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الداعمون والقطبية وااًلعتمادية في سرديات اإلعالم السوري املعارض

سعد الربيع )1)

: مدخل
ً

أواًل

1. امللخص

	داللًيا	لنتاج	وسائل	اإلعالم	املعارض،	وتأثير	التمويل	فيها	من	حيث	األسلوب	واللغة	
ً

يقدم	هذا	البحث	تحليال
نوع	 بحسب	 واستمرارها	 استقرارها	 ومدى	 املمولة	 اإلعالمية	 املؤسسات	 في	 وينظر	 اإلعالمية،	 املادة	 وصناع	
منهما	 كل	 نتاج	 وارتباط	 واملعارضة،	 النظام	 إعالَمي	 بين	 السرديات	 صراع	 تأثير	 أيًضا	 البحث	 ويحلل	 التمويل.	
باآلخر،	واعتماده	عليه.	ويبحث	في	أثر	ظاهرة	الناشط	اإلعالمي	في	صناعة	اإلعالم،	وأثر	اللغة	اإلعالمية	الجديدة	
السياسية	 املعارضة	 جانب	 إلى	 ا	

ً
ثالث ا	

ً
طرف بوصفهم	 الداعمين	 دور	 أثر	 إظهار	 على	 ويركز	 وداعميها.	 الوسيلة	 في	

والنظام	في	هذه	العملية	بمجملها.	ويخلص	إلى	استنتاجات	في	ضرورة	الدعم	الستمرار	اإلعالم	البديل،	وضرورة	
توجهات	 من	 حيادي	 موقف	 في	 فيها	 والعاملين	 اإلعالمية	 الوسيلة	 إبقاء	 شأنها	 من	 توصيات	 ويقدم	 استقراره،	

املمول	وصراعاته	السياسية،	والحد	من	االعتمادية	في	اإلنتاج	على	إعالم	النظام	ونتائجه	السلبية	عليه.

2. اإلشكالية

منذ	صعود	وسائل	اإلعالم	املعارضة	لنظام	األسد	في	عقب	اندالع	الثورة	التي	كانت	استجابة	للحاجة	امللحة	إلى	
تقديم	صورة	الحراك	الثوري،	وتغطية	األهوال	التي	عاشها	السوريون؛	ارتبط	هذا	اإلعالم	في	مضمونه	وأسلوب	
بنائه	الخبَر	على	ما	يقدمه	إعالم	النظام	في	القضايا	امليدانية	والسياسية	واالجتماعية	واالقتصادية	جميعها،	فكان	
في	عمق	هذا	االرتباط	محاولة	لتقديم	النقيض	ملا	ينتجه	النظام،	بوصفه	ال	يقدم	الحقيقة.	حتى	وصل	اإلعالم	
املعارض	الى	مرحلة	لم	يستطع	فيها	فصل	جزء	كبير	من	إنتاجه	عن	إنتاج	إعالم	النظام،	أو	تقديم	مادة	إعالمية	
النظام	وإنتاجه.	ومثلما	نجح	 العادي	بمعزل	عن	 الثوري	وأثره،	واملعارضة	والشارع	 نه	الحراك	

ُ
جديدة	تمثل	ك

نسبًيا	في	الوصول	إلى	الشارع	العربي،	فإنه	لم	يحسن	تقديم	ما	هو	منتظر	منه،	وسقط	في	فخ	خطاب	املظلومية،	ما	
ر	في	قدرته	على	إقناع	

ّ
جرده	من	قوته	بوصفه	صوًتا	للثورة،	ووضعه	في	محل	نقد	من	قبل	كثير	من	السوريين،	وأث

جمهوره.	إضافة	إلى	االرتباطات	السياسية	والتمويلية	التي	لزم	نفسه	بها،	ما	جعله	يتبنى	رؤى	املمولين	في	تغطيته	
ف	اإلشكالية	في	نقاط	ثالث:

ّ
بعض	القضايا.	وتتكث

	 خضوع	وسائل	اإلعالم	ألسلوب	عمل	الناشط	اإلعالمي	الذي	يفتقد	إلى	املهنية.أ.

)1)	صحافي	وباحث	سوري.
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	 ارتباط	إنتاج	وسائل	اإلعالم	واستمراريته	واستقراره	باملمولين	واتجاهاتهم	السياسية.ب.

	 اعتمادية	اإلعالم	البديل	على	إعالم	النظام	في	إنتاجه	وبناء	سردّيته	املعاكسة.	ج.

3. املحاور الرئيسة

	 االنفجار	اإلعالمي	الكبير	ودخول	عنصر	النشاط	اإلعالمي	في	الصناعة	اإلعالمية	وأثره.أ.

	 ا	بممولين	يفرضون	توجهاتهم.ب.
ً
طبيعة	وسائل	اإلعالم	الجديد	التي	تفرض	ارتباط

	 الناتجة	من	اختالف	توجهات	ج. دخول	اإلعالم	املعارض	مرحلة	املركزية	والقطبية،	وتأثير	هذه	القطبية	
الجهات	الداعمة	في	النتاج	اإلعالمي.	

	 لغة	د. إلى	 وتحولها	 الصراع،	 أطراف	 من	 للداعمين	 املتغيرة	 السياسية	 امليول	 تناسب	 إعالمية	 لغة	 نحت	
سياسية.

	 صراع	السرديات	اإلعالمية	الناتج	من	الصراع	السيا�سي	والعالقة	املبنية	على	ردة	الفعل.ه.

	 االرتباط	واالعتمادية	في	صناعة	املادة	اإلعالمية	بين	إعالمي	النظام	واملعارضة.	و.

	 في	الشبكات	االجتماعية	رديًفا	إعالمًيا	غير	مباشر	للمؤسسات	ذات	االرتباط	ز. توظيف	عنصر	املؤثرين	
باملمولين،	أو	ذات	العالقة	بالصراع	السوري	أو	اإلقليمي.

4. منهجية البحث

سنتبع	في	هذا	البحث	بصورة	رئيسة	منهجية	التحليل	الداللي	للخطاب	اإلعالمي	وأساليبه	ولغته.	وسنركز	على	
تحليل	صراع	السرديات	واالرتباط	واالعتمادية	في	صناعة	املاّدة	إعالمية.

	 تحليل	دالالت	الخطاب	اإلعالمي	بأشكاله	ضرورة	لتفسير	الرسائل	السياسية	التي	يمليها	طرف	ذو	عالقة	أ.
مباشرة	أو	غير	مباشرة	باملؤسسة	اإلعالمية	من	ممولين	وداعمين،	أو	السياسيات	التي	تتبناها	املؤسسة	
ذاتها.	هنا	يأتي	دور	التحليل	الداللي	بصورة	رئيسة	ليقدم	فهًما	أكبر	وأوسع	لخلفيات	األساليب	املعتمدة	

من	قبل	وسيلة	إعالمية	ما.	وهو	واحد	من	أهم	املناهج	البحثية	األكاديمية.

	 استعراض	دالالت	اإلشكاليات،	وتحايلها،	وعرض	املسائل	بالتقابل،	ووضع	األمثلة	الحقيقية	في	مواجهة	ب.
الصناعة	 في	 املوضوعية	 مبدأ	 على	 بناء	 التبعية،	 أو	 االنحياز	 على	 املبنية	 التباينات	 لتأطير	 بعًضا	 بعضها	

اإلعالمية،	ما	يوصل	إلى	استنتاجات	أكثر	دقة	ووضوًحا.
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5. أهداف البحث

ال	تهدف	الدراسة	إلى	إظهار	عيوب	مؤسسة	إعالمية	بعينها	أو	مساوئها،	وال	تتبنى	مواقف	الداعمين	باختالفهم،	
أو	تنكرها.	وال	تقدم	نتائج	إحصاء	لوسائل	اإلعالم	البديل	وإنتاجها،	بل	تكتفي	بطرح	أمثلة	كنماذج	لتحليل	األثر.	

وتتلخص	أهداف	البحث	في	النقاط	اآلتية:

	 تركز	على	أثر	املمولين	وصراعاتهم	السياسية	في	إنتاج	املادة	اإلعالمية	واختيار	اللغة	املناسبة.أ.

	 أثر	ظاهرة	الناشطين	اإلعالميين	في	صناعة	أسلوب	إعالمي	جديد.	ب.

	 صراع	السرديات	السياسية	بين	النظام	واملعارضة	والداعمين.ج.

	 تحليل	الدوافع	املوجهة	إلى	الخطاب	اإلعالمي،	ومحاولة	وضع	كل	طرف	في	سياقه	السيا�سي.د.

	 يقابله	من	ه. النظام،	وما	 بين	املحتوى	اإلعالمي	املقدم	من	إعالم	 الترابط	واالعتمادية	 العمل	على	تحليل	
اإلعالم	املعارض.

	 تحليل	دالالت	هذه	االعتمادية	وأثرها	في	اإلنتاج	اإلعالمي.و.

	 تحليل	دالالت	اللغة	اإلعالمية	املتبناة	من	قبل	الوسيلة،	والدالة	على	هويتها	السياسية.ز.

	 أثر	دور	الداعمين	في	نوعية	العمل	اإلعالمي	وجودته	واستقالله	وقدرته	على	االستمرار	وأخذ	منزلته.ح.

6. األسئلة التي يطرحها البحث

	 هل	يعد	االرتباط	بالدعم	والتمويل	موجًها	أساًسا	لسياسة	املؤسسة،	أم	هناك	هامش	أكبر	من	الحرية،	أ.
عما	هو	شائع	لدى	جمهور	هذه	املؤسسات؟

	 ما	حجم	تأثير	املمولين	في	الوسيلة	اإلعالمية،	وهل	يمكن	التعايش	معه؟ب.

	 ما	أهمية	اعتماد	اإلنتاج	اإلعالمي	للمؤسسات	املعارضة	على	إنتاج	النظام؟	وهل	وصلنا	إلى	مرحلة	عدم	ج.
القدرة	على	الفصل	بين	اإلعالمين؟	

	 هل	يعد	سبب	اعتماد	إعالم	املعارضة	على	إنتاج	إعالم	النظام	هو	عدم	القدرة	على	فرض	غطاء	إعالمي	د.
على	الجوانب	السورية	كافة	في	املساحة	والقضايا؟	أم	هو	محاولة	لتصحيح	املغالطات	املقصودة	من	قبل	

النظام؟

	 هل	استطاعت	املؤسسات	اإلعالمية	املعارضة	النهوض	بالدور	املنوط	بها	واملنتظر	منها؟ه.
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	 ما	الدروس	املستفادة	من	هذه	التجربة	اإلعالمية،	ويمكن	التعلم	منها	بعد	أحَد	عشَر	عاًما	من	انطالق	و.
الثورة،	وانطالق	األشكال	اإلعالمية	والصحافية	األولى	جميعها	من	الشارع؟

ثانًيا: املقدمة

بعد	أن	قطع	اإلعالم	السوري	املعارض	تجربة	ما	يزيد	على	عقد	كامل	من	الزمن	من	العمل	اإلعالمي	املستقل،	
بعد	الخروج	عن	عباءة	النظام	الشمولي	الحاكم	في	سورية	الذي	كان	وما	يزال	-كما	هو	معروف-	املتحكم	األول	
في	صناعتي	الصحافة	واإلعالم،	بدت	تجربة	هذا	اإلعالم	خارج	نطاق	الدولة	ذات	أوجه	عدة،	تنطلق	من	التدرج	
الطبيعي	لتطور	العمل	اإلعالمي	املستقل	عن	الدولة،	لتمر	بكثير	من	املراحل	األخرى	التي	يمر	بها	أي	إعالم	نا�سئ	
تحسين	 على	 عملت	 التي	 الجيدة	 والعاملية	 العربية	 الخبرات	 من	 بكثير	 استعانته	 من	 الرغم	 وعلى	 العهد،	 حديث	
	وال	عادًيا،	فتعثر	كثير	من	وسائل	اإلعالم،	وتراجع	

ً
أدائه،	إال	أن	اجتياز	اختبار	الجودة	والحرفية،	لم	يكن	سهال

،	وال	نجاحه	ذا	نتائج	ثابتة.
ً

كثير	آخر،	وما	نجح	منها	لم	يكن	مروره	سهال

وبالطبع	لن	نغفل	أن	بعض	املؤسسات	اإلعالمية	كانت	موجودة	قبل	اندالع	الحراك	الثوري	بسنوات،	ومنها	
من	صنع	لنفسه	منزلة	جيدة	لدى	الجمهور	السوري	وبعض	الجمهور	العربي	في	املستوى	اإلقليمي.	إال	أن	التوجه	
السيا�سي	والخط	التحريري	لهذه	املؤسسات	بالطبع	لم	يكن	يحمل	أي	طابع	ثوري،	بل	على	ما	كانت	عليه	األمور	
من	انصياع	كامل	لتوجهات	األنظمة	العربية،	ومسايرة	أجهزتها	األمنية	املختلفة.	ومع	ذلك	استطاع	هذا	اإلعالم	
ا	لفكرة	اإلعالم	املنفصل	عن	

ً
في	بعض	األحيان	أن	يكّون	انطباًعا	مختلًفا	لدى	الجمهور	السوري	الذي	كان	متعطش

الدولة،	والعامل	خارج	حظيرتها	املعتادة،	اإلعالم	الخاص	وغير	التابع	أليديولوجيا	الدولة	والحزب.	هذا	اإلعالم	
الذي	تعامل	مع	القضايا	السياسية	بحذر	شديد،	اقتصر	على	بعض	أخطاء	املسؤولين	وتقصير	الحكومة	ممثلة	
بتناولها	 الحكم	 في	 األسد	 بشار	 تنصيب	 بعد	 النظام	 التي	سمح	 األمن	 أجهزة	 بعض	 وتجاوزات	 الوزراء،	 بمجلس	
	بسياسة	التغيير	والتحديث)2)	التي	جعلها	بشار	األسد	شعاًرا	يستهل	به	حكمه	))تعبيًرا	عن	التغّير	

ً
سطحًيا،	عمال

محدوًدا	 كان	 وإن	 الجزئي،	 التغيير	 وهذا	 الحديثة(()3).	 الدولة	 عصر	 لدخول	 النّية	 وإظهار	 الدولة	 سياسية	 في	
جًدا،	هو	ما	عملت	به	بعض	الدوريات	الصحافية	مثل	صحيفة	الدومري)4)	وقناة	تلفزيون	أورينت)5)	في	السنين	
إنتاج	ذلك	اإلعالم	 بقي	 الثورة.	غير	ذلك،	 الحكم،	وسبقت	قيام	 إلى	 تلت	وصول	بشار	األسد	 التي	 َول	

ً
األ العشر	

	إلى	التركيز	على	الدراما	والفن	واملجتمع	
ً
غير	الحكومي	يحوم	في	دوائر	الدولة	ومؤسساتها	على	نحو	ضيق،	وصوال

وبعض	املحلّيات،	امليادين	التي	قدمت	مساحات	أكثر	حرية	بالنسبة	إلى	الصحافيين	ووسائل	اإلعالم	بصورة	عامة.

)2)	صحيفة	دنيا	الوطن	الفلسطينية،	”مسيرة	التطوير	والتحديث،	عنوان	عهد	بشار	األسد	في	الحكم،	اعتبرتها	الجبهة	الوطنية	التقدمية	استمرارية	ملسيرة	حافظ	األسد،	في	دخول	
 https://cutt.us/nYBZA (2010/06/15(	،”الحديثة	التعددية	الدولة	عصر

)3)		رياض	نعسان	آغا،	”املدير	السابق	للمكتب	السيا�سي	لرئيس	الجمهورية	في	سوريا	حتى	عام	2000،	مقابلة	مع	اإلعالمي	أحمد	منصور	في	برنامج	بال	حدود”،	قناة	الجزيرة،	)14 
 https://cutt.us/M4g1C (2000	،حزيران

)4)		صحيفة	الدومري،	صحيفة	كاريكاتورية	نقدية	ساخرة،	أسسها	فنان	الكاريكاتير	والصحافي	السوري	علي	فرزات	الحاصل	على	جوائز	عاملية	عدة،	وصدر	أول	عدد	منها	في	شباط/	
 https://cutt.us/d2Okt	.1970	عام	منذ	مستقلة	سورية	صحيفة	أول	وتعد	2001.	فبراير

)5)	قناة	تلفزيون	أورينت،	مؤسسة	إعالمية	سورية	مستقلة،	مملوكة	وممولة	من	مجموعة	غسان	عبود	التجارية،	بدأت	البث	في	شباط/	فبراير	2009،	تحولت	إلى	قناة	معارضة	مع	
.	https://cutt.us/ZlM85	،2012	في	نيوز(	)أورينت	اإللكتروني	موقعها	افتتحت	ثم	2011،	سورية	في	الثورة	بدء

https://cutt.us/nYBZA
https://cutt.us/M4g1C
https://cutt.us/d2Okt
https://cutt.us/ZlM85
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بعض	 في	 كانت	 بأنها	 ر	
ّ
نذك وإنما	 	،2011 السوري	 الربيع	 قبل	 ما	 اإلعالم	 وسائل	 البحث	 هذا	 في	 نتناول	 ولن	

منه	 لتنبثق	 ذلك	 بعد	 تطّور	 الذي	 سورية	 في	 الحكم	 لنظام	 واملعارض	 املستقل	 اإلعالمي	 للعمل	 نواة	 الحاالت	
إنتاج	 من	 متوالية	 في	 عدة،	 إلكترونية	 ومواقع	 وسائل	 األخرى	 هي	 بدورها	 أنتجت	 جديدة	 إعالمية	 مؤسسات	
وإعادة	إنتاج	اإلعالم	وتجربة	املؤسسات	اإلعالمية	املعارضة	أو	املستقلة	التي	كانت	في	الغالب	تقوم	على	الكوادر	
البشرية	نفسها	والخبرات	املهنية	ذاتها	التي	كانت	تتطور	بدورها	في	كل	مرحلة،	وفي	عملية	إلعادة	تدوير	السياسات	
اإلعالمية	وفلترتها	من	األخطاء	والبناء	على	ما	هو	مطلوب،	وأكثر	مواكبة	للجمهور	السوري	الذي	أصبح	لديه	في	
مدة	زمنية	قصيرة	عشرات	املؤسسات	اإلعالمية	التي	تركز	على	سياسات	تكاد	تكون	متطابقة،	تتسابق	في	ما	بينها	
لنيل	الحصة	الكبرى	من	هذا	الجمهور	الذي	أصبح	على	دراية	ووعي	يكادان	أن	يكونا	غير	مسبوقين	بأساليب	عمل	
هذه	املؤسسات	اإلعالمية،	وما	يجب	أن	يكون	عليه	اإلعالم	بصورة	عامة،	واإلعالم	املعارض	أو	ما	يطلق	عليه	
أكثر	صعوبة	 أو	اإلحاطة	بمتطلباته	عملية	 الثورة(	بصورة	خاصة،	ما	جعل	عملية	إرضاء	هذا	الجمهور	 )إعالم	

وتعقيًدا	بالنسبة	إلى	هذه	املؤسسات	حديثة	العهد	بالعمل	اإلعالمي	املستقل.

على	 التركيز	 كان	 حيث	 فيها،	 والعاملين	 اإلعالمية	 املؤسسات	 هذه	 إلى	 بالنسبة	 املهمة	 كانت	صعوبة	 هنا	 من	
أحداث	التظاهرات	الشعبية	التي	اندلعت	وازدادت	يوما	بعد	يوم،	لتغطي	التراب	السوري	كله	تقريًبا،	واتسعت،	
وتسارع	نموها	بعد	بدايات	انسحاب	القوة	األمنية	والعسكرية	للنظام	من	كثير	من	املناطق	واملدن	السورية،	ما	
كف	قبضته	األمنية	املباشرة	عن	تلك	املناطق،	األمر	الذي	أطلق	العنان	لإلعالم	املعارض	الذي	صار	مطلوًبا	منه	
	ناطًقا	باسم	املاليين	من	سكان	هذه	الجغرافيا	)املحررة(،	

ً
تغطية	هذه	املناطق	كلها،	وأخذ	مكانه	بوصفه	إعالًما	بديال

هذه	 في	 للعمل	 الالزمة	 والخبرة	 والعتاد	 العدة	 من	حيث	 الغّضة	 املؤسسات	 لهذه	 األصعب	 االمتحان	 كان	 وهذا	
املساحات	الواسعة،	ما	عزز	الحاجة	إلى	االعتماد	على	املواطن	الصحافي	واملتطوعين	والناشطين	اإلعالميين	الذين	
الذين	افتقروا	 أيًضا	في	كثير	من	األوقات،	وهم	 التحرير	 أخذوا	دور	املراسلين	والصحافيين	امليدانيين	ومديري	
	ألي	خبرة	في	العمل	اإلعالمي	وما	يجب	أن	يكون	عليه	إنتاج	املادة	اإلعالمية.	هنا	بدأ	اإلعالم	املعارض	

ً
افتقاًرا	كامال

يدخل	في	مرحلة	جديدة،	ما	يمكننا	تسميته	عصر	املواطن	الصحافي	والناشط	اإلعالمي	الذي	كان	له	دور	كبير	جًدا	
في	إيصال	اإلعالم	املعارض	إلى	ما	هو	عليه	اليوم	من	صيغة	مختلفة	وذات	خصوصية،	وأظهر	أثره	جلًيا	في	العمل	

	بالبحث	في	محاور	الحقة.
ً
اإلعالمي	سلًبا	وإيجاًبا،	وهذا	ما	سنتوقف	عنده	مطوال

كلت	بناء	على	مصالح	مشتركة	في	التغيير	االجتماعي	
ُ
أفاد	اإلعالم	من	بعض	املحاور	السياسية	اإلقليمية	التي	ش

كل	
ُ
ش مختلفة	 محاور	 خاصة،	 بصورة	 سورية	 وفي	 عامة،	 بصورة	 املنطقة	 في	 الحاصل	 واالقتصادي	 والسيا�سي	

بعضها	من	دول	عربية	وغربية	عدة	التقت	مصالحها	في	سياق	واحد	في	هذه	الحالة	السورية،	وبعضها	تجاوز	ذلك	
ا.	بعض	دول	هذه	املحاور	قدمت	نفسها	كصديقة	للشعب	السوري	الثائر	على	النظام،	وكداعمة	

ً
	وأثًرا	وسياق

ً
شكال

،	والسياسية	والعسكرية	ثانًيا،	خصوًصا	بعد	تحول	الثورة	إلى	الحراك	
ً
للقضية	السورية	من	ناحيتها	اإلنسانية	أوال

	مباشًرا	
ً

املسلح،	وتقسيم	البالد	إلى	مناطق	نفوذ	تتقاسمها	املعارضة	والنظام	مع	القوى	الكبرى	التي	تدخلت	تدخال
في	الوضع	السوري،	مثل	أميركا	وروسيا	وإيران	وتركيا،	وال	نستعرض	هنا	هذا	التدخل	والنفوذ	وتاريخه	ونتائجه،	
فهذه	قضية	كبيرة	أخرى،	لكن	نحلل	دالالت	أثره	في	املؤسسات	اإلعالمية	املعارضة	التي	نمت	في	هذا	املحيط	من	
	يريد	التسويق	 التجاذب	والتنافر	السيا�سي	الذي	خلق	جًوا	من	املنافسة	اإلعالمية	السياسية	بين	األطراف،	كلُّ
لسردّيته	عن	ما	يحدث	في	سورية،	وآفاق	الحل	فيها،	ما	فتح	الباب	ملرحلة	جديدة	يمكننا	تسميتها	بمرحلة	صراع	
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السرديات،	وهذا	النوع	من	الصراع	يعتمد	على	اإلعالم	بصورة	خاصة	كسالح	ضروري،	ومن	الضروري	أن	يكون	
سورًيا	كي	يعطي	األثر	املطلوب	في	األوساط	السورية	والعربية	والعاملية	جميعها.	هذا	كان	واحًدا	من	أهم	عناصر	
.
ً

	مفصال
ً

ل	اإلعالم	السوري	ذي	الخصوصية	السورية	واإلقليمية،	وأسبابه،	وسنعمل	على	تحليل	ذلك	تحليال
ّ
تشك

ضلع	إعالم	النظام	الرسمي	في	دمشق	بدور	املواجهة	املباشرة	عن	طريق	حملة	إعالمية	تعد	من	أهم	ما	أنتجه	
والقوات	 الجيش	 جانب	 إلى	 والعسكري	 األمني	 دوره	 إلى	 إضافة	 اإلعالمي()6)،	 )التضليل	 بعنوان	 املرحلة	 هذه	 في	
الرديفة،	حيث	تناول	إعالم	املعارضة	وبعض	اإلعالم	العربي	بالتحليل	والنفي	والتكذيب	املباشر	في	كل	ما	ينقله	
أهمها	 عدة،	 مستويات	 من	 مكونة	 الحملة	 كانت	 العسكرية.	 بالقوة	 إياه	 النظام	 ومواجهة	 الثوري،	 الحراك	 عن	
برامج	تلفزيونية	تبث	على	قنواته	يومًيا	تحمل	عنوان	التضليل	اإلعالمي	ذاته،	إلى	جانب	حمالت	إعالن	طرقي	توجه	
إلى	الجمهور	بصورة	مباشرة	في	الشوارع	واألسواق.	انساق	اإلعالم	السوري	املعارض	بدوره	إلى	معارك	إعالمية	
ا	من	املواجهة	اإلعالمية	املباشرة	أو	التي	

ً
في	مواجهة	إعالم	النظام،	ولكن	في	مستويات	أقل	حرفية	وأكثر	اختالف

تبحث	في	إنتاج	الطرف	اآلخر	بصورة	حرفية	لكشف	البروباغاندا	املطروحة	على	شكل	إعالم	رسمي.	وال	نقصد	
هنا	أن	إعالم	النظام	كان	أكثر	حرفية	وكفاءة،	لكن	أكثر	فاعلية	بعد	الضخ	املادي	الكبير	الذي	وضعه	النظام	في	
املكنة	اإلعالمية	بتوجيه	من	بشار	األسد	شخصًيا:	))نحن	أقوى	على	األرض،	لكنهم	أقوى	في	الفضاء،	أي	اإلعالم،	
مادة	 إلى	صناعة	 املعارض	 اتجه	اإلعالم	 السياق،	 في	هذا	 الفضاء(()7).	 وفي	 منهم	على	األرض	 أقوى	 لكننا	سنكون	
وهنا	سقط	 املوجهة،	 الحملة	 مواجهة	هذه	 في	 النظام	 يطرحه	 ما	 يقابل	 إعالمي	خاص	 وابتكار	خطاب	 إعالمية،	
املعارضة	 إعالم	 عليها	 ليبني	 إعالمية،	 مواد	 من	 النظام	 إعالم	 إنتاج	 على	 الكبير	 االعتماد	 فخ	 في	 املعارضة	 إعالم	
حجته	ودليله	ومادته	املضادة	للبروباغاندا	اإلعالمية.	وهذا	ما	عده	قسم	كبير	من	الجمهور	السوري	كبوة	إعالمية	

متكررة.	وهذا	سنتوقف	عنده	بصورة	مفصلة	في	هذا	البحث.

أو	 البديل	 	من	اإلعالم	
ً
بدال املعارض(	 )اإلعالم	 البحث	سنعتمد	استخدام	مصطلح	 في	هذا	 إننا	 القول	 يجدر	

بكونه	 غالبه	 يشترك	 بينما	 الجدل،	 أثارت	 متفاوتة	 دالالت	 من	 التسميات	 لهذه	 ملا	 الثوري.	 أو	 الحر	 أو	 الجديد	
معارًضا	لنظام	الحكم	في	سورية.

ا: ااًلنفجار اإلعالمي الكبير ودخول عنصر النشاط اإلعالمي في الصناعة اإلعالمية وأثره
ً
ثالث

تزامنت	بداية	الربيع	العربي	في	الربع	األخير	من	عام	2010	في	تونس	ووصوله	إلى	سورية	في	الربع	األول	من	
عام	2011	بعد	مروره	في	مصر	وليبيا	واليمن،	مع	الصعود	الكبير	لوسائل	التواصل	االجتماعي	في	العالم	العربي	
وإمكان	الوصول	إلى	االتصال	باإلنترنت	من	قبل	شرائح	واسعة	من	السوريين،	وتزامنت	أيًضا	مع	التطور	الكبير	
الذي	وصلت	إليه	أجهزة	االتصال	املحمول	من	هواتف	خلوية	ذكية	وأجهزة	بث	إنترنت	فضائي	وأر�سي	ال	تتطلب	
االتصال	بشبكة	أرضية،	في	بعض	األحيان،	وتطور	برامج	االتصال	وتنوع	تطبيقاته	التي	تؤمن	درجة	عالية	من	

)6)		التضليل	اإلعالمي،	برنامج	سيا�سي	يومي	يبث	على	قناة	سما	السورية،	يكذب	األخبار	املذاعة	عن	األحداث	في	سورية	من	قبل	وكاالت	عربية	ودولية،	أوقف	البرنامج	2021.	برنامج	
 /https://www.sama-tv.net	اإلخبارية	سما	قناة	موقع	،https://cutt.us/I8HlR	اإلعالمي	التضليل

https://cutt.us/	العرب	صحيفة	2012(،	فبراير	شباط/	)27	بدمشق”،	والتلفزيون	اإلذاعة	مبنى	داخل	الدستور	على	االستفتاء	في	مشاركته	أثناء	في	”خطاب	األسد،	بشار		7)(
 kPn1U

https://www.sama-tv.net/
https://www.sama-tv.net/
https://cutt.us/I8HlR
https://cutt.us/kPn1U
https://cutt.us/kPn1U
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في	 باإلنترنت	 ثمة	كاميرا	واتصال	 الدول.	فأصبح	 في	هذه	 للهرب	من	رقابة	األجهزة	األمنية	 الخصوصية	واألمان	
ل	أدوات	إنتاج	إعالمي	من	نوع	ما،	وعلى	

ّ
كثير	من	الهواتف	الجوالة	املتوافرة	للجميع	تقريًبا.	وهذا	بحد	ذاته	يشك

بساطتها،	لكنها	متوافرة	في	أيدي	كثيرين.

عندما	سّجل	 املواطن،	 بداية	عصر	صحافة	 اسمه	 حمل	 الذي	 الشهير	 وفيلمه	 زابرودر)8)	 أبراهام	 يعد	 ربما	
اغتيال	الرئيس	األميركي	جون	كينيدي	في	22	تشرين	الثاني/	نوفمبر	1963	في	فيلم	لم	يتجاوز	ثالثين	ثانية	الذي	
م	نسختين	منها	إلى	عمالء	الخدمة	السرّية	إلجراء	التحقيقات	باغتيال	الرئيس،	

ّ
صنع	زابرودر	منه	ثالث	نسخ،	سل

والثالثة	باعها	ملجلة	Magazine	Life	بمبلغ	150	ألف	دوالر	أميركي)9).	وهذا	يعطينا	داللة	على	ما	سيؤول	إليه	الحال	
من	تّبدل	في	األهداف	والغايات	من	تسجيل	الواقع	من	قبل	غير	املتخصصين.	ففي	التجربة	األولى	التي	كان	ينوي	
فيها	زابرودر	تسجيل	مرور	الرئيس	الذي	أحبه	وانتمى	إلى	حزبه	كذكرى	في	كاميرا	شخصية	ال	أكثر،	ولم	يفكر	أن	
هذه	الذكرى	ستتحول	إلى	دليل	جنائي	غاية	في	األهمية،	ومصدر	ربح	ال	يصدق.	إال	أن	الواقع	فرض	نفسه	على	
املواطن	الذي	صار	صحافًيا	باملصادفة،	وليس	العكس،	فبعد	ثالثين	ثانية	من	التسجيل	فقط،	أدرك	زابرودر	أنه	
يمتلك	كنًزا	قد	يقوده	الى	طرق	الشهرة	والثراء،	بل	العمل	الوطني	أيًضا.	وهذا	ما	انطبق	بصورة	كاملة	تقريًبا،	على	
مرحلة	صناع	اإلعالم	من	املواطنين	املتطوعين	في	بداية	الحراك	الثوري	الذين	تطوعوا	لتسجيل	الواقع،	وإرسال	
هذه	الصور	والفيديوهات	إلى	محطات	إعالمية	يمكنها	نشرها	بحرفية.	تطوعوا	عندما	وجدوا	أنفسهم	وسط	واقع	
يتطلب	منهم	أن	يفعلوا	ذلك،	من	مثل	هجوم	عسكري	على	منطقة	مدنية،	واعتقال	املدنيين	عشوائًيا،	أو	قصف	
من	طيران	على	مبان	سكنية..	إلخ.	هذه	لحظات	تفرض	على	من	يعايشها	أن	يوثقها،	وال	سيما	إن	امتلك	أمرين	هما	

الدافع	والوسيلة:	

	 	في	الرغبة	في	إيصال	حقيقة	ما	يتعرضون	له	في	مناطقهم	من	ظلم	ومآٍس.	أ.
ً

الدافع	متمثال

	 	باإلنترنت	إلرسال	الصورة.ب.
ً
وسيلة	ال	تعدو	كونها	كاميرا	هاتف	محمول،	واتصاال

إال	أن	التطور	الذي	طرأ	على	هذا	امليدان	الجديد	في	الوسط	السوري	شمَل	الدوافع	واألدوات،	فكان	الفًتا	
للنظر،	وثورة	في	عالم	الصحافة	واإلعالم	السوريين.	هنا	أصبح	لصحافة	املواطن	منصات	خاصة	بها،	استعانت	
بمواقع	مثل	)فيسبوك(	إلنشاء	صفحات	وصل	عددها	إلى	مئات؛	بل	اآلالف	في	وقت	ما،	استفادت	من	خصائص	
)فيسبوك(	في	القدرة	على	النشر	املجاني	والوصول	إلى	عدد	كبير	جًدا	من	الناس،	وعدم	الحاجة	إلى	وجود	قاعدة	
	عن	مالحقتهم.	بعد	ذلك	بمدة	قصيرة،	وبسبب	وجود	هدف	

ّ
مركزية	يمكن	استهدافها	من	قبل	النظام	الذي	ما	كف

كبير	وأسا�سي	مثل	الثورة،	شهدت	صحافة	املوطن/	عمل	الناشط	اإلعالمي	مراحل	عدة	يمكن	تلخيصها	باآلتي:

1. مرحلة ظهور عنصر الناشط اإلعالمي وتطّوره

الصحافية	 األدوات	 بالجمهور	 املعروفون	 الناس	 عاّمة	 يستخدم	 تتحّقق	عندما	 املواطن	 ))إّن	فكرة	صحافة	

 https://cutt.us/XTdDw	كنيدي	الرئيس	اغتيال	حادثة	بتصوير	اشتهر	داالس،	والية	في	للسيدات	مالبس	صانع	1970/1905،	زابرودر	أبراهام	8)(

.	https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/43534	،كينيدي	جون	اغتيال	عن	وفيلمه	زابرودر	أبراهام	أكاديميك،	فرانس	موقع	9)(

https://cutt.us/XTdDw
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/43534
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اإلعالم	 أدركوا	عجز	وسائل	 عاديون	 أشخاص	 ا	هم	
ً
إذ مهّمة(()10).	 بأحداث	 آخرين	 أناسا	 ليخبروا	 بحوزتهم	 التي	

	بأول	عن	
ً
التقليدية	عن	تغطية	ما	يدور	حولهم	من	أحداث،	فأنشؤوا	صفحات	في	)فيسبوك(	لنقل	األحداث	أوال

أو	 وهمية،	 أسماء	 أصحابها	 وحمل	 الجودة(،	 )رديئة	 الصور	 وبعض	 أحياًنا،	 بالعامية	 مكتوبة	 منشورات	 طريق	
أسماء	األحياء	أو	املدن	التي	عملوا	فيها،	مثل	سلسلة	مهمة	من	الصفحات	التي	ركزت	على	التصوير	الفوتوغرافي	
لهذه	 أصبح	 إلخ،	حيث	 ديري)12)...	 مثل	عدسة	شاب	حم�سي)11)،	عدسة	شاب	 أسماء	 مًعا،	حملت	 آن	 في	 والخبر	

الصفحات	سلسلة	تضم	محافظات	ومدن	سورية	جميعها	تقريًبا.

هذه	املحاوالت	حملت	دالالت	مهمة	يمكننا	تحليلها	ضمن	نطاق	عملها	الذي	كان	واضًحا	للجمهور.	تطّور	الدافع	
للعمل	اإلعالمي	لدى	كثير	من	هؤالء	الناشطين،	بداية	من	الضروري	والعفوي	إلى	االستقصائي	والتتبعي،	والسعي	
التظاهرات	وعمليات	 في	تصوير	 العمل	مهنة	ذات	دخل.	كما	حدث	بداية	 اتخاذ	هذا	 إلى	االحترافي،	أي	 للوصول	
االعتقال	وآثار	القصف	بأدوات	بسيطة	وزوايا	كاميرا	غير	احترافية	وجودة	ضعيفة	في	الصوت	والصورة،	وغلبة	
الطابعين	املحلي	واإلنساني	على	حامل	الكاميرا	ومعد	التقرير،	ما	أظهر	حماسة	واندفاًعا	مع	عدم	معرفة	مهنية،	
	إلى	

ً
وتغليب	الرأي	واالنطباعات	الشخصية،	وهذا	ليس	عيًبا،	فهذه	من	سمات	عمل	املواطن	الصحافي)13).	وصوال

 Canon	EOS	2000dو	Nikon	D3100	كاميرات	مثل	Semi-professional	cameras	االحترافية	نصف	الكاميرات
التي	ال	يتجاوز	سعرها	400	دوالر،	وكانت	متوافرة	في	األسواق	املحلية	في	سورية.

وتعد	بداية	انتشار	هذا	النوع	من	الكاميرات	وكثرة	مستخدميها	مرحلة	دخول	صناع	املحتوى	من	مصورين	
فوتوغرافيين	محترفين	وهواة	ومخرجي	أفالم	قصيرة،	ممن	وجودوا	في	الظرف	الراهن	فرصة	لتقديم	خبراتهم	
واالستفادة	منها.	كان	منهم	من	لوحق	من	قبل	النظام	مثل	باسل	شحادة	املخرج	الشاب	عاد	إلى	سورية	بعد	إنهاء	
دراسة	السينما	في	أميركا،	وحاول	تقديم	عمل	احترافي	في	إنتاج	مواد	وثائقية	عن	حمص	في	بداية	الثورة	2011،	

واستشهد	في	أيار/	مايو	2012	في	إثر	استهدافه	من	قوات	النظام	في	حمص)14).

في	هذه	املرحلة،	صار	توثيق	األحداث	في	سورية	هاجًسا	لدى	شريحة	كبيرة	من	هواة	التصوير	وصناع	األفالم،	
فشهدنا	والدة	مؤسسات	إنتاج	إعالمي	وسينمائي،	عملت	على	نطاق	واسع،	وأنتجت	مجموعة	من	األفالم	الوثائقية	
مثل	مؤسسة	أبو	نضارة)15)	التي	أثارت	الجدل	في	إنتاجاتها	معظمها،	وتناولت	جانًبا	من	جوانب	الحراك	الثوري	أو	
الى	حمص(	 )العودة	 الوثائقي	 الفيلم	 التي	كان	من	أشهرها	 الخاصة	 اإلنتاجات	 البارزة	فيه.	وبعض	 الشخصيات	
2011	و2013،	وكان	محل	مناقشات	طويلة	في	 الباسط	الساروت)16)	بين	عامي	 تناول	جزًءا	من	حياة	عبد	 الذي	

األوساط	الثقافية	السورية.

2008(،	مركز	تطوير	 )10)		جاي	روزين،	كاتب	وأستاذ	في	كلية	الصحافة	بجامعة	نيويورك،	”التعريف	األكثر	فائدة	لصحافة	املواطن/	اضغط	على	التفكير”،	)14	تموز/	يوليو،	
 https://cutt.us/2ppX6	،الصحفي	الناشط	دليل	،MDC	اإلعالم

 https://cutt.us/NrEYZ	،معروفين	غير	مديروها	فيسبوك	صفحة	حم�سي،	شاب	عدسة	11)(

.	https://cutt.us/mmuuN	،معروفين	غير	مديروها	فيسبوك،	صفحة	ديري،	شاب	عدسة	12)(

 https://cutt.us/SO6N7	،2022	مارس	آذار/	17	املعلوماتية،	النبأ	شبكة	ومميزاتها،	ماهيتها	املواطن	صحافة	األسدي،	مروى		13)(

 https://cutt.us/XWlvD	:رابط	السورية،	الوثائقية	السينما	قربان	شحادة	باسل	بلدي،	عنب	صحيفة		14)(

.	https://cutt.us/PBwQA	،حمص	الى	الطريق	فيلم	انتاجاتها	أشهر	من	2010،	سست
ُ
)15)		مؤسسة	أبو	نضارة،	مجموعة	سينمائية	أ

في	 واملنشدين	 السلمية	 التظاهرات	 قادة	 أبرز	 القدم،	من	 لكرة	 للشباب	 الحم�سي	ومنخب	سوريا	 الكرامة	 لنادي	 السابق	 الحارس	 	،)2019/1992( الساروت	 الباسط	 	عبد	 	(16(
تظاهرات	الثورة،	انضم	إلى	الجيش	الحر	في	أواخر	2012،	واستشهد	في	اشتباكات	مع	قوات	النظام	وأصبح	رمًزا	للثورة	السورية.

https://cutt.us/2ppX6
https://cutt.us/NrEYZ
https://cutt.us/mmuuN
https://cutt.us/SO6N7
https://cutt.us/XWlvD
https://cutt.us/PBwQA
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وتنمو	وتصنع	 تتطّور	 التي	 اإلعالمي	 الناشط	 دائرة	عنصر	 تزال	ضمن	 ما	 كانت	 كلها	 اإلعالمية	 الحركة	 تلك	
	جديدة	من	حيث	األداء	وامليادين	التي	تنشط	فيها.	لم	يكن	ميدان	صناعة	السنيما	الوثائقية	حكًرا	

ً
لنفسها	أشكاال

على	املؤسسات	واملحترفين،	بل	تدخل	الناشط	اإلعالمي	الذي	تدّرب	خالل	تلك	املدة	على	استعمال	كاميرات	أكثر	
حرفية،	بتصوير	وإنتاج	أفالم	وثائقية	وصلت	إلى	مسابقات	سينمائية	عاملية،	وحصلت	على	جوائز	عدة	مثل	فيلم	
)من	أجل	سما(	الذي	ُرشح	لجائزة	األوسكار	لفئة	األفالم	الوثائقية	الطويلة)17)،	وكان	من	تصوير	وإخراج	ناشطة	
تعمل	متطوعة	في	مستشفى	ميداني	في	القسم	الشرقي	من	مدينة	حلب	الذي	خضع	لحصار	خانق	استمر	حوالى	
)18)2016.	إذن،	لم	نعد	نتحدث	هنا	عن	محض	ناشطين	 2012	واالنسحاب	والتهجير	الكبير	في	 أربعة	أعوام	بين	

إعالميين	مبعثرين	يعملون	عشوائًيا،	بل	دخلنا	في	طور	مأسسة	عمل	املواطن	الصحافي.

2. مرحلة ااًلندماج بين اإلعالمي والسيا�ضي

زمنًيا؛	 وتسارعه	 جغرافًيا	 نطاقه	 واتساع	 انتشاره	 بعد	 األولى	 أيامه	 في	 الثوري	 الحراك	 تنظيم	 إلى	 الحاجة	
م	من	خاللها	الحراك	من	تظاهرات	بأنواعها	املختلفة،	وتصميم	

َّ
دفعت	املشاركين	فيه	إلى	تشكيل	تنسيقيات	ُينظ

الشعارات	والهتافات،	وتحديد	نوع	املطالب	التي	تطرحها،	وُبعدها،	مثل	تنسيقية	درعا	البلد)19)،	وتنسيقية	دوما)20).	
التنسيقيات	 بالتصوير	وجمع	األخبار	والتواصل	مع	 يهتم	 التنسيقيات	من	شق	إعالمي	 لهذه	 بد	 وبالطبع	كان	ال	
األخرى،	واألهم	من	ذلك،	التواصل	مع	وسائل	اإلعالم	العربية	والعاملية	إليصال	صورة	الحراك	وصوته	ومطالب	
إلى	جانب	كونها	مكاتب	 لتمتلك	مكاتب	إعالمية	 التنسيقيات	 العالمي.	فتطورت	هذه	 العام	 الرأي	 إلى	 املتظاهرين	
سياسية	للحراك	في	كل	منطقة	على	حدة،	وعلى	عرض	التراب	السوري	في	الوقت	ذاته.	هنا	برز	لدينا	ما	يعرف	
كل	في	إثر	جهد	شهور	من	التواصل	والربط	

ُ
باتحاد	تنسيقيات	الثورة)21)	الذي	كان	حلًفا	مدنًيا	سياسًيا	إعالمًيا	ش

بين	التنسيقيات	املحلية	للمناطق	املختلفة.

في	هذه	املرحلة،	لم	يعد	الناشط	اإلعالمي	أو	املواطن	الصحافي	متطوًعا	عادًيا	يفرض	عليه	الواقع	ما	يوثقه	
ويصوره	وينقله	إلى	وسائل	اإلعالم	بعفوية	تنطق	بلسان	حال	الشاهد	أو	الضحية،	بل	تحّول	إلى	ما	ُعِرف	بلقب	
ا	تتسق	

ً
)إعالمي(	يعمل	بالتعاون	مع	التنسيقية	التي	تغطي	منطقته،	ويحمل	عمله	بعًدا	سياسًيا	ومطالب	وأهداف

بصورة	كاملة	مع	الخط	السيا�سي	والثوري	لتنسيقية	هذه	املنطقة،	وترتبط	بدورها	مع	اتحاد	تنسيقيات	الثورة	
ل	حالة	جديدة	من	العمل	الصحافي	التطوعي	أو	التشاركي،	

ّ
ا	مباشًرا،	وتنسق	عملها	معها.	هذا	االندماج	شك

ً
ارتباط

ففي	الحالة	السورية،	لم	يعد	مفهوم	املواطن	الصحافي	بعد	هذه	املرحلة	كما	هو	معروف	عاملًيا،	بل	صار	لهذا	النوع	
الوسيلة	 يعد	 البسيط	 العمل	اإلعالمي	 نتاج	هذا	 وإنسانية	مهمة،	فكان	 العمل	دالالت	سياسية	واجتماعية	 من	
إحصاء	 مثل	 من	 الحديث،	 تاريخ	سورية	 في	 والسياسية	 االجتماعية	 التغيرات	 أهم	 من	 واحدة	 لتوثيق	 الوحيدة	
أعداد	الضحايا	واملعتقلين	وتدوين	أسمائهم،	وتوثيق	الدمار	الحاصل	في	تلك	املدن	والبلدات،	بعد	أن	حظر	النظام	

 https://cutt.us/ZonNc	،الوثائقي	سما،”	أجل	”من	فيلم	سوريا،	تلفزيون	موقع		17)(

 https://cutt.us/YYEqG (2016	ديسمبر	األول/	كانون	)13	رويترز،	حلب،	ملعركة	الزمني	التسلسل	د.م،	18)(

 https://cutt.us/GH3wb	،معروفين	غير	املديرون	األصلية،(،	الصفحة	إغالق	بعد	2014،	نوفمبر	الثاني/	تشرين	18	في	بديلة	)صفحة	البلد	درعا	تنسيقية	19)(

 https://cutt.us/1d1br	:2011	مارس	آذار/	19	في	الصفحة	أنشئت	معروفين،	غير	املديرون	دمشق(،	ريف	في	السورية	)الثورة	دوما	مدينة	تنسيقية	20)(

 https://syrcu.org/index.php	:الرسمي	املوقع	2011،	يونيو،	حزيران/	1	التأسي�سي	البيان	السورية،	الثورة	لتنسيقيات	تجّمع	الثورة،	تنسيقيات	اتحاد		21)(

https://cutt.us/ZonNc
https://cutt.us/YYEqG
https://cutt.us/GH3wb
https://cutt.us/1d1br
https://syrcu.org/index.php


ملف العددالعدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022

208

وسائل	اإلعالم	العربية	والعاملية	جميعها	من	العمل	في	سورية،	باستثناء	إعالم	بعض	الدول	الحليفة	له	مثل	قناة	
العالم)22)	وقناة	امليادين)23)	اللتين	عملتا	على	خلق	سردّية	جديدة	ومختلفة	عما	يحدث،	تعزز	السردية	السياسية	

للنظام	في	روايته	األحداث،	ورؤيته	في	أسلوب	مواجهتها،	ويمكننا	القول	إنها	نجحت	في	ذلك	الى	حد	بعيد.

3. تأثير الناشطين اإلعالميين في صناعة اإلعالم املعارض 

عاملين	 على	 أساس	 بشكل	 بناؤها	 اعتمد	 	،2013 عام	 بداية	 في	 تتكاثر	 بدأت	 املعارض	مؤسسات	 اإلعالم	 بدا	
مهمين	شكال	قوامها	البشري	داخل	سورية	وخارجها:

	 الصحافيين	املحترفين	الذين	خرجوا	من	سورية	بعد	مالحقة	أجهزة	األمن	لهم	وتهديد	سالمتهم.أ.

	 الناشطين	اإلعالميين	الذي	ُوجدوا	في	املناطق	كلها	وكونوا	بعض	الخبرة	وحصلوا	على	التدريب.	ب.

	مهًما	في	بناء	مؤسسات	إعالمية	خارج	الحدود،	
ً

ل	تهديد	النظام	لسالمة	الصحافيين	داخل	سورية	عامال
ّ
اذ	شك

فقد	الحقت	األجهزة	األمنية	الصحافيين	بصورة	خاصة	منذ	بدء	الحراك	قبل	أي	فئة	أخرى،	ألن	النظام	حرص	
الصحافيين،	 على	 اإلعالمي	 الفضاء	 وإغالق	 الخارج،	 من	 القادم	 اإلعالم	 أمام	 البالد	 إغالق	 على	 البداية	 منذ	
إعالمًيا	 دولًيا	وصدى	 بعًدا	 يتخذ	 أن	 الثوري	قبل	 الحراك	 يحتوي	 أن	 النظام	 أراد	 الداخل،	 في	 عليهم	 والتضييق	
في	دول	أخرى	من	مثل	مصر	 في	سياسته	كما	حدث	 أو	تدخل	 التعامل	معه	ضمن	أي	شروط	دولية	 يجبره	على	

وتونس	وليبيا.

اإلعالميون	 الناشطون	 استطاع	 الحدث،	 قلب	 ميادين	 عن	 املحترف	 الصحافي	 فيها	 غاب	 التي	 األثناء	 هذه	 في	
تكوين	قاعدة	شعبية	تؤمن	لهم	بيئة	جيدة	للعمل.	إذ	كان	الناشطون	من	أبناء	تلك	املدن	واألحياء	والقرى،	ومن	
ضمن	نسيجها	االجتماعي	والعائلي	والعشائري،	وغالًبا	ما	كانوا	من	أقرباء	الشبان	الذين	تحولوا	إلى	الحراك	املسلح	
تحت	مسمى	الجيش	الحر)24)،	ما	أمن	لهم	من	ثم	الغطاء	األمني	واملصادر	املباشرة	للمعلومات.	بخالف	الصحافيين	
املحترفين	معظمهم	الذين	لم	يكونوا	في	األصل	يعملون	ضمن	بيئاتهم	االجتماعية	بسبب	تمركز	وسائل	اإلعالم	في	
العاصمة	واملدن	الكبرى.	هكذا	أصبح	الناشط	اإلعالمي	نقطة	البداية	في	مالحقة	الحدث	وصناعة	األخبار،	من	
ثم	يأتي	دور	املؤسسات	التي	تتعامل	معهم	عن	بعد،	وصارت	تعتمد	على	كثير	منهم	مراسلين	ميدانيين،	فرض	هذا	
بدوره	فرض	رؤية	الناشط	اإلعالمي	على	املؤسسة،	وأسلوبه،	وطريقة	عمله،	وإن	كان	ينقصه	كثير	من	الخبرة،	
ويفتقر	تماما	إلى	املهنية	وقواعد	العمل	الصحيحة.	لكن	هذا	ال	يعني	أن	الناشطين	اإلعالميين	كانوا	يتمتعون	بحرية	
ا	مهمة	ألجهزة	النظام	األمنية،	وسجل	استهداف	أكثر	

ً
الحركة	والتصوير،	على	النقيض	تماًما،	فقد	أصبحوا	أهداف

من	700	ناشط	إعالمي	وصحافي	منذ	عام	2011،	بينهم	52	قضوا	تحت	التعذيب	بحسب	التقرير	السنوي	للشبكة	

 https://www.alalam.ir/aboutus	الرسمي	املوقع	2003.	فبراير	شباط/	في	انطلقت	إيران،	طهران/	مقرها	إخبارية	تلفزيونية	قناة	العالم،	قناة	22)(

 https	://www.almayadeen.net/about	.لبنان	بيروت/	مقرها	2012،	يونيو	حزيران/	11	في	انطلقت	مستقلة	إخبارية	فضائية	قناة	امليادين،	قناة	23) ))(

https://	.)2014/11/2(	،نت	الجزيرة	2011”،	يوليو	تموز/	29	في	األسعد	رياض	املنشق	العقيد	شكله	السوري،	النظام	جيش	عن	ملنشقين	تجمع	الحر،	السوري	”الجيش	د.م،	24)(
.	cutt.us/cNEEV

https://www.alalam.ir/aboutus
https://www.almayadeen.net/about
https://cutt.us/cNEEV
https://cutt.us/cNEEV
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السورية	لحرية	التعبير)25).

فلم	 واملحترفة،	 الكبرى	 اإلعالمية	 املؤسسات	 تقدمه	 ما	 في	 اإلعالم	 من	 الجديد	 النوع	 هذا	 أثر	 واضًحا	 كان	
تستطع	هذه	املؤسسات	أن	تتعامل	مع	هؤالء	الناشطين	إال	بأسلوبهم،	ونقل	الصورة	التي	يقدمونها	مع	التعليق	
	،BBC	وقناة	الجزيرة	

ً
الذي	يضيفونه	بأي	أسلوب	أو	أي	توجه	كان،	فصارت	هذه	املؤسسات	الكبرى،	ومنها	مثال

أن	 كثيرون	 رأى	 حتى	 تدخل،	 دون	 من	 الناشطون	 هؤالء	 ويقوله	 ويقدمه	 يصوره	 ما	 لنقل	 مباشرة	 الهواء	 تفتح	
هذه	املؤسسات	تتبنى	وجهات	نظر	هؤالء	الناشطين	وما	يقولونه.	تحملت	وسائل	اإلعالم	هذه	االتهامات	في	سبيل	
من	 كثير	 حاولت	 الذي	 اإلعالمي	 السبق	 هذا	 في	 والحضور	 عربًيا،	 األحداث	 أهم	 من	 واحدة	 بتغطية	 املواصلة	
الصحف	واملحطات	الغربية	الكبرى	الدخول	فيه	من	خالل	إرسال	صحافيين	بصورة	غير	معلنة	لنقل	الصورة	
الناشطين	يخفونه،	بعض	هؤالء	الصحافيين	استطاع	الدخول،	 كما	تريد	تلك	املؤسسات،	ولتظهر	ما	تظن	أن	
فوقع	بيد	قوات	النظام	التي	أعدمتهم	كما	فعلت	مع	الصحافي	الفرن�سي	ريمي	أوشليك	والصحافية	األميركية	ماري	
في	إثر	ذلك	كثير	من	التصريحات	من	مسؤولين	غربيين	يطالبون	نظام	 2012،	وصدر	 كوفلن	في	شباط/	فبراير	
األسد	بفتح	معابر	آمنة	للصحافيين)26).	وبعضهم	اآلخر	حاول	العمل	بصورة	حرة	ومستقلة	على	طريقة	الناشطين	
في	 بعضهم	 أوقع	 املكان،	 بجغرافيا	 أن	جهلهم	 إال	 عالية	جًدا،	 بخبرة	وحرفية	 تمتعهم	 الرغم	من	 املحليين،	وعلى	
قبضة	الفصائل	املتطرفة	كما	حدث	مع	جيمس	فولي)27)	الذي	أعدم	على	يد	تنظيم	الدولة	اإلسالمية	داعش	في	19 

آب/	أغسطس	)28)2014.

أثار	ذلك	مخاوف	املحطات	اإلعالمية	الغربية،	وجعلها	تعتمد	اعتماًدا	أكبر	على	الناشطين	اإلعالميين	املحليين.	
ومن	أجل	توجيه	عملهم،	فتحت	بعض	هذه	الوكاالت	مواقع	للتدريب	على	العمل	اإلعالمي	امليداني	وطرائق	إعداد	
مؤسسات	 مع	 بالشراكة	 أو	 معها،	 متعاونة	 غربية	 منظمات	 طريق	 عن	 إلخ،	 الكاميرات...	 مع	 والتعامل	 التقارير	
دفعة	 الناشطين	 هؤالء	 ذلك	 فأعطى	 السورية.	 للحدود	 املتاخمة	 تركيا	 جنوب	 مناطق	 في	 معارضة،	 سورية)29)	
والعاملية،	 العربية	 األنباء	 وكاالت	 ومع	 أنفسهم،	 مع	 بالتعامل	 التفكير	 يبدؤون	 تجعلهم	 ومهنية،	 ومادية	 معنوية	
عن	 قيمة	 يقلون	 ال	 محترفين	 إعالميين	 بوصفهم	 البديل	 اإلعالم	 أو	 املعارضة	 السورية	 اإلعالم	 ومؤسسات	
واملقدمة	 املنتجة	 اإلعالمية	 املادة	 على	 نظرهم	 وجهة	 فرض	 ويحاولون	 األكاديميين،	 واإلعالميين	 الصحافيين	
إلى	الجمهور	على	حساب	سياسات	تحرير	إعالمية	مهنية	رسمية	وضعها	اختصاصيون	وأكاديميون	وفق	معايير	
دولية.	وهذا	كان	واحًدا	من	أهم	اآلثار،	ذات	الوجهين،	التي	ظهرت	في	اإلعالم	املعارض	الذي	بدا	ال	حول	وال	قوة	
أمام	هذه	الحالة	الجديدة	التي	ال	يمكن	االستغناء	عنها،	كما	ال	يمكن	إنكار	فضلها.	وقلنا	إنها	كانت	آثاًرا	ذات	وجهين؛	
أثر	سلبي	في	مستقبل	وسائل	اإلعالم	البديلة	واملعارضة	حديثة	النشأة	والعهد،	وإيجابي	بأثر	رجعي	في	الناشطين	
أنفسهم	الذين	انتمى	كثير	منهم	في	ما	بعد	إلى	رابطة	الصحفيين	السوريين)30)	بصفتهم	إعالميين	محترفين،	بعد	أن	

 https://cutt.us/HDMCG (2022	مايو	أيار/	)3	سوريا”،	في	اإلعالميين	بحق	لالنتهاكات	السنوي	”التقرير	التعبير،	لحرية	السورية	الشبكة	25)(

 https://cutt.us/Eji1Z (2012	فبراير	شباط/	)22	غربيين”،	صحافيين	ملقتل	فرنسية	أمريكية	”إدانة	العربية،	DW (26(

https://	.الدولة	تنظيم	يد	على	يقتل	أميركي	رهينة	أول	عدة،	وثائقية	أفالم	له	أخرى،	وصحف	األميركية	Global	Post	لوكالة	صحافًيا	عمل	2014/1973،	فولي،	رايت	جيمس		27)(
 cutt.us/oHdnO

 https://cutt.us/KzsL8 (2014	،أغسطس	آب/	)20	فولي”،	جيمس	”إعدام	عربي،	BBC	قناة		28)(

.	https://cutt.us/tIYvz	بلدي	منظمة	مع	بالتعاون	السوريين	الصحفيين	رابطة	الشباب،	الصحفيين	واملواطنين	اإلعالميين	وتدريب	تمكين	دروات	29)(

 https://syja.org/?lang=ar	حكمهم	في	ومن	واإلعالميين	الصحافيين	تضم	2012،	فبراير	شباط/	20	في	سست
ُ
)30)	رابطة	الصحفيين	السوريين،	أ

https://cutt.us/HDMCG
https://cutt.us/Eji1Z
https://cutt.us/oHdnO
https://cutt.us/oHdnO
https://cutt.us/KzsL8
https://cutt.us/tIYvz
https://syja.org/?lang=ar
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خلقوا	ميداًنا	إعالمًيا	وصحافًيا	جديًدا	أسهم	مع	ثورة	وسائل	االتصال	الجديدة	في	خلق	مدرسة	إعالمية	مختلفة	
وعالم	صحافي	متميز.

من	اآلثار	املهمة	التي	أحدثها	هذا	النوع	من	اإلعالم	خلق	سوق	إعالمية	جديدة،	استطاعت	تأمين	دخل	مادي	
	جيًدا	في	بعض	الحاالت،	ومن	شأنه	بالنظر	إلى	الصورة	الكبرى	لعب	دور	

ً
شكل	حالة	اقتصادية	جديدة،	أمنت	دخال

في	خلق	حركة	اقتصادية	جديدة	كسرت	في	بعض	األحيان	حالة	الحصار	االقتصادي	والتجويع	التي	فرضها	النظام	
على	بعض	املناطق	التي	خرجت	بمعظمها	على	إرادته،	وثارت	عليه.

مّولين وتوجهاتهم وقطبّية وسائل اإلعالم
ُ
رابًعا: ااًلرتباط بامل

فرضتا	 املعارضة	 أو	 البديل	 اإلعالم	 وسائل	 فيهما	 نشأت	 اللتين	 واالقتصادية	 السياسية	 واألوضاع	 البيئة	
	احترافًيا	يتفرغ	العاملون	فيه	للعمل	

ً
عليها	البحث	عن	جهات	تمويل	لتطوير	العمل	واستمراريته،	ولتجعله	عمال

	وال	يخضع	ملعايير	اختيار	من	قبل	أصحاب	املؤسسة،	وذلك	لصعوبة	الحصول	على	
ً

اإلعالمي.	وهذا	لم	يكن	سهال
املبالغ	املخصصة	 وانخفاض	قيمة	 الوسائل،	 به	أصحاب	هذه	 ملا	يطمح	 توجهات	مغايرة	 جهات	داعمة	من	دون	
لدعم	هذه	املؤسسات	التي	ال	تكفيها	أحيانا	إال	للعمل	ملدة	وجيزة،	ومن	ثم	تنتهي	إلى	اإلغالق	وضياع	الجهد،	وتبعثر	
األرشيف،	كما	حّل	بعشرات	من	املؤسسات	اإلعالمية.	)من	املهم	اإلشارة	إلى	أننا	في	هذا	املحور	من	البحث	لسنا	
في	مضمار	إجراء	إحصاء	وتصنيف	لوسائل	اإلعالم	السورية	املعارضة	ومموليها،	لكن	سنتطرق	إلى	بعض	املسائل	

التي	تتعلق	بأثر	تمويل	بعض	املؤسسات	كعينة	بحثية	ال	إحصائية(.

َمّول	بحسب	معيارين	رئيسين:
ُ
في	هذا	السياق	يمكننا	تحليل	دالالت	العمل	اإلعالمي	امل

1. طبيعة جهة التمويل

	الغموض	في	بعض	الحاالت	مصدر	تمويل	
ّ
تنوعت	الجهات	املمولة	لوسائل	اإلعالم	وما	في	حكمها،	حتى	لف

بعض	املؤسسات،	ما	أثار	كثيًرا	من	التساؤالت	حول	هذه	النقطة.	إال	أن	ما	يمكن	قياسه	واالعتماد	عليه	هو	ما	
ظهر	واستمر	وأنتج	إعالًما	واضح	املعالم	والسياسيات	والتوجهات	والتمويل،	وهذه	الحاالت	كانت	تقليدية	إلى	حد	

ما.	ويمكن	تقسيم	طبيعة	الجهات	املمولة	إلى	ثالثة	أنواع:

أ ُممولون أفراد	.

مؤسسات	 تمويل	 إلى	 الخارج	 في	 يعيشون	 كانوا	 الذين	 السوريين	 األعمال	 ورجال	 املستثمرين	 بعض	 اتجه	
إعالمية	بالكامل،	منهم	من	حصل	على	دعم	إضافي،	إال	أن	الكلمة	العليا	في	هذا	النوع	من	التمويل	تكون	لصاحب	
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رأس	املال.	من	أهم	األمثلة	على	هذا	النوع	قناة	أورينت)31)	التي	كانت	تعمل	قبل	بدء	الحراك	الثوري	بسنين،	إال	أنها	
اتجهت	بشكل	كامل	إلى	دعم	الثورة،	وتغطية	مفاصلها	جميعها.	مّولها	غسان	عبود)32)	رجل	األعمال	السوري	الذي	

اتخذ	موقًفا	معارًضا	للنظام.	

كان	لهذا	النوع	من	التمويل	أثر	كبير	في	سير	عمل	املؤسسة،	وسياستها	التحريرية،	وعملية	اختيار	العاملين	فيها	
أيًضا.	فقد	وّجهت	اتهامات	كثيرة	إلى	مالك	أورينت	لفرضه	نبرة	طائفية	معادية	لألقليات	في	سورية،	وفي	مقدمتهم	
العلويون،	على	الخطاب	اإلعالمي	والخط	التحريري	للقناة،	وظهر	ذلك	جلًيا	في	أحاديث	عبود	عن	ما	أسماه	)حلف	
األقليات(	بصورة	متكررة	وصريحة	على	لسانه،	وادعى	أنه	أّول	من	نحت	هذا	املفهوم)33)،	كما	جعله	عنواًنا	لكتابه	
الذي	صدر	مؤخًرا	باسم	)الحلم	السوري	وحلف	األقليات()34).	إال	أن	سياسة	أورينت	كانت	واضحة،	وهي	تسمية	
األشياء	بمسمياتها.	هذا	خيارها	منذ	البداية،	وهذا	الخيار	اجتذب	من	ينسجم	معه،	وأدى	إلى	بحث	من	ال	ينسجم	
معه	عن	أماكن	أخرى	ينسجم	مع	سياساتها.	لكن	هذا	كان	من	دون	ضغط،	ألن	األساس	هو	أن	اإلعالمي	يجب	أن	

يكون	منسجًما	مع	السياسة	العامة	للقناه	أو	الوسيلة	اإلعالمية.	وهذا	موجود	في	كل	مكان)35).

ولعل	االتهام	األكثر	شيوًعا	في	األوساط	اإلعالمية	الذي	تداوله	ناشطون	كثر	فْرض	املالك	معايير	على	اختيار	
الصحافيين	العاملين	في	مؤسسته	على	أساس	مناطقي،	والقصد	هنا	أنه	اختير	معظمهم	من	أبناء	محافظة	إدلب	
السورية	التي	ينحدر	منها	غسان	عبود،	والحقيقة	أن	هذا	لم	يكن	دقيًقا،	وبحسب	مدير	البرامج	السابق	للقناة	
كلها،	 السورية	 املناطق	 من	 كانوا	 القناة	 في	 عمله	 من	 عاًما	 عشر	 أحد	 أورينت	خالل	 موظفي	 إن	 منصور	 محمد	
ومن	الطوائف	كلها،	وإنه	عاصر	زمالء	من	املدن	واملحافظات	السورية	جميعها،	وما	يزال.	ويؤكد	أن	ثمة	كم	من	
العاملين	كان	من	أبناء	محافظة	إدلب	عند	تأسيس	القناة	في	دبي	عام	2009	لكن	هؤالء	لم	يكونوا	محصورين	في	
التحرير	دائًما،	وإنما	كانوا	موزعين	على	أقسام	اإلنتاج	واملحاسبة	واألقسام	الفنية،	ولم	يكن	لهم	حصة	معينة	
لب	منه	يوًما	توظيف	شخص	ما	

ُ
	أنه	كان	قد	ط

ً
)كوتا(،	فاألساس	هو	املواصفات	املطلوبة	للعمل.	وينفي	نفًيا	كامال

ألنه	من	إدلب،	أو	أن	يكون	التوظيف	على	أساس	مناطقي)36).

في	املقابل	كان	ثمة	مؤسسات	ممولة	من	قبل	أفراد	تقف	خلفهم	منظمات	أو	أحزاب	سياسية	بصورة	غير	معلنة،	
هذا	النوع	من	التمويل	كان	وسيلة	مهمة	لبعض	الجهات	للحضور	في	الساحة	اإلعالمية	بصورة	غير	مباشرة،	ال	
التوجه	واألسلوب،	نذكر	منها	قناة	سوريا	الغد)37)  سيما	إن	كان	ثمة	قسم	من	الجمهور	يختلف	معها	من	حيث	
لم	تصرح	 أنها	 إال	 السورية،	 املسلمين	 الشبك)38)	وكانت	تقف	خلفه	جماعة	اإلخوان	 الطبيب	محمد	 مّولها	 التي	

)31)		تلفزيون	أورينت،	قناة	سوريا	لصاحبها	غسان	عبود،	بدأت	البث	في	2	شباط/	فبراير	2009،	توقفت	عن	البث	في	7	نيسان/	أبريل	2020،	عملت	على	تغطية	الحراك	الثوري	منذ	
.	https://cutt.us/ndGOQ	االجتماعي	التواصل	وسائل	في	قنواتها	عبر	للبث	إغالقها	بعد	تحولت	ثم	األول،	اليوم

 https://cutt.us/JiWah	أورينت	تلفزيون	ومالك	مدير	االستثمارية،	عبود	مجموعة	صاحب	دبي،	في	مقيم	سوري	أعمال	رجل	عبود:	غسان	32)(

 https://cutt.us/ZQsvs	،2020	فبراير	شباط/	26	في	بث	إسرائيل،	مع	وتعاونهم	السورية	األقليات	حلف	عن	فيها	تحدث	عبود،	غسان	مع	مقابلة	يوتيوب،	على	أورينت	قناة	33)(

 https://cutt.us/dwKIX (2022/5/17	،أورينت	كتاب	سلسلة	بيروت،	)إسطنبول/	ط1،	األقليات،	وحلف	السوري	الحلم	عبود،	غسان	34)  (

)35) ))	محمد	منصور،	صحافي	وكاتب	شغل	مناصب	إدارية	عدة	في	مؤسسة	تلفزيون	أورينت،	عمل	مدير	برامج،	ومدير	املوقع	االلكتروني،	ومدير	قسم	األفالم	الوثائقية،	وأخيًرا	في	
إدارة	تطوير	املحتوى،	مقابلة	عبر	املاسنجر	)2022/8/26(.

)36)		محمد	منصور،	مقابلة	عبر	املاسنجر.

 https://cutt.us/OyX6e	،2012/03/15	في	مصر	من	البث	بدأت	معارضة،	سورية	فضائية	قناة	الغد،	سوريا	قناة		37)(

 https://cutt.us/OyX6e	املعارضة	الغد	سوريا	قناة	ممول	وهو	أملانيا.	في	مقيم	سوري	أعمال	ورجل	طبيب	الشبك،	محمد		38)(

https://cutt.us/ndGOQ
https://cutt.us/JiWah
https://cutt.us/ZQsvs
https://cutt.us/dwKIX
https://cutt.us/OyX6e
https://cutt.us/OyX6e
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بذلك	عالنية،	ولم	تفرض	شيًئا	من	توجهاتها	على	اإلنتاج	اإلعالمي	للقناة،	ولم	تضع	االنتماء	إلى	جماعة	اإلخوان	
ا	للتوظف	فيها،	إال	أن	القناة	توقفت	عن	العمل	بعد	مداهمة	مكاتبها	في	القاهرة	بمصر،	وأغلقت	بعد	

ً
املسلمين	شرط

وصول	عبد	الفتاح	السي�سي	إلى	الحكم	في	مصر،	ومالحقة	جماعة	اإلخوان	املسلمين	فيها)39).	لكنها	كانت	من	دون	
شك	نافذة	مهمة	لجماعة	اإلخوان	املسلمين	السورية	إلثبات	وجودهم	كفاعل	إعالمي	ضمن	الحراك	الثوري	الذي	
ر	انتماء	شرعي	للمشاركة	في	العملية	السياسية	متمثلة	آنذاك	في	املجلس	الوطني	السوري	ثم	ائتالف	قوى	

ّ
كان	مؤش

الثورة	واملعارضة.	

يمكننا	القول	إن	املؤسسات	املمولة	من	قبل	أفراد	لم	يكن	مقدًرا	لها	االستمرار،	وذلك	ألن	طبيعة	التمويل	
تفرض	الخلط	بين	الشخ�سي	واملنهي،	بمعنى	أن	ما	يوجه	من	نقد	أو	تهم	إلى	األفراد	املمولين،	ينسحب	على	املؤسسات	
التي	يمولونها،	وإن	لم	يتدخلوا	في	خطة	عملها	وسياستها	التحريرية.	وذلك	أن	املؤسسة	تكون	ممثلة	بفرد	مالكها،	
ل	املؤسسة	بشخصه.	وألن	البيئة	التي	يعمل	فيها	هذا	النوع	من	املؤسسات،	ال	تعد	بيئة	

ّ
والعكس	أيًضا،	فاملمّول	يمث

ا	مباشًرا	بشخصية	املمول.	هكذا	نرى	داللة	هذا	
ً
عمل	مستقرة	لألفراد	الذين	يمولونها،	فمصيرها	مرتبط	ارتباط

التمويل	الفردي،	وأثره	في	العمل	اإلعالمي	الذي	يعطي	نتائج	عكسية	في	بعض	األحيان	بعد	انتهاء	عملها.	والعمل	
أي	 املؤسسات	ويتضرر	بصورة	مباشرة	من	 ينتظر	كثيًرا	من	هذه	 يتوقف	عليه	من	حراك	شعبي	 اإلعالمي	وما	
فالجمهور	 ومموليها،	 للمؤسسة	 كال	

ُ
ت التي	 والتقوالت	 االتهامات	 على	 عالوة	 املؤسسة،	 هذه	 لها	 تتعرض	 نكسة	

السوري	غير	معتاد	على	وجود	مؤسسات	إعالمية	وقنوات	تلفزيونية	كاملة	مملوكة	من	قبل	أفراد.

أ مول من قبل منظمات	.
ُ
اإلعالم امل

املنظمات	 من	 أكثر	 أو	 واحدة	 بين	 أحادي،	 أو	 مشترك،	 تمويل	 على	 املؤسس	 التمويل	شيوًعا	 أنواع	 أكثر	 من	
الدولية	التي	انتشرت	في	تركيا	ولبنان،	بهدف	رعاية	األوضاع	على	الحدود	السورية،	ومراقبتها،	وال	سيما	مخيمات	
س	الحاجة	إلى	إعالم	

َ
الشمال	السوري.	هدف	كثير	من	هذه	املنظمات	إلى	دعم	املؤسسات	السورية	اإلعالمية،	إلى	مل

منهي	يستطيع	أن	يغطي	وينقل	كل	ما	يحدث	داخل	سورية	بشفافية	وحياد	ومن	دون	االرتباط	بأجندات	الدول	
اإلقليمية	املتداخلة	بالصراع	في	سورية.	أما	بالنسبة	إلى	الحياد	واملوضوعية	اللتين	اشترطتهما	بعض	املنظمات،	
وصفا	بأنهما	مثاليان	وغير	حقيقيين،	بل	إن	الهدف	منهما	نقل	أخبار	الثورة	برمادية	وعدم	انتماء	أو	تعاطف،	كأن	
يشترط	بعض	هذه	املنظمات	التوقف	عن	استخدام	بعض	املصطلحات	اإلعالمية	التي	فرضتها	الحالة	الثورية	من	
	من	الجيش	

ً
	من	الدولة	السورية(،	ومصطلح	)جيش	نظام	األسد	بدال

ً
مثل	استخدام	تعبير	)النظام	السوري	بدال

السوري(	إلخ.

وساعدت	حالة	البطالة	الكبيرة	التي	شهدها	الصحافيون	وتكدس	عشرات	منهم	في	دول	اللجوء	من	دون	أي	
فرصة	عمل	أو	دخل،	سمح	هذا	بتالقي	الحاجات	بين	الصحافيين	واملنظمات	الداعمة،	وفتح	مكاتب	إعالمية	بأعداد	
كبيرة	ومسميات	مختلفة	وملدد	وجيزة	نسبًيا،	ما	دفع	قسًما	كبيًرا	من	الجمهور	السوري	إلى	انتقاد	من	هذا	النوع	
من	املؤسسات،	فأطلقوا	عليها	لقب	)الدكاكين	اإلعالمية(	التي	يعمل	فيها	من	يعمل	بهدف	تأمين	دخل	مادي	ليس	

أكثر	من	دون	النظر	إلى	أخالقيات	املهنة.

)39)	ثائر	الزعزوع،	كاتب	وصحافي	غير	منتٍم	لجماعة	حزبية،	مدير	غرفة	األخبار	لقناة	سوريا	الغد	سابًقا،	)مقابلة	عبر	مسنجر(	2022/8/25.
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من	املؤسسات	التي	عملت	واستمرت	بتمويل	من	منظمات	عدة	كانت	)مؤسسة	راديو	روزنة()40)،	وال	يوجد	
حتى	اليوم	تصريح	رسمي	عن	مصادر	تمويلها	سوى	تصريح	لينا	الشواف	رئيسة	التحرير	عن	تلقي	الدعم	من	قبل	
منظمة	CFI	السويدية	وقناة	فرنسا	الدولة	وإذاعة	هولندا	العاملية)41).	إال	أنها	تعلن	في	موقعها	الرسمي	عن	شراكاتها	
 IMS،	 ICFG،	 Free	 Press	 Unlimited، األصفري،	 مؤسسة	 اليونيسيف،	 منها:	 الدولية	 املنظمات	 من	 عدد	 مع	
)مؤسسة	 تمويل	 يبدو،	 ما	 على	 املؤسسات،	 هذه	 وتتولى	 وآخرون.	 	European	 Endowment	 for	 Democracy
راديو	روزنة(	ومشروعاتها	اإلعالمية	والتدريبية	ومكاتبها	في	باريس	وغازي	عينتاب/	تركيا.	تعد	)مؤسسة	راديو	
في	حقل	 املهمة	 األسماء	 من	 واحدة	 وأصبحت	 وتطورت،	 بالعمل،	 استمرت	 التي	 القالئل	 املؤسسات	 من	 روزنة(	
اإلعالم	السوري	البديل.	تغطي	روزنة	مساحات	جغرافية	واسعة	من	سورية	عن	طريق	شبكة	مراسليها،	وتقدم	
ا	حًيا	ومباشًرا	لكثير	من	برامجها،	إال	أنها	على	الرغم	من	ذلك	كله	ما	تزال	تتعرض	لنيران	النقد	الالذع	من	قبل	

ً
بث

يعد	 السوريين.	حيث	 واإلعالميين	 الصحافيين	 من	 كبيرة	 فئة	 إلى	 إضافة	 السوري،	 الجمهور	 من	 كبيرة	 شريحة	
خطها	التحريري	مختلًفا،	ويتهم	بأنه	يميل	إلى	الرمادية	في	التعامل	مع	الحراك	الثوري.	

وهنا	نحن	لسنا	في	معرض	رصد	النقد	لتأكيده	أو	نفيه،	بل	لدراسة	الدالالت	التي	يحملها	هذا	النوع	من	اإلعالم	
املمول	من	قبل	منظمات	متعددة	الجنسيات	ومختلفة	األهداف	واملصالح،	ويكفينا	أن	نقف	عند	حالة	النقد،	ال	

االتهامات	ذاتها،	لنستطيع	دراسة	الحالة	التي	يمكن	أن	يصل	إليها	هذا	النوع	من	املؤسسات	اإلعالمية،	وأثرها.

أ مؤسسات مدعومة من قبل دول	.

)ونتحدث	هنا	عن	اإلعالم	 السورية	 الحالة	 في	 لم	يكن	موجوًدا	بشكل	صريح	وكبير	 التمويل	 النوع	من	 هذا	
املعارض	أو	اإلعالم	البديل	ال	اإلعالم	الرسمي	أو	الحكومي	السوري(،	فالدول	عادة	عندما	تقدم	الدعم	املادي،	
تقدمه	عن	طريق	منظمات	أو	مجموعات	استثمارية	كبيرة	تضم	عدًدا	من	الشركات	بينها	مؤسسات	إعالمية،	حتى	
إذا	لم	تكن	متخصصة	أساًسا	في	املجال	اإلعالمي	بميادينه	جميعها.	فدائًما	ما	يأتي	النفي	عندما	تتم	اإلشارة	إلى	
التمويل	القادم	من	دولة	ما،	والحقيقة	أن	هذا	هو	الحال،	ملا	للوضع	السوري	من	حساسية	وتداخل	بين	اإلعالم	
والسياسة	واملجتمع	والحالة	العسكرية	املعقدة	التي	وصلت	إليها،	كما	أسلفنا	في	محور	سابق.	لهذا	اختارت	الدول	
الداعمة	لبعض	املؤسسات	اإلعالمية	أن	تتلطى	خلف	مؤسسات	استثمارية	كبرى	أو	منظمات	دولية	كما	هو	الحال	
وزارة	 من	 بدعم	 تعمل	جميعها	 التي	 	France	Médias	Monde ملنظمة	 التابعة	 	CFI ومؤسسة	 فرنسا،	 راديو	 مع	
أوروبا	والشؤون	الخارجية	الفرنسية)42)	التي	دعمت	كثيًرا	من	املشروعات	اإلعالمية	الصغيرة،	كان	من	بينها	كثير	

من	املشروعات	اإلعالمية	السورية.

في	هذا	السياق	ال	يمكننا	إغفال	واحد	من	أهم	األمثلة	على	هذا	النوع	من	التمويل،	وهو	)تلفزيون	سوريا()43)،	
وطاملا	كان	مصدر	تمويله	محل	تساؤل	كبير	وجدلي	بالنسبة	إلى	السوريين.	حيث	تنتمي	هذه	املؤسسة	اإلعالمية	

 https://cutt.us/1C8pA	الرسمي	املوقع	،	https://cutt.us/DlNKa	،باريس	في	الرئي�سي	املقر	2013،	يوليو	تموز/	17	في	البث	بدأت	مستقلة،	إعالمية	مؤسسة	روزنة:	راديو	40)(

 https://cutt.us/LmbJh	”املعارض	السوري	اإلعالم	وسائل	يملك	من	روزنة،	إذاعة	تحرير	رئيسة	الشواف	لينا	مع	”حوار	عربي،DW	موقع		41)(

 https://cutt.us/tpvpE	الرسمي	املوقع	فرنسا”،	وتطويرها،	اإلعالمية	املشاريع	”دعم	اإلعالمية،	للتنمية	CFI	مؤسسة		42)(

 https://cutt.us/huO8k	تركيا	في	إسطنبول	من	2018	مارس	آذار/	3	في	البث	بدأت	سوري،	عمل	بكادر	معارضة	قناة	سوريا:	تلفزيون	43)(

https://cutt.us/1C8pA
https://cutt.us/DlNKa
https://cutt.us/LmbJh
https://cutt.us/tpvpE
https://cutt.us/huO8k
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سست	في	الدوحة	بقطر)44).	وما	هو	معروف	للجمهور	السوري	أن	
ُ
السورية	إلى	مجموعة	)فضاءات	ميديا(	التي	أ

	من	دولة	قطر،	حتى	إن	القانون	
ً

	كامال
ً

)تلفزيون	سوريا(	املعارض	الذي	يبث	من	إسطنبول	في	تركيا،	ممّول	تمويال
وعلى	 الشأن)45).	 بهذا	 القطري	 القانون	 إلى	 	

ً
كامال استناًدا	 تستند	 ومهنًيا	 قانونًيا	 التلفزيون	 يتبعها	 التي	 واألحكام	

	رسمًيا	من	إدارة	القناة،	إال	أننا	هنا	سنحتكم	إلى	
َ
د	ولم	تنف

َّ
الرغم	من	أن	مسألة	التمويل	القطري	للقناة	لم	تؤك

)تلفزيون	سوريا(	أحد	مؤسساتها	اإلعالمية.	وهذا	كاٍف	 ما	تصرح	به	مجموعة	)فضاءات	ميديا(	)القطرية(	أن	
لدراسة	دالالت	اإلعالم	املمول،	إن	كان	من	دول	أو	شركات	استثمارية	مستقلة	أو	تابعة	لدول.	فلسنا	نحن	من	

يحدد	هذا	األمر	في	هذا	البحث.

بعيًدا	من	التجاذبات	املستمرة	حول	التمويل	يبقى	التمويل	املخصص	من	قبل	دولة	ما	لوسيلة	إعالمية	واحًدا	
من	أهم	طرائق	تمويل	اإلعالم	عموًما،	واإلعالم	الخاص	واملوجه	خصوًصا.	فأي	مؤسسة	إعالمية	تخوض	حرًبا	
فكرية	إعالمية،	وتعد	نفسها	تتخذ	جانًبا	إنسانًيا	مناصًرا	لقضايا	الشعوب	ال	األنظمة؛	ستحتاج	إلى	نوع	من	الدعم	
من	 النوع	 هذا	 الوسيلة.	 هذه	 من	خالل	 العالم	 إلى	 إيصاله	 الجمهور	 يريد	 ما	 أو	 تريد،	 ما	 لتقول	 املستقر	 املادي	
الدعم	يتميز	بقدرته	على	اإلمداد	وإقامة	مشروعات	إعالمية	وتدريبية،	يؤمن	نوًعا	من	االستقرار	واالستمرارية	
للمؤسسة	والعاملين	فيها،	األمر	الذي	يعد	من	أهم	شروط	إنتاج	إعالم	ناجح	وواضح	التوجهات	وغير	متقلب	ال	
فنًيا	وال	سياسًيا.	إال	أن	هذا	الدعم	رهن	لشروط	الداعم،	وإن	لم	يكن	يصرح	بها	بصورة	مباشرة،	إال	أن	اإلنتاج	

اإلعالمي	لهذه	املؤسسات	املمولة	يكون	واضًحا	واللغة	اإلعالمية	املستخدمة	فيه	كفيلة	بتحديد	توجهاته.

2. أثر املمولين في العمل اإلعالمي

يبدو	أنه	ال	يهم	مصدر	التمويل	الذي	تبنى	عليه	الوسيلة	اإلعالمية،	عندما	يأتي	الحديث	عن	أثر	هذا	التمويل	في	
اإلنتاج	اإلعالمي.	فإذا	انطلقنا	من	حقيقة	أنه	ال	إعالم	محايد،	وال	تمويل	محايد،	سنجد	أن	الفروق	في	التوجهات	
ومدى	أثرها	هو	املقياس،	ال	الحيادية	املثالية.	وفي	حال	اإلعالم	السوري	املعارض	أو	البديل	أو	حتى	اإلعالم	الثوري	
كما	يطلق	عليه	كثيرون،	فسنكون	في	مضمار	تحليل	دالالت	توجهات	هذا	التمويل	وأثره	في	الوسيلة	والجمهور	
املتلقي.	من	هنا	يمكن	دراسة	هذا	األثر	من	خالل	نتيجتين	حصرناهما	في	هذا	البحث	بتأثير	املمّول	في	املادة	اإلعالمية	

وصناعها:

	 نحت	لغة	إعالمية	تناسب	الداعمين.أ.

	 املركزية	وصراع	األقطاب	اإلعالمية	الناتج	من	الصراع	السيا�سي.	ب.

أ نحت لغة اإلعالمية تناسب الداعمين	.

وليس	 وتوجه،	 كل	وسيلة	 تناسب	 إعالمية	 لغة	 لصياغة	 معتمدة	 إعالمية	عدة	 أساليب	 هناك	 أن	 في	 ال	شك	

سست	في	2012	في	الدوحة	بقطر،	هي	مجموعة	متخصصة	في	مجال	اإلعالم	املرئي	واملقروء	واإلعالم	الجديد،	تضم	تلفزيون	سوريا،	
ُ
)44)		فضاءات	ميديا،	مؤسسة	تجارية	خاصة	أ

 https://cutt.us/W208c	،نيوز	والعربي	الجديد	العربي	وصحيفة	والعربي2،	أخبار،	العربي	وقناة

.	https://cutt.us/NCQYz	الرسمي	املوقع	سوريا،	تلفزيون	في	املتبعة	واألحكام	الشروط		45)(

https://cutt.us/W208c
https://cutt.us/NCQYz


215

العدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022ملف العدد

األمر	بجديد	أن	يتبنى	إعالم	ما	لغة	ومصطلحات	وسياسة	تحريرية	معينة،	لكن	هذا	في	األساس	تعبير	عن	التوجه	
والديني	 األيديولوجي	 التوجه	 عن	 بل	 طبيعتهم،	 اختالف	 على	 مموليها	 أو	 اإلعالمية	 الوسيلة	 السيا�سي	ألصحاب	
ا	على	أي	وسيلة	إعالمية،	لكن	له	داللة	توجه،	وميل	

ً
َبّني	لغة	إعالمية	ما	ليس	مأخذ

َ
ا	ت
ً
والعرقي	في	بعض	األحيان.	إذ

سيا�سي	ال	للعاملين	في	القناة	بصورة	رئيسة	طبًعا،	بل	للداعمين	أو	مالكيها،	فهم	يدفعون	لصناع	اإلعالم	إلنتاج	ما	
يريدون	قوله	من	خالل	املادة	اإلعالمية،	وليس	بصورة	مباشرة،	أو	لدعم	ما	يصرحون	به	من	مواقف،	والترويج	
لها،	فطاملا	كان	عمل	شركات	العالقات	العامة	مالزًما	العمَل	الصحافي	واإلعالمي.	وكثير	من	املؤسسات	اإلعالمية	
تعمل	بأسلوب	الحمالت	اإلعالمية	)الدعائية(	ال	املؤسسات.	وهذا	هو	املأخذ	على	العمل	اإلعالمي	الذي	يتسبب	به	

الك	أو	الداعمون.
ُ
امل

أنتج	الحراك	الثوري	لغته	الخاصة،	بل	إنه	نحت	كثيًرا	من	املصطلحات	الجديدة	كلًيا،	وذلك	كان	لتأثير	شعبية	
في	اإلعالم؛	مفردات	مثل	)مسائية	طّيارة(،	ويقصد	 املتظاهرين	 الذي	فرض	لغته	املشتقة	من	هتافات	 الحراك	
حدث	أثًرا	كبيًرا	وحركة	مهمين	في	املكان،	وال	تكاد	تستمر	

ُ
بها	تظاهرة	في	فترة	املساء،	يتجمع	أفرادها	بسرعة،	ت

أقل	من	ساعة	تقريًبا،	حتى	تنتهي،	ويتفرق	أفرادها	بالسرعة	نفسها	التي	اجتمعوا	بها	ألسباب	تتعلق	بسالمتهم.	
مسلحة	 بعناصر	 أمنًيا	 حاجًزا	 والجيش	 األمن	 أجهزة	 نصب	 وهو	 الطّيار(	 )الحاجز	 مصطلح	 أنتج	 املصطلح	 هذا	
ومجهزة	في	مدة	قصيرة	وأماكن	غير	معتادة،	في	حال	حصولهم	على	معلومات	مرور	تظاهرة	في	املكان،	وسرعان	ما	
يتال�سى	الحاجز	أيًضا،	وتنتهي	مهمته.	هذه	املفردات	ابتكرها	املشاركون	في	التظاهرات	عموًما،	نقلها	املواطنون	
الصحافيون	والناشطون	اإلعالميون	كما	هي،	وفرضوها	على	املؤسسات	اإلعالمية	املحلية	والعاملية	أيًضا	التي	

تناولت	لغة	هؤالء	الناشطين.

ر	اإلعالم	املعارض	هذه	اللغة،	وحدد	توجهاتها	وفًقا	لسياسته	التحريرية،	وصنع	منها	لغة	إعالمية	رسمية،	 طوَّ
وتعامل	معها	بوصفها	مفردات	ثابتة	ال	تحتاج	إلى	التعريف	في	كل	مرة	تذكر	فيها.	ومن	هنا	نتجت	لغة	إعالمية	كانت	
تعامل	اإلعالم	معها	بوصفها	مؤسسات	جعل	الستخدامها	 إال	أن	 في	كثير	من	األحيان.	 بين	وسائل	عدة	 موحدة	
تختلف	 املصطلحات.	 تلك	 الستخدامها	 تبًعا	 وسيلة	 كل	 توجه	 يظهر	 كان	 هنا	 ومن	 مختلفة،	 سياسية	 دالالت	
األخير،	 ففي	 الحر(،	 )الجيش	 تسمية	 عن	 الداللة	 حيث	 من	 كثيًرا	 تختلف	 املسلحة()46)	 )املعارضة	 مثل	 مفردات	
أما	 التسمية.	 تلك	 وملاذا	حمل	 بدأ،	 وكيف	 يعمل	ألجله،	 وما	 به،	 يؤمن	 وما	 وبميثاقه	 الجيش،	 بهذا	 تعترف	 أنت	
منها	 لكل	 املعارضة،	وتعطي	 أنواع	عدة	من	 بين	 تفّرق	 املسلحة(	فالوسيلة	اإلعالمية	 )املعارضة	 اعتماد	مصطلح	
دوًرا	وربما	انتماء،	إذا	أضفت	إليه	اسم	الجهة	الداعمة،	كأن	تقول	)جيش	مغاوير	الثورة	املدعوم	أميركًيا()47)،	
كان	 ليست	سًرا.	وكذلك	 املعلومة	 كانت	هذه	 وإن	 الجيش،	حتى	 تؤكد	موقفها	من	هذا	 اإلعالمية	 الوسيلة	 فإن	
الحال	منذ	البداية	بإطالق	تسميات	مثل	)املتظاهرين(	أو	)املحتجين(،	أو	أن	تطلق	على	كل	ما	حدث	تسمية	)الربيع	
العربي(	أو	)االحتجاجات(،	تسمي	ما	حدث	في	سورية	)ثورة	الحرية	والكرامة(،	فالوسيلة	هنا	تعترف	بكونها	ثورة،	
وأن	أسبابها	ومطالبها	األساسية	هي	الحرية	والكرامة،	ال	ألي	سبب	اقتصادي	أو	طائفي	كما	يقول	بعضهم	اآلخر،	
أو	أن	تسميها	)انتفاضة(	أو	حتى	)الحراك	الشعبي(،	فالداللة	هنا	أن	ال	تتبنى	الوسيلة	األسباب	واملطالب،	وال	تقدم	

	بأنها	ثورة	حقيقة،	وأنها	تحتمل	أبعاًدا	أخرى	دينية	أو	أي	�سيء	آخر.	
ً

ا	كامال
ً
اعتراف

 https://cutt.us/jKxVs	،)2021/11/24(	،للدراسات	جسور	النظام،	مواجهة	في	املسلحة	املعارضة	مسار	د.م،		46)(

 https://cutt.us/mZazB	،)2022/5/22(	،بلدي	عنب	صحيفة	السوري،	الجنوب	في	التسخين	مؤشرات	د.م،		47)(

https://cutt.us/jKxVs
https://cutt.us/mZazB
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تلك	الفروقات	البسيطة	ظاهرًيا	في	اللغة	اإلعالمية	املستخدمة	داللة	على	توجه	الصحيفة	أو	القناة،	وهي	ما	
اللغة	 السيا�سي	واأليديولوجي.	هنا	تصبح	 يعّبر	عن	توجهه	 أو	ممّول	املؤسسة،	وما	 املالك	 التوافق	عليه	مع	 يتم	
عنوان	امليول	واالنتماء،	حتى	إن	بعض	املؤسسات	تصبح	مجرد	ناقل،	وتفقد	جزًءا	كبيًرا	من	روحها	الصحافية	
إننا	في	هذا	البحث	ال	نسعى	لوضع	تعريفات	للمصطلحات	املستخدمة،	وال	نبحث	في	 واإلعالمية.	ويجدر	القول	

جذورها،	بل	نحلل	دالالتها	السياسية	في	الوسيلة	اإلعالمية	عند	استخدامها	فقط.

أ ااًلنحياز وصراع األقطاب اإلعالمية	.

لم	يكن	للصراع	السيا�سي	الذي	امتد	في	املنطقة	عالقة	سببية	بالقضية	السورية،	وبقول	آخر،	ال	يمكن	تحميل	
موجات	 واإلقليمي.	حتى	 السوري	 الجوار	 دول	 في	 والكثيرة	 الكبيرة	 املشكالت	 السورية	مسؤولية	 الحالة	 تعقيد	
اللجوء	السوري	إلى	دول	الجوار	وما	شكلته	من	تحديات	اقتصادية	لم	تخرج	عن	كونها	أزمات	لجوء،	أي	ال	طابع	
الجوار	 دول	 في	 من	الجئين	 السورية	 املجتمعات	 على	 يترتب	 ال	 إنه	 القول	 يمكننا	 األساس	 هذا	 على	 لها.	 سيا�سي	
ومؤسسات	مدنية	وسياسية	وإعالمية	أي	مسؤولية	وال	حتى	التزام	أخالقي	بأن	يشارك	أو	ينحاز	إلى	طرف	ما	من	
ا	ال	مبرر	ألي	انحياز	إعالمي،	وال	أي	مشاركة	في	صناعة	إعالم	الصراع	

ً
أطراف	الصراعات	اإلقليمية	املتشابكة.	إذ

الخليجي	أو	األزمات	السياسية	واالقتصادية	اللبنانية،	وال	التحالفات	التركية،	وال	مناوشاتها	السياسية	الداخلية.	
تتلقى	إمالءات	تحرك	توجهاتها	 ما	 إلى	جانب	طرف	 لنفسها	مكاًنا	 التي	تجد	 الوسيلة	اإلعالمية	 أن	 ال	مبرر	سوى	

ا	مهمة	في	صراعات	املنطقة.
ً
السياسية	من	قبل	داعميها	الذين	يشكلون	أطراف

نجد	أن	هذا	)االتهام/	التبرير(	ينطبق	في	حاالت	كثيرة	على	اإلعالم	السوري	املعارض.	ورأينا	في	إنتاج	هذا	اإلعالم	
خصص	للسوريين	ما	يصب	مباشرة	في	صالح	الصراع	الخليجي.	هذا	ما	وقع	به	)تلفزيون	سوريا(	الذي	أنتج	عن	

ُ
امل

الخالف	 في	 	مباشًرا	
ً

النقد،	وشكلت	تدخال لكثير	من	 تقارير	ومقاطع	فيديو	تعرضت	 طريق	منصاته	االجتماعية	
اإلماراتي	القطري،	عرض	من	خاللها	مقاطع	ساخرة	من	شخصيات	سياسية	عربية)48).	باملقابل	رأينا	هجوًما	سابًقا	
من	قبل	إعالم	سوري	معارض	بتوجيه	اتهامات	لشخصيات	إعالمية	وسياسية	سورية	)بالعمالة	وتنفيذ	أجندات	
قطرية()49)،	من	قبل	موقع	مؤسسة	)أورينت	نت(	التي	تعرضت	في	وقت	سابق	التهامات	بالتعامل	مع	إسرائيل)50) 

نشرها	موقع	)العربي	الجديد(	التابع	ملؤسسة	فضاءات	ميديا	)القطرية(	التي	ينتمي	إليها	)تلفزيون	سوريا(.

نرى	هنا	أن	الصراع	انتقل	من	محاور	سياسية	خليجية	إلى	محاور	سياسية	سورية،	منصات	إعالمية	تجتمع	
في	معارضتها	لنظام	األسد	وإدانتها	جرائمه،	وتختلف	من	حيث	التمويل	والدعم،	فصارت	حرًبا	إعالمية	بالوكالة،	
نتيجة	لقطبية	وسائل	اإلعالم	التي	بعد	أن	تبلورت	بصفتها	مؤسسات	إعالمية	سورية	معارضة،	واعتمد	كل	منها	
لغة	إعالمية	سياسة	ثابتة،	وسيطرت	على	قسم	كبير	من	السوق	اإلعالمي	السوري	واالنتشار	الجغرافي	بالتغطية	
باختالف	مصالح	 متنافرة،	قضيتها	واحدة،	ومصالحها	مختلفة	 أقطاب	 إلى	 املؤسسات	 تحولت	هذا	 الصحافية،	
داعميها،	تستقطب	كل	منها	مجموعة	من	الصحافيين	ومؤسسات	إعالمية	أقل	شأًنا،	لتدور	في	فلكها.	هذا	شكل	

 https://cutt.us/3EWGb (2020/9/16(	،فيسبوك	منصة	سوريا،	تلفزيون	موقع	زايد”،	بن	هللا	لعبد	محرجة	مواقف	ِبن	مستر	طريقة	”على		د.م،	48)(

 https://cutt.us/2blaa	،)2019/1/10(	،نت	أورينت	موقع	سوريا”،	في	أجندتها	لتنفيذ	قطر	جندتها	التي	”النخب	،	د.م	49)(

 https://cutt.us/os28A	،)2018/2/7(	،الجديد	العربي	موقع	إسرائيل”،	مع	التعاون	تكشف	أورينت	شبكة	قبل	من	”تسريبات	د.م،		50)(

https://cutt.us/3EWGb
https://cutt.us/2blaa
https://cutt.us/os28A
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مرحلة	جديدة	من	مراحل	)تطّور(	اإلعالم	السوري	املعارض،	وداللة	جديدة	ألثر	التمويل	في	هذه	املؤسسات.

والسياسية	 اإلعالمية	 للجهات	 بانتقادات	 السوري	 الجمهور	 قبل	 من	 كلها	 اإلعالمية	 التجاذبات	 تلك	 واَجه	
ُ
ت

املعارضة	 ومؤسسات	 وأوروبًيا	 عربًيا	 اللجوء	 دول	 في	 السوريين	 بحاجة	 التذكير	 يتم	 ما	 وغالًبا	 املعنية	جميعها،	
إلى	تصفير	الخالفات	مع	املحيط	العربي.	وتتهم	املؤسسات	اإلعالمية	والسياسية	 إلى	الدعم	السيا�سي،	والحاجة	
بعدم	النضج	السيا�سي	واالبتعاد	عن	الهم	الوطني.	ونؤكد	أننا	في	هذا	البحث	ال	نتخذ	أي	جانب،	وال	نقدم	تبريًرا	أو	

،	وال	إدانة	ألي	مؤسسة	أو	جهة،	بل	نحلل	املواقف	واإلنتاج	اإلعالمي،	وأثر	التمويل	فيه.
ً

تفضيال

خامًسا: ااًلرتباط وااًلعتمادية في صناعة املادة اإلعالمية وثالثية )نظام ومعارضة وداعمين(

املادة	األولى	التي	عمل	على	إنتاجها	اإلعالم	البديل	واملعارض	كانت	الصورة	والخبر	اللذين	التقطهما	الناشطون	
اإلعالميون	في	التظاهرات	الشعبية،	تالها	صور	القصف	والتهجير.	فلم	يكن	من	مخطط	واضح	لصناعة	املادة	
اإلعالمية	لدى	هذه	املؤسسات	الناشئة	أو	حتى	القديمة،	سوى	النقل	املباشر	للحراك	الثوري.	فاملواد	التي	ينتجها	
عالج	سياقاتها	بطريقة	فنية	إعالمية	غالًبا،	كان	الهدف	

ُ
ت ْبَن	قصة	خبرية	عليها،	ولم	

ُ
ت الناشطون	اإلعالميون	لم	

األول	إظهار	الحقيقة،	ونقل	الصورة	كما	هي،	ومحاولة	مد	يد	العون	إلى	التنسيقيات	الثورية	بنشر	أخبار	الدعوات	
	أو	إحداث	اتصال	بين	مدن	متباعدة	جغرافًيا.	هذا	كان	جيًدا	ومشبًعا	لتوق	الجمهور	إلى	إعالم	حر،	

ً
لإلضراب	مثال

لكنه	مع	الوقت	لم	يعد	يحمل	قيمة	إعالمية	حقيقية،	بل	مجرد	سبق	لنقل	الخبر.	من	جانب	آخر،	اتجه	اإلعالم	
املعارض	إلى	محاولة	تكثيف	الجهد	للتصدي	إلعالم	النظام،	وتكذيبه،	وإظهار	تزييفه	الحقيقة.	فقد	اتجه	النظام	
منذ	اللحظة	األولى	التي	فوجئ	فيها	بقدرة	السوريين	العاديين	على	إنتاج	مادة	إعالمية	وابتكار	وسائل	اتصال؛	إلى	
وضع	ثقله	كله،	وحشد	وسائل	اإلعالم	لديه	كلها	لخدمة	سردية	النظام،	والتعتيم	على	األحداث،	وتصدير	صورة	

واحدة	عن	كل	ما	يحصل،	وهي	الصورة	والسردية	التي	يرويها	النظام	وأجهزته	األمنية.

جعلت	 التي	 األسباب	 وما	 عليها،	 ترتب	 وما	 املرحلة،	 هذه	 من	 نتج	 ملا	 تحليل	 لتقديم	 الدخول	 يمكننا	 هنا	 من	
اإلعالم	البديل	يسلك	الطرق	التي	وصل	إليها،	من	خالل	قراءة	نتائج	عمل	اإلعالم	املعارض	وأساليبه	اآلتية:

1. اعتماد اإلعالم املعارض على إعالم النظام في إنتاجه واستمراره

يكاد	يكون	اإلنتاج	اإلعالمي	معظمه	للوسائل	اإلعالمية	البديلة	أو	املعارضة	جميعها	يعتمد	بنسبة	كبيرة	على	
إعالم	النظام	وكل	ما	ينشره	عبر	وسائله	جميعها	من	أخبار	داخلية	وخارجية،	وبرامج	سياسية	واجتماعية	ورياضية	
ودينية،	وتحليالت،	ونشرات،	وتقارير،	بل	مسلسالت	الدراما	والكوميديا	ال	تنجو	من	أيدي	مؤسسات	اإلعالم	
املعارض	التي	تصنع	مادة	إعالمية	في	إثرها.	مما	ال	شك	فيه	أن	إعالم	النظام	كله	موجه،	ويعمل	وفق	بروباغاندا	
النظام،	إال	أن	االنشغال	الدائم	في	محاولة	مراقبته	وتفنيده	وتحليله،	ال	يقود	الى	إعالم	حر	بالكامل،	هذا	االرتباط	

يعيد	اإلعالم	البديل	إلى	حالة	االرتباط	بالنظام	بطريقة	ما،	ويفقده	أهم	خصيصة	فيه	وهي	االستقاللية.

إلى	صناعة	اإلعالم.	تركت	 الثورية	والسياسية	فقط،	بل	امتد	 في	الجوانب	 الثورة	املصرية	 تأثير	 لم	يتوقف	
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اإلعالم	 صناع	 لدى	 كبيرة	 رغبة	 	2011 مبارك	 حكم	 سقوط	 بعد	 )البرنامج(	 وبرنامجه	 يوسف)51)	 باسم	 تجربة	
السوريين	الذين	سابقوا	الزمن	للوصول	إلى	مرحلة	سياسية	تسمح	لهم	بتقديم	هذا	النوع	من	البرامج.	لم	يسقط	
النظام	في	دمشق،	ولم	يأت	الوقت	املناسب،	مع	ذلك	بمجرد	توافر	الدعم	املالي	املناسب	ظهر	كثير	من	املحاوالت	
إلى	مادة	ساخرة	كوميدية	 النظام	 إعالم	 في	تحويل	 برامج	متخصصة	 ثمة	 مادة	إعالمية	شبيهة.	فأصبح	 لصناعة	
تهدف	إلى	الترفيه	أكثر	من	التفنيد	وإظهار	الحقيقة.	صرفت	مؤسسات	كبيرة	مبالغ	ضخمة	جًدا	على	هذا	النوع	
من	البرامج،	وبنت	لها	استوديوهات	كبيرة،	وخصصت	فرق	عمل،	كل	ذلك	من	أجل	صناعة	مادة	ترفيهية،	تحّول	

إعالم	النظام	وشخصياته	السياسية	إلى	مادة	للضحك،	بهدف	تسخيف	النظام	وإظهار	هزالته.

أنتج	تلفزيون	)أورينت(	برنامج	سيناريو،	واختار	همام	حوت)52)	لتقديمه،	وبذلت	أورينت	كل	الجهد	الالزم	
مادًيا	وإعالمًيا	إلنجاح	البرنامج	الذي	اعتمد	اعتماًدا	كبيًرا	على	إعالم	النظام	وإنتاجه	في	مختلف	امليادين،	لدرجة	
أنه	كان	املادة	األساسية	له،	في	ما	عجز	عن	ابتكار	مادة	جديدة	بمعزل	عن	إعالم	النظام.	وعلى	الرغم	من	شوق	
الجمهور	السوري	إلى	هذه	التجربة،	وعلى	الرغم	من	متابعتها،	إال	أن	البرنامج	واجه	كثيًرا	من	النقد	والتقريع،	بل	

تحول	البرنامج	ومقدمه	إلى	مادة	للسخرية	عند	مستخدمي	مواقع	التواصل	االجتماعي	السوريين.

لم	تكن	هذه	التجربة	الوحيدة	أبًدا،	فقد	قدمت	مؤسسة	أورينت	كثيًرا	من	البرامج	الترفيهية	الساخرة	على	
شاشتها	وعبر	منصاتها	على	مواقع	التواصل	االجتماعي،	تلك	التجربة	التي	تعد	أكثر	نجاًحا	من	تجربة	االستوديو،	
منها	برنامج	تيلي	شو،	دراماللي،	تجانس،	تيلي	سكوب	وغيرها،	اعتمدت	جميعها	اعتماًدا	كبيًرا	جًدا	على	ما	يقدمه	
إعالم	النظام،	وحولته	إلى	مادة	ساخرة.	لم	يدخر	)تلفزيون	سوريا(	منذ	أيام	بثه	األولى	جهًدا	في	هذا	املجال،	وأنتج	
يبني	عليها	مقدمو	 النظام	كمادة	أساس	 أيًضا	على	كل	ما	يقدمه	إعالم	 التي	اعتمدت	 البرامج	الساخرة	 كثيًرا	من	
برنامج	 مثل	 االجتماعي	 التواصل	 مواقع	 على	 البرامج	شهرة	 هذه	 بعض	 الساخرة.	حقق	 تعليقاتهم	 البرامج	 هذه	
)نور	خانم(	الذي	لم	ينُج	كذلك	من	النقد	القا�سي.	أنتج	)تلفزيون	سوريا(	برامج	أخرى	عدة	تعمل	باألسلوب	نفسه	
تقريًبا،	منها	برنامج	أبو	املراديس،	كوبي	بيست،	وحمصود	الذي	انتقل	من	منصة	يوتيوب	إلى	)تلفزيون	سوريا(،	

وتخصص	في	التعليق	على	مسلسالت	الدراما	التي	ينتجها	النظام.

هذه	االعتمادية	في	إنتاج	املادة	اإلعالمية	كانت،	وما	زالت،	حالة	مثيرة	للتفكير،	طرحت	كثيًرا	من	التساؤالت	
يبدأ	 باملئة،	 به	مئة	 إنتاج	إعالم	خاص	 	حًقا،	وعن	قدرته	على	

ً
البديل	على	أن	يكون	بديال عن	قدرة	هذا	اإلعالم	

بفكرته	من	الصفر	من	دون	االعتماد	على	مواد	سمعية	وبصرية	ينتجها	إعالم	النظام	املتهم	بالهزالة	وتردي	الحالة	
	عمل	إعالمي	حر	

ً
املهنية،	ويسهل	انتقاد	كل	ما	فيه	حتى	النشرة	الجوية،	ولكن	تظل	األسئلة	معلقة،	هل	هذا	فعال

رَض	على	
ُ
ومستقل	وقادر	على	النهوض	بنفسه	وبجمهوره	وعلى	طي	صفحة	إعالم	النظام	الوحيد	واألوحد	الذي	ف

السوريين	نصف	قرن؟

)51)	باسم	يوسف:	إعالمي	وطبيب	وكاتب	ومنتج	مصري،	مقدم	برنامج	البرنامج	الساخر	الذي	بدأ	على	قناة	ONtv	الفضائية	املصرية	الخاصة،	في	1آب/	أغسطس	2011،	وحقق	
إلى	قناة	CBC	الفضائية	املصرية	وعلى	مسرح	كبير	بحضور	الجمهور،	اتهم	يوسف	بإهانة	رئيس	الجمهورية،	وازدراء	اإلسالم،	ليخرج	بعدها	 البرنامج	 نجاحا	كبيًرا،	لينتقل	بعدها	

 https://cutt.us/i3F3V	.2014	يونيو	حزيران/	2	في	البرنامج	إيقاف	قبل	فقط	الرابع	الجزء	من	حلقة	11	عرض	مصر،	MBC	قناة	الى	ذلك	بعد	البرنامج	انتقل	بكفالة،

 https://cutt.us/vpcQR 2014	أكتوبر	األول/	تشرين	4	في	بدأ	أورينت،	قناة	على	ساخر	سيناريو	برنامج	ومعد	مقدم	سوري،	مسرحي	ممثل	حوت:	همام		52)(

https://cutt.us/i3F3V
https://cutt.us/vpcQR
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2. صراع السرديات اإلعالمية والسياسية

أكثر	ما	اهتم	به	اإلعالم	البديل	املعارض	منذ	نشأته	الوقوف	بوجه	إعالم	النظام،	وتفنيد	رواياته	عن	الثورة	
والحراك	الشعبي،	فتناول	التصريحات	السياسية	واإلعالمية	كلها	التي	قدمها	النظام	بالتحليل	والنقد	والتكذيب،	
التظاهرات	 قضايا	 في	 وخصوًصا	 تزييفه،	 النظام	 إعالم	 حاول	 موقف	 كل	 عن	 الحقيقية	 الصورة	 نقل	 وحاول	
من	سورية	خرجت	عن	 مختلفة	 مناطق	 على	 النظام	 شنها	 التي	 الكيماوية	 والهجمات	 املعتقلين	 وأعداد	 السلمية	
سيطرته.	قبل	ذلك	كان	النظام	أيًضا	قد	خصص	وقتا	كبيًرا	من	البث	التلفزيوني	واإلذاعي	والصحف	املحلية	من	
أجل	تصدير	رواية	واحدة	تجّرم	املتظاهرين	وتصفهم	باإلرهابيين	والطائفيين	منذ	الشهر	األول	للثورة،	وقدم	في	
سبيل	ذلك	زاوية	يومية	مخصصة	لهذا	الغرض	تحت	مسمى	)التضليل	اإلعالمي(	التي	تحدثنا	عنها	سابًقا،	خلق	من	
خاللها	النظام	رواية	موازية	لكل	ما	يحدث	في	سورية،	منها	قصص	ملفقة	وصلت	إلى	حد	إعادة	إنتاج	مشاهد	بشكل	
تمثيلي	لبعض	األحداث	على	أنها	الصورة	الحقيقية	ملا	حدث)53)،	وكثير	من	هذه	السيناريوهات	التي	قدمها	النظام	

كِشفت	من	قبل	بعض	القائمين	عليها	بعد	انشقاقهم	عن	إعالم	النظام	وخروجهم	من	سورية.

في	هذا	السياق	نجد	أنفسنا	أمام	صراع	سرديات	كبير،	وال	يقل	أهمية	عن	الصراعات	األخرى	على	األرض؛	
سردية	النظام	في	وجه	سردية	الثورة	متمثلة	في	الحراك	الشعبي	واإلعالم	البديل.	والحقيقة	أن	النظام	لم	يكن	
وحده	في	هذه	املواجهة،	بل	كان	مدعوًما	دعًما	كبيًرا	من	قبل	مؤسسات	إعالمية	حليفة	من	مثل	قناة	امليادين	التي	
قبل	 املدارة	من	 اللبنانية	 القنوات	 بالعربية،	وبعض	 الناطقة	 اإليرانية	 العالم	 وقناة	 اللبناني،	 يديرها	حزب	هللا	
أحزاب	سياسية	وزعماء	طوائف	لبنانيين.	وحصل	على	مساندة	كبيرة	أيًضا	في	املستوى	الدولي	من	وكالة	روسيا	
استوديوهات	 وأقامت	 سياسية	 برامج	 أنتجت	 التي	 كلها	 البديل	 اإلعالم	 أشكال	 الصراع	 هذا	 في	 ودخلت	 اليوم.	
مئة	صحافي	وصحافية	 لرأي	 استطالع	 وفي	 وغربيون،	 وخبراء	عسكريون	عرب	 املحللون	 فيها	 اسُتقبل	 تحليلية	
يعملون	في	وسائل	اإلعالمية	البديل	أجراه	)مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة(،	أكد	88	في	املئة	منهم	أن	اإلعالم	
اإلعالمية	 املواجهة	 تلك	 الثورة)54).	 سنوات	 خالل	 الكاذبة	 النظام	 إعالم	 سرديات	 بكشف	 نجاًحا	 حقق	 البديل	
في	كثير	من	األحيان	 املادة	اإلعالمية،	فلم	يستطع	إعالم	املعارضة	 أيًضا	نوًعا	من	االعتمادية	في	صناعة	 أنتجت	
املبادرة	بأكثر	من	نقل	صور	التظاهرات	والقصف	بشكل	مباشر	يظهر	حقيقة	ما	يحصل	من	دون	أدنى	شك،	لكنه	
لم	يستطع	التحقيق	بشكل	مباشر	في	ما	يحصل	على	األرض،	لم	يقدم	إحصاءات	عملية	وال	أرقام	حقيقية،	غاب	
الجانب	األكاديمي	في	صناعة	اإلعالم	عن	اإلعالم	البديل	في	هذه	املواجهة،	ما	أضعف	موقفه	عربًيا،	بل	لدى	قسم	
ليس	بقليل	من	الجمهور	السوري.	وكان	لألسلوب	الذي	اتبعته	وسائل	اإلعالم	املعارض	في	خوض	تلك	املواجه	

آثار	سلبية	من	أهمها:	

	 تراجع	املبادرة	في	إنتاج	املادة	اإلعالمية.أ.

	 االعتماد	على	مبدأ	ردة	الفعل.ب.

 https://cutt.us/9YJIb	يوتيوب	العربية،	قناة	اغتصاب”،	ضحية	شهادة	تزييف	تكشف	السوري	النظام	إعالم	من	مسربة	فيديوهات	”تقارير:	د.م،		53)(

	،)2022 )54)	عمر	إدلبي	وأمجد	املالح	ولبانة	الهواري	وعلي	الداالتي،	”دراسة:	اإلعالم	في	سوريا	تحديات	الواقع	و	املستقبل”،	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	)23	أيار/	مايو	
 https://cutt.us/qcKB0	.19ص

https://cutt.us/9YJIb
https://cutt.us/qcKB0
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	 ضمور	االبتكار	والوقوع	في	التكرار.ج.

لم	يتوقف	صراع	السرديات	عند	ثنائية	املعارضة	والنظام،	بل	اخترق	صفوف	املعارضة	ذاتها	التي	تكاثرت	
منصاتها	السياسية	بعد	عام	2014،	وحصل	كل	منها	على	اعتراف	بعض	الدول.	وكان	من	أهم	تلك	املنصات	السياسية	
مسلحة	 قوات	 وامتلك	 السورية،	 العشائر	 مع	 حلًفا	 ل	

ّ
الذي	شك السوري()55)	 الغد	 )تيار	 بالصراع:	 العالقة	 ذات	

خاصة	به،	ومنصة	إعالمية	تتحدث	باسمه.	و)منصة	القاهرة()56)	التي	أثارت	الجدل	برؤيتها	للحل	في	سورية،	وكان	
لها	منبرها	اإلعالمي	وتحالفاتها	الخاصة.	و)منصة	موسكو()57)	التي	ولدت	برعاية	الخارجية	الروسية،	وُوجه	لها	
كثير	من	النقد،	وخاضت	محادثات	بمعزل	عن	باقي	املؤسسات	السياسية،	وامتلكت	مؤسستها	اإلعالمية	الخاصة	
بها	التي	تحدثت	باسمها،	والتي	على	الرغم	من	اتفاقها	العام	على	تغيير	النظام،	فإنها	اختلفت	باألهداف	والوسائل	
والسبل،	فدخلت	في	صراع	سرديات	آخر	في	ما	بينها	ظهر	عن	طريق	منصاتها	اإلعالمية	الخاصة،	خاضت	مدة	من	

الزمن	صراًعا	في	مستوى	املفهومات	والتحالفات	وتحميل	املسؤولية	لبعض	األطراف.

ا إعالمًيا للمؤسسات املرتبطة بممولين
ً

3. توظيف املؤثرين في الشبكات ااًلجتماعية رديف

من	الوسائل	الكالسيكية	املتبعة	إعالمًيا	في	تمرير	الرسائل	السياسية	التي	تتبناها	وسائل	اإلعالم	بصورة	غير	
	محللين	وسياسيين	يحملون	التوجه	ذاته،	تفسح	لهم	املجال	لتقديم	آرائهم	التي	تريد	املؤسسة	

ُ
مباشرة	استضافة

تمريرها	عبر	نشراتها	اإلخبارية	أو	برامجها	السياسية.	إال	أن	أساليب	جديدة	وصلت	إلى	اإلعالم	العربي	عموًما،	
والسوري	املعارض	من	ضمنه،	تقوم	على	أساس	توظيف	املؤثرين	في	الشبكات	االجتماعية	الذين	يحظون	بجمهور	
واسع	ونسب	متابعة	عالية.	أكثر	هذه	األشكال	وضوًحا	توظيف	املدونين	بالفيديو،	أو	ما	يعرفون	بـ	vloggers،	أو	
)يوتيوبرز(	 الـ	 هؤالء	 املجاالت.	 مختلف	 في	 بأنفسهم	 يعدونها	 برامج	 فيها	 يبثون	 يوتيوب،	 على	 القنوات	 أصحاب	

وصلوا	إلى	محطات	كبيرة	قدمت	لهم	كل	ما	يلزم	إلنتاج	برامجهم	بصورة	حرفية.	

يبث	 كان	 الذي	 )برنامج	جو	شو()58)	 ببث	 َول،	فقد	اشتركت	
ُ
األ بثها	 أيام	 	منذ	

ً
)تلفزيون	سوريا(	مثاال في	 رأينا	

عبر	)تلفزيون	العربي(	بعد	أن	كان	برنامًجا	صغيًرا	على	)يوتيوب(.	وبما	أن	)تلفزيون	العربي(	و)تلفزيون	سوريا(	
ينتميان	إلى	مؤسسة	)فضاءات	ميديا(،	يصبح	من	السهل	فهم	إقحام	هذا	البرنامج	الذي	كان	يعنى	بالشأن	املصري	
حصًرا	منذ	بدايته،	ثم	بدأ	بتناول	الشأن	السعودي	بالنقد	والسخرية،	ومن	ثم	اإلماراتي،	وذلك	مع	تصاعد	األزمة	

الخليجية	التي	ظهرت	عبر	الحرب	اإلعالمية	في	وسائل	إعالم	الدول	املعنية.

)55)		تيار	الغد	السوري:	تيار	سيا�سي	سوري	معارض،	أسس	في	11	آذار/	مارس	2016	في	القاهرة،	مؤسسه	أحمد	الجربا	الذي	شغل	منصب	رئيس	االئتالف	الوطني	لقوى	الثورة	
 https://cutt.us/AqC8a	.2013	يوليو	تموز/	في	واملعارضة

)56)	منصة	القاهرة:	تجمع	ملعارضين	سوريين،	نشأ	في	إثر	اجتماع	املعارضة	السورية	في	القاهرة	2015،	شاركت	في	مفاوضات	جنيف4،	ومن	أبرز	أعضائها	جهاد	مقد�سي	املتحدث	
 https://cutt.us/VXyMK	.سليمان	جمال	واملمثل	السورية،	الخارجية	باسم	السابق

https://	.االقتصادية	للشؤون	السوري	الوزراء	رئيس	نائب	منصب	شغل	الذي	جميل	قدري	أعضائها	أهم	من	2015،	موسكو	في	أسس	معارض،	سوري	تجمع	موسكو:	منصة	57)(
 cutt.us/VXyMK

)58)		برنامج	جو	شو:	برنامج	سيا�سي	ساخر	)بحسب	تعريف	تلفزيون	العربي:	يسلط	الضوء	على	وسائل	إعالم	عربية	تابعة	لبعض	األنظمة	العربية.	وهذا	دليل	على	أنه	برنامج	موّجه	
https://cutt.us/	.2016	يوليو	تموز/	في	العربي	التلفزيون	إلى	انتقل	ثم	2013،	في	تيوب	جو	باسم	يوتيوب	على	بدأ	حسين،	يوسف	تقديم	من	العربية(	األنظمة	بعض	على	للتركيز

.	XYi6p

https://cutt.us/AqC8a
https://cutt.us/VXyMK
https://cutt.us/VXyMK
https://cutt.us/VXyMK
https://cutt.us/XYi6p
https://cutt.us/XYi6p
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ال	يمكننا	تحليل	هذا	الخلط	اإلعالمي	الذي	تساءل	عنه	املشاهد	السوري	إال	من	خالل	داللة	واحدة،	وهي	تأثير	
التوجهات	السياسية	للجهة	املمولة	في	)تلفزيون	سوريا(،	واستخدام	هذه	القدرة	على	التحكم	في	املحتوى	في	خدمة	
حربها	السياسية،	ومن	املفترض	على	مبدأ	الحياد	واملوضوعية،	أال	يتدخل	فيها	تلفزيون	سوري	معارض	للنظام،	

يقول	في	تعريفه	عن	نفسه	أنه	خدمة	إعالمية	لكل	السوريين)59).

4. قدرة اإلعالم املعارض على ااًلستجابة ملتطلبات الجمهور

لإلجابة	عن	هذه	املسألة،	وتقديم	تحليل	مناسب	لها،	ال	يمكننا	الوقوف	فقط	على	أثر	املمولين	والداعمين،	
أن	 أيًضا	 ولكن	يجب	 النظام،	 إعالم	 مع	 السرديات	 وراء	صراع	 واالنجراف	 اإلعالمي،	 الناشط	 تأثير	ظاهرة	 وال	
هذا	 في	 والعاملين	 حكمهم	 في	 ومن	 السوريين	 والصحافيين	 السورية	 للحالة	 العامة	 الظروف	 الحسبان	 في	 نأخذ	
املجال،	وظروف	املناطق	الخاضعة	لسلطات	متعددة،	من	مثل	الشمال	السوري	ومنطقة	شرق	الفرات	إضافة	إلى	
املناطق	التي	يسيطر	عليها	النظام.	فحتى	عام	2019	أحصيت	أكثر	من	162	وسيلة	إعالمية	داخل	سورية)60)	بحسب	
املركز	السوري	لإلعالم	وحرية	التعبير،	متوزعة	على	تلك	املناطق	كلها	التي	تعيش	أوضاًعا	ليست	األفضل	للعمل	
الصحافي،	على	الرغم	من	توافر	مساحة	حرة	للتعبير	بنسب	متفاوتة	أفضلها	لصالح	الشمال	السوري،	إال	أنه	ما	
تزال	يد	الصحافيين	مقيدة	بكثير	من	رقابة	سلطات	األمر	الواقع،	والحاجة	إلى	التمويل	والدعم	بهدف	االستمرار	

والتطور.	

ال	يبدو	الجمهور	السوري	اليوم	راضًيا	عن	ما	تقدمه	وسائل	اإلعالم	البديل،	وال	يتوافر	كثير	من	استطالعات	
الرأي	عن	الجمهور،	إال	أن	دراسة	قام	بها	معهد	WEEDOO	املتخصص	في	مجال	اإلعالم	أوردت	مقتطفات	من	
املعارضة	 ))وسائل	إعالم	 أن	 يؤكد	 	،2015 أيلول/	سبتمبر	عام	 في	 الفرنسية	لإلعالم،	 الوكالة	 تقرير	صادر	عن	
ع	منها،	وأعادت	

ّ
السورية	لم	تبِد	أي	ميل	جّدي	النتهاج	سياسات	تحرير	مهنية،	بل	عكفت	على	النقيض	من	املتوق

إنتاج	نمط	اإلعالم	الحكومي	من	وجهة	نظر	مضادة،	مرّسخة	منطلق:	من	ليس	معنا	فهو	ضدنا(()61).	أما	عن	إذاعات	
	إما	

ّ
اإلعالم	البديل	التي	نشأت	بعد	عام	2011،	فقد	أضافت	الدراسة	أن	اثنتين	وأربعين	إذاعة	جديدة	كانت	تبث

االستماع،	وضيق	مساحات	 نسب	 الجودة،	وضعف	 بمحدودية	 أغلبها	 اتسم	 اإلنترنت،	 عبر	 أو	 	،FM	موجة	على
 FM	شام	إذاعة	أن	الدراسة	وأضافت	معظمها)62).	الحاالت	في	مدينتين	أو	مدينة	أو	منطقة	يتجاوز	ال	بما	التغطية

املوالية	للنظام	التي	تبث	من	دمشق	تتمتع	بنسب	متابعة	أعلى	حتى	في	جمهور	املعارضين.)63)

مئة	صحافي	 آراء	 اسُتطِلعت	 وفاعليتها	 البديل	 أو	 املعارض	 اإلعالم	 وسائل	 أثر	 لقياس	 دقة	 أكثر	 محاولة	 وفي	
وصحافية	يعملون	في	وسائل	إعالم	معارضة،	قام	بها	باحثون	في	)مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة(،	أكد	90 

 https://cutt.us/kJcyD	.”سوريا	تلفزيون	”عن	سوريا،	تلفزيون	موقع		59)(

)60)		عمر	إدلبي	وآخرون،	”دراسة:	اإلعالم	في	سوريا	تحديات	الواقع	واملستقبل”،	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	ص18.

https://cutt.	،2016	نوفمبر	األول/	تشرين	18	جيرون،	صحيفة	سيستمر”،	البديلة	السورية	اإلعالم	وسائل	من	الجيد	الزبد”	”قبض	بعنوان	دراسة	عن	”ملخص	عوض،	آالء		61)(
.	us/ueBrl

)62)	آالء	عوض،	”ملخص	عن	دراسة	بعنوان	”قبض	الزبد”...

)63)		د.م،	”اإلعالم	السوري	البديل	بحثا	عن	الجمهور	في	هوامش	اإلحصاءات،	مستخرج	من	دراسة	”قبض	الزبد”	عن	معهد	weedoo	لإلعالم”،	موقع	صحيفة	الجمهورية	نت،	)28 
 https://cutt.us/acECN	،)2016	،ديسمبر	األول/	كانون

https://cutt.us/kJcyD
https://cutt.us/ueBrl
https://cutt.us/ueBrl
https://cutt.us/acECN
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اإلنجازات	 هذه	 أن	 منهم	 املئة	 في	 	67 رأى	 بينما	 إنجازات	جيدة،	 البديل	حقق	 السوري	 اإلعالم	 أن	 منهم	 املئة	 في	
نتيجة	عمل	 اإلنجازات	والجوائز	 أن	هذه	 املئة	 في	 	21 أكد	 بينا	 للعاملين	فيه،	 ناتجة	من	جهد	شخ�سي	 والجوائز	
21	باملئة	أنها	تعود	إلى	عالقات	شخصية	وشبكات	مصالح	مع	الجهات	 جماعي،	وتعبر	عن	نجاح	املؤسسة،	وأكد	
الداعمة.	وعن	التدريب	واإلعداد	املهنيين	رأى	11	في	املئة	منهم	فقط	أن	هذه	املؤسسات	اإلعالمية	توفر	إمكانات	
تدريب	وخبرات	لصناعة	إعالمي	ناجح،	بينما	رأى	66	في	املئة	أن	هذه	املؤسسات	توفر	فرصة	الكتساب	الخبرة	في	
العمل.	أما	عن	معايير	الجودة	واملهنية	لهذه	املؤسسات،	فقد	أشار	%87	أن	مؤسسات	اإلعالم	الجديدة	ما	زالت	
تفتقر	إلى	الحوكمة	واملأسسة	والتنظيم	واالنتقال	إلى	مستويات	إدارة	ديمقراطية،	وقال	%73	إن	إمكانات	اإلعالم	
البديل	الفنية	والبشرية	واإلدارية	ضعيفة.	عن	الحرية	يرى	%74	أنها	تتمتع	بحرية	نسبية.	أما	حرية	القرار	وتأثير	

الداعمين،	يرى	51	في	املئة	منهم	أن	سلبيات	هذا	اإلعالم	تعود	إلى	تحكم	الداعمين	وتأثيرهم)64).

خامًسا: ااًلستنتاجات

في	الحقيقة	ال	فروق	كبيرة	بين	النتائج	اإلحصائية	على	قلتها	ورأي	الجمهور	السوري	عموًما	الذي	يالحظ	عبر	
وسائل	التواصل	االجتماعي	حول	مؤسسات	اإلعالم	املعارض	وإنتاجها.	وأنه	ال	يمكننا	التأكيد	أن	ما	قدمه	اإلعالم	
السوري	املعارض	في	السنين	العشر	األخيرة،	جيد	أو	مترٍد،	أو	أنه	قد	استجاب	لتطلعات	الجمهور	أم	ال.	ألنه	من	
املناسبة	 الطواقم	 لتجميع	 الخارج	 في	 العمل	 التحديات	والصعوبات	من	 في	ظل	جميع	 جهة،	فعل	كل	ما	بوسعه	
ما	 استغالل	كل	 لم	يحسن	 أخرى	 والنجاح.	ومن	جهة	 باملهمات	واالستمرارية	 القيام	 يؤمن	 تمويل	 والبحث	عن	
حصل	عليه	من	تسهيالت	ودعم	بعد	كل	ذلك	الجهد	الذي	بذل	منه	ومن	أجله.	ال	يكمن	إنكار	الجهد	العظيم	واألثر	
الكبير	الذي	تركته	بعض	الوسائل،	كما	ال	يمكن	إغفال	اإلخفاقات	الكبيرة	التي	وقع	فيها	الكثيرون	وأثرت	في	صورة	
اإلعالم	بعد	2011	بشكل	عام.	إال	أننا	رأينا	من	خالل	قراءة	دالالت	التمويل	وتأثير	عناصر	النشأة،	والصراعات	
بشكل	 النهوض	 باإلمكان	 كان	 أنه	 الوسائل،	 هذه	 عمل	 على	 نفسها	 فرضت	 التي	 واإلقليمية	 السورية	 السياسية	
وقضيته	 السوري	 الجمهور	 بمتطلبات	 وااللتزام	 توازن،	 أكثر	 بأسلوب	 اإلقليمي	 الحياد	 على	 والوقوف	 أفضل،	

الكبرى	بقدر	أكثر	مهنية.

الدعم	ضروري	ألي	مؤسسة	إعالمية،	واالستقرار	عامل	النجاح	األول،	إال	أن	املوضوعية	في	الطرح،	وتبني	
والظروف	 الداعمين	 ضغوط	 وجود	 مع	 حتى	 حرفية	 أكثر	 بصورة	 تنجح	 أن	 يمكنها	 وثورتهم	 السوريين	 قضايا	
الجيوسياسية.	ومن	الضروري	مجابهة	إعالم	النظام	الذي	انتهك	حقوق	النشر	واملهنية	واألخالق،	لكن	من	دون	
التورط	في	صراعات	تصبح	هاجس	العمل	اإلعالمي	ومحوره	األساس.	إضافة	إلى	أن	توظيف	إعالم	ساخر	يحسن	
استقبال	الجمهور	للمؤسسة،	لكن	أن	يصبح	كل	ما	نقدمه	في	صراع	السرديات	مع	النظام	وغيره	إعالًما	ساخًرا	

معتمًدا	على	إخفاقات	إعالم	النظام،	فهذا	تمييع	للقضايا،	واستخفاف	بأثر	إعالميي	املعارضة	والنظام.

أخيًرا	يمكن	لإلعالم	املعارض	أو	البديل	النهوض	من	جديد	معتمًدا	على	خبرة	عشر	سنين	من	النجاح	والفشل،	
واملركزية	 االستقطاب	 من	 بعيًدا	 وديمقراطية،	 مهنية	 أكثر	 مؤسسات	 إنتاج	 الدروس	 تعلم	 أحسن	 إذا	 ويمكنه	

	وقبل	كل	�سيء،	إذا	توافرت	لدى	القائمين	عليه	الرغبة	والنية	الحقيقية.
ً
واالنحياز	واالعتمادية،	لكن	أوال

.https://cutt.us/qcKB0	.سابق	مرجع	ص20/19/18	للدراسات،	حرمون	مركز	واملستقبل”،	الواقع	تحديات	سوريا	في	اإلعالم	”دراسة:	وآخرون،	إدلبي	عمر		64)(

https://cutt.us/qcKB0



