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مقدمة نظرية ومنهجية 

مشكلة الدراسة:

فيها  ازدهار وفضاء حر، وأخرى تسلطت  بفترات  في سورية منذ استقاللها وحتى وقتنا هذا  مر اإلعالم 
األنظمة االستبدادية على وسائل اإلعالم وكفت يدها وعملت على تطويعها لتكون أداة قمع وتوجيه تخدم 

السلطة وتوجهاتها.

وقد حاول النظام السوري في ظل حكم حافظ وبشار األسد تطويع اإلعالم لصالح ايديولوجيا النظام 
الشمولي االستبدادي، وخدمة مشاريعه وتوجيه الرأي العام الشعبي وتقديم املبررات واملسوغات لسياساته 
التي أفقرت املجتمع وساهمت في تشظيه، بما يضمن والءه وتابعيته للسلطة وخطابها وأجهزتها. وقد نجح 
النظام في إنتاج خطاب إعالمي موجه قوي، استطاع بواسطته صنع هالة عظمة جوفاء تخفي جميع العيوب 
التي ظهرت في جسد الدولة وبنى املجتمع، وأجهزة النظام، وزرع أفكار في املجتمع حالت دون تشكل حواضن 
مجتمعية لدعوات التغيير والتحرر من سلطة أجهزة النظام، وكل ذلك من خالل خطة محكمة تم تنفيذها 
بتسلسل مرحلي وتوازن دقيق، قلبت حقائق النكسات الى أوهام انتصارات وواقع االخفاقات الحكومية الى 

ادعاءات إنجازات، ورسمت حدود العالقة بين النظام والشعب.

والبد من اإلشارة الى حاالت التطور البسيطة في الواقع اإلعالمي بعد تولي بشار األسد مقاليد حكم سورية 
وراثة عن أبيه، والتوجهات الفكرية الجديدة التي نشأت بسبب سياسية االنفتاح التي حاول بموجبها بشار 

األسد تصدير نسخة من نظام والده التسلطي، بشكل عصري.

انطلقت الثورة السورية 2011، في ظل تصحر اعالمي، دفع الناشطين واملواطنين الصحفيين للتصدي 
ملهمة نشر الحقائق عن الحراك الثوري والجرائم املرتكبة بحق املدنيين والناشطين واملدنيين، وال بد بمكان 
أن نناقش خصائص املراحل الالحقة التي مر بها اإلعالم البديل وأسباب عدم قدرته على االستمرار والتطور، 
 في الخطاب واألداء اإلعالمي 

ً
 وتطورا

ً
والعوامل التي أدت الى ذلك التراجع، رغم ظهور حاالت عكست تقدما

واالستفادة من أخطاء التجربة، وبروز أسماء إعالمية ومؤسسات بطابع منهي احترافي.

أهداف الدراسة:

للمؤسسات  الكبير  التردي  أسباب  وتفكيك  سورية،  في  اإلعالمي  الواقع  قراءة  إلى  الدراسة  تهدف   -1
النظام  أن  وكيف  عليها  الدولة  سياسيات  وتأثير  بالتحديد،  األخيرة  عاما  الخمسين  مدار  على  اإلعالمية 

السوري في عهدي األب حافظ األسد، ووريثه بشار األسد.

2-  البحث في دور اإلعالم الرسمي في سنوات الثورة السورية، منذ مرحلة اإلرهاصات بالحراك الثوري، 
 أجج الحالة الثورية وساعد 

ً
 بارزا

ً
ومن ثم انطالقتها، وأدائه في املرحلة األولى للثورة التي لعب اإلعالم فيها دورا

في تظهير كفاح السوريين، وتنسيق حراكهم.
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وكيف  سورية،  في  البديل  لإلعالم  الفريدة  الحالة  على  الضوء  تسليط  إلى  كذلك  البحث  يهدف    -3
أن بعض الناشطين واملواطنين الصحفيين بخبراتهم املحدودة في مجال اإلعالم استطاعوا دحض الرواية 

الرسمية للنظام السوري.

اللغوية  واألنماط  املحتوى  حيث  من  السورية  للثورة  اإلعالمي  الخطاب  تحليل  الدراسة  تحاول   -4
لت الركائز التي استخدمها وأستند عليها إعالم الثورة من خالل 

َّ
ية غير اللغوية التي شك والبالغية، وتلك الفّنِ

م الدراسة  ّدِ
َ

ق
ُ
ترجمة رسالته اإلعالمية للواقع السيا�سي والثقافي واالجتماعي والقيمي للمجتمع السوري. وت

بعض املالمح املقارناتية في االستراتيجيات التخاطبية مع إعالم النظام وانعكاساته على الثورة وإعالمها. كما 
في  وتغوص  املسيطرة،  القوى  تنوع  رغم  السورية  املناطق  عموم  في  اإلعالمي  للواقع  وصفا  الدراسة  تقدم 

األسباب التي أوصلت الوضع اإلعالمي الى ما هو عليه اليوم. 

اإلعالم  تعيق  التي  والتحديات  املشاكل  ملواجهة  وتوصيات  نتائج  تستخلص  أن  الدراسة  تحاول   -5
السوري، وتقدم تصورات عن الرؤى التي نعتقد أنها ضرورية لتأسيس إعالم مستقبلي سوري وطني، يعلم 
ويثقف ويبقي السوريين على تواصل مع العالم والعصر وتطوره، وينافح عن حقوق السوريين األساسية، 

ويدافع عن حرياتهم وأحالمهم.

أهمية الدراسة: 

تحضر أهمية الدراسة من أهمية اإلعالم في أي مجتمع، حيث تعول عليه املجتمعات كافة في مشاريع 
نهضتها،  كذلك  ينظر السوريين إلى حرية اإلعالم في هذه املرحلة كمرآة ملستوى حريتهم، وللواقع اإلعالمي 
 لفو�سى ومأساوية واقعهم، ويراهنون على رفع كفاءة وسائل اإلعالم السورية وخطابها، 

ً
الراهن بصفته معادال

، خاصة في ظل  تنوع املؤسسات اإلعالمية غير 
ً
لتنهض بدورها كأدوات تعليم وتثقيف وتغيير، وترفيه أيضا

الحكومية، بين مواقع الكترونية وقنوات تلفزة وإذاعة، وصحف ومجالت، صارت تحوز على متابعة الكثير 
، التي تلعب دور في توجيه مستقبل سورية الجديدة.

ً
من الجمهور السوري، وثقته نسبيا

منهجية الدراسة:

الوصفي  املنهج  اعتماد  تم  لذلك  مناسبة،  علمية  منهجية  اعتماد  من  بد  ال  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
من  سوري/ة   )100( شمل  رأي  استطالع  في  الكمي  البعد  اعتمد  حيث  والكيفي،  الكمي  ببعديه  التحليلي 
ورصد  مؤشراته،  على  والوقوف  الجديد،  السوري  اإلعالم  وسائل  في  العاملين  واالعالميات  اإلعالميين 
بياناتها  وتحليل  سورية،  إعالمية  بوسائل  الخاصة  االجتماعي  التواصل  منصات  مع  املتابعين  لتفاعل  كمي 
وأرقامها، أما البعد النوعي فيتمثل في اعتماد الدراسة على الوسائل النوعية من خالل الحوارات واملقابالت 
ومجموعات التركيز مع عاملين في الحقل اإلعالمي، وخبراء من ذوي الشأن، إضافة إلى كتب ودراسات وتقارير 
وأبحاث متخصصة في الشأن اإلعالمي السوري، ومواد إعالمية محلية وخارجية تعنى بتوثيق الثورة السورية 

ومراحلها، وتقارير منظمات حقوقية ومدنية. 
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املطلب التمهيدي: اإلعالم السوري قبل الثورة



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

7

الفرع األول: اإلعالم في سورية قبل حكم األسد

يعود تاريخ الصحافة في سورية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع ظهور الصحف واملجالت 
في العهد العثماني، إال أنها كانت صحافة مقّيدة، بالقوانين واملراسيم الحكومية التي كانت تهدف إلى الحّد من 

حرية الصحافة، وضبط النشر، والتضييق عليها)1(.

وأدى إطالق الدستور العثماني عام 1908 إلى فتح املجال للحريات، ومنها حرية الصحافة، وقد ساهم ذلك 
في خلق حركة صحفية جديدة تزايدت معها آنذاك أعداد الصحف الجديدة الصادرة في سورية، وتزامنت 
هذه الحريات مع ارتفاع االهتمام بالتعليم، وزيادة الوعي بين السوريين، وانتشار األفكار القومية العربية، 
وقد لعبت الصحافة في تلك الفترة دوًرا محورًيا في إيقاظ الشعور الوطني من جهة، والتوجهات القومية من 
ثمن  اإلعالميين  ع بعض 

َ
ودف العثمانيين، وفضح ممارساتهم،  ام 

ّ
الحك ط 

ّ
تسل تأجيج رفض  وفي  ثانية،  جهة 

مواقفهم هذه، من جراء ردات فعل عنفية وقمعية من السلطات العثمانية التي حاربت الصحافة املناوئة 
رين)2(.

ّ
لسياساتها، فاعتقلت وأعدمت عدًدا من الكّتاب واملفك

وخالل العاَمين اللذين فصال بين دخول القوات العربية إلى دمشق في العام 1918 واالحتالل الفرن�سي 
الرقابة، فظهرت عشرات  بعيدة عن  الصحافة بفسحة حرية واسعة جعلتها  تمّتعت   ،1920 لسورية عام 
بقرارات  لالنتداب،  املناوئة  الصحف  على  املحتلة  الفرنسية  السلطات  تنقّض  أن  قبل  واملجالت،  الجرائد 
ت سورية في العام 1946، حيث 

ّ
املنع واإلغالق وباإلجراءات التعسفية املضّرة بها، إلى أن جاء الجالء واستقل

لعام   35 برقم  املطبوعات  قانون  وصدر  وحرية،  ا 
ً
نشاط وأكثرها  فتراتها،  أبهى  السورية  الصحافة  شهدت 

1949، الذي كفل الحرية اإلعالمية ومنع الرقابة، وساهم في ازدياد عدد الصحف واملجالت الصادرة حتى 
بلغ عددها أكثر من 50.

ثم جاءت فترة االنقالبات العسكرية لتصادر مسار التطور اإلعالمي في سورية، وتضع السلطات الحاكمة 
الناتج عن تعدد  أثر عدم االستقرار  بمواجهة الصحافة، وبالرغم من أن هناك فترات حرية نسبية، فإن 
مَنع 

ُ
ا على جميع األصعدة، التعليمية والفكرية والخدمية، وكانت الّصحف ت

ً
االنقالبات العسكرية بدا بالغ

على  االستحواذ  على  حرص  الذي  العسكري  الحاكم  توجيهات  بحسب  والصدور،  بالعمل  لها  ُيسمح  أو 
القطاع اإلعالمي، ملعرفته بقدرته على التأثير في الشعب، ولتقديم مبررات انقالبه، ليبدأ عهد جديد من قمع 
الحريات، ال سيما حرية اإلعالم، ولم يختلف الوضع كثيًرا خالل فترة الوحدة، أواخر الخمسينيات، واستمّر 

مسلسل القمع بعد ذلك، مع استيالء حزب البعث العربي االشتراكي على السلطة عام 1963.

)1( - الرفاعي، شمس الدين. تاريخ الصحافة السورية، )القاهرة، دار املعارف، 1961( ص 49-50 و 86.

)2( - املرجع السابق، ص17-25.
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الفرع الثاني: اإلعالم في سورية خالل حكم األسد

: مرحلة حزب البعث وحافظ األسد
ً

أوال

 ،1963 مارس  آذار/  من  الثامن  في  سورية،  في  الحكم  على  البعث  حزب  الستيالء  األولى  الساعات  منذ 
صدر األمر العسكري رقم 4 بإيقاف إصدار الصحف في جميع مدن سورية، ما عدا بضع صحف )الوحدة 
العربية، وبردى، والبعث(، مع وجوب أخذ إذن مسبق من وزارة اإلعالم قبل صدور أي صحيفة، ليتبعه بعد 
1963/3/13، القا�سي بإلغاء امتياز الصحف واملطبوعات الدورية  4، بتاريخ  ذلك املرسوم التشريعي رقم 
وختم وغلق أماكن طبعها، وبعد شهر، بتاريخ 1963/4/29، صدر القرار رقم 154 الذي منع عدًدا كبيًرا من 
م حزب البعث الحاكم قبضته على اإلعالم السوري، منتهًجا 

َ
الصحافيين من العمل اإلعالمي، وبذلك؛ أحك

م في كل ما ُيكتب ويقال إعالمًيا.
ّ

سياسة تكميم أفواه الصحافة والتحك

في  السورية  للدولة  واجهة  بصفتها  اإلعالم  وزارة  إلى  ينظرون   1963 العام  بعد  بالسلطة  املمسكون  كان 
البارزين  الخارج والداخل، لذلك تم تعيين وزراء ومدراء في وزارة اإلعالم واإلذاعة والتلفزيون من املثقفين 
آنذاك، ومنهم الوزراء عبد السالم العجيلي وشاكر مصطفى وسامي الجندي وعبدهللا عبد الدايم وسليمان 
الخش، و يحيى الشهابي و القاص أديب نحوي والروائي شكيب الجابري كمدراء في اإلذاعة والتلفزيون، حيث 
”لم تكن الدراسة األكاديمية أو الخبرة أو كون الشخصية سياسية أو مؤدلجة هي األهم، بل أن يأتي إلدارة 
مؤسسة ما رجل ذو سمعة حسنة، ولم يولد بعد مفهوم الوالء أو العسكرة أو األدلجة لشخص الرئيس كما 

فعل حافظ األسد أو االنتماء لهويته الفرعية ذاتها، إذ بات هذا أهم معيار الختيار األشخاص”)3(.

لكن هذا التوجه تغير مع قدوم حافظ أسد على السلطة، فقد أراد تكريس اإلعالم كأحد أدوات سيطرته 
الفردية، ففي العام 1975، استحدث نظام حافظ األسد نظام رقابة للمطبوعات باسم )املؤسسة العامة 
صالحيات  املؤسسة  هذه  عطيت 

ُ
أ ذاته،  للعام   24 رقم  الجمهوري  املرسوم  وبموجب  املطبوعات(،  لتوزيع 

مراقبة كل املطبوعات الداخلية والخارجية واإلشراف على توزيعها، وكانت هذه املؤسسة يًدا حديدية تخنق 
البعث  لحزب  الوالء  على  نّص  وقد   ،1990 لعام   1 رقم  الصحافيين  اتحاد  قانون  صدر  ثم  اإلعالم،  حرية 
وتوجهاته، ومعاقبة كل عضو يخرج عن أهداف هذا االتحاد )4(. وهكذا ضمن نظام األسد والَء اإلعالم، طوًعا 
أو كرًها، لصالح حكمه، وطّوع كل من يكتب ليكون مصفًقا للحاكم، وبذلك ُحرم السوريون طوال حكم 
 عن حرمانهم من منابر 

ً
حافظ األسد من إنشاء أي وسيلة إعالمية مقروءة، أو مسموعة أو مرئية حّرة، فضال

مناسبة ُيمارسون من خاللها حقهم في االتصال والتعبير عن الرأي، وهيمنت وسائل اإلعالم الرسمية وشبه 
عّبر عن رأي الدولة رسمًيا والسلطة الحاكمة فعلًيا.

ُ
الرسمية التي ت

وترداد  وشعاراته  النظام  لسياسات  الترويج  بمهام  الرسمي  اإلعالم  على  األسد  حافظ  نظام  وأثقل 

)3(  ( أحمد جاسم الحسين، اإلعالم السوري الحكومي في نصف قرن ودور فؤاد بالط، موقع تلفزيون سوريا، 
https://2u.pw/aSGE3

)4( - املرجع السابق، ص 48.
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الكليشيهات اليومية لتثبيتها في أذهان عامة الناس، فكانت مختلف وسائل اإلعالم مليئة بكلمات الوحدة 
والحرية واالشتراكية، والكادحون بسواعدهم وأدمغتهم من عمال وفالحين ومثقفين وصغار كسبة، واليد 
العليا هي املنتجة في دولة البعث والحزب القائد، والجيش العقائدي، وتحرير فلسطين، ومقاومة اإلمبريالية 
والصهيونية واالستعمار والرجعية، وتحقيق االشتراكية، وغيرها. وبالطبع ال عالقة بين الشعار واملمارسة، 
وقد كان الشعار في كثير من األحيان لتغطية السلوك املعاكس الذي تنتهجه مؤسسات النظام مثل شعار 
األسد  حافظ  تولى  بعد  النظام  بإعالم  أنيطت  مهمة  أهم  ولعل  الضمير”،  رقابة  إال  الفكر  على  رقابة  ”ال 
إذاعة  مبكر  نحو  بدأ على  وقد  أحد،  منه  يقترب  املقدسة، فال  الهالة  بنوع من  األسد  إحاطة  السلطة هي 
د قائد املسيرة، مثل أغنية ”زادك هللا، التي أداها مصطفى نصري، وأغنية ”حماك هللا” التي أدتها  أغاني تمّجِ
أصالة نصري، وأغنية ”رعاك هللا” التي أداها موفق بهجت، وربما لم تكن من الصدف جعل كلمة ”هللا” في 
عنوان مختلف تلك األغاني، بما يجعل املستمع يربط بين هللا وسلطة حافظ األسد. كما بدأت تسميات قائد 
املسيرة، واألب القائد، ثم القائد الخالد، وإلى األبد يا حافظ أسد، وخاصة بعد الصدام مع الطليعة املقاتلة 
و اإلخوان املسلمين، وقد تولى هذه املهمة بنجاح وزير إعالم حافظ أسد أحمد إسكندر أحمد من أيلول 
1974 حتى وفاته بالسرطان في كانون األول 1983، لتنتقل الوزارة إلى ياسين رجوح ملدة عامين، ثم لتنتقل 
 حتى عام 2000، ”وهو الذي فتح باب إقامة تماثيل لحافظ األسد 

ً
إلى محمد سلمان نحو خمسة عشر عاما

 للرقة مطلع الثمانينيات)5(”. وقد استمر نهج الوزارة حتى اليوم على ذات النهج الذي أسسه 
ً
يوم كان محافظا

أحمد إسكندر أحمد. 

ينبغي  ال  استبدادية،  شمولية  سلطة  تملكه  إعالم  بأنه  األسد  حافظ  حقبة  في  اإلعالم  وصف  ويمكن 
وقمعها  أخطائها  عن  العين  وإغماض  ملنجزاتها،  التهليل  مهّمته  لآلخر،  صدره  يتسع  وال  بعينها،  إال  يرى  أن 
التيارات والفئات،  لتثبيت نظام األسد بوجه خصومه من مختلف  تعبئة جماهيرية  أداة  وجرائمها، فكان 
وتعّدد املتحكمون في وسائل اإلعالم، حتى لم يعد ُيعرف من يوجهها، أهي الرئاسة، أم الحكومة، أم الوزراء، 

أم أجهزة األمن، أم رجال مخابرات من الدرجتين الثانية والثالثة!

ثانًيا: مرحلة بشار األسد

بعدما ورث بشار األسد السلطة عقب وفاة أبيه في العام 2000، أصدر قانون مطبوعات جديد، ُعرف 
يعترف  ولم  االتصال،  االتصال، وملكية وسائل  قّيد حق  إذ  يفوق سابقه،  نحو  التعسفية على  بإجراءاته 
العام،  العقوبات  قانون  من  أشد  الّصحافة  على  عقوبات  وفرض  وبالتعددية،  التعبير  وبحق  بالحريات 
أبدًيا  قائًدا  لترسيخ سلطته  ثم استخدمه  إعالًما، ومن  ليكون  ؤهل اإلعالم 

ُ
ت التي  الشروط   جميع 

ً
متجاهال

لسورية وُمهيمًنا على مجتمعها)6(.

وعقوبات  مالية  عقوبات  عليهم  وفرض  أنفسهم،  الصحفيين  على  السوري  املطبوعات  قانون  ضّيق 
ك 

ّ
تمل في  الحق  على  القانون  ضيق  كما  واملحددات،  املرعية  بالقوانين  االلتزام  عدم  حال  في  بالسجن، 

صحيفة، أو وسيلة إعالم سياسية، ولكنه أفسح في املجال ملنح رخٍص لوسائل إعالم خاصة يؤسسها رجال 

https://2u.pw/aSGE3  ،5( ( أحمد جاسم الحسين، اإلعالم السوري الحكومي في نصف قرن ودور فؤاد بالط، موقع تلفزيون سوريا(

لغي بصدور املرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص 
ُ
)6( - قانون املطبوعات الصادر باملرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001، وقد أ

بقانون اإلعالم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://2u.pw/aSGE3


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

10

واالقتصاد  اإلدارة  مثل  محددة  مجاالت  في  تختص  األمنية،  وأجهزته  النظام  من  مقربون  ونافذون  أعمال 
واملجتمع واإلعالنات والرياضة والفنون، ولكن دون االقتراب من السياسة، بعضها صحف أسبوعية مثل 
املقربين من بشار  ”االقتصادية” لصاحبها وضاح عبد ربه، و”بلدنا” لصاحبها مجد سليمان، وكالهما من 
األسد ويتمتعان بعالقة قوية معه، وصحف أخرى نصف شهرية أو شهرية مثل ”الرياضية” لصاحبها أكثم 
النظام  وسمح  السوري،  النظام  من  املقربين  من   

ً
أيضا وهما  طعمة،  نبيل  لصاحبها  ”الباحثون”  و  دوبا، 

السوري بصحيفة سياسية واحدة هي ”الوطن” التي يملكها رامي مخلوف ابن خال بشار األسد، كما صدرت 
”جريدة الخبر” األسبوعية التي تهتم بالشأن االقتصادي وكان يملكها طريف األخرس ابن عم أسماء األخرس 

زوجة بشار األسد، كما صدرت صحيفة الدومري الساخرة، التي سرعان ما تم منعها.

وأفسح النظام السوري املجال إلنشاء عدة إذاعات محلية تهتم بمختلف الشؤون العامة دون السياسة 
مثل إذاعة املدينة، وإذاعة شام إف إم، وتأسست قناتان تلفزيونيتان خاصتان، قناة أورينت وقناة الشام.

الرقابة  الى  إضافة  األمن،  أجهزة  لصيقة من  رقابة  تحت  بقيت  الخاصة  اإلعالم  أن جميع وسائل  رغم 
الذاتية إلدارات هذه الوسائط ذاتها، ملعرفتهم الجيدة بنظام األسد، فقد أفسحت تلك الوسائط في املجال 
السابق،  من  أكثر  وإدارية  واقتصادية  اجتماعية  قضايا  حول  املجتمعي  للحوار  أوسع  مجال  نشوء  أمام 
وإتاحة فسحة النتقاد األداء الحكومي، في ملفات الخدمات واالقتصاد والتنمية والتعليم والصحة وغيرها 
من مجاالت العمل الحكومي ذات الطابع غير السلطوي. ولكن دون أن ترتقي ملستوى الحد األدنى من الحرية 
إلى فقدان  أدى  ما  دونها.   الحديثة  املجتمعات  تقوم  رابعة ال  اإلعالم سلطة  لجعل  املطلوب  واالستقاللية 
مصداقية هذه الوسائل. ولم تتواَن أجهزة األمن عن إغالق أي وسيلة إعالم تتخطى الخطوط الحمر وترتفع 
بنقدها عن السقوف املنخفضة املحددة من قبل هذه األجهزة، وهذه الخطوط الحمر والسقوف املقصودة 
كانت غامضة وغير قابلة للتحديد، شفافة غير مرئية، فلم تكن محددة بتشريعات أو حتى قرارات أو تعليمات، 
فلم تكن تشمل عدم االقتراب من الرئاسة ومن الجيش ومن حزب البعث ومن السياسة الخارجية وانتشار 
التمذهب والطائفية وحسب، بل تشمل موضوعات أخرى كثيرة حسب قناعات أجهزة األمن املتعددة، إذ 
لم تكن غاية الفسحة الجديدة لإلعالم الخاص هي اإلفساح أمام اإلعالم ليلعب دوره في الحوار والرقابة، بل 
 من الرشوة للنخب السورية وللرأي العام كي تسهل على النخب واملجتمع السوري ابتالع موضوع 

ً
كانت نوعا

توريث السلطة، وقد خلقت في البدايات وهًما بأن بشار األسد يختلف عن أبيه، ولكن لم يمض وقت طويل 
حتى تبين أن نظام األسد األب مستمر بكافة أركانه وممارساته مع األسد اإلبن، مع فارق في الكفاءة بينهما.

النظام  لحكومات  كاملة  هيمنة  مع  بالتزامن  يجري  كان  الخاص  اإلعالم  على  ”الشكلي”  االنفتاح  هذا 
وقناتين  وتشرين،  والبعث  الثورة  مركزية:  صحف  )ثالث  من  واملكونة  الرسمية،  اإلعالم  وسائل  عمل  على 
تلفزيونيتين أرضيتين، وقناة فضائية، وعدة إذاعات رسمية، أو شبه رسمية(، تشاركها أجهزة األمن في هذه 
القبضة، حتى تحّولت إلى وسائل دعاية ألجهزة النظام السلطوية الرئيسية، وأدوات دعاية لحكومات النظام، 
ومنجزاتها، وسياساتها، ومواقفها. وتابعت وسائل اإلعالم منع أي انتقاد أو تشكيك أو إبداء مالحظات حول 
أداء مؤسسات الجيش واألمن والحزب الحاكم والسياسة الخارجية، وأهملت بشكل شبه كلّي الرأَي اآلخر، 
ومشكالت املجتمع، والقضايا األساسية التي هي محط خالف واختالف بين الفئات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية السورية. وأدى ذلك إلى فقدان مصداقية هذه الوسائل لدى املتلقي، وضعفها، واإلعراض عنها 
وعدم االهتمام بها، بالرغم من إتاحة فسحة ضيقة النتقاد األداء الحكومي، في ملفات الخدمات واالقتصاد 
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والتنمية والتعليم والصحة وغيرها من مجاالت العمل الحكومي ذات الطابع غير السلطوي.

ا: اإلعالم الحزبي
ً
ثالث

وّسع نظام بشار األسد، بعد وصوله إلى السلطة، هامش العمل اإلعالمي لألحزاب املتحالفة معه، حيث 
منح في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2000 ألحزاب الجبهة الوطنية التقدمية)7(، ترخيًصا بإصدار صحف 
ناطقة بأسمائها، ودعمت الحكومة هذه الصحف مالًيا، لكنها أخضعتها لرقابة شديدة وصارمة، أفقدتها أي 

مضمون جدي، أو هدف، أو معنى.

الوسيلة التابعة له الحزب 

صحيفة البعث حزب البعث العربي االشتراكي

صحيفة صوت الشعب الحزب الشيوعي السوري جناح وصال بكداش 

صحيفة النورالحزب الشيوعي السوري جناح يوسف فيصل

صحيفة امليثاقاالتحاد االشتراكي العربي

الوحدويحزب الوحدويين االشتراكيين

اليقظةحركة االشتراكيين العرب

آفاقالحزب الوحدوي االشتراكي الديمقراطي

العربي الديمقراطياالتحاد العربي الديمقراطي

صحيفة البناءالحزب السوري القومي االجتماعي

الشكل رقم )1( يبين أسماء صحف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية

ا حزب البعث  )7(  الجبهة الوطنية التقدمية هي ائتالف أسسه نظام حافظ األسد، في 7 آذار/ مارس 1972، من 7 أحزاب سورية، يقودها فعليًّ
العربي االشتراكي، وليس للجبهة أي تأثير فعلي في رسم سياسات الدولة.
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لكن بعد ثورة آذار في العام 2011، وتعّرض النظام السوري لصعوبات مالية؛ أوقفت وزارة اإلعالم دعم 
، وأوقفت كذلك طبع صحفها في مطابع مؤسسات الدولة.

ً
هذه الصحف ماليا

صحافة األحزاب املعارضة قبل 2011: 

بالرغم من التضييق األمني الذي عانته أحزاب املعارضة وتشكيالتها املختلفة خالل حكم حافظ األسد، 
االعتقاالت  رغم  استمراريته  على  وحافظ  يتوقف،  لم  اإلعالمي  نشاطها  أن  إال  األسد،  بشار  وريثه  وحكم 
واالنتهاكات التي مورست ضد اإلعالميين والناشطين السياسيين العاملين في وسائل إعالم هذه التشكيالت 
بالسرية   2011 العام  في  السورية  الثورة  انطالق  قبل  املعارض  اإلعالمي  العمل  وتميز  املعارضة،  الحزبية 
وتداول املشورات اإلعالمية على نطاق ضيق، ضمن الناشطين املعارضين وأوساط أصدقائهم، كما اتسمت 
 بواسطة طابعات شخصية، قبل أن تدخل املدونات واملواقع 

ً
املنشورات اإلعالمية بالبساطة وطباعتها يدويا
اإللكترونية على خط اإلعالم الحزبي املعارض.

 
ً
وقد لعبت وسائل إعالم املعارضة على بساطتها وضعف تمويلها واالنتهاكات التي تعرض لها إعالميوها دورا

أساسيا في تفنيد خطاب النظام السوري وفضح سياساته وانتهاكاته لحقوق السوريين والترويج لتوجهات 
أحزاب املعارضة ومواقفها وتوجهاتها، في حدود ما يسمح به النشاط السري لهذه األحزاب.

ويوضح الجدول التالي أبرز النشرات اإلعالمية املعارضة في سورية خالل حكم حافظ األسد، مع اإلشارة 
في مناطق  النشرات اإلعالمية واملواقع املعارضة ما زالت تنشط إعالميا على نحو سري  إلى أن بعض هذه 

سيطرة النظام السوري.

االستمراريةالوسيلة التابعة لهالحزب

 مازالت تصدرصحيفة العربياالتحاد االشتراكي العربي

حزب الشعب الديمقراطي السوري
 )الحزب الشيوعي السوري/املكتب 

ً
سابقا

السيا�سي(

صحيفة الرأي
صحيفة أطياف

موقع الرأي

توقفت
توقفت
مستمر

حزب العمل الشيوعي
 )رابطة العمل الشيوعي(

ً
سابقا

صحيفة اآلن 
صحيفة الراية الحمراء

مستمرة
توقفت

حزب العمال الثوري العربي
صحيفة الثوري العربي
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الفرع الثالث: تجارب اإلعالم املستقل وتضييق النظام عليها

على الرغم من محاولة النظام قمع وسائل اإلعالم املستقلة، وتضييق الخناق على كّل من يحاول ممارسة 
حق التعبير، أو كّل من يحاول تأسيس مؤسسة إعالمية بأي شكل كان؛ فإن ذلك لم يمنع من ظهور وسائل 
إعالمية مستقلة حاولت شق طريقها بحذر متجنبة قوانين النظام الجائرة بحق اإلعالم والصحافة، ومبتعدة 

عن كل ما قد يؤدي إلى املواجهة مع الحكومة أو املساس بها.

وعلى الرغم من أن هناك رأًيا وجيًها يذهب إلى االعتقاد بأّن سماح النظام السوري بوجود صحافة مستقلة 
الصحافة  حرية  واحترام  االنفتاح  في  رغبته  لتسويق  منه  محاولة  إال  يكن  لم  الرسمية  إعالمه  وسائل  عن 
بحدود ما، بدليل أن تلك التجارب لم تعّمر وألغيت ألسباب واهية؛ فإن الواقع يشير إلى حراك إعالمي ترك 

أثًرا واضًحا، رغًما عن إرادة النظام وأهدافه من هذه الخطوة.

مساحة  تترك  لم  السوري  النظام  سلطات  أّن  الحًقا  سنوردها  التي  اإلعالمية  التجارب  من  وسيتضح 
كانت  ومسؤوليه  الحكومية  النظام  أجهزة  النتقاد  محاولة  كل  وأن  السوري،  الشارع  لصوت  حرة  إعالمية 
ا 

ً
تح إال هامش

ُ
تخضع للرقابة، وقرارها في هذا الشأن ال معّقب عليه، ولم يكن هامش اإلعالم املستقل الذي ف

شكلًيا، وال إعالم سوى إعالم الحكومة وأجهزة األمن في سورية!

 ومن أمثلة هذه التجارب، نستذكر الوسائل اإلعالمية التالية: 

: الدومري
ً

أوال

 وهي صحيفة مستقلة أسبوعية ناقدة ساخرة، لصاحبها ورئيس تحريرها رسام الكاريكاتير علي فرزات، 
ا آنذاك بعالقته القوية ببشار األسد.

ً
الذي كان معروف

بدأت الصحيفة الصدور عام 2001، كأول صحيفة مستقلة في سورية منذ عام 1963. ثم أصدر وزير 
اإلعالم السوري األسبق عدنان عمران قراًرا بإغالقها، بعد ما يقارب ثالث سنوات، وهو القرار رقم 6061 
الصادر في 2003/7/31، بحجة مخالفتها للمادة 8-12 من قانون املطبوعات)8(، على الرغم من أن أعدادها 
عرض على أجهزة األمن، خالل عمليات الطباعة)9(. ويؤكد فرزات أن سبب إغالق الصحيفة الحقيقي 

ُ
كانت ت

ا من منعه من 
ً
طلق عليه اسم ”اإليمان باإلصالح”، لكونه لم يخضع للرقابة، خوف

ُ
هو العدد األخير الذي أ

الصدور)10(.

)8(  - تنص املادة 8 من قانون املطبوعات الصادر باملرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 على ما يلي: يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها واسمه 
املستعار وعنوان الناشر واسم املطبعة وتاريخ الطبع. كما تنص املادة 12 من نفس القانون على ما يلي: بند 5: ذكر اسم املطبعة التي تطبع بها. 

 https://cutt.us/F37gT :قانون املطبوعات

 https://cutt.us/TtwyF 9(  - صحيفة الدومري.. حين أعدم األسد دومري الشام، موقع الجزيرة نت(

 https://cutt.us/9fQK9 10( - علي فرزات يتحدث عن إيقاف الدومري، موقع إيالف(

https://cutt.us/F37gT
https://cutt.us/TtwyF
https://cutt.us/9fQK9
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وسواء أكان إغالق الصحيفة بسبب مخالفتها قانون املطبوعات وفق رواية الحكومة، أم بسبب العدد 
األخير وفق رواية فرزات؛ فإن النتيجة النهائية تبرهن على أن سطوة النظام الشمولي األمني لم تسمح بهامش 

بسيط من الحرية، يمرر أي نوع من أنواع النقد الحقيقي ألداء السلطة، أو يطالب بإصالح فعلي حقيقي.

ثانًيا: سيريا نيوز

نهاية  تابع ملجموعة )داش دوت( اإلخبارية، بلغ عدد الصحفيين فيه حتى  موقع إخباري محلّي مستقل 
العام 2007 أكثر من خمسين صحفًيا)11(. وُيعّد موقع )سيريا نيوز( أّول بوابة إخبارية على اإلنترنت في سورية، 
إذ كانت انطالقته عام 2004، على يد املهندس والصحفي نضال معلوف، وقد تجاوز عدد القراء فيه املليون 

قارئ حتى حزيران/ يونيو )12(2009.

حاول نضال معلوف الحفاظ على نسق من العمل الصحفي الحر، مع القبول بتفاهمات مع السلطة، 
ل الفظ والوقح، بحسب وصفه. ومع بدء الثورة، تلّقت إدارة املوقع 

ّ
كانت تتحول كثيًرا إلى نمٍط من التدخ

تعليمات بالتزام سردية النظام املشوهة لحقيقة الحراك الشعبي االحتجاجي، األمر الذي دفع معلوف إلى 
الخروج من سورية إلى تركيا، وما يزال املوقع مستمًرا في العمل حتى اآلن)13(. 

ا: عكس السير 
ً
ثالث

2006، ليكون واحًدا من أقدم الّتجارب اإلعالمية املستقلة في  سس في نهاية العام 
ُ
هو موقع إخباري، أ

سورية، في ظل غياب شبه تام لكّل ما يمكن اعتباره إعالًما حقيقًيا في سورية.

قام املوقع على فريق من الصحافيين واملحررين واملراسلين الشبان، الذين تصّدوا لنقد مظاهر الخلل في 
نه ذلك من الحصول على متابعة عالية من قبل السوريين، وجَعله من أكثر املواقع 

ّ
الواقع السوري، وقد مك
انتشاًرا في سنته الثالثة. 

وعلى الرغم من تجّنب املوقع الحديث عن السياسة أو الدولة؛ فإنه ُوضع تحت الرقابة، كغيره من وسائل 
اإلعالم، ولم يسلم من تدخل السلطة بتعديل بعض األخبار، وحذف بعضها.

التي اهتمت  املواقع  أوائل  أنه كان من  املوقع، خاصة  الثورة السورية، زادت الضغوط على  اندالع  ومع 
بنشر أخبار التظاهرات السلمية وصورها وصور الضحايا من املدنيين)14(، حتى حظر أجهزة األمن املوقَع 

بشكل كامل في سورية، في آب/ أغسطس عام 2012. 

 https://cutt.us/2egt7 :11( - سيريانيوز، من نحن(

 An upswing in Syria›s private sector https://cutt.us/2fGeE - )12(

https://www.youtube. ،13( - مؤسس ومدير تحرير )سيريا نيوز( املهندس نضال معلوف في لقاء خاص، قناة فالك ببالك على موقع يوتيوب(
 com/watch?v=1lWuMCxkEdY

)14(  - يشار إلى أن املعلومات املنشورة عن املوقع هي من صفحة املوقع نفسه، إذ لم تتوفر مادة تتحدث عن املوقع أو تجربة تأسيسه أو أي 
 https://cutt.us/3CLeH .لقاء مع املؤسسين

https://cutt.us/2egt7
https://cutt.us/2fGeE
https://www.youtube.com/watch?v=1lWuMCxkEdY
https://www.youtube.com/watch?v=1lWuMCxkEdY
https://cutt.us/3CLeH
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رابًعا: زمان الوصل

وهو موقع مستقل أّسسه، عام 2005 في مدينة حمص، الصحفي فتحي بيوض، ومجموعة من الشباب، 
بهدف إيجاد طريقة إليصال صوت السوريين، محلًيا ودولًيا، وبدافع حماسة العمل الشبابي لتغيير الواقع 
املرير املعاش في حمص، وتسليط الضوء على املشاكل املجتمعية املختلفة، والبحث عن طرق تطوير الحياة، 

بشكل أو بآخر.

هم بـ ”التعامل مع إسرائيل”، على خلفية نقل  ولحقت املوقَع -كسابقيه- مضايقات أجهزة أمن النظام، واتُّ
أحد املواقع اإلسرائيلية مادة عن املوقع. ومنذ ذلك الحين، عّد النظام )زمان الوصل( موقًعا للمعارضة.

ومع اندالع الثورة السورية ووقوف املوقع مع الحراك الثوري منذ أيامه األولى؛ عمل النظام على مالحقة 
العاصمة  من  للعمل  املوقع  إدارة  انتقال  من  وبالرغم  املطلوبين.  قائمة  على  ووضعهم  املوقع،  في  العاملين 
ُمعتمًدا  التحريرية، وأصبح  تغيير سياسته  الوصل( حريًصا على عدم  )زمان  بقي موقع  الدوحة،  القطرية 
لدى وزارة الخارجية األملانية التي استقت من مصادره وثيقة أساسية للمحكمة اإلدارية الثانية، في ما يخص 
قضايا اللجوء، وقد أكدت األمم املتحدة -في رسالة وجهتها إلى رئاسة تحرير املوقع- أن وثائق )زمان الوصل( 
ساهمت في دعم أكثر من خمسة عشر قضية جنائية في املحاكم األوروبية. كما فضح عدٌد من الصحافيين 
وثائق  على  باالعتماد  وذلك  أوروبا،  في  اللجوء  بهويات  تنكروا  الذين  السوري  النظام  مجرمي  األوروبيين 
يلزم لكشف  التعاون مع املوقع للحصول على كل ما  ومعلومات أخذوها عن )زمان الوصل(، وعملوا على 

هويات املجرمين. )15(

خامًسا: تلفزيون أورينت

)أورينت( قناة تلفزيونية بدأت بث برامجها في العام 2009، تحت شعار ”من سمع ليس كمن رأى”، مقّرها 
الرئيس في دبي، ولها مكاتب عمل في سورية، وتعود ملكية القناة ملؤسسة أورينت اإلعالمية املستقلة، لصاحبها 
رجل األعمال السوري غسان عبود، وهي ممولة من مجموعته التجارية، وقد عملت القناة في بداية انطالقتها 
 برامج استقبلت 

ّ
على بث األخبار والبرامج املتنوعة، وكانت للقناة تجارب، قبل انطالق الثورة السورية، في بث

معارضين سوريين بارزين، وناقشت قضايا سياسية داخلية، وال سيما الحريات السياسية واإلعالمية. 

ومع بدء الثورة السورية، انحاز تلفزيون أورينت إلى خطاب الثورة، فكان في صف اإلعالم البديل عن اإلعالم 
الرسمي للنظام، يعمل على تغطية الخبر ونقله، وقد تعّرض العاملون في القناة للتهديدات واملضايقات، بل 

تل آخرون ومنهم محمد السعيد.
ُ
تعّرض بعضهم لإلخفاء القسري، ومنهم عبيدة بطل، ومؤيد سلوم، وق

الراديو  العمل عبر بث  في  2020، واستمر  أبريل  في نيسان/  الفضائي،  بثه  أورينت  تلفزيون  وقد أوقف 
واملوقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي، من دون إعالن األسباب، 

بأنه  وصف  طائفي  بتوجه  تتعلق  انتقادات  األخيرة  السنوات  في  أورينت  مؤسسة  لخطاب  وجهت  وقد 
يضرب في عمق النسيج املجتمعي السوري، ويتخلى عن إحدى أهم القيم اإلعالمية وهي الحيادية، والبعد 

)15( - استقى فريق البحث معظم املعلومات حول موقع زمان الوصل من مقابلة أجراها مع رئيس تحرير املوقع فتحي بيوض.
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عن التعبئة الطائفية، كما يسجل على مؤسسة أورينت وذراعها اإلغاثي ملالكها غسان عبود سقطة التعامل 
مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، حيث عقد مسؤولون في املؤسسة اجتماعات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين 
إسرائيليين، من بينها اجتماع عقد في مدريد في أكتوبر/تشرين األول من عام 2016، أكد حدوثه مصدران 
سوريان متطابقان، كشفا أن الحاضرين من الجانب السوري كان على رأسهم غسان عبود، ومحمد عمار 
مارتيني، مدير مؤسسة أورينت اإلنسانية التي يرأسها عبود، وشادي مارتيني والذي يعرف نفسه عبر موقع 

”لينكد” أنه رئيس العالقات الدولية في مؤسسة أورينت لألعمال اإلنسانية.)16)

https://2u. ،2018 16(  انظر، تسريبات من داخل شبكة ”أورينت” تكشف خيوط التعاون مع إسرائيل، موقع العربي الجديد، 7 شباط/فبراير(
pw/h65zt
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املطلب األول: اإلعالم السوري في سنوات الثورة
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الفرع األول: االستقطاب في اإلعالم السوري وصراع السرديات

أوال: إعالم النظام:

ا 
ً
2011، استنفر اإلعالم الرسمي، ووضع خطط منذ الساعات األولى النطالق الثورة في سورية في العام 

النظام  ط 
ّ
تسل نحو االحتجاج على  السوري  للشعب  العام  التوّجه  في  املسبوق  االنفجار غير  ملواجهة هذا 

وقمعه، فعمل على إخفاء الحقائق وتغييرها وفبركة الروايات، وتشويه الصورة الحقيقية، ولم يكتف بهذا بل 
عمد إلى صنع مسرحيات تمثيلية تظهر أن الحياة تسير بشكل طبيعي، وتصّور ُحّب الشعب لرئيس النظام 
وسعيه للتعبير عن هذا الحب، وغير ذلك من املسرحيات التي اتخذها وسيلة ملحاربة اإلعالم البديل الذي 

أظهر زيف اإلعالم الرسمي. 

وسعى اإلعالم الرسمي إلى إيهام الناس بأن هناك ِصداًما دموًيا، بين السلطة والشعب، من خالل خلق 
طرف آخر وصفه باإلرهابي، لتبرير القتل تحت فكرة ”محاربة اإلرهاب”، كما عمل على تغذية التوتر الطائفي، 
وعّده منطلًقا ودافًعا لناشطي الثورة، إضافة إلى محاولته التقليل من شأن ما يحدث في سورية، ال سّيما مع 
بدايات انطالق الثورة، ثم تفسير األمر بأنه ”مؤامرة خارجية كونية” على سورية، وفق املصطلحات التي سعى 

لتركيزها واالستناد عليها.

يسجل  بدأ  الذي  اإلعالمي  وخطابه  الثوري  الحراك  مواجهة  في  اإلعالم  دور  ألهمية  النظام  من   
ً
وإدراكا

 بمواجهة اإلعالم الرسمي املترهل، وغير املوثوق، سعى النظام السوري لتنظيم شؤون اإلعالم 
ً
حضورا قويا

108 بشأن قانون اإلعالم، وأسس  2011، املرسوم رقم  السوري فأصدر في شهر آب/أغسطس من العام 
الوزراء،  بمجلس  ربطه  وتم  شؤونه،  وإدارة  اإلعالم  قطاع  تنظيم  بهدف  لإلعالم  الوطني  املجلس  بموجبه 
وتسمية رئيسه وأعضائه بمرسوم، ما يعكس أهميته بالنسبة للنظام، وخطورة املهام املوكلة إليه، باعتبار 
 لحقيقة ما حدث ويحدث، وبذلك عمل على مواجهة 

ً
ا للنظام في محاربة الثورة، وليس ناقال

ً
اإلعالم شريك

النظام، وناطًقا رسمًيا باسمه، يتبنى سردية أجهزة قمعه وسياسات  البديل، وكان ذراًعا من أذرع  اإلعالم 
سلطاته، كما اعتاد طوال السنين السابقة.

وتجلت أبرز مرتكزات خطاب اإلعالم السوري الرسمي بسياسة اإلنكار بداية، حيث ادعت وسائل إعالم 
النظام أن صور ومقاطع فيديو تجمعات املتظاهرين، واالعتداء عليهم من قبل قوات األمن غير حقيقة، 
وجرى تزييفها من قبل وسائل إعالم عربية ودولية، ومن ثم اعتمد خطاب وسائل إعالم النظام على سياسة 
االعتراف بمحدودية املظاهرات وحركة االحتجاج، قبل أن ينتقل إلى سياسة وصف املتظاهرين باملخربين 
واإلرهابيين، ومع تزايد حركة انشقاق الجنود والضباط من جيش النظام والتحاقهم بالثورة، وظهور املقاومة 
 يكرس وصم الحراك الثوري املسلح باإلرهاب، بالتزامن 

ً
املسلحة، تبنت وسائل إعالم النظام السوري خطابا

فبركة وخلق صور النتصارات وهمية لجيش النظام بمواجهة فصائل الثورة، التي وصفت دائما بأنها  مع 
”مجموعات ارهابية مسلحة”، كما كرس إعالم النظام خطاب تخوين شخصيات ومؤسسات املعارضة، 
رغم تأكيدها املتواصل على سلمية أنشطتها وتوجهاتها، واستمرت مرتكزات هذا الخطاب اإلعالمي التأزيمي 
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طوال سنوات الثورة، لم يتبدل رغم التغيرات الكثيرة التي اعترت مسيرتها.

: اإلعالم البديل بمواجهة اإلعالم الرسمي
ً
ثانيا

قوات  شنتها  التي  والعسكرية  األمنية  الحمالت  واجهوا  كما  الرسمي،  اإلعالم  سرديات  السوريون  واجه 
الجديد بسرديٍة  بأساليب مدنية مختلفة، وظهر اإلعالم السوري  السلمي،  الثورة وحراكها  النظام إلخماد 
املثقفين  من  لكثير  منبًرا  وكان  ومشروعة،  محقة  مطالب  لتحقيق  الساعي  الشعبي  الحراك  عن  تدافع 
والسياسيين واإلعالميين املعارضين، املخضرمين منهم والشباب، وقد عّبروا من خالله بحرّيٍة عن أهداف 
جديدة  رؤية  تكوين  في  ذلك  وساهم  النظام،  إعالَم  خطابه  بقوة  يوازي  إعالم  ُولد  وبذلك  ومطالبها.  الثورة 
لإلعالم السوري البديل عن إعالم النظام، جذبت الجمهور وقّدمت كوادر جديدة، وراكمت تجارب مختلفة 
 لإلعالم السوري الحر للظهور بشكله العلني الواسع، حيث أسس املعارضون 

ً
ومتنوعة، لتكون الثورة فرصة

السوريون وسائل إعالم مرئية ومسموعة ومقروءة، وساعدهم في ذلك رجال أعمال معارضون ومنظمات 
دولية ومستقلة، ودول دعمت الحراك الثوري بمواجهة النظام السوري.

التعبير،  وقد أحصت دراسة مسحية لخارطة اإلعالم السوري، أجراها املركز السوري لإلعالم وحرية 
ا كبيًرا 

ً
162 مؤسسـة ووسـيلة إعالمية عاملة في سورية، في تشـرين الثاني/ نوفمبـر )17(2019، ما يعكس نشاط

في املجال اإلعالمي خلقته ديناميات الثورة وما أتاحته من مجال للمبادرات اإلعالمية الفردية منها والحزبية 
واملستقلة.

وفي استطالع رأي أجراه الباحث، شمل مئة إعالمي وإعالمية سوريين )37 إعالمية، و63 إعالمًيا(، يعملون 
في مؤسسات إعالمية سورية في أثناء استطالع الرأي، أجاب املشمولون باالستطالع عن أسئلة تتعلق بدور 
وإنجازات اإلعالم الجديد في الثورة السورية؛ فرأى 90 باملئة من املشمولين باالستطالع أّن اإلعالم السوري 
الجديد حقق إنجازات جيدة، في حين اعتبر 11 باملئة منهم أن املؤسسات اإلعالمية الجديدة توفر إمكانيات 
التدريب والخبرات لصناعة إعالمي ناجح، ووجد 87 باملئة منهم أن املؤسسات اإلعالمية الجديدة ما زالت 

تفتقر إلى الحوكمة واملأسسة والتنظيم، واالنتقال إلى مستويات إدارة ديمقراطية للمؤسسات اإلعالمية.

SCM-Mapping-the-/08/https://scm.bz/wp-content/uploads/2020 التعبير  وحرية  لإلعالم  السوري  املركز  السوري،  اإلعالم    )17(
 Syrian-Media-Survey-Ar-Print-1.pdf

https://scm.bz/wp-content/uploads/2020/08/SCM-Mapping-the-Syrian-Media-Survey-Ar-Print-1.pdf
https://scm.bz/wp-content/uploads/2020/08/SCM-Mapping-the-Syrian-Media-Survey-Ar-Print-1.pdf
https://scm.bz/wp-content/uploads/2020/08/SCM-Mapping-the-Syrian-Media-Survey-Ar-Print-1.pdf
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الشكل رقم )3( يبين رأي أفراد عينة االستطالع بإنجازات املؤسسات اإلعالمية السورية الجديدة

واعتبر 67 باملئة من املشمولين باالستطالع أّن إنجازات وجوائز اإلعالميين في مؤسسات اإلعالم الجديد 
ناتجة عن جهد شخ�سي، في حين اعتبر 12 باملئة منهم أن اإلنجازات والجوائز ناتجة عن نجاح املؤسسات 
بالجهات  مرتبطة  مصالح  وشبكات  شخصية  لعالقات  تعود  أنها  منهم  باملئة   21 واعتبر  الجماعي،  والعمل 

املانحة للجوائز.

الشكل رقم )4( يبين إنجازات وجوائز اإلعالميين في مؤسسات االعالم الجديد
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وأكد 88 باملئة من املشاركين في االستطالع أّن أبرز نجاح لإلعالم الجديد كان في تمكن اإلعالميين السوريين 
في وسائل اإلعالم الجديد من دحض رواية النظام السوري وتكذيب سرديته، وأكد 92 باملئة منهم أن اإلعالم 

السوري الجديد أسقط إمكانية استمرار احتكار النظام لوسائل اإلعالم.

الشكل رقم )5( يبين نجاحات االعالم السوري الجديد

ا: إيجابيات اإلعالم السوري البديل
ً
ثالث

خالل  السوريون  خاضها  التي  الغنية  فالتجربة  متعددة،  إيجابية  بنقاط  البديل  السوري  اإلعالم  تمّتع 
السنوات العشر خلقت حرية إعالم خارج مناطق سيطرة النظام وفي املهاجر، وفتحت أبواًبا ملمارسة حرية 
أمام  الباب  فتحت  كما  األمن،  يد  وقبضة  الرقابة  سلطة  عن  بعيًدا  املختلفة  اإلعالمية  بالوسائل  التعبير 
هذه  لكن  الكوادر،  لتدريب  الفرصة  وأتاحت  بشغف،  الصحافي  العمل  في  انخرط  الذي  الشبابي  اإلبداع 
تأثيرها  التجارب ظلت متفرقة يحكم استمراريتها وتطورها عوامل عدة، أثرت على مهنيتها وحرفيتها ومدى 

املحلي والعالمي، وبالوقوف على أهم إيجابيات اإلعالم البديل، تتبين مجموعة من النقاط من أهّمها:

تجربة جديدة في العمل اإلعالمي. 1

 في وسط العاملين في اإلعالم السوري، ولدى املتلّقي السوري أيًضا، 
ً
 جديدة

ً
ُيعّد اإلعالم البديل تجربة

تجربة ذات فضاء رحب، وحرية واسعة، منحت السوريين فرصة االحتكاك بخبرات متنوعة، وتجارب جديدة، 
وفتحت أفًقا للشباب السوري ليكون جزًءا من الحدث اإلعالمي، كما عمل اإلعالم البديل على نقل الحقيقة، 
وساهم في تطور القدرات الصحفية الشابة، ورفع مستواها األدائي، وأكسبها مهارات عملية تناسب التجربة 
الجديدة التي انخرط بها روادها، إذ أتيح املجال للبعض للتدرب مع منظمات ووسائل ووكاالت إعالمية دولية 
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وعاملية، واتسع املجال آلخرين للممارسة والتجريب، فأكسبهم ذلك خبرة عملية لبناء إعالم جديد يعد نقلة 
نوعية في تاريخ اإلعالم في سورية ما بعد 2011.

تكلفة قليلة وسرعة في تغطية الخبر. 2

عمد الناشطون السوريون في بداية الثورة إلى استخدام منابر وسائل التواصل االجتماعي، لتكون صوتهم 
إلى العالم الخارجي بتكاليف قليلة وبسرعة في نقل الخبر، فانطلقت صفحات كثيرة عبر )فيسبوك( تمثل 
 بأول، سواء على هيئة تقارير إخبارية أو أخبار 

ً
تنسيقيات الثورة، واملجالس املحلية، وتنقل األحداث أوال

بالتزامن مع منع النظام السوري  قصيرة، أو فيديوهات مصورة بهواتف الناشطين، أو الصور، وكان هذا 
ملعظم محطات التلفزة ووكاالت األنباء العاملية من الوصول إلى مكان الحدث، وإقفال مكاتب وسائل أخرى، 
 لقناة تلفزيونية. وعلى الرغم من أهمية 

ً
وحملة اعتقاالت لكل من يحاول توثيق األحداث، بصفته مراسال

 بأول، فقد عّمت العشوائية الصفحات، 
ً

االتجاه نحو منابر وسائل التواصل االجتماعي لنقل الحدث أوال
 للشائعات واألخبار غير املوثقة. ومع دخول الثورة عقدها الثاني، لم يعّول الشارع 

ً
وكانت هذه املنّصات ساحة

السوري املعارض على وسائل التواصل االجتماعي بدرجة كبيرة، مع أنها كانت وسيلة مهمة في بداية الثورة؛ 
له ويناقشه بموضوعية، ويجعل املتلقي واثًقا 

ّ
ا، ينقل الحدث ويحل

ً
إذ أصبح ينتظر إعالًما منظًما مهنًيا موثوق

تمام الثقة مّما يتلقاه. 

حرية وتنوع في الطرح واألداء . 3

 لإلعالم الجديد في الثورة السورية، 
ً
 كبيرة

ً
منَح التطور اإلعالمي الذي ال يتوقف عن تقديم الجديد فرصة

السوريين طوال خمسة عقود،  متاحة لإلعالميين  تكن  لم  نسبية  أجواء حرية  في ظل  رد 
ّ
لينمو بشكل مط

التواصل  التلفزيونية واإلذاعية، وصفحات  إلى ظهور عدد كبير من الصحف واملواقع، واملحطات  ما أدى 
االجتماعي اإلعالمية املعارضة، هذا العدد الكبير ينحاز بموقفه السيا�سي األول إلى جانب الثورة ضد النظام 
الرقعة  دخلت  التي  الفئات  لكل  اتساًعا  أكثر  الحرية  هامش  فكان  والديمقراطية،  الحرية  وقيم  الحاكم، 
اإلعالمية من أوسع أبوابها، إال أن الطرح واألداء تنوعا بتنوع األيديولوجيا والسياسات التحريرية التي تتبناها 
إدارة املؤسسات اإلعالمية، واختلفا باختالف الهدف املنشود لكل مؤسسة، األمر الذي أتاح وجود تعددية 
فكرية وموضوعية تناقش مختلف املواضيع وتعالجها وفًقا لوجهات نظرها، وقد خلق ذلك مساحة للرأي 
الوسائل  كل  كانت  إذ   ،2011 قبل  السوريون  اعتاده  عما  مختلفة  نقاشات  لظهور  وفرصة  اآلخر،  والرأي 

اإلعالمية تصب في تمجيد النظام وأجهزته الحاكمة والترويج ملا يجده بخدمة سياساته.

ويعّد هذا التنوع صحًيا، لكونه يضمن حرية التعبير لجميع شرائح املجتمع املختلفة، ويعطي مساحة للرد 
واألخذ بما يتناسب مع تنوع أيديولوجيا األفراد.

وبتحليل إجابات اإلعالميين واإلعالميات على أسئلة االستطالع الذي أجراه الباحث، في ما يتعلق بأبرز 
إيجابيات اإلعالم الجديد؛ تبّين أن 74 % من املشاركين في االستطالع يعتقدون أن وسائل اإلعالم الجديد 
تتمتع بحرية نسبية في الطرح والتحليل. ورأى 66 % منهم أن وسائل اإلعالم الجديد توفر فرًصا الكتساب 

الخبرة في العمل اإلعالمي.
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الشكل رقم )6( يبين أبرز إيجابيات اإلعالم الجديد

ووجد %11 من املشاركين أن وسائل اإلعالم الجديد توفر التدريب الكافي لنجاح اإلعالمي، في حين اعتقد 
%52 منهم أن وسائل اإلعالم الجديد توفر التدريب بنسبة معقولة، ورأى %37 منهم أنها ال توفر التدريب 

أبًدا.

الشكل رقم )7( يبين نسب توفر التدريب في مؤسسات االعالم الجديد
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رابًعا: سلبيات اإلعالم السوري البديل

الحدث  مواكبة  على  قادر  غير  ظّل  معظمها  فإن  السورية،  الثورة  إعالم  وسائل  تعدد  من  الرغم  على 
باإلمكان  كان  التي  الضعف  نقاط  يكتشف عدًدا من  السورية  الثورة  إعالم  يراقب  واحترافية، فمن  بعمق 
تجاوزها، لو أن املؤسسيين تعاملوا في مؤسساتهم مع خطابها بمزيد من الوعي اإلعالمي والحقوقي والسيا�سي 
واالختصاص، إال أن غياب هذه األمور أدى إلى ظهور مجموعة من السلبيات، أثرت في مسيرة وتطور اإلعالم 

البديل، وجلبت آثاًرا ضارة على املؤسسات اإلعالمية، ومن أبرز تلك السلبيات:

ضعف اإلمكانات الفنية والبشرية واإلدارية. 1

وعلى  الهواة  على  واعتمد  باالرتجالية،  واتسم  والبشرية،  الفنية  اإلمكانات  ضعف  البديل  اإلعالم  عانى 
املواطن الصحفي، في غياب واضح للمختصين األكاديميين، وتصّدر ”الناشط” املشهَد، في بدايات انطالق 
اإلعالم البديل، نظًرا لقدرته على الوصول إلى الحدث وتغطيته ونقله، وبدا التعاون بين الصحفي األكاديمي 
ا ضعيًفا ال يعّول عليه لتحسين األداء، األمر الذي خلق فجوة كبيرة بين الجانبين. 

ً
والناشط اإلعالمي هش

فالظهور السريع للناشطين ولوسائل اإلعالم البديلة لم يترافق مع تدريب وتعليم، األمر الذي جعل الخطأ 
يتكرر، وجعل املهنية تبدو بعيدة عن العمل في بعض األحيان، إضافة إلى تأثر وسائل اإلعالم البديل املتاحة، 
بشكل كبير بمزاجيات أصحابها واملسؤولين عنها وإمكاناتهم ومحدودية أفق بعضهم، كما ساهم تحكم الجهة 
بعض  وغدت  املخالف،  الطرح  ومنع  اإلعالمية،  للوسيلة  العام  الطرح  وتوّجه  ُينشر،  ما  نوعية  في  املمولة 

ا للممولين، على حساب املهنية واملوضوعية والحريات.
ً
وسائل اإلعالم البديلة أبواق

ومع أن معظم مؤسسات اإلعالم التي نشأت خالل فترة الثورة تحظى بوجود مجالس إدارة يناط بها اتخاذ 
القرارات واإلشراف على سياسات التحرير والتعيينات والرقابة املالية والشؤون اإلدارية، فإن هذه اإلدارات 
في القرار الفعلي  العقليـة الفردية  إلى أسس العمل املؤسسـاتي، وتتحكم  تبدو في معظمها شكلية، وتفتقر 

التنظيمي واإلداري والتحريري.

غياب الرؤية والخطة. 2

لم ُيؤسس اإلعالم الجديد بشكل منهجي لتغطية مختلف جوانب النشاطات اإلعالمية، بل تأسس بشكل 
توِل  ولم  الحاجات،  هذه  يحقق  بما  الوسائل  وتنوع  الحاجات  لبيان  جدية  دراسة  هناك  تكن  ولم  كمي، 
 لقطاع اإلعالم، وتخلت عن هذا الدور املهم لألحزاب 

ً
مؤسسات املعارضة التي تأسست بعد الثورة أهمّية

والتيارات والتشكيالت السياسية واألفراد، ولبعض الفصائل املسلحة في حاالت أخرى، وأبلغ مثال على ذلك 
أن ائتالف قوى الثورة واملعارضة السورية كان يمتلك في بداية تأسيسه القدرات والخبرات واملوارد، لكنه لم 

يطلق أي وسيلة إعالم، وال حتى نشرة دورية!

وبدورها، افتقرت معظم وسائل اإلعالم البديل الناشئة إلى خطة عمل وسياسة تحرير واضحة معلنة 
وسادت  السلوك،  ومدونات  االلتزامات  وثوابت  االحترافية  العمل  وأساليب  واالستراتيجية  األهداف  تحدد 
سياسة العمل وفق هوى وتوجهات وآراء العاملين، أو بسياسة ردات الفعل، واهتمت هذه الوسائل بشكل 
أسا�سي بالصراع املسلح، وجزئًيا بالنشاط املدني والسيا�سي للجماهير والناشطين، ونادًرا ما اهتمت ببعض 
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األهداف غير العنفية، وأدى غياب الرؤية الشاملة والواضحة إلى تعّسر االستمرارية في معظم األحيان، ومن 
رت 

ّ
ثم إلى انسحاب بعض وسائل اإلعالم من املشهد وغيابها كلًيا عنه، وضعف تأثير كثير من الوسائل التي وف

بشكل ما وسائل ومقومات استمرارية وجودها.

نقص املوضوعية واملصداقية. 3

على  واعتمدت  والديماغوجية،  املبالغات  أساليب  استخدام  إلى  البديل  اإلعالم  وسائل  بعض  عمدت 
التهويل والتضخيم في نقل الحدث، وغابت عنها املهنية في تتبع الخبر، والتأكد منه والتحقق من صحته، كما 
غابت املوضوعية في نقل بعض األخبار، ما أوقع معظم وسائل اإلعالم البديل في عدم املصداقية، إذ بات 
على املتلقي التأكد من األخبار عقب سماعها، من بعض وسائل اإلعالم البديل التي تعتمد التهويل واملبالغة، 

ويعود ذلك إلى غياب وجود مرجعية إعالمية حقيقية تستقى منها األخبار)18(.

ضعف التأثير املحلي والعالمي . 4

مة على كل مفاصل الحياة في مناطق سيطرته، يبدو مستحيال 
َ

نتيجة هيمنة أجهزة النظام السوري املحك
 انحصر وجوده في مناطق 

ً
وجود مؤسسات لإلعالم البديل، الذي نشأ بداية الثورة في هذه املناطق؛ والحقا

الشمال السوري والدول املحيطة، فأي عمل صحفي يصّب في طرف املعارضة ضمن أرا�سي النظام يتعّرض 
صاحبه لالعتقال والتنكيل والقتل، األمر الذي جعل اإلعالم البديل بعيًدا عن املناطق السورية التي يسيطر 

عليها النظام، وضعيف التأثير على الصعيد املحلي الذي يهيمن عليه اإلعالم الرسمي واملؤيد للنظام.

وعلى نحو مماثل، سعت معظم وسائل اإلعالم البديل املعارض إلى تجنب االصطدام مع فصيل مسلح أو 
جهة معارضة، فأصبحت تطرح املشكلة متجنبة الخوض في حقيقة أسبابها، كي ال يتسبب ذلك في خلق أي 
حساسية ألي فئة، ولذلك بدا الطرح غير موضوعي، أو بدا طرًحا مبتوًرا منقوًصا ال يعالج األمر على النحو 
الصحيح، ما تسبب في ضعف التأثير املحلي، إذ لم يعد هذا الطرح ذا جدوى في الشارع املعارض، وانحصر 

التأثير بفئة محدودة، وانعكس هذا على التأثير في الرأي واإلعالم العالمي.

وأهملت وسائل اإلعالم السورية الجديدة التوّجَه بخطابها إلى الرأي العام واملشاهد غير السوري، وكان 
ة من هذه الوسائل قّدمت 

ّ
هناك نقص حاد في وسائل اإلعالم التي تخاطب الجمهور في الدول األجنبية، وقل

البشرية  الكوادر  في  أن هناك ضعًفا كبيًرا  بالعربية، وبجودة ضعيفة، وأظهر ذلك  الناطقين  لغير  محتوى 
اإلعالمية املؤهلة لتقديم خطابها باللغات الحية األجنبية، وضعًفا في استراتيجية التواصل مع الرأي العام 

العالمي والتأثير فيه.

املحسوبيات والشللية . 5

يؤدي عدم وجود منهجية، واالفتقار إلى الشفافية في اختيار العاملين في معظم وسائل اإلعالم البديل، 
وسائل  داخل  الشلل  وتكوين  املحسوبيات،  وهيمنة  اإلعالمية،  املؤسسات  وتسيير  إدارة  في  الخبرة  ونقص 
اإلعالم املحلي، إلى فساد إداري ومنهي جسيم، وإلى شعور العاملين من ذوي الكفاءة بعدم املساواة، وضعف 
العاملين  الوسائل، وانعكس سلًبا على كفاءة  لهذه  املنشود  الهدف  في  أثر  الذي  للمؤسسة، األمر  االنتماء 

 https://cutt.us/wH30z :18(  - العرب، انحراف إعالم املعارضة عن طريق الثورة السورية يقت�سي تصحيًحا للمسار(

https://cutt.us/wH30z
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وجودة الطرح ومهنية العمل، إذ باتت املحسوبيات أولوية قبل امتالك خبرة العمل الصحفي، ولم يعد األمر 
مجرد تنافس شريف، بل تعّداه إلى ظهور نوع من الحرب، سواء أكان ذلك داخل املؤسسة اإلعالمية أم بين 
املؤسسات اإلعالمية املتشابهة، على الرغم من الهدف العام املشترك الذي يستوجب العمل بتنسيق أكبر 

وتكاملية؛ وقد ضّيع ذلك البوصلة، وشتت الجهود. 

وُيظهر الجدول التالي النسب التي يعتقد املشاركون واملشاركات في استطالع الرأي الذي أجراه الباحث 
أنها تمثل حجم ودور كل واحدة من السلبيات التي برزت في اإلعالم السوري الجديد، البديل:

الشكل رقم )8( يبين أبرز سلبيات مؤسسات اإلعالم الجديد
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الفرع الثاني: خصائص اإلعالم البديل في سورية

: ظاهرة املواطن الصحفي
ً

أوال

انطلق الخطاب اإلعالمي البديل في بدايات الثورة السورية من الحضانة الشعبية للثورة نفسها، إذ وجد 
 بأول، ال سيما مع خصوصية 

ً
 عن نقل أحداث ثورته للعالم، وتوثيق ما يحدث فيها أوال

ً
املواطن نفسه مسؤوال

الوضع السوري، وغياب حرية اإلعالم كلًيا، ومنع وكاالت اإلعالم العاملية من تغطية الحدث أو نقله. األمر 
الذي وضع السوريين أمام واقع حّولهم إلى مواطنين صحفيين ينقلون قضيتهم إلى العالم، ويوصلون صورة 

حقيقية ملا يحدث على أرض الواقع.

وكانت فكرة املواطن الصحفي قد تأصلت خالل الربيع العربي؛ إذ اعتمدتها الثورتان التونسية واملصرية 
لنقل األحداث، وتوثيق الوقائع، مع اختالف واقع هاتين الدولتين إعالمًيا عن الواقع السوري، األمر الذي 
جعل تجربة املواطن الصحفي بوابة وحيدة أمام الشارع السوري املنتفض بوجه النظام، لفضح جرائمه 
وتعزيز خطاب املشروعية للثورة في ضمير السوريين والرأي العام الدولي، فحمل السوريون هواتفهم، وعملوا 
الوكاالت اإلعالمية  إلى  التواصل االجتماعي، وإرسالها  بأول، ورفعها على شبكات   

ً
أوال على تصوير األحداث 

ونقل  اإلخبارية  القنوات  مع  التواصل  على  الفترة  تلك  في  الصحفي  املواطن  عمل  كما  والدولية،  العربية 
شهادات حية عما يحدث، وغالًبا ما كانت تنقل هذه الشهادات باسم )شاهد عيان( أو بأسماء مستعارة؛ 

ا من بطش النظام السوري حال معرفة االسم.
ً
خوف

مؤسسات  إلى  انتماء  دون  من  الذاتي  والعمل  الفردية  الجهود  على  بداية  املواطن  صحافة  واعتمدت 
إعالمية، أو تحت مظلة قنوات إخبارية، ودون شرط الدراسة أو خبرة العمل الصحفي أو اإلعالمي سابًقا، 
فكانت الكاميرات السرية أو البسيطة والهاتف املحمول هي كل عّدة املواطن الصحافي وعتاده، وقد استطاع 
املعلومة األسا�سي، لدى  الذي جعله مصدر  ملا يحدث، األمر  بوساطتها توثيق األحداث، ونقل صورة حية 
وكاالت األنباء العربية والعاملية التي اضطرت إلى تجاهل اإلعالم الرسمي السوري غير املوثوق لديها، بسبب 
اإلخبارية  والتغطية  األدوات  تطورت  ثم  وتشويهها.  الحقائق  قلب  وتعّمده  السوري  النظام  سردية  تبنيه 
للصحافيين، فاستخدموا الكاميرات االحترافية وهواتف الثريا واإلنترنت الفضائي، وذلك لتسهيل التواصل 

مع القنوات اإلعالمية املختلفة دون رقابة.

وبسبب قلة الخبرة في العمل اإلعالمي وغياب املمارسة؛ لوحظ حضور االنفعال على نحو كبير، في أثناء 
نقل الحدث، كما غابت املوضوعية في أحيان أخرى، ويرجع ذلك -على األغلب- إلى أن األحداث كانت تالمس 
الذي  األمر  وأهاليهم،  وبيوتهم  أحياءهم  ضربت  التي  النظام  جرائم  ينقلون  كانوا  إذ  أنفسهم،  الصحافيين 
يجعل من الصعب عليهم االلتزام باملوضوعية والبعد عن االنفعال، ال سيما مع تصوير مشاهد القصف، 

ومحاوالت انتشال الجثث وغيرها من املشاهد املؤثرة التي يغلب فيها االنفعال على املوضوعية. 

القنص والقتل واالعتقال والتعذيب واالختفاء  املواطن الصحفي، عبر  إلى استهداف  النظام  وقد عمد 
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 عن محاوالت التصفية واالستهداف بالقصف، 
ً

القسري، واجتهد في تكذيب أخباره وتضليل رواياته، فضال
وأدى ذلك إلى فقدان أكثر من 700 صحفي لحياتهم، نتيجة هذا االستهداف، وإصابة أكثر من 1500 صحفي 
لإلخفاء  صحفي   1200 من  أكثر  تعّرض  إلى  باإلضافة  الدائمة،  اإلعاقة  إلى  بعضها  وصل  متفاوتة  إصابات 

القسري)19(. 

الثورة  أحداث  نقل  في  املواطن  صحافة  أحدثته  الذي  الكبير  األثر  إلى  ز 
ّ

املرك االستهداف  هذا  ويشير 
صحافة  باتت  إذ  العالمي،  اإلعالم  إلى  السوري  الشارع  صوت  وإيصال  النظام،  جرائم  وفضح  وتوثيقها، 
-بأشكاله  اإلعالم  عجز  ما  إلى  الوصول  استطاعت  بل  التقليدية،  اإلعالم  لوسائل  مكملة  وسائل  املواطن 
الصحفي  فحركة  النظام،  سلطة  أجهزة  من  املفروضة  القيود  مع  سيما  ال  إليه،  الوصول  عن  التقليدية- 

املواطن أسهل وأسرع، ووجوده على أرض الحدث باستمرار أقرُب إلى الحضور املباشر والتوثيق. 

ثانًيا: بروز دور املرأة في اإلعالم السوري البديل

تغطية  في  املرأة  شاركت  إذ  الذكور؛  الصحفيين  على  سورية  في  الصحفي  املواطن  ظاهرة  تقتصر  لم 
األحداث ونقلها وتصويرها، وبرز حضورها في اإلعالم البديل منذ بدايات الثورة، حيث مارست دور املواطنة 
الصحفية، وانتظمت جهودها بعد ذلك بشكل مؤسساتي، وبدأت تعمل كإعالمية ضمن مؤسسات رسمية، 
فظهرت بكثير من األدوار اإلعالمية املختلفة، على نحو أكبر مما كان عليه دورها في اإلعالم الرسمي للنظام، 
سيطرة  بسبب  للنافذين  واالمتيازات  الشخصية  العالقات  على  غالًبا  تعتمد  سابًقا  مشاركتها  كانت  حيث 

الحكومة ورجال السلطة على وسائل اإلعالم.

وقد حفت تجربة املرأة في اإلعالم البديل بمجموعة من التحديات املختلفة التي تؤثر في عملها باملجال 
اإلعالمي في الداخل والخارج، فعلى الصعيد العام، تواجه املرأة نظرة سائدة عن عدم قدرتها على الخوض 
في املجال السيا�سي، وقلق إدارات اإلعالم البديل من قدرة املرأة على مجابهة أعباء املهنة، وال سيما في ظروف 
املواجهات العسكرية، وحتى في الحاالت الطبيعية التي توجب السفر في بعض األحيان واالختالط، على نحو 
يعارضه املحافظون في املجتمع، ما يجعل هذا العمل محدوًدا وموجًها، إضافة إلى وجود العادات والتقاليد 

وثقافة املجتمع، وهي أمور تؤثر في قبول عمل املرأة إعالمية.

 وفي سورية، تواجه املرأة أخطاًرا معقدة أكثر في العمل الصحافي، حيث إن التهديدات األمنية تضعها في 
مواجهة خطر مباشر على حياتها من القوى املسيطرة، وقد ُسّجلت انتهاكات بحق إعالميات تمثلت باإلصابة 
والقتل واالعتقال، أو اإلخفاء القسري، ما يجعل عملها داخل سورية، سواء في مناطق النظام أو مناطق 
املعارضة، تحدًيا خطيًرا. لتساهم هذه األمور في انسحاب بعض اإلعالميات من الساحة اإلعالمية، ال سيما 
العسكرية  الفصائل  سيطرة  مناطق  ضمن  التحّرك،  في  صعوبات  الصحفيات  فيها  تواجه  التي  املناطق  في 
ل أحياًنا 

ّ
املختلفة، واملتطرفة منها؛ إذ ُيشترط أحياًنا وجود ُمرافق لها من الذكور، من أفراد عائلتها، وُيتدخ

في مظهرها ولباسها في الخارج. 

أما اإلعالميات الالتي يعملن عن بعد، أو يعملن في دوٍل يصعب فيها الحصول على ترخيص عمل، بسبب 
الصحافة،  العالمي لحرية  اليوم  في  في سوريا  االنتهاكات بحق اإلعالميين  أبرز  السنوي عن  التقرير  اإلنسان،  السورية لحقوق  الشبكة   -  )19(

 https://cutt.us/Dfl5t
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بالعمل من دون وجود عقد رسمي  تتعلق  األحيان  في بعض  تحديات  يواجهن  فإنهن  القانونية،  اإلجراءات 
يضمن حقوقهن، أو يعطي أماًنا وظيفًيا لفترة زمنية واضحة. 

وعلى الرغم من التحديات املختلفة التي مرت بها املرأة خالل عملها في اإلعالم البديل؛ فقد استطاعت 
إثبات حضور فعال في املراكز واألدوار التي قامت بها، وأثبتت قدرتها على أن تكون جزًءا من املشهد اإلعالمي 
بتنوعاته املختلفة، وبرزت أسماء إعالميات سوريات في اإلعالم البديل، صقلت خبرتهن سنوات الثورة وطول 

املمارسة والتدريب.

وفي االستطالع الذي أجراه الباحث، وقد شارك فيه مئة إعالمي وإعالمية، أجاب املشاركون عن أسئلة 
تتعلق بأهمية املرأة في اإلعالم السوري الجديد وحضورها، واعتقد 81 باملئة من املشاركين أن للنساء دوًرا 
82 باملئة منهم أن املرأة أثبتت قدرتها في مجال اإلعالم على تناول  أكبر في إعالم سورية املستقبل، واعتقد 
املواضيع اإلشكالية االجتماعية وطرح القضايا الحساسة، ورأى 68 باملئة منهم أن اإلعالميات نجحن في أداء 
مهماتهن كمراسالت حرب، ودعا 84 %منهم إلى العمل على حضور نسوي متساو تماًما مع الصحفيين، من 

.
ً

حيث األجر واملسؤوليات وتولي اإلدارة في وسائل اإلعالم السورية مستقبال

الشكل رقم )9( يبين أهمية وحضور املرأة في االعالم الجديد

الباحث، إن ”حضور  في مقابلة مع  وتقول اإلعالمية لجين مليحان، رئيسة تحرير موقع )حرية برس(، 
السورية،  الثورة  أهداف  أهّم  من  لواحد  نجاًحا  يعكس  الجديد  اإلعالم  وسائل  في  السوريات  اإلعالميات 
املتمثل في إطالق الحريات ومساواة السوريين والسوريات في الحقوق والواجبات والفرص املتكافئة، خاصة 
أن الصحفيات السوريات أثبتن جدارتهن في املواقع التي تولين فيها مهام إدارية أو ميدانية إعالمية، وحققن 

حضوًرا جيًدا وحصلن على جوائز دولية تقّدر جهدهن ومثابرتهن وتطور أدائهن”)20(.

)20(  مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية لجين مليحان، رئيسة تحرير موقع )حرية برس(، في 24 نيسان/ أبريل 2022.
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ا: فو�ضى الخطاب
ً
ثالث

إلى  ينتمي  إعالمي  خطاب  بأنه  األولى،  سنواتها  في  سيما  ال  الثورة،  في  اإلعالمي  الخطاب  وصف  يمكن 
صحافة املواطن، غابت عنه االحترافية والخبرات، واملمارسة، واملوضوعية، وغلب عليه االنفعال واملبالغة، 
ووقع في فخ العشوائية في بعض األحيان، وفي عدم التنظيم في أحيان أخرى. إال أن سنوات الثورة األخيرة 
هناك  فكانت  مؤسساتي؛  عمل  في  الفردي  الجهد  انتظم  إذ  الثورة،  إعالم  في  معقول  بقدر  نضًجا  شهدت 
منصات إعالمية مختلفة، ووكاالت إعالم محلية، ومواقع إلكترونية ذات تغطية واسعة، وعدد من القنوات 
إلى تحّري الخبر بدقة قبل نقله، والعمل على تحليله ودراسته، وتقديم كل ما  التلفزيونية، معظمها سعى 
التحليل  مرحلة  في  الثوري  اإلعالم  دخول  وُيعّد  فحسب.  النقل  خطوة  عند  التوقف  وعدم  عليه،  يترتب 
ّيب 

َ
غ

َ
والتدقيق ودراسة الخبر والصحافة االستقصائية، بمنزلة استعداد للحاق بركب اإلعالم العالمي الذي ت

عنه اإلعالم السوري عقوًدا طويلة. 
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 الفرع الثالث: مرتكزات خطاب اإلعالم البديل

ُبني الخطاب اإلعالمي الثوري على ثالث مرتكزات أساسية، تضافرت فيما بينها إلكمال شكل الخطاب 
والالفتات  الجدران  على  األوائل  الثوريين  الناشطين  جداريات  جّسدته  فكًرا  تحمل  بلغٍة  فبدأت  الثوري، 
املحمولة في التظاهرات، تعلن ثورة تحت شعار ”الشعب يريد إسقاط النظام”، فتكونت من هذه الثالثية 

مرتكزات أساسية للخطاب اإلعالمي في الثورة، وهي املرتكز اللغوي، واملرتكز الفكري، واملرتكز الفني. 

: املرتكز اللغوي 
ً

أوال

تعّد اللغة ركيزة أساسية أولى في الثورة؛ إذ ُبنيت شعاراتها األولى على كلمات وعبارات تقابل ما بنيت عليه 
دالالتها  من  بالكلمات  الخروج  إلى  عمدت  الجديدة  الثورة  لغة  أن  إال  السوري،  النظام  في  اإلعالم  شعارات 
املعجمية والعرفية إلى دالالت سياقية موقعية)21(، بحيث تحمل الكلمات معاني جديدة لم يسبق أن حملتها، 
ل الحال وتعّبر عن سياق معين يختص بالثورة، إذ طّورت الثورة دالالت املفردات، واستخدمت الدالالت 

ّ
تمث

الجديدة في سياقات جديدة، وكررتها حتى أصبحت هي الداللة الوحيدة للمفردة، وغابت معها الداللة األصلية 
املعجمية للمفردة ذاتها، وبذلك بدأ الخطاب اللغوي للثورة يعمل على منازلة إعالم النظام، عبر املفردات التي 

عمل على ترسيخ مفاهيم الخوف من السلطة من خاللها في عقول السوريين، طوال السنوات السابقة.

 على الخروج من الداللة املعجمية إلى السياقية 
ً

وتعّد أولى كلمات الحراك الشعبي املتمثلة بكلمة )ثورة( مثاال
واملوقعية، فاملادة اللغوية لكلمة ثورة تعود إلى الفعل ثار، بمعنى: َهاَج”)22(، إال أن كلمة )ثورة( تجاوزت املعنى 
املعجمي لتدل على حراك شعبي مناهض للنظام االستبدادي يطالب به الشعب بحريته، فأصبحت الثورة 
سياقًيا مرادفة لكلمة الحرية، وتحمل ضمًنا تعبيًرا عن حالة شعب مظلوم يتعرض لالضطهاد، فتحرك مثل 
بركان هائج يطالب بحريته. كما تجاوزت مفردة )ثائر( املعنى الدال على إدراك الثأر)23(؛ لتحمل معنى سياقًيا 
التحاقه  عبر  حريته  لنيل  ويسعى  واالضطهاد،  الظلم  يرفض  الذي  هو  الثائر  أن  على  يدّل  بالثورة  ارتبط 

بالحراك الشعبي واالنضمام إلى ركب الثورة.

الدالالت  بذلك  تتجاوز  السوري على استخدام دالالت سياقية ملصطلحات عادية  الشعب  اعتاد  وقد 
املعجمية، وتحولت مع الوقت إلى مجازات وكنايات، فقبل الثورة كانت عبارة ”خطه حلو” التي تستخدم في 
وصف شخص ما ال تدّل على جمالية الخط، وإنما تدل على أنه عميل ألجهزة أمن النظام السوري ويكتب 
إلى  تشير  وإنما  األم،  أخت  الخالة  بيت  أبًدا  تعني  ال  خالته”  ”بيت  كلمة  كذلك  حوله.  من  في  أمنية  تقارير 
السجن. واستمر الشباب السوري في استخدام آلية الدالالت السياقية واملجازات والكنايات، للتعبير عن 
الكلمة من  أخرجوا  وبذلك  االعتقال،  للداللة على  كلمة ”سويسرا”  معينة، فأصبحوا يستخدمون  حاالت 

)21( - تحمل األلفاظ أربع دالالت أساسية، داللة معجمية، وداللة صرفية، وداللة نحوية، وداللة سياقية موقعية، وتتطور الدالالت لأللفاظ 
مع الزمن من خالل تحميلها بعض املعاني املجازية. ينظر: فايز الداية، علم الداللة العربي )دمشق، دار الفكر، 1996( ص 22-20.

)22( - ابن منظور، لسان العرب، )بيروت، دار صادر، 1414هـ( ج 4، ص 108

)23( - املرجع السابق، ج 4، ص 97.
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معناها كلًيا لتحمل معنى مجازًيا ال يتصل بها، بل ُيتعارف عليه بين جماعة الثوار، حتى ال يفهمه إال من كان 
تدّل على هطول املطر، وإنما تدل على عدم استقرار األوضاع. وبذلك حملت  منهم. وكلمة ”عم تشتي” ال 

املفردات اللغوية إلعالم الثورة بعًدا داللًيا جديًدا يخدم اللغة التي أنشأته.

كذلك فقد أدخل التغيير التركيبي على الشعارات والجمل، لقلب معناها إلى معنى جديد يتحدى النظام 
ويعبر عن الهدف، فمن الشعارات التي كان صرخ بها املؤيدون لرئيس النظام، بشار األسد، هو )هللا سورية 
بشار وبس( ليكون الرد بلغة مشابهة من إعالم الثورة، ومن ناشطي الحراك الشعبي، وذلك بعمل تغيير تركيبي 
للجملة، باستبدال كلمة )بشار( بكلمة )حرية(، ليصبح الشعار )هللا، سورية، حرية. وبس( وبذلك يعبر عن 
الهدف الرئي�سي للثورة، وهو املطالبة بالحرية دون تقديس ألحد، ويكون هذا الشعار ضرًبا في صميم ما بنى 
عليه إعالم النظام حمالت ترويج الوالء لبشار األسد، كذلك شمل التغيير التركيبي شعارات قديمة للنظام تغنى 
بها إعالمه طوال عقود، منها شعار )قائدنا لألبد الرئيس حافظ األسد( فكان الرد من اللغة اإلعالمية الثورية 

بحذف وإضافة وتغيير، شمل معظم كلمات الشعار، فأصبح )ما في لألبد.. عاشت سورية ويسقط األسد(.

وسواء طرأ التغير على املستوى التركيبي أو الداللي للمفردات أو العبارات والشعارات؛ فإن كل التغيرات 
هدفت إلى إعالء صوت لغة الثورة، ومجابهة اللغة اإلعالمية للنظام بلغة إعالمية ثورية متحدية، تعبر عن 

 على أرض الواقع. 
ً

فكر الحراك الشعبي، وتنتصر له، وتنعكس خطاًبا إعالمًيا، وعمال

ثانًيا: املرتكز الفكري 

التظاهرات  كل  في  املشتركة  األساسية  الفكرة  وهي  الحرية،  فكرة  من  البديل  اإلعالمي  الخطاب  انطلق 
والحراك الشعبي، وركز الحراك السلمي في بداية الثورة على مبادئ الحرية، وعلى رفع حالة الطوارئ عن 
البالد، وعلى إطالق سراح املعتقلين السياسيين، إضافة إلى الدعوة إلى إجراء حملة إصالحات جذرية، فكان 
املنطلق الفكري في تلك الفترة هو اإلصالح وانتزاع الحرية، إال أّن تصعيد رد النظام على التظاهرات جعل 
الشارع السوري يوقن بأهمية تغيير كل النظام، وعلى رأسه بشار األسد، حتى يبدأ اإلصالح وتمكين الحريات. 

وسيطر شعار )إسقاط النظام(، كفكرة أساسية، على الحراك الثوري وعلى اإلعالم الثوري الذي تمثل في 
تلك الفترة في صفحة )الثورة السورية ضد بشار األسد( التي عملت على ترسيخ الشعار، من خالل استفتاءات 
التظاهرات هو  في  العام  النداء  النظام)24(. فأصبح  إلى إسقاط  عدة توّجه من خاللها رأي الشارع السوري 
الدعوة إلى إسقاط النظام، وعّبر إعالميو الثورة عن هذه املطالب من خالل كتاباتهم على مواقع التواصل 
االجتماعي، وشددوا على هذا املطلب بشهاداتهم عبر القنوات اإلخبارية، وبتوثيق مطالب الشعب الذي دعا 

في كل تظاهرة إلى إسقاط النظام، كما عّبرت جداريات الشوارع والفتات التظاهرات عن هذه الفكرة. 

االجتماعي  التواصل  وسائل  وصفحات  اإلعالمية  القنوات  بعض  تبنت  األولى،  الثورة  سنوات  وخالل 
والخطابات  إسالمية،  دولة  وإقامة  للجهاد  الداعي  الجهادي  السلفي  كالخطاب  مختلفة،  دينية  خطابات 
السنية  الطائفة  حّق  ”مشروعية”  وخطاب  السلطة،  مفاصل  على  العلوية  الطائفة  هيمنة  إلنهاء  الداعية 
بالحكم، فكان الخطاب ذا طابع إسالمي، إال أن الطائفية سيطرت عليه، وساهم هذا النوع من الخطاب في 

)24( - حمزة املصطفى، املجال العام االفترا�سي في الثورة السورية، 2012، ص 33.
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تزويد ادعاءات النظام بوجود جماعات إرهابية طائفية بأسانيد وحجج، كان يبحث عنها ويسّهل ظهورها، 
ليعتمدها مبررات ملواجهة معارضيه باالعتقال والقتل، وظهر هذا النوع من الخطاب الطائفي التحري�سي 

جنًبا إلى جنب مع خطاب السلمية الداعي إلى التعبير عن رفض الظلم والقتل، لكن بسلمّية)25(. 

واجه إعالم الحراك الثوري دعواِت التحريض الطائفية التي بدأ ُيحارب بها وُيتهم باالنحياز إليها، واجهها 
بالرفض، وبشعارات مناهضة كّرسها في وسائله املتاحة، ورفعت في التظاهرات، لتظهر رفض الحراك الشعبي 
للتمييز على أسس الطائفة، وتؤكد وحدة الشعب السوري، وأهداف الثورة، ووحدة الخطاب املمثل للثورة. 

زت بعض املؤسسات اإلعالمية 
ّ

وتعددت الخطابات الفكرية اإلعالمية خالل تغطية أحداث الثورة، إذ رك
على فكرة املعاناة والجرائم التي ترتكب بحق السوريين، فكان الخطاب مركًزا على املأساة يستعطف املتلقي، 
ويركز على التأثير في عواطفه. فيما كان املحور الفكري ملؤسسات إعالمية أخرى هو املناداة بالتغيير وبناء 
والتعددية،  اآلخر  تقّبل  إلى  والدعوة  طائفية،  أو  دينية  أفكار  أي  عن  واالبتعاد  مدني،  ديمقراطي  مجتمع 

واملشاركة، وبناء وطن للجميع. 

ت الفكرة األساسية املشتركة 
ّ
وعلى الرغم من تعدد صور الخطاب الفكري في إعالم الثورة السورية، ظل

بين كل الخطابات هي الحرية، وخالص السوريين من االستبداد، وإنهاء املعاناة، وإسقاط النظام، ليستطيع 
السوريون بعد ذلك بدء حياة جديدة، تحمل معاني الحرية واالستقاللية واملشاركة، ضمن مجتمع مدني 

متعدد األفكار والتوجهات. 

ا: املرتكز الفني 
ً
ثالث

إذا كان الخطاب يتكون من لغٍة تحمل فكرة ما، فإنه بأمس الحاجة إلى وسيلة مناسبة إليصال الفكرة 
بأفضل طريقة إلى املتلقي، وقد استخدم اإلعالم البديل كّل الوسائل املمكنة واملتاحة، لجعل الفكرة قريبة 
من املتلقي تصل إليه بمختلف الوسائل، ويعبر عنها بكل الطرق. فلم يقتصر على وسائل اإلعالم الكالسيكية 
املرئية واملسموعة واملكتوبة إليصال صوته، بل عمد إلى الفّن، بأطيافه املتعددة، ليكون ساحة له، يحمل 

خطابه في كل املجاالت. 

الفنون البصرية. 1

شكلت الفنون البصرية جزًءا أساسًيا من هوية الخطاب اإلعالمي للثورة، وتجلت مظاهرها بشكل أسا�سي 
في الجداريات التي ُرسمت في أثناء الثورة، وكانت تعّبر عن أهم أحداث الثورة السورية، وقد اشُتهرت مدينة 
)كفرنبل( بجدارياتها امللّونة املعتمدة على فن الرسم واأللوان، كما استخدم فن الخط املنبثق عن الفنون 
البصرية في الجداريات، والالفتات، والرسم، ليكون أداة إليصال الرسالة وتعبيًرا عنها، ال سيما في تظاهرات 
تبت على الجدران، وخصوًصا في درعا، أول 

ُ
أيام الجمعة التي حظيت بشعبية كبيرة، وتعّد الشعارات التي ك

جداريات في الثورة السورية. 

إذ  البديل؛  اإلعالم  وسائل  من  مهًما  جزًءا  الكاريكاتيرية،  واللوحات  التشكيلي،  الفن  لوحات  شكلت  كما 

)25( - املرجع نفسه، ص 63-60
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استخدمها السوريون على نحو متعدد بغية إيصال رسائل مختلفة، وبزرت أسماء لفنانين سوريين في مجال 
فنية  معارض  الفنانين  بعض  م 

ّ
ونظ الشعب،  مأساة  عن  تعّبر  للوحات  دولية  بجوائز  بعضهم  فاز  الرسم، 

للوحاتهم الثورية في دول مختلفة، وبرز منهم عدي األتا�سي، ريم يسوف، دارين أحمد، سهف عبد الرحمن، 
وغيرهم الكثير.

الفنون األدبية. 2

واكب اإلعالم البديل مساهمة األدب في الحراك الثوري، وأبَرزه واحتفى به كوسيلة تفريغ غضب، ونقل 
بالقصص،  العالم بشكل مؤثر باستخدام الشعر، والنثر، والسرد، والقصص، وتمظهر األدب  إلى  رسائل 
والروايات، والدواوين الشعرية التي صّورت املعاناة بكاميرا الكلمات، واستطاعت نقل ما خلف مشاهد كاميرا 
 بالحالة الشعورية، وتفاصيل املشاهد، وظهر قسم من األدب اختص باللجوء، 

ً
اإلعالم املرئي مكثًفا ومحّمال

ى هذا الحراك األدبي بشكل غير 
ّ

في الثورة. وتجل وأدب السجون، والتهجير، وغيرها من املواضيع املطروقة 
مباشر في البرامج السردية والثقافية، وكذلك في بعض التقارير اإلخبارية، إذ تمتعت تلك التقارير بلغة أدبية 
وصفت الحال وعّبرت عنه بنثر خرج عن املألوف في تغطية الخبر، ومن أمثلة هذه البرامج، برنامج )ضمائر 

متصلة( الذي ُيعّده ويقّدمه الشاعر ياسر األطرش، على شاشة )تلفزيون سوريا(.

الفنون األدائية. 3

بمختلف  األدائية  الفنون  خالل  من  السوري،  الشارع  لتعبيرات  منصاته  البديل  الثوري  اإلعالم  ر 
ّ

سخ
التظاهرات،  رافقت  التي  الثورية  واألغاني  األهازيج  اإلعالم  أبرز  فقد  الثورة،  من  الهدف  لبلوغ  أنواعها، 
من  وغيرهم،  األسود  وطارق  والقاشوش  الساروت  الثورة،  منشدي  بأصوات  اإلعالم  منصات  وصدحت 
خالل خطاب ثوري محمول على ألحان ثورية وطنية، كما أبرز اإلعالم البديل الثوري مجموعة من الفنانين 
 للحديث عن الثورة. وسلط الضوء على تجارب بعض 

ً
السوريين في الخارج، استخدموا الغناء واملوسيقا لغة

املسرحيين السوريين الذين عملوا على عروض مسرحية على مسارح عربية وعاملية، لتسليط الضوء على 
القضية السورية والترويج لخطاب الثورة. ومن أبرز األمثلة في هذا السياق، العروض التي قدمها الفنانون 

نوار بلبل وفارس الحلو واألخوين ملص، وغيرهم.

فن السينما. 4

لم يغب اإلعالم البديل عن مواكبة الفنانين السوريين الذين استفادوا من تجاربهم وخبراتهم السينمائية 
لفضح جرائم النظام، وتسليط الضوء على معاناة مغيبة عن عدسات األخبار، فظهرت على املنصات اإلعالمية 
السوريين  قصص  مثلت  التي  والقصيرة،  الطويلة  والدرامية،  الوثائقية،  األفالم  وعروض  قصص  املتنوعة 
بمختلف أوجاعها؛ فعرضت بعض األفالم شيًئا من قصص الحصار، ومن قصص املقاتلين على الجبهات، 
واختص بعضها اآلخر بقصص اللجوء والضياع، وقصص املعاناة اليومية. وقد ساهم اإلعالم البديل في إيصال 
بعض هذه األفالم إلى منصات جوائز عاملية بمهرجانات مختلفة، كفيلم ”الكهف” الذي حصد عشر جوائز 

عاملية وترشح لألوسكار، وكذلك فيلم )الخوذ البيضاء( الذي حصل على جائزة األوسكار)26(. 

 https://cutt.us/Ona9t :26( - ساسة بوست، 10 أفالم تساعدك على فهم املأساة السورية خالل العقد املا�سي(

https://cutt.us/Ona9t
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املطلب الثاني: الوضع الراهن لإلعالم في سورية
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اقع اإلعالم في مناطق النفوذ املختلفة الفرع األول: و

تتقاسم قوى مختلفة السيطرة على األرا�سي السورية، ويبدو املشهد، أمام اختالف قوى األمر الواقع 
 مختلفة، ال رابط يجمعها سوى معاناة سكانها، ويعاني 

ً
املسيطرة، كما لو كانت هذه املناطق السورية دوال

اإلعالم السوري في مختلف مناطق النفوذ السورية تحديات صعبة، يأتي في مقدمتها تدخل القوى العسكرية 
املسيطرة في العمل اإلعالمي، وفقدان ثقة الجمهور به، وضعف تأثير رسائله، وضعف وهشاشة مؤسساته 
البنى اإلدارية واملؤسسية وعدم استقرار  إلى ضعف  تواجههم، إضافة  التي  االنتهاكات  أمام  والعاملين فيه 

دعمها املالي، وتحديات أخرى، منها فو�سى الخطاب اإلعالمي ومشكالت ذاتية وموضوعية مختلفة.

ومن حيث االنتهاكات، تعّد سورية الدولة األخطر عاملًيا على حياة الصحفيين؛ إذ تصدرت املركز األول 
في عدد الصحفيين الذي فقدوا حياتهم فيها عام 2021، وفق شبكة )مراسلون بال حدود(، وهي منظمة غير 
حكومية مستقلة، كما جاءت سورية باملرتبة 173 في حرية الصحافة، من بين 180 دولة عاملًيا، وذلك وفق 

إحصائيات العام )27(2021.

وقد بلغ عدد االنتهاكات التي استهدفت العاملين في املجال اإلعالمي، من قبل جميع أطراف النزاع، 1670 
ا، شملت 1609 عاملين في املجال اإلعالمي، وذلك منذ بدء الثورة عام 2011 حتى أيار/ مايو 2021، 

ً
انتهاك

بمعّدل انتهاك واحد على األقل بحق أحد العاملين في املجال اإلعالمي، كّل ثالثة أيام. إضافة إلى توثيق 61 
اعتداًء استهدف املؤسسات اإلعالمية في مجمل سنوات الثورة.

كانت  فيما  موثًقا،  ا 
ً
انتهاك  795 بـ  السوري  النظام  فاعلة، تصّدرها  16 جهة  بين  االنتهاكات  توزعت  وقد 

املعارضة السورية هي األقل في عدد االنتهاكات بحق اإلعالميين)28(، في حين وثقت الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان في تقرير لها في أيار/ مايو 2021، مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم، منذ آذار/ 

مارس 2011، بينهم 9 من الصحفيين األجانب.

قتل  جانب  فإلى  املباشر،  االستهداف  جراء  من  اإلعالميين  على  بالغة  بخطورة  املذكور  التقرير  ويفيد 
املئات، أصيب ما ال يقل عن 1563 من الصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم بجراح متفاوتة خالل سنوات 
الثورة، على يد مختلف أطراف النزاع والقوى املسيطرة في سورية، وفي مقدمتهم النظام السوري، ويشكل 
االعتقال خطًرا دائًما على العاملين في الحقل اإلعالمي، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما ال 
يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال اإلعالم، على يد أطراف النزاع والقوى 
املسيطرة في سورية، منذ آذار/ مارس 2011، وال يزال ما ال يقل عن 432 منهم، بينهم 3 سيدات و17 صحفًيا 

تل منهم 52 بسبب التعذيب)29(.
ُ
أجنبًيا، قيد االعتقال أو اإلخفاء القسري، حتى أيار/ مايو 2021، وقد ق

 https://rsf.org/ar/swry ،27( - شبكة مراسلون بال حدود(

 https://cutt.us/XxcnE 28(  تقرير الثقب األسود عشر سنوات من االنتهاكات، موقع املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير(

)29(  التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة، موقع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 
 /13518/03/05/https://sn4hr.org/arabic/2021 2011

https://rsf.org/ar/swry
https://cutt.us/XxcnE
https://sn4hr.org/arabic/2021/05/03/13518/
https://sn4hr.org/arabic/2021/05/03/13518/
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واقع  عن  سريعة  ملحة  ُيعطي  اإلعالمي  الحقل  في  العاملين  بحق  لالنتهاكات  املختصر  االستعراض  هذا 
اإلعالم املأساوي، من ناحية سالمة وظروف أمان العاملين في حقل اإلعالم في سورية، سواء في مناطق النظام 
أو في مناطق املعارضة، مع اإلشارة إلى التفاوت بين حجم االنتهاكات تبًعا للقوة املسيطرة في مناطق النفوذ، 

ا لإلعالميين.
ً
ا واستهداف

ً
والتأكيد أن النظام السوري هو أكثر األطراف انتهاك

 ،)2013 )تأسست  الشرقية  الغوطة  إعالميي  رابطة  إدارة  مجلس  رئيس  الدوخي،  الرحمن  عبد  ويرى 
األمر  سلطات  وعدد  األمنية  للحالة  نظًرا  املوجودة،  األخطار  مواجهة  تستطيع  ال  صحفية  منظمة  أي  أن 
الواقع املوجودة في شمال غرب سورية، وال نن�سى اإلغالق الكامل ألي منافذ سالمة يمكن منحها للصحفيين 
ينعكس على  ما  القطاع االعالمي من مسؤوليتها،  في  العاملة  الدولية  املنظمات  للخطر، وتنصل  املعرضين 

السعي الدائم للحفاظ على حرية التعبير وتطوير األساليب الصحفية بما يناسب التطورات في سورية)30(.

ومن حيث كيفية تعامل قوى النفوذ املختلفة مع القطاع اإلعالمي والعاملين فيه؛ يمكن الوقوف على 
تفاوت واضح بحسب املناطق، كاآلتي: 

: اإلعالم في مناطق النظام السوري 
ً

أوال

لم تتغير نظرة النظام السوري طوال سنوات الثورة تجاه اإلعالم وحرية الرأي، ولم تستفد أجهزة اإلعالم 
باإلعالم  مقارنة  وخبراته  إمكاناته  ضعف  على  املتابعين،  ثقة  كسب  في  البديل  اإلعالم  تجارب  من  الرسمي 
ورصدهم  واملحتجين،  الثوار  ملراقبة  الحديثة  اإلعالم  وسائل  الرسمي  إعالم  أجهزة  كّرست  بل  الرسمي، 
الرحمون،  محمد  السوري  النظام  داخلية  وزير  به  أدلى  ما  ذلك  ومن  ضدهم،  االنتهاكات  على  والتحريض 
الثوار ومالحقتهم  بهدف رصد  األمنية،  لرقابة األجهزة  )فيسبوك( خاضع  أن فضاء  2020، من  مطلع عام 
وتقديمهم إلى القضاء)31(. وبقيت أجهزة اإلعالم الرسمية هي املتحدثة الرسمية بروايات النظام، ما يجعل 
وظيفته تتلخص بنقل البيانات الرسمية، ومحاولة تشويه الثورة والثوار، والحراك الشعبي، عبر األكاذيب 

وتلفيق الروايات غير الصحيحة.

ومع أن الدستور الذي أقّره النظام السوري، عام 2012، يكفل في املادة 43 منه حرية الصحافة والطباعة 
في  النص  هذا  جدًيا  ل 

ّ
عط

ُ
ت األمنية  وأجهزتها  السلطة  هيمنة  فإن  واستقالليتها،  اإلعالم  ووسائل  والنشر 

الدستور، وتمنح بموجب قانون مكافحة اإلرهاب الصادر عام 2012 لألجهزة األمنية والقضاء الحقَّ بعرقلة 
بتهٍم تطّوعها املحاكم لصالح منع انتقاد النظام أو معارضته، من  عمل اإلعالميين واعتقالهم واحتجازهم 

قبيل تهمة ”القيام بالدعاية عن األعمال اإلرهابية”.

ويتضح من العدد الكبير النتهاكات النظام السوري ضد العاملين في الحقل اإلعالمي الطبيعة الوحشية 
التي تعامل بموجبها النظام السوري مع اإلعالميين والعاملين بالجهاز اإلعالمي، وحرصه الشديد على سحق 
أي محاولة للخروج عن الروايات الرسمية التي يروج لها، ويبثها عبر الفضاءات، إذ يحظر استعمال اإلعالم 

إال الذي يخضع إلشرافه الكامل. 

)30(  - مقابلة مع عبد الرحمن الدوخي، رئيس مجلس إدارة رابطة إعالميي الغوطة الشرقية.

 https://cutt.us/cuSbI :31( - جريدة املدن، قانون جديد لإلعالم في سوريا(

https://cutt.us/cuSbI
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السوري على  النظام  ثبات  السوري حالًيا، نرى  النظام  في مناطق سيطرة  الواقع اإلعالمي  إلى  وبالنظر 
انتقاد أو تشكيك بممارسات األجهزة األساسية للنظام، مع املحافظة  استراتيجية عدم التسامح مع أدنى 
على الخطاب التعبوي والتضليلي ذاته، واستدعاء ركائز الخطاب اإلعالمي نفسه، اللفظية واللغوية، واتباع 

السياسة التحريرية ذاتها، من دون أي تغيير يذكر أو إظهار أي محاولة للتقّدم والتطور.

ثانًيا: اإلعالم في مناطق املعارضة

لم يهَنأ اإلعالم في مناطق املعارضة بحرية كاملة في أي مرحلة من مراحل الثورة، إذ تعرض العاملون في 
ا موثًقا، خالل عشر سنوات من عمر الثورة في سورية، شملت هذه االنتهاكات 

ً
املجال اإلعالمي إلى 171 انتهاك

للجيش  املساندة  وامليليشيات  الروسية  والقوات  السوري  النظام  قوات  من  بالقصف  االستهداف  حاالت 
السوري، والقتل واالغتيال من فصائل مسلحة ومتطرفة، وعمليات التعذيب واإلخفاء القسري واملضايقات 
للواقع  اللفظي، وتحطيم املعدات اإللكترونية ألسباب تعلقت بطبيعة عمل الصحفيين ونقدهم  والتهديد 

وفضحهم ملمارسات بعض الفصائل املسلحة.

السورية، طعن مسلحون ملثمون  املعارضة  في مناطق سيطرة  استهداف حياة اإلعالميين  وكأمثلة على 
رسامة الكاريكاتير هديل إسماعيل، في 16 تموز/ يوليو 2021، في مدينة إعزاز بمحافظة حلب، وشهد يوم 
17 تموز/ يوليو 2021 مقتل املصّور املستقل همام العا�سي، في بلدة سرجة جنوب إدلب، بقصف الطيران 

الرو�سي.

وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على الثورة؛ فإن مناطق املعارضة لم تتمكن من صياغة قانون ينظم 
العمل اإلعالمي واملنتسبين إليه، وينظم العالقة بين اإلعالميين وأجهزة السلطة املتنوعة واإلدارات املحلية، 
وبقي الوضع مرهوًنا بمزاج القوى املسيطرة، وبيد تجمعات إعالمية غير رسمية، ال تملك صفة قانونية، وال 

اإلمكانات الضرورية للتطور واالستمرار.

ا: اإلعالم في مناطق هيئة تحرير الشام
ً
ثالث

ال تختلف الصورة في مناطق سيطرة ”هيئة تحرير الشام” )جبهة النصرة سابًقا(، عن مثيالتها في املناطق 
السورية كافة؛ فقد تم رصد 140 حالة انتهاك بحق اإلعالميين، منذ العام 2017 حتى مطلع العام 2021، 
ا في السنة، أي ضعف عدد االنتهاكات 

ً
ويعّد هذا الّرقم كبيًرا في مدة أربع سنوات فحسب، بمعّدل 35 انتهاك

في مناطق املعارضة السورية سنوًيا.

ح�سى، منها اغتيال الناشطين اإلعالميين: رائد الفارس وحمود جنيد، من 
ُ
وأمثلة هذه االنتهاكات كثيرة ال ت

قبل مجهولين، في إدلب شمال غرب سورية، في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وقد ُوّجهت أصابع االتهام 
إلى عناصر أمنيين تابعين لفصيل ”هيئة تحرير الشام” املتطرف، كان الناشطان قد تلّقيا تهديدات منهم قبل 

اغتيالهم، على خلفية نشاطهما اإلعالمي املناهض لنهج الهيئة الراديكالي وسياساتها القمعية.

ويضاف إلى هذه االنتهاكات تضييق قانوني يستحيل معه عمل الصحفيين بكفاءة، من جراء عدم السماح 
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لهم بالعمل والتنقل والوصول إلى مصادر املعلومات، وتوثيق األحداث بحرية، بذريعة عدم وجود ترخيص 
للعمل الصحفي، بالتزامن مع عدم وجود تنظيم قانوني يسمح لإلعالميين بالحصول على تراخيص بالعمل 
إدارية  تنفيذية  هيئة  وهي  اإلنقاذ”،  ”حكومة  لـ  التابعة  املحلية  واإلدارية  األمنية  الجهات  قبل  من  اإلعالمي 
تسيطر عليها ”هيئة تحرير الشام”، وتتولى إدارة الشؤون الخدمية، األمر الذي يؤكد عدم تمتع اإلعالم في 
هذه املناطق أيًضا بحرية وبيئة مناسبة للعمل، كما يؤكد وجود خطر على حياة اإلعالميين، قد يصل إلى 

القتل أو اإلخفاء القسري. 

رابًعا: اإلعالم في مناطق اإلدارة الذاتية )قسد(

ال تختلف الحال في مناطق سيطرة ”اإلدارة الذاتية” التي تديرها ميليشيا )قوات سوريا الديمقراطية/ 
قسد(، ويهيمن عليها حزب االتحاد الديمقراطي الكردي وذارعه العسكري ميليشيا ”وحدات حماية الشعب” 
 في مجال اإلعالم. وتعطي األرقام ملحة 

ً
الكردية، حيث ُسجل 106 انتهاكات بحق إعالميين، منها مقتل )32( عامال

عن الواقع املرير الذي تعيشه املناطق الواقعة تحت حكم )قسد( التي تنزع إلى إسكات أي صوت يعارض 
مشاريعها في املنطقة.

الذاتية”، اعتقال ميليشيا قوى  في مناطق سيطرة ”اإلدارة  ومن األمثلة على االنتهاكات ضد اإلعالميين 
القامشلي،  في  ثالثة صحفيين  )األسايش(،  باسم  املعروفة  الكردية،  الذاتية  لإلدارة  التابعة  الداخلي  األمن 
لياني  وبرزان  اليومية(،  كردستان  صحيفة  )مدير  املال  الدين  عز  هم   ،2021 يوليو  تموز/  و18   17 يومي 

)مراسل قناة ARK TV املحلية(، ومحمد صالح )املراسل السابق لتلفزيون كوردستان(.

وفي مطلع العام 2021، أقّرت ”اإلدارة الذاتية” لشمال وشرقي سورية قانوًنا لتنظيم الصحافة والعمل 
اإلعالمي، أثار سخط العاملين في املجال اإلعالمي، ملا تضمنه من تقييد للعمل الصحافي، كسحب التراخيص 
مصادر  كشف  على  اإلعالميين  وإجبار  الباهظة،  املالية  والغرامات  املؤقت  واإليقاف  املهنة  مزاولة  ومنع 
املذكور  القانون  وبدا  الذاتية،  لإلدارة  التابعة  التحقيق  وجهات  القضاء  أمام  املثول  حاالت  في  معلوماتهم 
كما لو أنه قانون املطبوعات الساري لدى النظام السوري، تخضع بموجبه كل جهات اإلعالم لرقابة الجهة 

الحاكمة، وتفرض عليه العقوبات والغرامات في حالة املخالفة.

 بحرية كاملة لطاملا عمل ألجلها، 
َ
وخالصة القول أّن واقع اإلعالم في مختلف مناطق املعارضة لم يحظ

 بمثيالتها في مناطق 
ً
واتخذها شعاًرا ومنطلًقا، وتكاد املضايقات والقوانين في بعض هذه املناطق تكون شبيهة

عن  للخروج  محاولة  كل  سحق  على  النظام  لدى  السلطة  أجهزة  عملت  حيث  السوري،  النظام  سيطرة 
سرديته، وما تزال معاناة اإلعالميين مستمرة، بسبب عدم وجود لغة تفاهم بينهم وبين القوى املسيطرة، 
وعدم رغبة هذه القوى في االنفتاح باتجاه اإلعالم؛ إذ إن جميع القوى املسيطرة تمّر بمرحلة تثبيت هويتها 
الخاصة، وكل هذه القوى تستخدم اإلعالم كذراع ترويجي ملخططاتها، وأهدافها بعيدة كل البعد عن املهنية 
الدولية لوظائف اإلعالم بشكل عام ولوسائل ضمان حرية عمل اإلعالمي والصحفي دون  التعاريف  وعن 

مضايقات أو تهديدات لحياته.

)32( - املرجع السابق. 
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خامًسا: اإلعالم السوري في بلدان اللجوء

 إذا كان اإلعالم السوري في الداخل السوري في مختلف مناطق النفوذ يعاني مشكالت تتعلق بالضغوط 
تهدد  مختلفة،  كبيرة  تحديات  تواجه  اللجوء  بلدان  في  العاملة  مؤسساته  فإن  واالنتهاكات،  والتضييق 

استمرارية مؤسساته وتطورها، وتؤثر في خطابه وتوجهاته.

فوسائل اإلعالم السورية الجديدة التي أسسها إعالميون ومواطنون صحفيون سوريون في بلدان الشتات 
السوري، تشكل نسبة كبيرة من عدد املؤسسات اإلعالمية السورية، معظمها في تركيا، حيث توجد كوادر 
بالعاملين  عملها  فرق  رفد  املؤسسات  لهذه  يتيح  ما  السوريين،  الالجئين  ماليين  وجود  نتيجة  كثيرة  بشرية 

وتدريبهم، والتواصل مع السياسيين واملختصين السوريين.

وأبرز التحديات التي تواجهها مؤسسات اإلعالم السوري في الخارج تتمثل في صعوبة التنظيم القانوني 
والحصول على تراخيص التأسيس، وفي صعوبة تسجيل العاملين في نظام إذن العمل، والتحويالت املالية، 
إضافة إلى تحديات التمويل، وضعف النظم اإلدارية واملحاسبية. ويضاف إلى ذلك هيمنة التيارات السياسية 

ونفوذ الجهات الداعمة من منظمات ودول وأفراد والجهات املالكة، ونقص الخبرات.

م
مناطق سيطرة 

املعارضة 
مناطق سيطرة ”هيئة 

تحرير الشام” 
بالد اللجوء مناطق سيطرة النظام مناطق سيطرة )قسد( 

تلفزيون سوريا وكالة ساناقناة روناهي راديو فرشوكالة زيتون1

قناة حلب اليوم الفضائية السوريةقناة اليوماملركز اإلعالمي العامصحيفة حبر2

أورينتاالخبارية السوريةقناة روجاوفامركز إدلب اإلعالميفرات برس3

راديو روزناقناة سما الفضائيةأرتا mfمؤسسة أمجاد وكالة الفرات4

51 AIRYS
evitaerC شركة 

النشأة
راديو الكلشام أف أم صوت الرقة

6
شبكة املحرر 

اإلعالمية
زمان الوصلسيريا تايمزنورث بريس

عنب بلديجريدة الوطنهاووار نيوزوكالة إباء  7

شبكة شامجريدة الثورة شبكة اسو8

حرية برس جريدة تشرين صدى الواقع السوري  9

سيريا نيوزجريدة البعثجرف نيوز  01

بلدي نيوز  11
فوكس حلب  21

شكل رقم )10( جدول بأبرز وسائل اإلعالم السورية موزعة حسب مناطق النفوذ داخل سورية، وفي بلدان اللجوء
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شكل رقم )11( جدول مقارنة لنسبة تفاعل الجمهور قياسا بعدد متابعي الفيسبوك ألبرز وسائل اإلعالم السورية – شهر 
نيسان 2022
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الفرع الثاني: محاوالت في مأسسة العمل اإلعالمي السوري

لتأكيد  في محاولة  الرسمي،  اإلعالم  البديل عن  اإلعالمي لإلعالم  العمل  توحيد جهود  السوريون  حاول 
الشفافية وحرية املعلومات، والخروج من رقابة أجهزة السلطة، وتنظيم جهود عمل اإلعالميين ومؤسساتهم 
األفراد  تنظيم  في  نسبي،  بنجاح  الجهود  بعض  وتكللت  الثوري،  الحراك  بعد  معظمها  انطلق  التي  الوليدة 
واملؤسسات عبر إنشاء تجمعات وروابط واتحادات، والتوافق بين بعض املؤسسات اإلعالمية على ميثاق 

شرف يضبط ممارسة مهنة اإلعالم بأخالق ومهنية.

: رابطة الصحفيين السوريين
ً

أوال

تعّد رابطة الصحفيين السوريين أولى محاوالت تنظيم العمل اإلعالمي بعد انطالق الثورة السورية، وهي 
رابطة حرة عضويتها مفتوحة لكل اإلعالميين السوريين في الداخل والخارج، تركز على توفير جّو صحي سلمي 

للصحفيين، حسب ميثاق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان الذي ُيعّد القاعدة األساسية لعمل الرابطة. 

وقد استطاعت الرابطة، منذ إنشائها في العام 2012، القيام بخطوات إيجابية، مثل: إنشاء مركز للرابطة 
في إدلب، وتأسيس جمعية للرابطة في أملانيا، وأخرى في تركيا، بهدف مساعدة الصحفيين السوريين في هذه 
األماكن. وفتح املجال أمام الصحفيين ملتابعة دراستهم العليا، عبر مذكرة تفاهم وقعتها الرابطة مع املدرسة 

العليا للصحافة في باريس.

الصحفيين  تشتت  هي  الرابطة،  رئيس  مطر  سمير  قاله  ما  وفق  الرابطة،  تواجه  التي  التحديات  وأهّم 
األعضاء في عشرات الدول، إضافة إلى عدم القدرة على الوصول إلى الصحفيين في الداخل السوري بشكل 
مباشر، إذ ال تملك الرابطة مقرات عمل في شرق سورية وأماكن وجود النظام، وتمثل االنتهاكات التي يواجهها 
الصحفيون في جميع املناطق من قبل سلطات األمر الواقع، أحد أهم التحديات التي ال يمكن إيقافها حتى 
اآلن، لذا عملت الرابطة على تأسيس مركز الحريات التابع لها، وأسندت إليه مهمة توثيق االنتهاكات بحق 

الصحفيين، سواء أكانوا من املنتسبين إليها أم من غير املنتسبين إليها. 

ثانًيا: اتحاد اإلعالميين السوريين

اتحاد  تأسيس  هي  أخرى  خطوة  هناك  كانت  السوريين،  للصحفيين  رابطة  تأسيس  من  سنوات  بعد 
سواء  السوري،  الداخل  في  اإلعالمي  للعمل  تنظيمًيا  جسًما  يكون  ألن  يسعى  الذي  السوريين،  اإلعالميين 

لإلعالميين املستقلين أو التابعين ملؤسسات أو جهات معينة.

في  معظمهم  اإلعالمي،  املجال  في   
ً

عامال  549 حوالي   ،2021 العام  نهاية  حتى  صفوفه  في  االتحاد  وضّم 
شمال حلب، والعشرات منهم في إدلب، إضافة إلى عدد من الناشطين اإلعالميين املقيمين في مناطق سيطرة 
النظام السوري، ويتوزع قسم منهم في بلدان اللجوء السوري، ويتميز أعضاء االتحاد بأّن الغالبية العظمى 
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منهم ناشطات وناشطون إعالميون حديثو العهد بالعمل اإلعالمي، ومعظمهم تلقى دروات تدريبية ونشطوا 
ا بشكل فردي أو من خالل مؤسسات قّدمت لهم فرًصا لتطوير خبراتهم. إعالميًّ

القوى  تعدد  أن  يرى  الذي  االتحاد،  رئيس  التالوي  لجالل  وفًقا  عدة،  تحديات  االتحاد  بعمل  وتحيط 
املسيطرة وتنوعها أدى إلى غياب املرجعية املوحدة، فشكل األمر تحدًيا مهًما في توحيد الجهود واألهداف، 
كما يشكل ضعف اإلمكانات وانعدامها في بعض األحيان تحدًيا ال يمكن تجاهله، إلى جانب املخاطر األمنية 

وقلة املشاريع املقدمة لدعم االتحاد من قبل املنظمات الفاعلة)33(. 

وقد حاول االتحاد التغلب على التحديات عبر التنسيق مع جميع القوى الفاعلة في املنطقة، من مجالس 
محلية وقوى أمنية وعسكرية، لتسهيل عمل اإلعالميين وتأمين الحماية لهم، كذلك سعى إلى عقد لقاءات 
العمل اإلعالمي وتوحيد  لتنظيم  املنطقة،  في  وتفاهمات مع جميع املؤسسات والكيانات اإلعالمية األخرى 

الجهد، للعمل على بناء هذا الجسم التنظيمي، ليكون مرجعية موحدة لإلعالم في سورية. 

تكون  واحدة،  مظلة  تحت  اإلعالمي  العمل  توحيد  على  الحالي  الوقت  في  القدرة  عدم  من  الرغم  وعلى 
مرجعية لها؛ فإن هذه الخطوات تعّد أساسية في األمر، وربما تؤتي ثمارها في املستقبل. 

ا: ميثاق شرف لإلعالميين السوريين
ً
ثالث

تأسس ميثاق شرف لإلعالميين السوريين نهاية عام 2015، في محاولة لتكريس الجانب األخالقي في عمل 
املؤسسات اإلعالمية، وتجنب األخطاء التي وقع فيها اإلعالميون واملؤسسات اإلعالمية خالل سنوات الثورة، 
ومنها التهويل وعدم التحقق من املعلومات، ونشر خطاب الكراهية وانتهاكات الخصوصية، إلى جانب العمل 
والخبرات  التدريب  وتوفير  أدائها  وتحسين  شؤونها  تنظيم  في  ومساعدتها  اإلعالمية  املؤسسات  دعم  على 

والصالت مع الجهات الداعمة.

ا 21 مؤسسة إعالمية سورية مستقلة، يتنوع إنتاجها بين صحف ومجالت مطبوعة  ويضم امليثاق حاليًّ
وإذاعات وقناة تلفزيونية ومواقع إخبارية ووكاالت أنباء. 

وقد أكد حسين برو، الرئيس األسبق ملجلس إدارة امليثاق، في حديث إلى صحيفة )العربي الجديد( عن 
الثواب  مفهوم  يعد  لم  إذ  رقابية،  ”كجهة  نفسه  يطرح  ال  )شرف(  ميثاق  أّن  شرف،  مليثاق  الرقابي  الدور 
رابطة  من  غالًبا  وهم  املستقلين،  السوريين  الصحافيين  من  ”مجموعة  هناك  إن  وقال  مجدًيا”.  والعقاب 
الصحافيين السوريين، سيقومون بتقييم مدى التزام املؤسسات اإلعالمية بالبنود املتفق عليها، وستطرح 

تقارير التقييم على املوقع اإللكتروني الخاص بامليثاق”)34(.

وتتحدث رؤية امليثاق عن إتاحة الوصول إلى مصادر األخبار واملعلومات عبر املؤسسات اإلعالمية السورية 
بالعمل على  امليثاق  املستقلة واملهنية واألخالقية واملتسمة باملسؤولية والخاضعة للمساءلة. وتفيد رسالة 
تمكين املؤسسات اإلعالمية السورية من ممارسة مهنة اإلعالم بأخالق ومهنية، وتؤكد دعم هذه املؤسسات 

)33(  مقابلة أجراها الباحث مع رئيس اتحاد اإلعالميين السوريين، جالل التالوي، عبر الهاتف، في 20 كانون األول/ ديسمبر 2021.

 https://2u.pw/jxKjw ،2015 34(  العربي الجديد، إطالق ميثاق شرف لإلعالميين السوريين، 13 أيلول/ سبتمبر(

https://2u.pw/jxKjw
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وتشبيكها، واملساهمة في تعزيز حرية اإلعالم وأخالقيات العمل اإلعالمي بشكل عام.

معه  أجراها  مقابلة  في  العمليات،  مدير  هللا،  العبد  ملحم  يقول  امليثاق،  تواجه  التي  التحديات  وعن 
الباحث، إن التحديات تتلخص فيما يلي:

• التغيرات السياسية واالقتصادية والعسكرية املتسارعة في املشهد السوري التي أدت إلى زوال وخروج 	
وتوقف  أخيًرا.  النظام  عليها  سيطر  التي  املناطق  من  املستقلة  السورية  اإلعالم  وسائل  من  العديد 

العديد من الوسائل اإلعالمية عن العمل، بسبب توقف التمويل املرتبط بالسياسة.

• ارتفاع نسبة خطاب الكراهية والتمييز في الخطاب اإلعالمي لوسائل اإلعالم السورية.	

• ضعف التواصل والتشبيك بين املؤسسات اإلعالمية السورية.	

• تشجيع املؤسسات غير األعضاء في امليثاق على التوقيع على نص امليثاق وااللتزام بمواده.	
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الفرع الثالث: وسائل إعالمية سورية أثبتت وجودها 

لم تمنع حداثة اإلعالم السوري البديل، والخبرة الشبابية املتواضعة التي أنشأته، وجود نماذج إعالمية 
 من االحترافية، 

ً
ظهرت خالل سنوات الثورة، أثبتت حضورها محلًيا وعاملًيا، واتسمت بامتالكها قدًرا معقوال

ومواكبة الحدث، والثبات على النهج، والتطوير املستمر، سواء على صعيد املؤسسات اإلعالمية بأشكالها 
هذه  وتستعرض  واإلعالميين،  الصحافيين  األفراد  صعيد  على  أو  واملكتوبة،  واملسموعة  املرئية  املتنوعة 
الدراسة باختصار تجربة عدد من املؤسسات اإلعالمية التي أثبتت وجودها، وقد وقع االختيار عليها دون 

 ملجموعة من املعايير، وهي: 
ً
غيرها من املؤسسات الناجحة، استنادا

عن . 1 توقف  لفترات  تتعرض  فلم  الحالي،  الوقت  وحتى  انطالقتها،  منذ  املؤسسات  هذه  استمرارية 
العمل أو انقطاع مؤقت خالل سنوات عملها.

 وجود هيكل مؤس�سي إداري يسّير أمور املؤسسة، ووجود مجلس إدارة تصدر منه القرارات. 2. 

استقرار الدعم خالل سنوات نشأة املؤسسة حتى الوقت الحالي.. 3

امتالك املؤسسة لحد معقول من االحترافية مع جودة املواد املنتجة.. 4

 الوصول إلى شرائح مجتمعية مختلفة، وبلدان متنوعة، ونمو في االنتشار واملتابعة. 5. 

: تلفزيون سوريا
ً

أوال

مقرها   ،2018 عام  تأسست  الخاصة،  العربية  ميديا(  )فضاءات  شركة  أسستها  تلفزيونية  قناة  وهو 
األسا�سي في إسطنبول، وتعرف القناة نفسها بأنها ”خدمة إعالمية عامة، تتوجه لكل السوريين، تبث حالًيا 
من تركيا على أمل االنتقال إلى سوريا، تستخدم وسائل التواصل الجديدة والتقليدية، من أجل اإلضاءة على 
قضايا السوريين، في الداخل والشتات. تدافع في عملها عن قيم الثورة السورية، لجهة تعزيز مبادئ املدنية 
سوريا  وحدة  على   

ً
مؤكدة الديني،  والتطرف  والدكتاتورية،  التسلط  وترفض  الجديدة،  سوريا  في  واملواطنة 

عنى القناة بالشأن السوري على وجه الخصوص، إال 
ُ
شعًبا وأرًضا. وتنبذ جميع أشكال التدخل األجنبي”)35(، ت

أنها تغطي كذلك الشؤون العربية والعاملية. 

بدأ  الذي  اإلعالميين  الشباب  فيها من  العاملين  بالرغم من كون معظم  االحترافي،  بعملها  القناة  تميزت 
ط الضوء على مختلف القضايا السياسية والثقافية 

ّ
تجربته كمواطن صحفي، وببرامجها املتنوعة التي تسل

واالجتماعية واالقتصادية، سواء بأسلوب العرض الجدي أو الهزلي، باإلضافة إلى البرامج الفكرية التحليلية 
التي تجمع وجهات النظر املختلفة تجاه القضايا، هذا إلى جانب تغطيتها لألحداث السورية والعربية والعاملية 

عن كثب وبدقة. 

 S3rOn/us.cutt//:https :35( - موقع تلفزيون سوريا، من نحن(

https://cutt.us/S3rOn
https://cutt.us/S3rOn
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الشارع  الحدث، ونقل معاناة  تغطية  في  السوري  التقليدي  )تلفزيون سوريا( قوالب اإلعالم  وقد كسر 
السوري، واستخدم وسائل التواصل االجتماعي ليكون قريًبا من املتلقي، ويسمع صدى صوته، كما عمل 
واملكتوبة  الصورية  املنشورات  باستخدام  االجتماعية،  التواصل  وسائل  عبر  يجري  ما  كل  متابعة  على 

والفيديوهات اليومية التي تختزل الحدث بتكثيف مدروس يترك األثر ويخرج عن املألوف. 

، من خالل تغطيته لألحداث ومتابعتها عبر تبويبات األخبار والتقارير 
َ
وقد واكب املوقع اإللكتروني القناة

والتحقيقات، وضم املوقع أيًضا عدًدا كبيًرا من مقاالت الرأي التي تناقش مختلف القضايا الفكرية والدينية 
والسياسية والثقافية، وبعض الدراسات البحثية. 

أو كيفية  املطروحة،  البرامج  بنوع  دائم، سواء  بالتجدد بشكل  واملوقع  القناة  منتج  اتسم محتوى  وقد 
ن موقع القناة اإللكتروني من استقطاب كثير من األقالم الكاتبة، وحقق حضوًرا 

ّ
معالجتها للقضايا، وتمك

قوًيا على وسائل التواصل االجتماعي، األمر الذي ُيحسب لقناة تلفزيون سوريا، ويجعلها تواكب تطور اإلعالم 
البديل ومنتجات الثورة الرقمية املتجددة التي تجعل من يتخلف عنها خارج إطار العالم. 

واستطاع تلفزيون سوريا خالل سنواته القليلة الوصول لشرائح مجتمعية مختلفة، وبلدان متنوعة، إذ 
95 ألف زائر، كما تجاوزت املشاهدات الشهرية للموقع  بلغ متوسط الزيارات اليومية لصفحته الرسمية 
5 مليون، وتشير حركة نشاطات صفحات التلفزيون على وسائل التواصل االجتماعي إلى الزيادة املستمرة 
من  أقرانه  على  بذلك  ا 

ً
متفوق والتفاعالت،  والتعليقات  املشاهدات  مستوى  على  معه  الجمهور  تفاعل  في 

القنوات، ومنافًسا قنوات عاملية.

 
ً
قياسا الفيسبوك  صفحات  على  املتابعين  تفاعل  حيث  من  سوريا  تلفزيون  تفوق  التالي  الشكل  ويظهر 

بعدد املتابعين، باملقارنة مع قنوات تلفزيونية سورية أخرى، كما يظهر الجدول تدني كبير بعدد متابع قنوات 
النظام الرسمية. 

شكل رقم )12( جدول مقارنة لنسبة تفاعل الجمهور قياسا بعدد متابعي الفيسبوك للقنوات التلفزيونية السورية – شهر نيسان 2022
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ثانًيا: عنب بلدي

يد  على   ،2012 عام  مطلع  في  األول  عددها  صدر  السورية،  الثورة  بشأن  عنى 
ُ
ت أسبوعية  جريدة  وهي 

مجموعة من الناشطين والصحفيين، وتعرف )عنب بلدي( نفسها بأنها ”مؤسسة إعالمية سورية مستقلة 
تأسست عام 2011، تقّدم تغطيات صحفية على مدار الساعة عبر موقعها اإللكتروني التفاعلي، بأكثر من 
 عن مجموعة من الحسابات النشطة 

ً
لغة، وتصدر مطبوعة أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضال

على مواقع التواصل االجتماعي، وعدٍد من الخدمات األخرى”)36(. 

وقد تحولت )عنب بلدي( من جريدة أسبوعية إلى مؤسسة إعالمية مع الوقت، وأطلقت موقًعا إخبارًيا 
إلكترونًيا، باللغتين العربية واإلنجليزية، يغطي املوقع األخبار السورية والدولية والعاملية على نحو عام، ويركز 
على الشأن السوري على نحو خاص، ويضم تبويبات منوعة لقضايا إنسانية وفكرية وثقافية واقتصادية 
ورياضية وسياسية، أما الجريدة فكانت في بدء صدورها تركز على الحراك الشعبي في سورية والتظاهرات 
عناية  إلى  وإضافة  السورية.  بالذاكرة  متعلقة  ملفات  فتح  إلى  باإلضافة  املعتقلين،  وأخبار  املدن  واجتياح 
)عنب بلدي( بالشأن السوري وتسليط الضوء على معاناة السوريين وأوضاعهم في الشمال السوري وغيره، 
ط الضوء على أهم األحداث السياسية العربية والدولية. وتهتم الجريدة بإعداد تحقيقات 

ّ
أخذت اآلن تسل

برز من خاللها مشكالت حقيقة تتعلق بالثورة السورية، سواء على صعيد إنساني أو سيا�سي، أو إعالمي.
ُ
ت

 
ً
ويظهر الشكل التالي تفوق صحيفة عنب بلدي من حيث تفاعل املتابعين على صفحات الفيسبوك قياسا

صحف  متابع  بعدد  الكبير  التدني  الجدول  يظهر  كما  أخرى،  سورية  صحف  مع  باملقارنة  املتابعين،  بعدد 
النظام الرسمية، البعث والثورة.

شكل رقم )13( جدول مقارنة لنسبة تفاعل الجمهور قياسا بعدد متابعي الفيسبوك لصحف وجرائد سورية – شهر 
نيسان 2022

 https://cutt.us/rUJ64 :36( - موقع عنب بلدي، عن عنب(

https://cutt.us/rUJ64
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ا: راديو روزنة
ً
ثالث

انطلقت أولى موجات راديو روزنة عبر اإلنترنت عام 2013، بدعم من عّدة مؤسسات إعالمية وحقوقية)37(، 
وبجهود مجموعة من الناشطين والصحفيين السوريين في الداخل السوري والخارج، بهدف تزويد املواطن 
العالم، ونقل معاناته عبر األثير، واتخذ الراديو من فرنسا مقًرا له في السنة األولى، قبل  السوري بأخبار 

االنتقال إلى مدينة غازي عنتاب التركية.

أقساًما  الراديو  موقع  ويشمل  مختلفة،  مواضيع  برامجه  تتناول  مستقلة،  مؤسسة  روزنة  راديو  ويعد 
متنوعة، تركز على القضايا االجتماعية، وإضافة إلى البث املباشر، ُيقّدم املوقع تقارير وتحقيقات ومقاالت 
من  السوريين،  اهتمام  تالمس  التي  والبرامج  بالبودكاست،  الرقمية  الثورة  ويواكب  امليديا،  وقسم  رأي، 
الحديث عن املعتقلين، إلى هموم الشارع، وإلقاء نظرة تاريخية على املدن، وغير ذلك من املوضوعات. ما 
يجعل راديو روزنة فضاًء مجتمعًيا للسوريين، يركز على قضاياهم ومشكالتهم اليومية أكثر من التركيز على 

األخبار والقضايا الدولية والعاملية.

صفحته  سيما  ال  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل  من  الجماهيرية  روزنة  راديو  قاعدة  توسعت  وقد 
ا على نظرائها من صفحات 

ً
على الفيسبوك التي تشهد نمًوا مستمًرا في تفاعل الجمهور معها، وتقدًما ملحوظ

اإلذاعات األخرى.

 بعدد 
ً
ويظهر الشكل التالي تفوق راديو روزنة من حيث تفاعل املتابعين على صفحات الفيسبوك قياسا

املتابعين، باملقارنة مع محطات راديو سورية أخرى، كما يظهر الجدول اهتماما كبيرا من قبل متابعي الراديو 
في مناطق سيطرة النظام السوري بصفحة راديو شام اف ام على فيسبوك، وهو محطة راديو خاصة. 

شكل رقم )14( جدول مقارنة بين نشاط صفحة راديو روزنة على الفيسبوك وصفحات إذاعية مشابهة – شهر نيسان 2022

 https://cutt.us/Kf1Dl ،37( - موقع مراسلون بال حدود، نسخة أرشيفية(

https://cutt.us/Kf1Dl
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رابًعا: شبكة شام

على  السـورية،  الثورة  انطالقـة  قبـل   ،2011 فبراير  شـباط/  فـي  سست 
ُ
أ مستقلة،  سـورية  مؤسسة  هـي 

يد مجموعة من الناشـطين السـوريين، وسعت املؤسسة إلى بناء إعالم بديل، يستمد قيمه من قيم الثورة 
املبنية على الحرية، وقد هدفت في بداية انطالقتها إلى تغطية أخبار الثورة السورية ونقلها عبر صفحتها على 
فيسبوك )شبكة شام( لتكون فضاًء حًرا للمواطنين الصحفيين لتغطية أخبارهم ونقلها، فكانت من أوائل 
الصفحات السورية التي تغطي أخبار الثورة في بدايات الثورة، واستطاعت تغطية أحداث بدايات الثورة في 
درعا بدقة، ألن معظم العاملين فيها من تلك املدينة، وبسبب توجهها املنحاز كلًيا إلى الثورة، تعّرض العاملون 

فيها للمالحقات واملضايقات واالعتقال واالستشهاد)38(.

 ومع مرور سنوات الثورة، توسعت الشبكة، فأصبحت مؤسسة إعالمية متكاملة مرخصة ينبثق عنها 
عّدة مؤسسات ومشاريع إعالمية. ويعمل موقعها اإللكتروني على تغطية األخبار املحلية والعربية والعاملية، 
أخرى  وأقساًما  السوري،  بالشأن  املختصة  واألبحاث  والدراسات  املقاالت  تشمل  متنوعة  تبويبات  ويضم 
بالدعم  تتعلق  لصعوبات  تعّرضها  من  بالرغم  اآلن،  حتى  صامدة  شام”  ”شبكة  زالت  وما  بالثورة)39(.  تعنى 

واالستمرارية وغيرها.

 وقد استطاعت ”شام” مواكبة التطور اإلعالمي املستمر على الساحة التكنولوجية ووسائل التواصل 
االجتماعي، عبر التقنيات املختلفة التي اعتمدتها في تغطية الخبر ونقله، مما أسهم في تحقيقها انتشاًرا واسًعا 
في األوساط الجماهرية، وعمل على زيادة التفاعل الجماهيري مع صفحة موقعها اإللكتروني، وحساباتها على 

وسائل التواصل االجتماعي، 

ويظهر الشكل التالي تفوق موقعي شبكة شام، وزمان الوصل من حيث تفاعل املتابعين على صفحات 
التدني  الجدول  يظهر  أخرى، كما  الكترونية سورية  مع مواقع  باملقارنة  املتابعين،  بعدد   

ً
قياسا الفيسبوك 

الكبير بعدد متابعي صفحة وكالة سانا الرسمية التابعة للنظام السوري، التي تتمتع بدعم حكومي كبير، ما 
يعكس عدم الثقة بمحتواها. 

 https://cutt.us/0jlLE .38( - في عيدها العاشر؛ شبكة شام أول من نقل أخبار الثورة، موقع تلفزيون سوريا(

 https://cutt.us/xdMsK 39( - ملحة عن شبكة شام، شبكة شام(

https://cutt.us/0jlLE
https://cutt.us/xdMsK
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شكل رقم )15( يوضح التفاعل الكبير ملتابعي صفحتي الفيسبوك ملوقعي شبكة شام وزمان الوصل قياسا بنظرائهما من 
املواقع املشابهة – شهر نيسان 2022
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املطلب الثالث: تحديات بناء قطاع اإلعالم في سورية املستقبل

القناعة  يعزز  الراهنة،  حالته  في  السوري،  اإلعالم  قطاع  في  اليقين  وعدم  والهشاشة  الفو�سى  واقع 
الحرب  في  أبرزها  ويتركز  كثيرة  فالتحديات  املستقبل،  سورية  في  اإلعالم  قطاع  بناء  على  العمل  بصعوبة 
املستمرة وسيناريوهات الحل السيا�سي غير الواضحة حتى اآلن، فالواقع طارد للمؤسسات املستقلة الحرة، 
وال يبنى اإلعالم الناجح في بيئة تشريعية وسياسية واجتماعية ال تتمتع بحرية كاملة مسؤولة، األمر الذي 
 في الواقع الحالي، ولعّل أهم تحديات اإلعالم في سورية تتركز في معالجة أسباب تردي 

ً
يكاد يكون مستحيال

، وفي التعامل مع نظرة سلطات األمر الواقع إلى العمل اإلعالمي، وصعوبة الحصول على 
ً

العمل اإلعالمي أوال
العمل  ومستقبل  مصير  في  األثر  أكبر  لها  التحديات  وهذ  اإلعالمي،  العمل  مأسسة  وضعف  املالي،  الدعم 

اإلعالمي في سورية.
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الفرع األول: تحديات تردي الوضع اإلعالمي

: أسباب ضعف قطاع اإلعالم السوري
ً

 أوال

اإلعالمية  املؤسسات  بواقع  يتعلق  ما  منها  كثيرة،  أسباب  إلى  سورية  في  اإلعالمية  األوضاع  تردي  يرجع 
ذاتها، وأداء هذه املؤسسات وعالقتها بالسلطات املتنوعة وتأثير هذه السلطات على أدائها ودورها، إضافة 

إلى أسباب أخرى أظهرها الصراع في سورية طوال سنوات الثورة.

وبدًءا بأزمة الهوية لدى الشعب السوري، فقد تفجر صراع إعالمي يتعلق بصراع هويات متنوعة، قومية 
صنعت  وقد  السوري،  الوطن  إلى  االنتماء  هشاشة  الصراع  هذا  وأظهر  أيًضا،  ومناطقية  واثنية،  ودينية 
أطراف هذا الصراع الهوياتي محتوى لخطابها اإلعالمي قّدمته عبر أجهزة إعالمية تروج ألفكارها وتطلعاتها، 

وتحاول زرع مفاهيم جديدة لضمان استمرارها كقوى طامحة لتكريس وجودها.

كما أن تشابك املصالح الدولية وصراعها، في سورية وعليها، أفرز وسائل إعالم تقّدم محتوى يروج وينافح 
من  كثيًرا  األطراف  هذه  فضخت  السورية،  القضية  في  الفاعلة  واإلقليمية  الدولية  األطراف  مصالح  عن 
األموال، وجّيشت اإلعالميين لقيادة مؤسسات إعالمية ذات توجه سيا�سي ال يولي أهمية للقضية الوطنية 

السورية وآثار الصراع ونتائجه.

أما ما يتعلق بواقع املؤسسات اإلعالمية وأدائها، فإن أسباب تردي واقعها كثيرة، نعّد منها:

ومأساته، . 1 الواقع  وتجاهله  النظام  سردية  وتبنيه  اإلعالمي،  املجال  على  سورية  في  السلطة  سيطرة 
أفقدت مؤسسات اإلعالم الرسمي القدرة على اإلقناع وكسب الثقة.

ناتج عن ضعف . 2 بنيوي قديم  إلى جانب ضعف  في إدارة األزمة إعالمًيا،  برز ضعف هذه املؤسسات 
البنية التقنية وقلة الخبرات، نتيجة إهمال تطوير هذه القطاع والفساد الطويل وهجرة الكفاءات 

من القطاع اإلعالمي املحلي. 

عدم قدرة هذه املؤسسات على املبادرة خارج توجيهات أجهزة السلطة، وفشلها في منافسة اإلعالم . 3
غير الرسمي.

سياسات قوى األمر الواقع في مختلف مناطق النفوذ، من حيث التعامل مع الصحفيين واملؤسسات . 4
اإلعالمية ومحاولة تطويعها، ما أدى إلى إضعاف املؤسسات اإلعالمية، وتحجيم دورها، وحصر العمل 

اإلعالمي بالوسائل واإلعالميين التابعين أو املؤيدين لهذه الجهات.

ومحاوالت . 5 وتوجيهها  اإلعالمية،  الخطابات  وتضارب  والعقدي،  الفكري  والتشتت  الصراع  فو�سى 
السيطرة عليها؛ ما أدى إلى عدم الثقة بوسائل اإلعالم، ورفض الجمهور خطاباتها اإلعالمية وإهمالها، 

إضافة إلى تسلق غير املختصين على املهنة، وانحسار احترام املجتمع لهم ولإلعالميين عموًما. 
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اقع واإلعالم   ثانًيا: سلطات األمر الو

عملهم  ممارسة  من  نهم 
ّ

تمك كاملة،  حرية  للصحفيين  املحررة  املناطق  في  الواقع  األمر  سلطات  تتح  لم 
السوري  الشمال  على  املستمر  بالقصف  سواء  للقتل،  تعّرض  أو  تهديدات  أو  مضايقات  دون  الصحفي 
والتعذيب،  القسري،  اإلخفاء  تكررت حاالت  اإلعالميين. وقد  مارس ضد 

ُ
ت التي  باالنتهاكات واالعتداءات  أو 

واالعتقال، والتهديد، واملنع من ممارسة العمل الصحفي في مناطق سيطرة املعارضة املسلحة، والفصائل 
العسكرية. 

وسائل  عبر  االقتصادية  األوضاع  انتقاد  أضحى  إذ  النظام؛  سيطرة  مناطق  في  سوًءا  الوضع  ويزداد 
جبر الشخص على تغيير أقواله، إذا كان من املوالين 

ُ
التواصل االجتماعي يستدعي تدخل املخابرات، التي ت

للنظام السوري، كما حصل مع املذيعة والشاعرة السورية رنا علي.

ومع افتراض سيناريو بقاء تلك القوى، فإن بناء إعالم مستقبلي في سورية لن ينجح، ما لم ينجح سيناريو 
املسلحة  القوى  وتفكيك  القانون،  دولة  وبناء  الديمقراطي  السيا�سي  االنتقال  على  القائم  السيا�سي  الحل 
خارج إطار الدولة، فالتجارب لم تكن مشرقة في معظم املناطق املحررة، ولم تقّدم كل القوى املسيطرة، 
ا في احترام اإلعالم والعمل الصحفي، وفي ظل الوضع الراهن 

ً
على اختالف انتماءاتها وأفكارها، نموذًجا مشرف

غير املستقر أمنًيا أو سياسًيا، ستكون حرية اإلعالم مهددة، والعمل اإلعالمي رهينة تعامل القوى املسيطرة 
ونظرتها إلى اإلعالم ودوره. 

ا: الدعم معضلة اإلعالم
ً
ثالث

علــى الرغــم مــن أن معظــم املؤسســات اإلعالميــة الســورية تعمــل بتمويــل بســيط، ال يســاهم فــي تطويــر عملهــا 
وتحســين شــروطه التقنيــة وتحســين األجــور واملكافــآت، فــإن القلــة مــن املؤسســات اإلعالميــة الســورية تحظــى 

بنوعيــن مــن الدعــم، وكالهمــا ليــس دون شــروط، كمــا يشــير واقــع الحــال.

ــا أو عينًيــا، مــن منظمــات دوليــة، وجهــات  النــوع األول مــن الدعــم هــو الــذي تتلقــاه بعــض هــذه املؤسســات، ماليًّ
حكوميــة إقليميــة أو دوليــة، أو تيــارات سياســية وفصائــل مســلحة محليــة ســورية مختلفــة التوجهــات، وال يمــر 
هــذا الدعــم دون شــروٍط تحــول فعلًيــا دون اســتقالل قــرار هــذه املؤسســات وسياســاتها التحريريــة، والتأثيــر 
فــي خطابهــا، وقــد أدى تحكــم الجهــات الداعمــة فــي حــاالت كثيــرة إلــى إيقــاف عمــل مؤسســات كثيــرة، وإغالقهــا 
كلًيــا، كمــا أعــاق الدعــم غيــر املتواتــر وغيــر املنتظــم، والشــحيح أحياًنــا، ســير عمــل بعــض املؤسســات وتطورهــا، 

ومواكبتهــا للمتغيــرات. 

أمــا النــوع الثانــي مــن الدعــم املالــي املقــدم للمؤسســات اإلعالمــي، فقــد تــواله أفــراد، معظمهــم رجــاُل أعمــال 
ســوريون، وهــو نــوع مــن الدعــم املشــروط غالًبــا، يؤكــد واقــع الحــال أنــه أدى إلــى تدخــل الجهــة الداعمــة فــي 
السياســات اإلداريــة والتحريريــة ملعظــم املؤسســات اإلعالميــة التــي تتلقــى هــذا النــوع مــن الدعــم، وقّيــد حريــة 

التعبيــر، وعمــل علــى توجيــه خطــاب املؤسســة وسياســات التشــغيل فيهــا.

وال يفوتنــا اإلشــارة إلــى املؤسســات اإلعالميــة الســورية التــي أسســتها شــركات ربحيــة خاصــة، ســورية أو عربيــة أو 
دوليــة، وتعتبــر هــذه املؤسســات األكثــر ثباًتــا واســتقراًرا فــي عملهــا وعقــود موظفيهــا وخــط ســير تطورهــا املنهــي، مــع 
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مــا يتناولهــا مــن انتقــادات تتعلــق بمســتوى اســتقالل قــرار إداراتهــا، وخطهــا التحريــري، وانحيازهــا إلــى سياســات 
قريبــة مــن توجهــات مالكهــا.
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الفرع الثاني: تصورات أولية لحل مشكلة التمويل

ألن مشــكلة التمويــل تشــكل أبــرز تحديــات اســتمرار واســتقاللية املؤسســات اإلعالميــة الســورية، ال بــّد مــن 
تخطــي أزمــة تمويــل هــذه املؤسســات واالســتغناء عــن شــروط وتدخــل ونفــوذ الجهــات الداعمــة، والســبيل إلــى 

ذلــك اعتمــاد سياســات كفيلــة بابتــكار مصــادر تمويــل تكفــل االســتدامة املاليــة، ومنهــا علــى ســبيل املثــال:

التوّجه نحو الدعم األهلي للمؤسسات اإلعالمية، عبر كسب ثقة السوريين وتشجيعهم على االنحياز . 1
لإلعالم املستقل ودعمه.

تطوير فكر املؤسسة باتجاه التنافس على أساس ربحي، دون اإلخالل بمهنية وأخالق العمل اإلعالمي.. 2

تأسيس وحدات إنتاج متخصصة بصنع املحتوى القابل للتسويق.. 3

التجاري والصناعي والخدمي، . 4 التوجه نحو سوق اإلعالنات، واعتماد شراكات مع القطاع الخاص 
والقطاع العام، متى أمكن ذلك.

 تطوير وحدات التدريب في املؤسسات اإلعالمية، لتتمكن من إقامة دورات تدريبية مأجورة.5. 

تنويع الشراكات مع الجهات الداعمة واملانحة من منظمات املجتمع املدني والوكاالت األممية املعنية . 6
باملجال اإلعالمي.

التبرع املباشر للمؤسسة من األفراد.. 7

العمل على تأسيس وتنظيم كيان إعالمي يتولى تنسيق جهود املؤسسات واألفراد العاملين في الحقل . 8
اإلعالمي، للتواصل مع الجهات الداعمة لتلقي املنح واملساعدات وتوزيعها على املؤسسات املنتسبة 

إليه، ما يضمن عدم تدخل الجهات املانحة بشكل مباشر في عمل املؤسسات اإلعالمية.
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الفرع الثالث: تصورات حول مستقبل اإلعالم في سورية 

ُينظر إلى اإلعالم على أنه محور رئي�سي في تطور املجتمعات الحديثة، ال سّيما بعد انفجار الثورة الرقمية 
لحرية  رمًزا  اإلعالم  حرية  أضحت  فقد  جديدة،  عمل  وآليات  مناخات  من  فرضه  وما  التواصل،  ووسائل 

ا للوعي، وضرورة للرقابة على أداء السلطات، وتبادل األفكار.
ً
البشر، وتعبيًرا عن صحة املجتمعات، وشرط

ولعل أحد أكبر التحديات في الدولة السورية الجديدة هو بناء السلطة الرابعة )سلطة اإلعالم(، وخلق 
مناخ إلعالم حر ديمقراطي ال تسيطر عليه السلطة، وال رأس املال، مع مراعاة توضيح املهمات األساسية 
التي يجب أن توكل إلى السياسات اإلعالمية في سورية املستقبل، والقوانين الناظمة لإلعالم، واملخاطر التي 
، كالنواقص واالحتياجات، وأهمية تنظيم اإلعالم الرقمي، 

ً
تحيط بعمل وسائل اإلعالم في سورية مستقبال

وما يجب أن يكون عليه مستقبل اإلعالم الرسمي، والحزبي كذلك، وضوابط منع احتكار امليدان اإلعالمي أو 
أدلجته، وشروط تمويل اإلعالم وحدوده، وكذلك حدود االستقاللية، وغير ذلك.

وكل هذه التصورات ال يمكن تحويلها إلى واقع دون إنجاز حّل سيا�سي يوقف القتل والدمار والتهجير، 
ويعبر بسورية نحو االنتقال السيا�سي الديمقراطي، ويفتح أبواب األمل بمستقبل ال يسيطر عليه االستبداد 

والتطرف واالنتهاكات.

ولعل أهّم األدوار املنتظرة من اإلعالم املستقبلي في سورية ما يلي:

املختلفة، . 1 السوري  الشارع  انتماءات  واحترام  واستيعاب  كافة،  وأطيافه  املجتمع  شرائح  مخاطبة 
والبعد عن الخطابات التي تثير النعرات الطائفية وتحرك الحساسيات املجتمعية، فيكون خطابه 

وطنًيا سورًيا ديمقراطًيا.

يعّول السوريون على اإلعالم في سورية املستقبل، ليكون مساحة حرة للرأي والرأي اآلخر، ونقاش . 2
وجهات النظر املختلفة، من دون أّي تحيز، وبكل شفافية وحرية ووضوح. 

وينتظر من اإلعالم أن يكون سلطة رقابة حقيقية على الحكومات واملجتمع، يوجه وينقد ويثقف، . 3
دون خوف من االنتهاكات أو املضايقات.

وتقديم . 4 املجتمع،  ألفراد  واملعرفية،  الفكرية  البنى  تطوير  على  العمل  املستقبلي  اإلعالم  من  وُيؤمل 
الشرائح  اختالف  ومراعاة  العرض،  تنوع  يضمن  بما  للجمهور،  مختلفة  بأشكال  ومحتوى  برامج 

املجتمعية فكًرا وعمًرا وثقافة. 

اإلعالم . 5 إلى  تسند  التي  املهمات  إحدى  ومتجدد  مستمر  نحو  على  إعالمية  كوادر  بناء  مهمة  وتعد 
الجديدة  تقديم  على  قادرة  الكوادر  هذه  لتكون  العالم،  في  املستمر  التطوير  ومواكبة  املستقبلي، 
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باستمرار، كاسرة للقوالب التقليدية التي اعتاد عليها املتلقي، ومجددة في الفكرة والطريقة والطرح.

عّد قدرة اإلعالم املستقبلي على تطويع اإلعالم الرقمي لصالحه تحّدًيا كبيًرا، الستقطاب األجيال . 6
ُ
وت

الناشئة، وكسب ثقتها وحضورها.

بوجود . 7 العصر،  هذا  في  متصورة  غير  تبدو  وسائله  واستقاللية  اإلعالم  حرّية  ضمانات  فإن  أخيًرا، 
”وزارة إعالم” تتبع في إدارتها مللف اإلعالم أوامَر الحكومات ومصالحها، وهو ما يجعل تأسيس هيئة 
إعالم مستقلة، تنظم عمل اإلعالم وفق قانون حديث يكفل حريته وشؤون العاملين في هذا القطاع، 

أبرز الضمانات لحرية اإلعالم. 
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استنتاجات الدراسة

تفاوت حضور اإلعالم ومؤشر حريته قبل الثورة السورية بحسب طبيعة السلطة الحاكمة ونظرتها 
لدور اإلعالم، وشهدت فترة حكم نظام األسد، األب واالبن، أسوأ مرحلة بتاريخ اإلعالم السوري، حيث جرى 
خنق وسائل اإلعالم، والتحكم املمنهج بها من قبل األجهزة األمنية، والقوانين التي تفرض عقوبات وغرامات 

على معارضة وانتقاد النظام، مع منٍع شبه كامل لإلعالم املستقل.

ظاهرة  وأبرزت  البديل،  اإلعالم  قطاع  تأسيس  حركة  في  نشطة  دينامية  السورية  الثورة  أطلقت 
.
ً
 ميدانيا، وضحية لالنتهاكات أيضا

ً
 له، ومراسال

ً
املواطن الصحفي، ناقال للحدث وموثقا

بني الخطاب اإلعالمي الجديد على مرتكزات عدة، لغوية وفكرية وفنية، استخدمها اإلعالم إليصال 
رسائله متجاوًزا الوسائل املرئية واملسموعة واملكتوبة. وظهرت إيجابيات هذا اإلعالم وسلبياته جلية نظًرا 
سنوات  خالل  تأسست  إعالمية  مؤسسات  تمكنت  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  وجّدتها،  التجربة  لحداثة 
الثورة، من إثبات حضورها في الساحة اإلعالمية، وترك بصمة حقيقية، رغم ضعف تأثير اإلعالم الجديد في 

الرأي العام العالمي والعربي.

وانتهاكات  تحديات  بها،  حظي  التي  الحرية  مساحة  من  بالرغم  املحررة،  املناطق  في  اإلعالم  عانى 
شتى، من اعتقال وخطف وإخفاء قسري وتعذيب وتهديد وتكسير أدوات ومنع من مزاولة املهنة، وقد بلغت 
االنتهاكات حّد القتل، وبقي إعالم النظام قامًعا للحرية اإلعالمية بشكل كامل طوال سنوات الثورة، كما كان 
قبلها. وساهمت سلطات األمر الواقع، على تنوعها ونفوذ وتحكم جهات الدعم في اإلعالم، في تردي أحوال 

اإلعالم في سورية.

يعد بناء إعالم مستقبلي من أهم التحديات التي ستواجه الدولة واملجتمع في سورية الجديدة، التي 
ال يمكن تصور مستقبل لها دون انتقال سيا�سي نحو نظام حكم ديمقراطي، إذ يقع على عاتق اإلعالم مهمة 
الرقابة على الحكومة واملجتمع، ونقل الحقيقة ضمن قيم العمل املنهي والحرية والعدالة واملشاركة، وتقديم 
خطاب إعالمي يعزز انتماء املواطن لهويته السورية، والعمل على صناعة كوادر إعالمية وتطويرها، ومواكبة 

الثورة الرقمية، وتطوير البنى الفكرية والثقافية والعلمية املقدمة للجمهور. 
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التوصيات:

الرشيدة  	 اإلدارة  لنظم  وإخضاعها  اإلعالمية،  والتجمعات  اإلعالم،  وسائل  مأسسة  جهود  دعم 
واملحاسبة ومراقبة الجودة.

والشفافية  	 باملوضوعية  وااللتزام  واملؤسسات،  العاملين  لدى  املهنية  القيم  تعزيز  مسارات  دعم 
والدقة في نقل الخبر وتغطيته. 

 جامعا للسوريين ينهض  	
ً
 ديمقراطيا وطنيا

ً
ضرورة دعم املؤسسات واإلعالميين الذين يتبنون خطابا

ومتطرفة  وانعزالية  انفصالية  خطابات  مواجهة  في  السوري  االنتماء  ويعزز  السورية  بالوطنية 
اإلعالم  سيما  وال  السوريين،  غير  إلى  املوجه  اإلعالمي  الخطاب  وتنشيط  واستبدادية،  وطائفية 

الناطق باللغات األجنبية.

وضمان  	 وحماية  اإلعالمي،  العمل  واحترام  املعارضة  مناطق  في  اإلعالم  حرية  تكريس  على  العمل 
سالمة اإلعالميين من قبل سلطات األمر الواقع الحاكمة وتجريم االنتهاكات بحقهم.

إنشاء  	 وتنظيم  املهنة،  مزاولة  حرية  وضمان  املعارضة،  مناطق  في  اإلعالمي  العمل  وتنظيم  قوننة 
املؤسسات اإلعالمية في تلك املناطق.

وامتالك  	 االحترافية  وتعزيز  بالتدريب  وتطويرها،  إعالمية  كوادر  لصناعة  بيئة  توفير  على  العمل 
املعرفة بإدارة املؤسسات، بالتعاون مع جهات إعالمية عربية ودولية. 

تعزيز كفاءة التمويل الذاتي للمؤسسات اإلعالمية بما يضمن بقاءها حرة بعيدة عن نفوذ الداعم،  	
وتحكمه. 

عملها  	 دون  تحول  التي  املعوقات  وإزالة  أشكاله،  بمختلف  اإلعالمي  املجال  في  املرأة  دور  تمكين 
في  فاعلة  لتكون  لها  النجاح  فرص  تأمين  على  والعمل  قيادية،  مسؤوليات  وتوليها  تامة،  بمساواة 

املجال اإلعالمية.
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ودراسة السياسات 2012(

• ابن منظور. لسان العرب، )بيروت، دار صادر، 1414هـ(	

اقع اإللكترونية: املو

• 	 https://cutt.us/F37gT :قانون املطبوعات

• 	 https://cutt.us/TtwyF الجزيرة صحيفة الدومري.. حين أعدم األسد دومري الشام

• 	 https://cutt.us/9fQK9 :إيالف، علي فرزات يتحدث عن إيقاف الدومري

• 	 https://cutt.us/2egt7 :سيريانيوز، من نحن

• 	 https://cutt.us/2fGeE An upswing in Syria’s private sector

• يوتيوب، مقابلة مع نضال معلوف: 	

 https://www.youtube.com/watch?v=1lWuMCxkEdY

• 	https://cutt.us/3CLeH :عكس السير، من نحن

• 	 https://cutt.us/h1Jqs ،تلفزيون أورينت، أورينت عشر سنوات سورية

• الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في سوريا في 	
https://cutt.us/Dfl5t ،اليوم العالمي لحرية الصحافة

https://cutt.us/F37gT
https://cutt.us/TtwyF
https://cutt.us/9fQK9
https://cutt.us/2egt7
https://cutt.us/2fGeE
https://www.youtube.com/watch?v=1lWuMCxkEdY
https://cutt.us/3CLeH
https://cutt.us/h1Jqs
https://cutt.us/Dfl5t
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• 	https://cutt.us/ ساسة بوست، 10 أفالم تساعدك على فهم املأساة السورية خالل العقد املا�سي
Ona9t

• 	https://cutt. :العرب، انحراف إعالم املعارضة عن طريق الثورة السورية يقت�سي تصحيًحا للمسار
 us/wH30z

• 	 https://cutt.us/S3rOn :تلفزيون سوريا، من نحن

• 	rUJ64/us.cutt//:https :عنب بلدي، عن عنب

• 	Kf1Dl/us.cutt//:https ،مراسلون بال حدود، نسخة أرشيفية

• 	 0jlLE/us.cutt//:https ،تلفزيون سوريا. في عيدها العاشر؛ شبكة شام أول من نقل أخبار الثورة

• 	xdMsK/us.cutt//:https شبكة شام، ملحة عن شبكة شام

• 	cuSbI/us.cutt//:https :جريدة املدن، قانون جديد لإلعالم في سوريا

• 	.cutt//:https الثقب األسود عشر سنوات من االنتهاكات  التعبير،  املركز السوري لإلعالم وحرية 
 9JzdH https://cutt.us/XxcnE/us

• الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في سوريا في 	
 /13518/03/05/2021/arabic/org.sn4hr//:https ،اليوم العالمي لحرية الصحافة

• 	CWrWQ/us.cutt//:https :الشرق األوسط، قانون لإلعالم يقلق صحافيي شمال شرق سورية

https://cutt.us/Ona9t
https://cutt.us/Ona9t
https://cutt.us/wH30z
https://cutt.us/wH30z
https://cutt.us/S3rOn
https://cutt.us/rUJ64
https://cutt.us/rUJ64
https://cutt.us/Kf1Dl
https://cutt.us/Kf1Dl
https://cutt.us/0jlLE
https://cutt.us/0jlLE
https://cutt.us/xdMsK
https://cutt.us/xdMsK
https://cutt.us/cuSbI
https://cutt.us/cuSbI
https://cutt.us/9JzdH
https://cutt.us/9JzdH
https://cutt.us/9JzdH
https://cutt.us/XxcnE
https://cutt.us/9JzdH
https://cutt.us/9JzdH
https://sn4hr.org/arabic/2021/05/03/13518/
https://sn4hr.org/arabic/2021/05/03/13518/
https://cutt.us/CWrWQ
https://cutt.us/CWrWQ
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