحريات، المعروف السوري للتنوع فيه مكان وًل آسن استقرار مرحلة في سورية ولجت
 كثير هجر أن النتيجة البعث. لقد كانت حزب بقيادة التقدمية( الوطنية )الجبهة أحزاب إطار في الحزبي التنوع مسخ وتم الصحافة،

 صحفهم الجديدة القوانين أغلقت أن ولبنان، بعد مصر إلى الصحافة وغادر رجال العسكر، حكم وطأة تحت البالد العقول من
 لسطة يمكن كيف»بالقول  النقطة هذه حول إجابته في زعزوع ثائر اإلعالمي علّق لقد مختلفة. بذرائع وخونتهم وطاردتهم ومجالتهم

 لمجلس دور أي ألغى قد السوري النظام كان وإذا الصحافة. تراقبها، مثل سلطة أخرى بسلطة تقبل أن األوحد الناهي اآلمر نفسها تعد
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  اإلعالم السوري بين مرحلتين  

 بوجود الحال بطبيعة يسمح لن فهو قبضته، إلى السلطات جميع وحول والتنفيذية، التشريعية السلطتان وهماالحكومة،  أو الشعب
  .«إضافية سلطة

 الحال مختلفة، لدفعنا مراحل في وحضورها الصحافة جانب تتناول بسيطة مقارنة خالل الباب، من هذا اًلستدًلل في أردت لو
 وحتى 1963 بعد سنة سورية في الصحافة حال مع بالمقارنة األقل قوانينه، على بعض إلى الحنين أو اًلستعمار عن إلى الدفاع

عشر، وكذلك  التاسع القرن أواسط منتظمة، منذ لرقابة تخضع الصحافة وًلتها، لم الرغم من تعسف العثمانية، على فالسلطات اآلن،
 يصعب وبصرامة بآن معاا ومراقبة قرن، محتكرة نصف ذومن سورية في الصحافة لكن الفرنسي. اًلستعمار عهد في الحال كان

 إلى إلغائه السلطات اضطرت ، حين2011سنة إلى 1963 السورية، منذ سنة الحياة حكم الذي الطوارئ قانون أن حتى وصفها،
 هذا. يومنا حتى والنصوص المطبوعات رقابة في بنوده أهم سطوة السورية، مع اإلبقاء على الثورة ضغط تحت

 ثكنات في نهائياا الناشئ السوري الليبرالي المشروع بوادر دفن ، تم1963انقالب سنة من الثانية ، وهي المرحلة1966 سنةمنذ 
  .المستويات كل في والتخلف الخوف سوى يتقّدم يكن لم األخير، تفاقم ومع .وكمياا نوعياا القمع تراكم التاريخ ذلك ومنذ العسكر،
 آغا نعسان رياض الدكتور يعلق .األخرى الحياة مناحي جميع في واإلعالم، الصحافة في تخلف   إلى السياسة في التخلف دفع هكذا،
:  الفترة تلك في اإلعالميين وضع على  صار الذاتي الرقيب أن حتى ..رأسه في يقبع أمن رجل هناك يشعر أن كان كاتب كل»قائالا
 .«نفسه الرسمي الرقيب من وطأة أشد

 الناس حياة في تدخلوا أن رجاله لبث ما إذ الحكم، مقاليد على األمنية بالسيطرة األجهزة عبر نفسه جذّر النظام، الذي يكتف لم
 مرور السنين تبدلت السورية، ومع الحياة تدجين سياسة بدأت وأغانيهم، ومعه أشعارهم وتجارتهم، وحتى وسلوكهم حياتهم ونمط
 حتى العام عن الشأن يتحدث أن السوري بإمكان يعد لم بل فيها، مكان المختلفة لألحزاب يعد فلم عقب، على رأساا السوريين حياة
 أو الطوارئ قانون ظل في ُولد من بإمكان يعد كلها، ولم الحياة على قبضتها األمنية األجهزة أحكمت أن أصدقائه، بعد أقرب مع

المختلفة،  والصحافة المتنوعة السياسية بالحياة تعج كانت سنوات، حيث قبل سورية عن والداه يرويه ما يصدق أن العرفية األحكام
 الفرنسيين. إن بمواًلته السوريون شعر الحسيني، حين الدين تاج أسقطت الفرنسي اًلستعمار عهد إبان دمشق في تظاهرة إن حتى

ا  رسمي احتفال منصة منبر على النكبة إبان بك( مردم )جميل ورئيسها الحكومة هجاء في يتردد لم ريشة أبي عمر مثل شاعرا
ا هنا أنتقي التي المعروفة بعنوان )أمتي( بقصيدته  :أبياتها من بعضا

 أمتي هل لك بين األمم   منبر للسيف أو للقلم

 أمتي كم صنم مجدته   لم يكن يحمل طهر الصنم

 ًل يالم الذئب في عدوانه   إن يك الراعي عدو الغنم

 كان في الحكم عبيد الدرهم  فاحبسي الشكوى فلوًلك لما 

 

 هللا رزق آنذاك، اًلقتصاد وزير مكتب في 1955 دمشق سنة جامعة طالب نفسها، اعتصم الدًللة تحمل أخرى قصة   في
ا األنطاكي،  الشعب نضال مع تضامناا فرنسا إلى السوري القمح تصدير صفقة إبرام على السورية الحكومة موافقة على احتجاجا
 دائرة بعد دخلت قد سورية تكن لم إذ اًلحتجاج، على هائلة بقدرة   إذاا يتمتع السوري الشعب كان الفرنسي. المستعمر ضد الجزائري
 تتالشى السوريين أماني راحت اًلستعمار، من خالصهم سريعاا، بعد بالدهم ببناء يحلمون السوريون كان الذي الوقت ففي الخوف،
 الجديد اًلستبدادي الحكم وطأة قبل يعرفوها لم أمراض أعراض وتفّشت والواحد، والرجل الواحد الحزب هيمن أن حادة، بعد بصورة
، 1966سنة  الثانية في المرحلة ثم تلتها 1963 في سنة أولها بدأت ثالث مراحل السورية، عبر الحياة خطف في تّدرج الذي

 أنهت التي «التصحيحية الحركة» بما أطلق عليه اسم  1970سنةالثالثة في  المرحلة بدء مع المعاصرة مسيرتها البالد واختتمت
 .بصوره المختلفة السوري، الثقافي والتنوع السورية السياسية الحياة مظاهر جميع فعالا 

 القرن ستينيات منذ بها حل الذي التقزيم من المتنوعة البالد وصحافة والتعليمات، القوانين من قسوة السورية الثقافة تسلم لم
 وصودرت الثقافية والمنابر والمجالت الصحف الصحافة، فأغلقت بإعدام 1963 ًلنقالب سنة األول البالغ قضى ماضي، حينال

  خارجها. مشروعاته ليكمل البالد بعضهم فهجر مهنتهم، إلى باًلنتماء يشعرون الماضي القرن صحفيي من كثير يعد ممتلكاتها، ولم

 والتخلف التقدم إن أم سورية؟ في األخرى القطاعات من سواه من أكثر تضرر اإلعالم إن القول يمكن هل سبق، ما على بناء
 والمرافق واإلسكان الصحة مثل قطاعات، ثمة أخرى، ناحية من منها. أي حدود بين التفريق جميعها، ويصعب القطاعات يطاًلن

 أوسع بخطوات طريقها تشق أن بإمكانها كان فهل البالد، في المتاحة الحريات بحجم ترتبط وًل السياسة مع تتقاطع والخدمات، ًل
 النظام أولويات من تكن إلخ، لم... الدولية البيانات في سورية منزلة اًلقتصادي، أو النمو ونسب التطور حالة أن أظن األمام؟ إلى
ا، بالمقارنة سورية مكانة واألرقام، إذ تراجعت الوقائع تثبته ما وهذا سورية، في  في نفسها الدرجة على كانت أخرى دول مع كثيرا

 النمو في المتأخرة الدول عن بنفسها ونأت طريقها شقت األخيرة لكن ماليزيا. والستينيات، مثل الخمسينيات في التطور إحداثيات
ا سورية تراجعت بينما دورها، في وخدماتها ومن ثم وجامعاتها بتعليمها وتقدمت اًلقتصادي،  في اآلن فيه باتت الذي الحد إلى كثيرا

 .الفاشلة الدول مصاف
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ا بات بالمجتمع، وعالقتها السلطة استيعابه وطريقة السوري النظام ذهنية وفق  تدجين لعملية يخضع أن اإلعالم على لزاما
 الفزع يثير الذيالعام  للرأي األساس المحرك وهو اإلعالم، ووسائل اإلذاعة عبر بثها تم اًلنقالبات بيانات ألن األقل على مضبوطة،

 وكتاباتهم إبداعاتهم القاسية على الرقابة تحت واإلعالميون اإلعالم ظل األساس، هذا على إلى األبد. باق   أنه يظن الذي النظام لدى
 جهله الطريقة، بحكم بهذه اإلعالم مع تعامل السوري النظام أنإبراهيم الجبين  اإلعالمي ويرى بمجاًلتهم. التطوير في وبرامجهم
 عندما وحتى .البدائي عالمه إلى ينتمي متطورة، ألنه حضاري تواصل أدوات فيها ير ولم البشري واًلتصال اإلعالم وسائل بأهمية
 اإلعالميين آراء يحتمل األمني لم نظامه جديدة، ولكن تعامل طريقة يجرب األخيرة، أن األلفية بداية السوري، في النظام أراد

 القادم بالتوريث. الرئيس لها روج التي اًلنفتاح القصيرة تجربة آغا نعسان رياض الدكتور يستذكر والمثقفين. هنا،

 بثقة يحظ لم فهو النجاح، من درجة أي األوضاع، إلى هذه سورية، ضمن في اإلعالم يصل أن الصعوبة بالغ من لقد كان
 الحوادث من كثير تغطية من ومنعت تهمهم التي اليومية الموضوعات تناول عن المحلية إعالمهم وسائل ابتعدت مواطنيه، حين

 وما الصحافيون يكتبه ما على الصارمة الرقابة ضوء وفي الحريات جداا بشأن المحدودة البيئة هذه سورية. وضمن في الحساسة
 هذا ولعل مهنتهم، في النجاح أو النجومية حقهم في وينالوا اإلعالميين مهارات تظهر أن تقريباا المستحيل من كان الكاميرات تلتقطه
اإلطار،  هذا المنصرمة. في األربعة العقود بالدها، خالل إعالم بفضل نجحت، إعالمية قامات إلى اإلشارة صعوبة أسباب أهم هو
 ذلك صنعوا قد العزلة، طوق كسر من وتمكن السابقة القاعدة عن شذّ  السوريين، ممن اإلعالميين بأن الجبين إبراهيم اإلعالمي ينّوه

 العربي. العالم في أعمالهم صدى انتشر بحيث وباهرة، مهمة أعماًلا  أنجزوا حين الرسمية، اإلعالمية اآللة عن الخاص، بعيداا بجهدهم
 هذه النظر وجهة في معه الرسمي، ويتفق السوري اإلعالم في المسؤولين من معاملة وأقبح مصير أسوأ في المقابل، فقد ًلقوا

 سوريين، سواء إعالميين بروز أن ويضيف الناجح، كادرها تصنع من هي الناجحة المؤسسة بأن يؤكد حينزعزوع،  ثائر اإلعالمي
 فيها. عملوا التي اإلعالمية المؤسسات نجاح بفضل بعدها، كان أم الثورة قبل

 الرؤية ظل أنه في الرزاق عبد عدنان اإلعالمي لسنوات، يرى السوري اإلعالم مؤسسات في تجربته عن الحديث معرض في
ا يتعذر ودوره اإلعالم لوظيفة السوري النظام فرضها التي  درجات، من الموهبة بلغت اإلعالمي، مهما اإلبداع لوحة استكمال تماما

ا حّدت سورية في اإلعالم على المفروضة للهوامش المتدنية فالسقوف  بلدهم. حدود وإبداعاتهم، داخل اإلعالميين ملكات من كثيرا
 يتم حين اإلعالمي، حتى أنالرسمي، ما يعني  التلفزيون في بها المكلف البرامج إنتاج عند معاناته العريضي يحيي .د ويستذكر
 مقصودة أو بصورة الضيقة الهوامش حدود تخطي للرقابة، خشية عرضة إنتاجه ويبقى شك، موضع يبقى مهمة، ألداء رسمياا تكليفه

 .غير مقصودة

 انتفض 2011 سنة ففي اآلخر، الزمن بشائر هلّت األمراض، حين تلك في معالجة الجدية عدم في تكمن الكبرى الطامة لكن
 التظاهرات واجه األخير لكن النظام. بإسقاط يهتف الساحات إلى وخرج وكرامته بحريته وطالب اًلستبداد ضد السوري الشعب
 خرج الساحات. لقد على السيطرة فقد األسلحة، حين أنواع بكل ثم ذلك، األمر تطلب وبالمدافع، حين الحي بالرصاص السلمية

 بحياتهم والوكاًلت معظمها، مغامرين القنوات إلى الصورة الحراك، ونقلوا هذا يصورون البسيطة، بأدواتهم الشباب، اإلعالميون
 تجربة توظيف في اللحظة التقاط يتم ولم اإلعالمي، المسار تصويب في ثمينة فرصة الحي. لقد ضاعت الرصاص مواجهة في

 الرسمي اإلعالم قيود وانكسرت الفرصة سنحت لهم، حين من المشهود اآلخرين السوريين اإلعالميين من عدد وخبرات هؤًلء
 يليق إعالم جديد، إعالم لتأسيس صقلها في يلزم بمن واًلستعانة الشباب خبرات استثمار إلى اًللتفات يتم حواجزه. لم وتهّشمت
 السورية. بالثورة

 الحفرة في تقع النظام ممارسات ضد قامت التي وإعالمهم، فالثورة الناس على الجائر النظام في جلها، أو المشكلة، كلها تكن لم
 من المرحلة المال في هذه واسنزاف ترف من أكثر ليس اإلعالم أن وظنوا اإلعالم ألهمية عليها القائمون يكترث لم حين ذاتها،
 زعزوع ثائر يرى النقطة هذه وفي المؤتمرات. عبر لها الترويج فيمكن الثورة أما اإلغاثة، في الاألمو توظيف فاألفضل الثورة،

 اإلعالم أهمية يدرك لم السورية( الثورة فـ )ائتالف الثوري، اإلعالمي المشروع غياب هو المحدودة الرؤية تلك مثل سبب بأن
 إعالمي. انتصار هو متابع ألف مئة أو خمسين تضم )فيسبوك( في صفحة وجود بأن توهموا قادته أن حتى وقيمته،
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 األسباب، أولويات ترتيب في اختلفوا لكنهم الثورة، إعالم أو اآلخر الزمن إعالم سألناهم، على فشل اإلعالميون، ممن اتفق
 اإلعالمية المشروعات وحتى للداعمين، واًلرتهان التمويل ضعف في تجّسد الرئيس السبب أن رأى آغا نعسان رياض فالدكتور
 لكن اآلخر، وقبول المواطنة مفهوم وتعزيز اإلنسان حقوق قضايا على التركيز حاولت أوربية مؤسسات غالباا دعمتها التي الصغيرة
 .صغيرة مدن حدود يتعدى ًل ضيق نطاق خارج اإلعالمية رسالته بلورة يتمكن ولم محدوداا بقي أثر ذلك

 فإن السورية، للثورة اإلعالمي األداء على والمنطقية القيمة المالحظات من إنه على الرغم القول يمكن أخرى، زاوية من
 بلدان في الشتات إعالميوها وعانى بلدها، داخل اآلمن إلى المكان افتقرت استثنائية، إذ كانت السورية الثورة واجهتها التي األوضاع
 استراتيجيات رسم خالله من يمكن الذي األمد وطويل المنتظم التمويل إلى حقاا وافتقرت توجهاتها، في ومختلفة ومتفرقة متباعدة
ا، مختلفة جهات من والممولة المختلفة الفصائل أعراض ظهرت آخر، مكان في .األمد طويلة إعالمية  الخاصة أجنداتها وبرزت أيضا
 المشروعات تتشتت أن الطبيعي من وكان الرؤى فتتباعد ذلك، بعد في ما أما األقل. على ظاهرياا النظام كره بينها، سوى جامع ًل التي

 وتبعثر وصوتها، الثورة منبر منهجياا، غاب ثوري إعالم تأسيس في الفرصة ضياع ومع الفصائل. متطلبات بين الصغيرة اإلعالمية
  المختلفة. األجندات ذات األخرى القنوات بين

 وجود مع نفسها، الرسمي اإلعالم أمراض أعراض تظهر في مالمحه بدأت الجديد، الزمن في لإلعالم األولي اإلخفاق مع
والكوادر،  والمال الوقت من اإلمكانات، لديه توافرت أن األعظمي، بعد حده بلغ السوري النظام إعالم أن في تكمن وحيدة فارقة عالمة
 بعضها، على عرجنا التي األحوال بسبب تستقر، لم التي والتجربة الحركة قيد الثورة إعالم زال ما توظيفها. في المقابل، عن وعجزه

 إلعالم األساسية المشروعات أن باألهمية هي جديرة مالحظة مع مرات، واستغالله مرة دوره تجاهل تم إذ كاملة، فرصته يأخذ ولم
 .الناجح اإلعالمي المشروع متطلبات أهم خلل في هذا ولعل بيئتها، غير وفي سورية حدود خارج موجودة الثورة

ا، لم  والدبلوماسية األخرى، السياسية المجاًلت في نفسها الثورة انتصار ومن دون ينجح، بمفرده أن الثورة إلعالم يكن أخيرا
 بيئة ضمن وقتهم على المشاركة، محتالين بشأن طلبي لبوا الذين الزمالء أشكر أن بقي .إلخ... واًلجتماعية واإلغاثية والعسكرية

بالمشاركة، على الرغم  أحوالهم لهم تسمح لم الذين أولئك وأشكر ودفاتر مالحظاتهم، الخاصة مكتباتهم عن وبعيداا اعتادوها، التي غير
 تملّكهم. الذي من الحماس

 


