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في ظل التبعية اإلعالم السوري البديل"  "استقاللية 

 السياسية

 في مركز الفرات للدراسات باحث- يعلأوصمان 

 

 مقدمة

يصبح ة االنقسام المجتمعي، وحد   تزدادالحروب والنزاعات،  في تجارب 

ية أشبه بالتنويم العملفالجمهور الحلقة األضعف في اللعبة السياسية، 

بلور وتت ،قناعات شريحة واسعة من المجتمع افيهتتغير المغناطيسي، 

لقائمين على االتصال الجماهيري، ا أجنداتعلى التوجهات والسلوكيات بناًء 

لتحويل الرأي العام إلى  السياسي والفوضى ف حالة االنتقاليوظحيث يتم ت

جرعة متداخلة من المفاهيم حقنه ب تضليله من خاللوملكية خاصة، 

تترك أثرًا على قد هي غالبًا ما ، والموجهة جتماعية والدينيةالسياسية واال

 . انتماءاته وميوله وأفكارهعلى بنيته الفكرية و

 المنافذ اإلخبارية أفضل من استغالل أرباب هذه الوسائل جدلن ي لذلك

 كي يحققواتأثيرًا وقبواًل؛  )الناشئة( الحرب الناعمة أدواتكأنسب  ،ولواحقها

  وثقافية ودينية(. اسيةاستراتيجية تحمل أبعادًا )سي أهدافاً  أو ،آنيةغايات 

 ؛ا سبق تقديمهمأعوام من الحرب السورية، يمكننا أن نتلمس م 01 بعد

اإلعالمية  اهغاب عن هويتوسائل اإلعالم السوري البديل كثير من أن على 

دت سيادتها اإلعالمية من ر  ، وج  وظيفة االنتماء لمطالب المجتمع
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أو  المتلفزة لمحطةلقتصر الوالء للممول والراعي الرسمي ، وااالستقاللية

 .اإلذاعة أو الوكالة والصحيفة

ومن هنا؛ لم تترجم هذه الوسائل الناشئة سخاء المال المقدم لها من كل 

، الشارع السوري مطالب حدب وصوب إلى موروث إعالمي مهني يخدم

م بخطوات واضحة نحو وعجزت عن ال  ،والشفافية ،تحقيق العدالةتقد 

فقد انزلق  تماماً  خالقية، بل على العكساالو ،والمسؤولية االجتماعية

بأدواتها  ، وتحولتالسياسية والمناكفة هاوية التبعية إلى الكثير منها

، ستقطب التجاذبات السياسيةي سيبراني إلى فضاء اإلعالمية المتشعبة

 .والفكر والمعتقد فيه انتماءات الهوية تشظىت غير مأمول، مهد لواقعوي  
 

 

 ةـالدراس أطـر
 سيتم تقسيم الدراسة إلى أربع أطر رئيسية:

 .)اإلجراءات المنهجية، ومفاهيم الدراسة( يضم أواًل: اإلطار المنهجي

نظريات ) ينقسم إلى ثالث محاور أساسية هي: اإلطار النظريثانيًا: 

 .اإلعالمية، تجربة اإلعالم السوري البديل(التأثير اإلعالمي، االستقاللية 

 ، هما:تحليل وتفسير جانبين أساسيينويتضمن  ثالثًا: اإلطار التحليلي

الخارطة اإلخبارية، وتشمل: التوزع الجغرافي لوسائل اإلعالم البديل، -0)

وهوية وسائل اإلعالم البديل، واستقاللية اإلعالم البديل في ظل التبعية 

التبعية السياسية، -2) ،أطير اإلعالمي للهوية وتنميطها(السياسية، والت

: التبعية السياسية، ومالمح التبعية السياسية في اإلعالم وجوهرها

 .السوري البديل(

النتائج المستخلصة، والتوصيات  يضم رابعًا: إطار النتائج والتوصيات

 .التي تم التوصل إليها، إلى جانب توثيق المراجع، وعرض المالحق(

 
 

 أواًل: اإلطار المنهجي 

 مشكلة الدراسة:
في اإلعالم السوري البديل تعدد وتنوع والءات  الدراسة إشكالية ىتتقص  

 ،ظل احتدام الصراع السياسي، وانعكاس هذا الصراع على البيئة اإلعالمية

تؤدي  معاكسة، اتمن ارتدادهذه المشكلة ينم عن  قدمع اإلضاءة على ما 

المهنية التي يستوجب  ضوابطالومعتقدات تنسف  وأفكارقيم فراز غالبًا إل

 .لوسائل اإلعالميةأن تتصف بها ا
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تساؤل رئيسي: ما هي مالمح اإلعالم  نالدراسة في اإلجابة ع ةتتبلور مشكل

في ظل الحرب السورية،  والجغرافية السوري البديل وخريطته اإلخبارية

ية )االستقاللية( المهنيةااللتزام بالقواعد وهل استطاع أن يوائم بين  ، وحد 

 ؟التجاذبات السياسية لألطراف الداعمة لها

 

 أهمية الدراسة:
 والمتغيرات التي تم تناولها، ،تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع ذاته

 تقدم حيث ،السوري وتصاعد التجاذبات السياسية بين أطراف الصراع

 خارطة توزع وسائل اإلعالم السوري البديل، وتوضح سياساتها الدراسة

، ومصادر وأبعادها السياسية ،الكشف عن خلفياتهاالتحريرية، إضافة إلى 

 بمواثيق الشرف اللذان كثيرًا ما يصطدمان والتمويل المالي ،الدعم

 في ظلخطورة االنقسام المجتمعي زد عليها ، ي، ومعايير المهنةاإلعالم

من منظور داللي ، كما تتجلى أهمية الدراسة األهداف، والغايات المتعددة

عالمية لضمان الديمقراطية قائم على أهمية ضمان االستقاللية اإل

، ومعاونة الباحثين والمهتمين أثناء إعدادهم قضايا ودراسات السليمة

 مشابهة.
 

 أهداف الدراسة: 
 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

التبعية السياسية لوسائل اإلعالم البديل في ظل تعدد التوجهات إظهار  -0

التجاذبات السياسية  آثار، مع عرض الوالءات السياسيةتنوع الفئوية، و

 .على هوية منافذ اإلعالم

)المشروط،  ، ومكان البثتيبيان خطورة التمويل والدعم اللوجس -2

طها مسؤوليات اإلعالم السوري البديل، وعلى خوالمسيس( على 

 .لحل لهذه المعضلة وتوصيات التحريري، مع محاولة تقديم حلول

مدى تمتع اإلعالم السوري البديل باالستقاللية اإلعالمية، إيضاح  -3

والمسؤولية األخالقية، في ظل التبعية السياسية، مع تحليل الطرق 

لتضليل الرأي العام،  -من جانب هذه الوسائل -واألساليب المتبعة

 .وتعبئته

أرضية موضوعية إلعالم سوري  م توصيات وحلول تساهم في خلقتقدي -4

 .االجتماعية يتصف بالسوية والمسؤولية
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 منهج ومجتمع الدراسة: 
ـ" عرف كالوصفية التحليلية التي ت   تنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات

وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد، وتستهدف الوصول إلى 

تفيد في تحقيق فهم و ،موضوع البحث عناصر الظاهرةمعرفة دقيقة عن 

 ." وضع سياسات أو إجراءات مستقبلية خاصة بها إمكانيةفضل لها أو أ

(0 ) 

 صعوبة، ل)مسح وسائل اإلعالم( منهج المسح اإلعالمي كما اعت مد على

 لمنهج، ويتصف هذا ابسبب جائحة كوروناللجمهور إجراء المسح الميداني 

 (2) ."التعرف على وسائل اإلعالم من الجوانب المختلفةيتيح " بأنه

والمدونات الشخصية أو المنصات  ،مع األخذ بعين االعتبار أن الصفحات

)وما  الورقيات الناطقة باسم اإلدارات المدنية، والسياسية، والعسكريةو

 .مستثناة من عملية المسح اإلعالمي يماثلها(،

بمختلف  )اإلعالم السوري البديل( نه يضمإبالنسبة لمجتمع الدراسة ف اأم  

 ومناطق تواجده داخل وخارج األراضي السورية، ،ته وتوجهاتهاوملكي ،طهأنما

، وقد تم دراسة عينة عشوائية من عدد من البحثية العينةوفيما يتعلق ب

 .وسائل اإلعالم السوري البديل الستكمال متطلبات الدراسة

الحرب السورية  من بداية أحداثالزمانية  تمتد حدود الدراسة في المقابل

 ، أما الحدود المكانية فتضم وسائل اإلعالم2120حتى كانون الثاني من عام 

لشمال  الذاتيةفي مناطق )المعارضة السورية واإلدارة  البديل السوري

 ، وخارج األراضي السورية(.وشرق سوريا

 

 متغيرات الدراسة:
 مع بعضها البعض ستركز الدراسة على عدة متغيرات أساسية متداخلة 

 .وظيفي والبنيويمن حيث الدور ال

 .التبعية السياسية المتغير المستقل:

 ."وسائل اإلعالم البديل"استقاللية  المتغير التابع:

 

 مصادر جمع البياناتأدوات و
العتبارات  ؛الشخصية المالحظةالمقابلة القصدية و تياة بأدتم االستعان -0

إغناء المحتوى البحثي بشهادات أكاديميين، وصحفيين ، أهمها: عدة

محترفين واكبوا أحداث الحرب السورية، ولهم نتاجات إعالمية بحثية في 

بة الدقيقة المشاهدة والمراق التركيز على أهمية ، إضافة إلىهذا اإلطار

 وصفها وتحليلهاعوامل بيئية معينة ليتم في ظل ظروف و ،للظاهرة

(3). 
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 ، وأوراق: )كتبوثانوية ضمتمعت المعلومات من مصادر مكتبية أولية ج   -2

 .بحثية، ومقاالت رأي، ومنشورات، ومواقع إعالمية إخبارية(

 مفاهيم أساسية

 :السياسية التبعية
أسلوب سياسي ك وأكثرها شيوعًا، ويمارس ،أشكال التبعية واحدة من أهم

تَتبع لجهات أو  الدول التجاهات سياسية أو الجماعة أومبني على تبني الفرد 

، على درجة استقالليتهمبصورة أو بأخرى ؤثر ت مؤسسات أو دول أخرى،

 وإرادتهم في اتخاذ القرارات وتبني المواقف.

 

 اإلعالم السوري البديل:
، نشأت مع بداية هات السياسيةواالتجا ،اتوالءوسائل إعالمية متعددة ال

، تميزت بعض منها ل عن اإلعالم السوري التقليديسوريا، كبديالحرب في 

 .موضوعيةو ،ودقة ،الحرب بشفافية أثناء نقل واقع السوريينب

 

 :االستقاللية
 ،والوظائف دون قيود أو فرض لمبادئ ،القدرة على أداء الواجبات عنيت

إحدى  وااللتزام بالوقوف على خط متوازن تجاه األحداث، وتعد   ورقابة سلبية،

أهم العوامل التي تتيح للممارسات الوظيفية بلوغ النجاح، واستدامة 

 اإلنتاج.

 

 :اإلعالمية المهنية
 هأثناء أداء االلتزام بها لصحفيمجموعة من الضوابط والمبادئ التي على ا

أقصى واالحترافية، مع  ،درجة عالية من السوية، ليحقق اإلعالمي عمله

 .األخالق، واألدب، والشفافيةلقواعد درجات المراعاة 
 

 

 ثانيًا: اإلطار النظري
لحشد  أدوات الهيمنة السياسية، والسيطرة الفكرية الموجه اإلعالم يتصدر

وممنهجة في  ،وانقسامات مدروسة ،الشعوب وتعبئتها، وخلق نزاعات

م مجرد رافد حديث، ن اإلعالإ ،، وليس كما يظن البعضبنية المجتمعات

تسخير التكنولوجيا العصرية إلمتاع العامة  حدودينحسر دوره عند 

 وإخبارهم.

مارك جون "في هذه الجزئية، هنالك سؤال مركزي يطرحه الباحث الفرنسي 

، أنريد في المرحلة األولى الحصول على أرباح ، ماذا نريد من اإلعالم"جيني
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أم األولوية ثقافية مهمتها في المرحلة الثانية أن تخدم النفوذ  ،إنتاجية

  (4) قتصادي؟االالسياسي و

غرس تغيير أو تقوم به وسائل االتصال الجماهيري من  هذا ما ؛بالفعل

ونفسية في شخصية  ،وتنمية لمكونات معرفية ،لقيم ومعتقدات سياسية

، (Focus) طريق التركيزالمتلقي، من خالل إتباعها استراتيجية التعلم عن 

إلحداث أكبر قدر  ،التركيز على بعض المعلومات المنتقاة بعناية حيث ينصب  

ممكن من التأثير، وتحريك الحشود، وتوجيهها إلصابة أهداف القائمين على 

االتصال، بالتالي تحقيق ثقافة العبور المبنية على إغراق الجمهور 

 خالفًا للتعمق المعرفي. )المسيسة( الموجهة بالمعلومات

 

 أواًل: نظريات التأثير اإلعالمي
مالمح وتفسير  ،التي يمكن من خاللها تحليل ميتتعدد نظريات التأثير اإلعال

وامة تتصدرها نظريات )د، وإعالم سوريا البديل في السياسيةالتبعية 

 ،(ة، والغرس الثقافيالصمت، وضع األجندة "ترتيب األولويات"، حارس البواب

)دوامة  هي نظريتي ،دراستنا اورلمحوإدراكًا  ،استيعاباً أن النظريات األكثر  إال

 الصمت، ووضع األجندة(.

 

 :The Spiral of Silence نظرية دوامة الصمت (0
واحدة من أهم النظريات التي تتطرق لتأثير النخب السياسية على الرأي 

 .أجنداتهاها المنابر اإلعالمية لصالح العام عن طريق توظيف

امة الصمت" التي وضعتها العالمة األلمانية  إليزابيث " تعتبر "نظرية دو 

 ،من أولى النظريات اإلعالمية 0794عام  "Neumann-Noelleنويل نويمان  

وأدقها في تفسير سلوك الجماهير تجاه األحداث المجتمعية.  ،وأهمها

اطية وقوية ما بين قة ارتب"فنظرية دوامة الصمت" تفترض ابتداًء وجود عال

وبين توجه  ،وما تبثه من مضامين ،ين أساسيين هما وسائل اإلعالممتغير 

الجماهير وميولهم واعتقادهم، فهي عملية ديناميكية تتدخل فيها عوامل 

 (5) .نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية

"، وتكوين الرأي نظرية دوامة الصمت"لكي تنجح وسائل اإلعالم في تطبيق 

أمور  3لما تريده، فال بد  لها من اتباع آلية محددة تشمل  وفقاً  العام

 أساسية، وهي:

على الجمهور، حيث يؤدي العرض  المحتوى أي تكرار عرض التراكمية:

 .في الجمهور وتكوين الرأي العام التراكمي إلى التأثير
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ا يجعلها م، مغالباً  ما يبحث عنه قدم وسائل اإلعالم للجمهورت الشمولية:

، لذا؛ ي عد تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم ال بد  من المرور به يومياً ريقًا ط

 .أمرًا واقعياً 

عني توافق الرسالة اإلعالمية وعدم تعارضها بين القائم ي التجانس: 

بعملية االتصال والمؤسسات التي تنتمي إليها الجماهير المستقبلة لتلك 

ريقة العرض متشابهة في الرسائل، لذا؛ تبدو الرسائل المختلفة في ط

 .ما ي عزز من تكوينها لدى الرأي العام (6)الغاية والهدف،

واتصاالتها  ن الفرد يتأثر بالرأي العامأص فكرة النظرية في لختبالتالي؛ ت

ضية ما، وهذا االتجاه غالبًا ما لتشكيل اتجاهاته وقناعاته تجاه ق الجمعية

 اإلعالم.سائل ومع األفكار التي تقدمها  توافقي

 

  "Agenda-Setting Theory"نظرية وضع األجندة (2
ي أمن خالل كتابه "الر  " Lippmanوالتر ليبمان"لى إ وضع األجندةتعود بحوث  

عالم تساعد في بناء الصورة الذهنية ذ يرى "ليبمان" أن وسائل اإل، إالعام"

عقول  وسائل بيئة زائفة فيوفي كثير من االحيان تقدم هذه ال ،لدى الجمهور

 (9) .العامة

ختيار خيرة بااألحيث تختص  البوابة، ترتبط هذه النظرية بنظرية حارس

 نباء.نباء، في حين تبحث نظرية وضع األجندة في كيفية عرض هذه األاأل

نباء التي يتم عرضها واأل ،المواضيعالمحررون  يقرر في هذه النظرية

في تحديد ساس ل األوفي تسلسل عرضي مقصود، والعام ،للجمهور

للبعد  براز خاضعأشكاله المختلفة على أن يكون اإلبراز، وفي األهمية هو اإل

 (8) االنساني وعملية الصراع.

تعقيبًا على دور هذه النظرية في خلق رأي عام منسجم مع سياسة 

أن الهيمنة  "أيمن خالد"يجد الصحافي العراقي ، اإلعالمية الوسيلة

ووسيلة إنتاج الخطاب المقيد بأجندة  ،والسيطرة تكمن في المعلومة

لحماية مصالح والساعية  ،وتوجيه الرأي العام ،القائمين على إدارة العقول

 على هامش إمبراطوريات االستبداد.  المتعاشينو ،الطبقة السياسية

لى آفاق أخرى أبعد من وضع األجندة الداخلية تأخذ عناصر التأثير مداها إكما 

وذلك بجهود ضبط النسق الفكري للقائمين على تنفيذ األجندة  ،فقط

ة المطلقة بخطاب المؤسسة التي لى مرحلة القناعإإيصالها و ،اإلعالمية

وأهدافه  ،لى الفكرة األساسية لوظيفة اإلعالمإدون النظر ظمهم، تن

 (7) .ومعالجاته االجتماعية ،اإلنسانية

 وسائل اإلعالم علىتركيز  يكمن فيالنظرية  ن فحوىأبإمكاننا القول،  إذًا؛

، هامشية وثانوية بمجملهاقد تكون  ،جذب اهتمام الجمهور تجاه مواضيع

يتم إقصاءها أو  ،ذات أهمية بالنسبة للمتلقيعلى حساب قضايا أخرى، 
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والقائمين  ،الوسيلة على أجندات بناءً  ،تهميشها من دائرة التحرير اإلعالمية

 . عليها

 االستقاللية اإلعالمية ثانيًا:

ت شك ل عمل مهنية للممارسة اإلعالمية، و ةتعد  االستقاللية قاعد

دية في اإلعالم، على مستوى الرأي العام واآلراء  بما  –االستقاللية والتعد 

ضمانات الديمقراطية الصحية. وبالتالي،  –في ذلك انتقاد أهل السلطة 

دية الملكية ها الخطوة األولى نحو الخيار وضمان ،ت مث ل مراقبة تعد 

 (01) .المستقل  والحر  

 

 أشكال االستقاللية اإلعالمية

، وهي تبدو كالسلسلة هنالك صور عديدة لالستقاللية في حقل اإلعالم

، والبنيوية للمحتوى التحريري ،المتداخلة من حيث المعالجة الوظيفية

 :هذه األشكال ويتقدم

تعني تحل ي المؤسسة اإلعالمية بالشفافية في  المالية:االستقاللية أواًل: 

 .(00)ومصادر التمويل  المالي الخطط واإلنفاق

 ،تمارس المؤسسة اإلعالمية عملهاوفيها  التحريرية:االستقاللية ثانيًا: 

منح من جانب المالكين، مع ضرورة  دون ضغوط أو قيود سياسية أو احتكار

ميثاق تستوجب احترام  والمواقف التي ،المحررين حرية اتخاذ القرارات

 األخالقية. الشرف المهني وضوابطه

بالمبادئ  االلتزامقدرة اإلعالم واإلعالميين  مدىهذين الشكلين يعكسان 

مسافة واحدة من األحداث، على و ،، والوقوف بحياديةواإلنسانيةاألخالقية، 

دون التحيز ، اإلعالمية تهاافي معالج محور األحداثوحده  االنسانواتخاذ 

 .لدين أو لون أو لغة أو رأي سياسي

سة اإلعالمي ة، ذلك ومن أجل من أجل  كسب ودعم ثقة الجمهور في المؤس 

ك المؤسسة باستقاللي ة المعالجة اإلعالمي ة بمعزل عن أي ة  يجب أن تتمس 

والنأي بنفسها عن التجاذبات والصراعات مهما كانت  ،تأثيرات خارجية

 (02) .طبيعتها

لمتمتعة من هنا نجد معظم المؤسسات واألكاديميات اإلعالمية )ا

ها والتوازن في سياستها التحريرية ،(، تتبنى االنصافباالستقاللية ، وتعد 

، دون إضفاءها بالرأي أو تقليب جزئياتها ،ركائز في تقديم المعلومات بدقةك

من الصعب أن تأخذ صفة و، تعد  نسبية التأكيد أن االستقاللية كما ال بد  من

 قائمة في بيئات"االستقاللية المطلقة" حتى في الوسائل اإلعالمية ال
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ففي األخير  ، التي تتسم بقوانين العدالة، وحرية الرأي والتعبير،ديمقراطية

جمعيات خيرية، بل كاًل منها تحمل أجندات، ومصالح وسائل اإلعالم ليست 

 سياسية.

 

 رسمياإلعالم السوري البديل عن اإلعالم التجربة  ًا:ثالث

 تمهيد
نظامًا إعالميًا، يمكن تصنيفه  عرفت سوريا خالل العقود الخمسة األخيرة،

األكثر انغالقًا، وانقطاعًا عن اإلعالمية السلطوية من بين النظم كواحد 

 ،قاع الترتيب العالمي لحرية الصحافةفهي في  المعايير المهنية في العالم،

الحكومة السورية بصورة شبه . حيث تسيطر وممارسة مهنة اإلعالم

مطلقة على جميع الوسائل اإلعالمية الرسمية، والخاصة )المسموعة 

لخدمة توجهاتها،  الوسائلف هذه ت توظ  والمكتوبة والمرئية(، وظل  

عن أداء وظيفتها اإلعالمية بنزاهة، وسياساتها الداخلية والخارجية، مبتعدة 

 .، وانصافوواقعية

لكن هذه الوجهة التقليدية لإلعالم تغيرت مع تعدد مصادر نقل األحداث، 

وتطور خارطة التغطية اإلعالمية للمجريات، طيلة سنوات الحرب في البالد، 

ت بدورها عن تحطيم قيود احتكار السلطة السياسية لإلعالم والتي أثمر

ال  التقليدي، وبروز المتلقي السوري في عهدة اإلعالم الرقمي، كعنصر فع 

في العملية االتصالية )المواطن الصحفي(، حيث تخلص من رقابة أجهزة 

الدولة، وبات يصنع األحداث، ويشارك تفاصيلها، ويبدي مواقف تجاهها، 

ق، انتهت النظرة التقليدية إلى الجمهور كمتلقي سلبي للرسالة بمعنى أد

اإلعالمية، ليصبح أكثر فهمًا واستيعابًا لحقول )السياسة، واالقتصاد، 

 والقانون والحريات..(.

 

 والدة اإلعالم السوري البديل (0
لوالدة مبادرات إعالمية فردية  ،ذكرها التي سلف المؤشراتمهدت 

 داعمة لعملية التغيير والديمقراطية في البالد، تحت مسمى ،وجماعية

نشأ كباقي دول "الربيع العربي" من رحم حركة ، "اإلعالم السوري البديل"

كمنظومة إعالمية بديلة عن أحادية اإلعالم السوري وأدى دوره االحتجاجات، 

 .الرسمي المنغلق

 ،"طنية"وو "أجندات ثورية"حمل اإلعالم السوري البديل  في بداياته األولى

 السوريين على اختالف انتماءاتهم عقول وعواطف-معقولإلى حد – خاطبت

وهوياتهم الدينية والعرقية، واستطاع أن يسير على خط  ،السياسية
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بالدرجة اهتمامه  انصب  و، يعكس مستجدات الحياة السورية ،متوازن

االجتهاد في واإلعالمي، ونوعية المحتوى  ،مستوىتحسين على األولى 

 والمدنية ،السياسية مطالبالغطيات جديدة وغير نمطية، تعكس تقديم ت

 .للشارع السوري

 ،التعقيدات السياسية والعسكرية ووسط أجواء من؛ في سبيل ذلك

بوساطة  اإلعالم السوري البديل، وضعف التمويل، تمكن ،ونقص الخبرة

وجيش من  -إعالميةوسيلة  611تجاوزت -عشرات الوسائل اإلعالمية

، يؤسس دعائم إعالمية جديرة بالثقة، أن الناشطين والهواة واألكاديميين

، ية الحكوميةبعيدًا عن رقابة األجهزة األمن ،حقل اإلعالميعيد هيكلية و

؛ -كما اليوم-السياسية عصا القوى الحزبية، وأسهم التجمعات تسلطو

ن سيطرة عوالرقع الجغرافية التي خرجت  ،"فضاء الحرية"ستثمر احيث 

 الخطابنمطية للخروج من  ،قيود النشر غيابف الجيش السوري، ووظ  

بخبرات  واالحتكاك ،العاملين بعض بفعل كفاءة شكلوالمؤدلج،  اإلعالمي

نسقًا إعالميًا عامًا لدى الجمهور السوري في داخل وخارج البالد، غربية، 

 .، وانكفائه على ذاتهالحكومياإلعالم  فعليًا كالسيكية على إثرها طوى

 

 البديل السوري تحور مسار اإلعالم (2
 تحوالت برزتو ،السياسية والعسكرية تغيرت المعادلةمع مرور الوقت، 

العديد  نتيجة لذلك ستطع، لم تفي خارطة السيطرة والهيمنة متسارعة

 ،متوازن من االستقالليةالحفاظ على نسق ، البديلاإلعالم وسائل  من

أحداث الحرب في البالد، زخم ل امواكبتهاإلعالمية أثناء والنزاهة  ،فيةوالشفا

يب عن توجهاته السياسية سليط الضوء على الوجهة األساسية في ت ،إذ غ 

بحكم العديد من  لت، وتحو  "األهداف الثورية"لب الشعبية" و"المطا

، التحريري أهداف الممول كس خطهاإلى أداة دعائية يع األسباب والعوامل

لية( عن تيارات إيديولوجية وتعبر بفعل عوامل )سياسية ومذهبية وما

رت إيديولوجيا الصوت والصورة،  ،، ومصالح دول وقوى إقليميةحزبية سخَّ

قة السيادة اإلعالمية ،لت حل ق بانحيازية في األثير الالمحدود
ِ
لة ، ومتجاهمختر

 (04) .ية للشعوب والمجتمعاتوالعقائد ،والقومية ،االنتماءات الفكري ة

من خالل  ،من العقالنية والحكمة آلية استقطاب الجمهور كما تجردت

ر مصطلحات دخيلة يوتمر لهذه الجهة أو تلك،  غرس رسائل إعالمية مسيرة

، ومذهبية ،تتوافق عضويًا مع والءات سياسية ،على البيئة المجتمعية

 .الوليد من اإلعالم السوري ة للشكلداعم وقومية

 بوادر مهنية غاب عن عرضها اإلخباري على المستوى الوظيفي،، في حين

م أصواًل مع الخط الوطني لترسيخ رؤية إعالمية جامعة للسوريين، تنسج
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والتكتالت  ،والطائفية، والعرقية، عن االصطفافات السياسية اً بعيد ؛العام

 .الضيقة الحزبية

 أقرب أنموذج يمكن من خالله ،بأعوامه العشرة لسوريالنزاع ا من هنا؛ فإن

 خلفياتواستنباط  ،الوسائل اإلعالمية الناشئةستقاللية الدراسة إجراء 

 اإلمدادو الدعم جهات وتحكم ،تعدد الوالءات السياسيةفي ظل  ،السياسية

 بالقرارات التحريرية. المالي

 

 اإلطار التحليلي: ثالثاً 

 اإلخباريةتحليل الخارطة 

في اإلعالم  خارطة التغطية اإلخباريةإلضاءة على ستتم ار في هذا المحو

 تحليل وتفسير العوامل المؤثرة على خطها التحريري، مع ،السوري البديل

عد المهنية التي يستوجب على وقوا ،السياسيةالتبعية في ظل 

 .لتحقق استقالليتها لتزام بهاالمؤسسات اإلعالمية اال

 

 السوري البديل لتوزع الجغرافي لوسائل اإلعالمخارطة اأواًل: 

 

التوزع الجغرافي للوسيلة 

 اإلعالمية

مجموع الوسائل 

 اإلعالمية

النسبة 

 المئوية
 %01.01 01 مناطق سيطرة المعارضة السورية

مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

 سوريا

50 50.50% 

 %38.38 38 خارج األراضي السورية

 %011 77 الكليالمجموع 

 (0الجدول رقم )
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10.10%

51.51%

38.38%

التوزع الجغرافي للوسائل اإلعالمية

مناطق سيطرة المعارضة السورية

مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

خارج األراضي السورية

25.64%

10.98%

63.38%

جغرافية السيطرة ألطراف 

الحرب السورية

اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

المعارضة السورية

  

 

 (2الشكل رقم )                                                             (     0الشكل رقم )

( بناء على بيانات 2اعداد الشكل رقم ) مت }.المصدر: مركز جسور للدراسات

 } (0الجدول رقم )

 

 اإلعالم السوري البديل نصف وسائلبمعدل  ه( يتضح أن0من الجدول رقم )

في مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي  تعمل  ،(50.50%)

لممارسة العمل  ةجيدذات داللة وظيفية على توافر بيئة نسبة عالية، و

ذه النسبة ال ه في المقابل فإن ، لكنلسوق اإلعالموانتعاش ، الصحافي

فية بسقف مفتوح، االحريات الصح إطالقلمناخ الذي يتسم بل تعد  مثالية

 الوسائل كثير منمن خالل المتابعة، والمالحظة، تبين أن ودون قيود، ف

، قواعد المهنةق اإلدارة الذاتية، تفتقد العمل بي مناطالعاملة ف اإلعالمية

 وهي في طبيعة الحال، والكفؤة اإلعالمية المتخصصة الكوادرفي ظل قلة 

" للتكتالت الحزبية والقوى السياسية، سياسية أدوات دعايةتكون " أقرب ما

فيتم  خصم "المنافس" أو "ال وحشده ضديها لتعبئة الرأي العام، توظ 

  ."السياسي

مناطق المعارضة في  تواجد اإلعالم السوري البديل نسبةفي حين تتضاءل 

بعد أن كانت تلك  ،تدريجياً النسبة وتنخفض (، %01.01) ، وحصتهاالسورية

ي بعدد وسائل اإلعالم البديل، حيث فاق المناطق تتصدر المشهد السور 



13 
 

رب، ولعل أبرز الح األولى من الثالث السنوات( وسيلة في 411عتبة ) عددها

 أسباب هذا االنخفاض:

لمعارضة لصالح الحكومة من سيطرة فصائل ا شاسعة ناطقخروج م -0

 .السورية

 .لهذه الوسائل المقدمتراجع التمويل والدعم  -2

من جانب الفصائل  أو تغييبهم قسرياً  ،فقدان كثير من اإلعالميين لحياتهم -3

  لجوء آخرين إلى خارج سورياو ،المتصارعة

دائرة  تتمددأن تراجع الخطاب العلماني الوسطي في تلك المناطق، بعد  -4

في شمال وغرب البالد، ومعها تحول  ية المتطرفةالقوى اإلسالمنفوذ 

مسار اإلعالم البديل من أداة مواكبة ألحداث "الثورة السورية" إلى آلة 

 دعائية تلمع من ممارسات الفصائل المعارضة، وداعميها.

حولوا  ،في المقابل؛ فإن كثير من العاملين في وسائل اإلعالم البديل

 في الداخل السوري إلى مشاريع إعالمية اإلعالمية الصغيرةم مخططاته

مستفيدين من شبكة العالقات التي ربطتهم مع  خارج البالد، رائدة

( من وسائل % 38.38فزهاء ) المنظمات والمؤسسات اإلعالمية األجنبية،

الدول  وبعض ،ث محتواها من خارج سوريا، سيما من تركيا، تباإلعالم البديل

وأحوال  ،الجوانب اإلنسانيةإبراز على  مهاوركزت معظبا، وور العربية وأ

، وأحيانًا أخرى ، وانتهاكات الجيش الحكومي السوريالالجئين السوريين

 .فصائل المعارضة المسلحة

 

 السوري البديل اإلعالم ثانيًا: هوية
 

هوية الوسيلة 

 اإلعالمية

مجموع الوسائل 

 اإلعالمية

 النسبة المئوية

 %67.67 67 وسيلة خاصة

 %29.29 29 حزبية وسيلة

 %3.13 3 وسيلة حكومية

 %011 77 المجموع النهائي

 (2جدول رقم )
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 (3الشكل رقم )

 

 

تتصدر المشهد الخاصة يتبين بأن وسائل اإلعالم ( 2من الجدول رقم )

وسائل اإلعالم الحزبية  (، في حين تقدر حصة%67.67اإلعالمي بنسبة )

ا الحكومية ف29.29%)  ، ومعظم الوسائل(%3.13نسبتها )تشكل ما (، أم 

للثقل الحزبي، وتواجد السبب الحزبية تتركز في مناطق اإلدارة الذاتية، ويعود 

 .عدد هائل من األحزاب، والتشكيالت األيديولوجية في تلك المناطق

وسائل انتعاش  -(2من خالل الجدول رقم ) - األرقام تثبترغم أن و حقيقة؛

إال أن كثير  -لصالح الوسائل الحكوميةبعد إن كان الحكر -اإلعالم الخاصة 

، ومسافة صفة رمزية وشكلية في استقالليتها تحملمن هذه الوسائل 

على أجنداتها السياسية  ، فيمكن االستداللالمجريات السياسيةقربها من 

تغطيتها  وزاويةمن خالل متابعة آلية  بالطابع التسويقي، المغلفة

لألحداث، سيما تلك التي قد تصطدم بالسياسة التحريرية اإلخبارية 

هذا ما يمكن مالمسته على وجه الخصوص في مناطق للوسيلة اإلعالمية، و

 والسياسة التحريرية، فالتمويل  المالي، اإلدارة الذاتية، من نافذتي الدعم

مصدره  األحزاب السياسية أو رجال األعمال أو المنظمات  غالبًا يكون

وصفات حقوقية وإنسانية في الخارج، وذات الحال يمكن ة بأسماء العامل

مالحظته في مناطق المعارضة السورية، والتي تأخذ أبعادًا أكثر تطرفًا في 

 المتابعة اإلعالمية لسير األحداث.

69.69%

27.27% 3.03%

هوية الوسيلة اإلعالمية

خاصة69 حزبية27 حكومية3
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( مباشرة أو غير مباشرة)بصورة  من أطراف النزاع كل طرف يوظف بالتالي؛

تمرير و ،السياسيةن أجنداته ورؤيته للدفاع عالبديل، منصات اإلعالم 

وفي ، ، لها مصالح في الحرب السوريةمخططات قوى محلية أو إقليمية

لم تستحسن االنخراط  ،كوادر إعالمية كفؤة واعدةتم استبعاد  هذا السبيل

بآخرين  ، وتم استبدالهمأي من أطرافها في اللعبة السياسية أو مساندة

 السياسي أو أدبيات التنظيميتماهون مع فكر الحزب  ،وغير مؤهلينهواة 

"أذرع تحت مجرد  أنهبـ يمكن وصف اإلعالم في هذه الحالةوهنا ، المهيمن

اإلعالم   يتحولمعها مواثيق الشرف اإلعالمي، ومهامها  خالف، يالطلب"

البديل على اختالف انتماءاته، وتوجهاته إلى أداة من أدوات الصراع 

وبسط األدبيات السياسية من نافذة وسائل  السياسي والمجتمعي،

عليها  القواعد األساسية التي يبنىبذلك ينسف ل االتصال الجماهيري،

 وتحقيق العدالة.، والشفافية، اإلعالم، كالمحاسبة

 

 استقاللية اإلعالم والتبعية السياسيةثالثًا: 
تحت هذا العنوان، مالمح وأبعاد استقاللية اإلعالم السوري البديل  سنبحث

حليل الداخلي التفي ظل التبعية السياسية، بعد االستعانة بميكانيزمات 

والذي حداث الحرب في سوريا، أل دائرة تغطية اإلعالم البديلوالخارجي ل

خالل العملية  مهنية مالمح غير مي العام،اإلعال على مشهدهأضفي 

 أشبه ما باختصار العملية، وفي الحقيقة؛ االتصالية بين المرسل والمتلقي

قواعد لعبة "الهيمنة بهيئة تنسجم مع  للرأي العام" اإلذعانبـ"صناعة تكون 

من السمات التي اتصف بها اإلعالم السوري  جملة وهذه  السياسية"،

    :)سيتم مناقشتها وتحليلها تباعًا( البديل

 

 سيادة االنتقائية والطرفية. 

 غياب الشفافية والعمل المؤسساتي. 

 المسبقة( تسويق المصطلحات واألحكام المطلقة(. 

 القولبة( التأطير اإلعالمي للهوية وتنميطها(. 

 

 االنتقائية والطرفيةسيادة  (1
 حد كبير قواعدمعظم وسائل اإلعالم البديل فقدت إلى في الواقع؛ فإن 

اإلخباري المهنية اإلعالمية، وانتهجت االنتقائية والطرفية في عرضها 

في  الموضوعية والمعالجةعن الوسطية  مبتعدة ،األحداثلمجريات 

 عمليةالهذه و، الجدلية، والحساسةقضايا الا تلك التي تغطي ، سيمالطرح

التجاذبات  ةة أفقية يمتد فيها حد  ذبلمجا تخضع وظيفية بنيوية ببساطة

 معظم وسائل اإلعالم، فهنا تركز  على حساب الهوية الوطنيةالسياسية 
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 ،التي ال تنسجم مع توجهاتها القضاياتسطيح  على البديل السوري

ن كثير من تتصدر أولويات الجمهور، كما أل الثانوية الملفاتوتسويق 

همال خلفياتها إخرجت من سياقها الطبيعي، وتم أ   األحداث السياسية

 غ الخطاب اإلعالمياأصباتية بصورة ممنهجة ومدروسة، رافقها المعلوم

 لوظيفة اإلعالم في اً ذه األمور تعد  انحرافوه"المعلومات الملونة"، بالرأي و

ألنها تتسبب بتضليل  المعلومة بمصداقية دون مواربة، واجتزاء،نقل 

الرأي قبول ال مجال فيها ل ة نمط تفكيره باتجاه معين،وقولبمهور، الج

 .اآلخر

وسائل اإلعالم البديل للحملة التركية تغطية خير دليل على ما سبق ذكره، 

فكل ، ، قبل ثالثة أعوام من اآلن"عفرين" في شمال غرب البالد مدينة على

اإلخبارية، فتم وسيلة جندت سياسة الداعم والممول من خالل موادها 

انتقاء الحدث بصورة مجتزئة من السياق الطبيعي، وتم تداوله من جانب 

وسائل اإلعالم البديل التي تحمل "هوية معارضة" مدعومة من تركيا، على 

مع سمة المحاباة هنا  ضد االنفصاليين الكرد"، أي ظهر أنها "حرب تحرير

إخبارية هامة، كتسليط ، وحجبت عمدًا تفاصيل سياسة الداعم التركي

انعكاسات الحرب التركية على المدنيين، وديمغرافية الضوء على )

المنطقة، والبنية التحتية للمدينة، وحجم الخسائر البشرية والمادية، 

 .(تواالنتهاكا

 

 :والعمل المؤسساتي غياب الشفافية (2

تحقيق التطور في المشهد ض الوسائل اإلعالمية البديلة رغم قدرة بع

، إال أن معظمها لم يستطع ومواكبة التطورات بوعي ومسؤولية اإلعالمي

لبناء إعالم تعددي ومستقل يخاطب مطالب  موضوعية تقديم أرضية

 ،السوريين، أضف عليها تدني مستوى الشفافية مع غياب االنفتاح

على هوية المالكين للمنصات ثقافة التستر  القانونية، وغلبة والمساءلة

نها تأخذ طابعًا إلسياسية، وإذا توافرت الشفافية فانتماءاتهم ااإلعالمية و

 تعرف برؤية ورسالة الوسيلة اإلعالمية. ،انتقائياً 

ترتبط هوية هذه الوسائل بأسماء ت اإلدارية والمالية، على المستويا

، فإن إدارات هذه المؤسسات لمتابعةووفقًا ل، لها المالكين أو الداعمين

وضعف التنمية الوظيفية،  بتزوير البيانات المالية والفواتيركثيرًا ما اتهمت 

من المانحين، والسيما الدول بإيقاف التحويالت المالية وهذا ما سبب 

عن حقوق االنسان  االوربية التي خصصت ميزانية لدعم مؤسسات الدفاع

 وحرية التعبير.
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ات نزيهة ابانتخ إجراءالوظيفية، و لتقسيم األدوار هذه الوسائل تفتقدكما 

داخل المؤسسة اإلعالمية، ويقدم الصحفي السوري غياث الجندي، 

 (05)على موقع "حكاية ما انحكت": شهادته 

م نوعية جديدة من اإلعالم  كنت ممن" طرحوا فكرة إنشاء محطة إذاعية تقد 

ة ت بنى على الشفافية في العمل، والتوظيف، و المستقل اإلدارة. بعد عد 

ولهن  القيام بإدارة محطة تم  جلب أشخاص لم يسبق لهم )..( جلسات 

بتدريب المديرة التنفيذية على األمور  لم تقم الجهة المانحةفإذاعية، 

تم  انتقاء مجلس أمناء بناء )على ما يبدو( صداقات تعود لإلدارة، واإلدارية، 

كمدربين مدفوعي األجر، وهذا يتنافى  واوبعض أعضاء مجلس األمناء عمل

 ".امًا مع دور مجلس األمناءتم

 

 سويق المصطلحات واألحكام المطلقةت (3
أفرز النزاع السوري، مفردات ومعاني ذات دالالت عسكرية وسياسية، 

تهدف بالدرجة األولى لخلق وعي جمعي يتماهى فيه آلية التفكير والرؤية مع 

 لغوية، وهي غالبًا ال تخلو من التنميط،المفردات أهداف تسويق ال

 .، واالستهزاءاالجتماعي واإلقصاء، والتعميم، والوسم

كثير من وسائل اإلعالم  الذي تقدمه يفتقد المحتوىفي مواضع عديدة، 

وتصاغ  ،)االنحيازية( للغة المجردة من الرأي واألحكام المسبقةالبديل 

، ترافق جمل مفخمة وملونةصك مفاهيم وبطريقة وصفية قائمة على 

 .وشحن للعواطف ،عالية من االنفعالدرجة  مشاهد تتضمن

في اإلعالم السوري وإذا ما حللنا طريقة تمرير المصطلحات بعد صناعتها 

الدكتور فهد الشميمري تخضع دورة حياتها كما يقول  البديل، فإن

 لسلسلة متجانسة من المراحل، تبنى على الشاكلة التالية: 
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 اإلعالمي للمصطلحات(: مراحل التسويق 4الشكل رقم )

 

 

 

عملية االعداد بة يرتكز مهام الجهات القائمة في هذه المرحل :التخطيط -0

ومخرجات المصطلح  ،وأهمية ،أهداف مخطط يوضحعلى رسم والتحرير 

المليشيات الكردية( من األهداف تأليب األقليات ضد صناعته. )الذي يتم 

 الذرائع والحجج وشحنورفع حالة االحتقان والمكون الكردي، "قسد" 

 .المادي )الجسدي(العنف و ،ةاللفظي اإلساءةالتي تفضي إلى 

بالبنية  المصطنع هنا يتم جمع وتحديد ارتباطات المصطلح :اإلعداد -2

لفكرة، السوري، أي تهيئة الجمهور لقبول ا الفكرية والنفسية للمتلقي

 متلقين،للهوية الجزئية عند ال خالل أسلوب قائم على إثارة الخوف من

، ففي مثال السنة والشيعة، تتبنى "مشروع عدائي منافس" وربطه بـ

على وجود  مبالغ فيه للتحريضبعض وسائل اإلعالم البديل، خطابًا 

"مشروع شيعي" يهدد " الوجود السني" في المناطق ذات الغالبية 

، أو اختالق احداث عدائية، وربط دير الزور السنية في دمشق وحلب و

 . ببعض األقلياتأسبابها 

مجردة من  ،لح في كلمة واحدةيتم تركيب المصط البناء والتسوية: -3

، فبداًل من ية. ليتم تداولها وغرسها في الذاكرة الجماعيةالشوائب اللغو

لقى الدعم من الروس، يتم القوات الحكومية السورية تتالقول بأن 

 في " وكالء الروس". اختصارها

االستقرار

التبني

اإلعالن والنشر

البناء 

والتسوية

اإلعداد

التخطي

ط
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 صبح فيها المصطلحواحدة من أخطر المراحل التي ي والنشر: اإلعالن -4

يصعب السيطرة عليه، فيصبح ملكًا و ،رائجًا بصورة غير اعتيادية

المنصات اإلخبارية )المقروءة، والمسموعة، والمرئية،  مختلفل

 واإللكترونية(.

جميع قبل من  المصطنع يتم في هذه المرحلة تبني المصطلح :التبني -5

(، عاديين، متوسطي الثقافة، وأكاديميين ومثقفين )أناسالفئات 

هوية  وبالتالي تحول المصطلح الرائج إلىفي الحياة اليومية،  وتستخدم

ن شأنه أن يخلق صدام ، وهذا ملغوية للتعريف بالفئة التي يتم قولبتها

، علويين)ال هوية حصل بالفعل عندما تم تنميطبين الهويات، و

الذي تسبب  ألمر"خونة"، اعلى أنهم "مرتدين" ون، والدروز( واالسماعيليي

اختالط في المزيج في المناطق التي تشهد  والعدوانية العدائيةبإثارة 

 .كحمص، والساحل السوري منذ مئات السنين االجتماعي

بعد أن تم االنتهاء من صناعة وتبني المصطلح، سيستقر  االستقرار: -6

تصبح مع مرور لبين جميع الفئات المجتمعية، ه كرارت مع الوقت بعد

وتصبح الوقت قالبًا مصطنعًا لتشويه صورة الجماعة المستهدفة، 

، وهي مقدمة لتعميم الصفات اليوميةمن مفردات المتلقي  جزءاً 

واختزال الهويات ضمن أطر سلبية تخالف الصورة الحقيقة للمجتمعات 

 .األصلية

في آليات الكسب واستقطاب  جوهرية ال نغفل نقطةبالمحصلة؛ يجب أن 

استغالل ميل الجمهور )متدني وهي  الرأي العام في وسائل اإلعالم،

)األكثر إثارة ذات األبعاد الصراعية(،  الثقافة والتعليم( إلى األحداث الشائكة

من خالل تدجينه ليتم " اغتصاب فكر الجمهور"  كجزء من اللعبة السياسية،

  .والفوضويةبالمضامين العبثية 

 

 

 وتنميطها التأطير اإلعالمي للهوية (4

"كل شيء في  :Gabriel Almond" ألموند  يقول الباحث األمريكي "غابرييل

روافد التنشئة  يعكس دور وسائل اإلعالم كأحد ماوهذا  السياسة اتصال"،

التي السياسية لألفراد والمجتمعات، من خالل الكم الهائل من األحداث 

سياقات معينة، وخلفيات محددة، تتالءم مع فهم صانع الرسالة في توضع 

 اإلعالمية.

كونها قد تحولت إلى ، وعملية التأطير في دراستنا تعتبر أمرًا بالغ األهمية

سمة أساسية من سمات وسائل اإلعالم السوري البديل أثناء تناولها 

 ،ضحية يصبح المعتدي فيها ، حيثطةلألحداث السياسية من زوايا منم  

فخالل المتابعة والرصد للمحتوى الذي تقدمه النوافذ والعكس صحيح، 
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ؤطر القضايا، المسنا أن كثير منها ت، اإلخبارية التابعة للمعارضة السورية

فعلى سبيل المثال: يتم   ،والشخصيات الرئيسية في القصة اإلخبارية

دات رالمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة السورية بمف تأطير هوية

، والمناطق التي تديرها اإلدارة الذاتية في شمال "الحاضنة الشعبية لألسد"

خطاب هنالك وفي المقابل أيضًا  ،"مناطق الكرد االنفصاليينوشرق البالد "

التي تتبع لإلدارة الذاتية، إذ  لبعض وسائل اإلعالم البديل إعالمي غير سوي

"المرتزقة"  إطالقها مصطلحخ التنميط، من خالل وقعت كثير منها في ف

 التي تفجيراتالحتى على بعض المدنيين العزل الذين فقدوا حياتهم في 

أيضًا أن تخاطب جميع  ضربت مناطق الفصائل المعارضة، ولم تستطع

في هم يتوظف قها بالصورة المطلوبة، واقتصرفي مناط الفئات االجتماعية

 ة.، ال تحمل األهمية الطبيعيمنمطة رمزيةأدوار  

البد  من اإلشارة أن التنميط وخلق صور ذهبية سلبية عن فئة اجتماعية هنا 

وقناعات  ،ومعرفية ،بعينها ال تأتي من فراغ، بلي هي امتداد لبناءات إدراكية

ووضع األحداث في  ،متراكمة للجهات القائمة باالتصال، فتعميم األحكام

الحالة األولى حيث  أطر معينة، تخدم في النهاية أجندات الداعمين، ففي

إعالم المعارضة، يتوقف خطابها على الممول التركي أو السعودي أو 

 القطري، أو المصري.

بينما في الحالة الثانية حيث إعالم اإلدارة الذاتية أو الجهات المناهضة لها 

اني من الصراع تي تعألحزاب والتنظيمات الفكرية، التوجهات ابطة أكثر بمرت

 .السياسية والمحاصصةالحزبي، 

تخلق مناخًا ال ينصف  السياسية وهذه الدائرة المتشابكة من االرتباطات

والرؤية المهمشة لألحداث  ،فيها اإلعالم، بل على العكس يغلب الرأي

، وفي الحقيقية، وتصبح التبعية السياسية منفذًا لديمومة اإلعالم البديل

 ."التدمير الذاتي"ذات الوقت وقودًا للصراع الداخلي 

والتمويل الداخلي والخارجي،  ،وما مهد لبروز إشكاليات الهويات بعد الدعم

هو غياب الهوية الوطنية الجامعة بين السوريين، وهي أيضًا نتيجة طبيعية 

لممارسات الحكومة السورية، التي أقصت مكونات اجتماعية من دائرة 

باألمان واالنتماء، وهذا ما ر صنع القرار، ولم تمنحها الشعو المشاركة في

ولد لدى األخيرة ردة فعل تسببت بطغيان الهوية الجزئية، وحكمًا أصبح 

 .منفذًا للشعور باستقاللية كيانهاااللتجاء إلى الخارج 

 

 رابعًا: الوالء والتبعية لألجندة السياسية
التجربة السورية في اإلعالم البديل تمثل شكاًل أقرب إلى فرق التحشيد 

أكثر من كونها فرق تغطية إخبارية، وهذه الفرق التحشيدية  ،اإلعالمي

وقولبته من ي سوريا في فخ تعبئة الرأي العام، وقعت خالل أحداث الحرب ف
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االت، لتنزاح ط فيه المزاج الثوري باستجداء العواطف واالنفعنافذة اختال

صياغة اإلخبارية ، واالتزان في المعالجة التحريرية، والمن مسار المهنيةأكثر 

 لألحداث، مع فترات التأزم السياسي، والتطورات الميدانية.

وخطابها  ،وميولهـا ،الناشـئة ةسوريكانـت توجهـات وسـائل اإلعالم ال

، ومتأثـرًا ةسوريقسـامات التيارات السياسـية الانمنقسـمًا وفق 

والعسـكرية المتسـارعة فـي الملـف السـوري علـى  ،بالمتغيـرات السياسـية

عـدة مسـتويات، والتـي انعكسـت علـى خارطـة اإلعالم السـوري بشـكل 

 (06) .ومتغيـرة بشـكل متسارع ،وغيـر مسـت قرة ،جعلهـا خارطـة قلقـة

 

 التبعية السياسية (0
يًا لفهم الخارطة اإلعالمية علينا في البداية اإلحاطة بالفاعلين سياس

بالدعم المالي، والغطاء السياسي،  والدول التي تغدق اإلعالم، وعسكرياً 

أهدافه، يستوجب سياسة إعالمية واضحة  تمهما كانفأي عمل سياسي 

 والمضامين واألساليب. ،محدد المفردات اً إعالمي اً وخطاب ،المعالم

ًا تبدالت كرست من خاللها حيز  اإلعالم البديلخارطة شهدت بناء عليه؛ 

من دائرة نشاطها اإلعالمي كمضمار للمواجهة الفكرية، وخاضت  اً واسع

ق غمار صراعات سياسية داخلية على حساب أهداف مثلى كترقية حقو

توثيق أعمال العنف من جميع أطراف السوريين المدنية والسياسية، و

المتهمة  ، والفصائل والتنظيماتمحاسبة الحكومة السوريةالنزاع، و

 بارتكاب الفظائع، وجرائم الحرب.

تدريجيًا ألجندات  وسائل اإلعالم السوري البديل تبعتسرعان ما ا  لكن  

خطابًا إعالميًا فئويًا على  قوى إقليمية ودولية، ووكالءها المحليون، لتعكس

ب المعالجة يهذا األمر شرع الباب لتصوحساب الخطاب الوطني الجامع، 

يسوغ فيه هيمنة أطراف النزاع، وفي  ،باتجاه خلق مناخ سياسياإلعالمية 

ظل  االستقطاب السياسي المحلي الذي يسيطر على قسم كبير من 

وسائل اإلعالم السورية، باتت الدراسات المتخصصة باإلعالم، تستبعد 

مها وفًقا السورية اإلعالموسائل نيفات حايد" من تصلفظ "م ، وتقس 

 معارض، وكردي".لالتجاه إلى "موال، و

وتحولت إلى حرب فكرية، بأدوات كما انتقلت هذه الحالة إلى مستوى أبعد، 

السوري  إلعالممسار اسورية، والعوامل عديدة لهذا االنعطاف السلبي ل

 منها:و، البديل

ات الفعل في التغطية ، وبروز االنفعالية ورد  غياب الرقابة الذاتية والنقد -0

 .اإلخبارية
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قت لتصفية حسابات قوى مذهبية أيديولوجيا متشددة، سو  تبني  -2

 .وقومية متنافسة

 عدم وجود جهة رقابية فاعلة تضبط وتصحح مسار البوصلة اإلعالمية -3

 .وحقوق التعبير عن الرأي، بصورة تنسجم مع معايير 

إلى  -غير حائزين على الكفاءة والخبرة التنظيمية–تحول اإلعالميين  -4

 .مرتهنين لقرارات أصحاب السلطة الفعلية موظفين

سيطرة الهويات الجزئية بفعل التحريض والعنف المضاد، واضمحالل  -5

 .الهوية الجامعة

تنويع مصادر كلي على التمويل األجنبي، ودون المبادرة ب اعتماد شبه -6

 .التمويل التي ال تؤثر على سياسة التحرير

على ات داخلية أو خارجية وعليه بتنا أمام مؤسسات دعائية تابعة لجه

انخفض فيها  مؤسسات ،الهوية الوطنية الجامعة للسورييندعم حساب 

هامش الحرية لتحقيق اإلصالح والنزاهة، سيما في ظل مشهد يسيطر 

والعلمانية المؤدلجة، وما عليه النزعة االسالموية، والعسكرة المتطرفة، 

لكسب  ،الجانب العاطفي االستجدائيرافقها من خطابات إعالمية تالمس 

 مشاعر وميول الجمهور السوري.

وفي مقابلة مع الدكتور مسعود حامد )أكاديمي وصحافي متخصص في 

الشأن السوري(، أشاد بدور اإلعالم البديل في بداية ظهورها كنافذة 

، لكنه تحفظ على دورها المسيس الحقًا بقوله: للجمهور السوريومتنفس 

جأنا بظهور منصات ومؤسسات إعالمية أكثر تشدقًا، وتطرفًا لألسف تفا "

يش وطمس معالم من إعالم النظام، فكان بذلك إعالمًا مكماًل لتهم

 . "عربيةالغير خرى الثقافات األ

وتعقيبًا على دور اإلعالم البديل في مناطق اإلدارة الذاتية خالل الحرب، يقول 

ية لمناطق شمال وشرق )التسمية المحلفي مناطق روجآفا حامد: "

 ،كانت هناك أمور جعل من العاملين في مجال اإلعالم غير مهنيينسوريا(، 

، والتعلق بالفكر القومي، وهي أيضاً وهي تسلط الفكر اإليديولوجي من جهة

، والتي البعث ضد الكردحزب أتت نتاجًا لسياسة العنصرية التي مارسها 

 .لقبولهم في كليتي اإلعالم، والعلوم السياسية" رافقها حرمان ممنهج

في مهني  رغم توافر معظم مقومات نشوء إعالمأي أنه يمكن القول؛ 

مناطق اإلدارة الذاتية، إال أن الطابع الحزبي بعقليته الضيقة شق طريقه 

جندات محددة، وبالتالي أصبح أوأصبح مسخرًا لخدمة  لضرب المهنية،

واستمالة الجمهور  قدة التقوقع الفئوي والحزبي،التخلص من ع هو الرهان

  على اختالف انتماءاته، ومذاهبه.

 ،كانت المقاربة لألحداث من وجهة نظر تخدم سياسة الممول ،بالمحصلة

وخطط الداعمين، دون تبني أي مشروع إعالمي وطني أو استراتيجية 
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 بل على العكس بلور واضحة لتكوين رأي عام واع للقضايا التي يتم تداولها،

النسيج  يعزز فرص تمزيق أن اليوم شأنه من االنقسام السياسي من حالة

 .، وتآكل المفاهيم الجامعة للمواطنة السوريةاالجتماعي

 

السوري البديل  اإلعالم السياسية فيمالمح التبعية  (2

 خالل سنوات الحرب

 
اإلعالم السوري : مالمح الوالء والتبعية السياسية في (5الشكل رقم )

 البديل
  

 

 التعصب لالنتماء الديني والمذهبي
يتالقى فيها  ،وسائل اإلعالم البديل ألهواء دينية )طائفية(عديد من تتبع  

تصاعد والمتبوع، وهذا ما كان سبياًل لت االنتماء لذات الطائفة بين التابع

الطعن و ة الخطاب اإلعالمي الذي انزلق في متاهات "التخوين الطائفي"حد  

م بالمقدسات، وعدم احترام المشاعر الدينية ، فنشأت منصات إخبارية ت قس 

الفاعلين السياسيين في الحرب السورية إلى فرق )سنة، وعلويين، ودروز، 

لتسبغ المشهد بعداوات بينية واتهامات ومسيحيين، وإسماعيليين(، 

 مسة الوتركان التأثير األكثر اقناعًا لرسالتهم، مالومع ذلك للخصوم، 

نتقائية االمن ، واالنطالق العاطفي أثناء المعالجة الفكرية للمواد اإلخبارية

ومستويات جديدة،  ،في تاريخ الجماعات الدينية، وتجديد أدوارها بوظائف

تعميق الفجوة بين الجمهور لمقاربة الضيقة من أهم مؤشرات ولعل هذه ا

الوالء 
والتبع
ية 

السياس
ية

الدعم 

والتمويل

التعصب 

لالنتماء 

الديني 

والمذهبي

مكان 

البث
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وكثير من وسائل اإلعالم السوري البديل، التي استحوذت  ،السوري

كانت ، واإلخبارية من دوائرها بعض الفصائل اإلسالمية المتشددة على

تتماشى بشكل مطرد مع النزعات اإلسالمية المتشددة في قطر، 

مخاوف الشارع  ززيعبات الذي  األمر، والسعودية، واالمارات، وتركيا

اإلعالمية البديلة التي ارتبطت بالراديكالية في  السوري من أجندات الجهات

 ،والمذهب ،التداول والطرح، وتحولت إلى العصبية على أساس الدين

 هام العشوائي على حساب الشفافية.واالت

على سبيل الذكر؛ فإن تركيا كأكثر القوى دعمًا للحركات اإلسالمية 

اإلخوان المسلمين، دغدغت مشاعر  وعلى وجه الخصوص المتشددة،

اتي ومن حين إلى آخر ضمن مصادر النفوذ والتأثير، واالستخدام األد "ةالسن"

ألهداف سياسية قومية في المنطقة؛ بينما اصطدمت السياسة 

السعودية )وما زالت تصطدم( بمشكلة مؤسساتها التاريخية األيديولوجية 

 (09) المول دة للفكر السلفي.

ألمر إلى تخصيص برامج متلفزة تستضيف "شعراء" و"مؤرخين" وقد وصل ا

، من خالل استجالء يرون النعرات الطائفية على الشاشات اإلخباريةيث

ينية الرمزية، والشخصيات الد ،)جدلية، وغير مثبتة( بعض األحداث التاريخية

حلقات من برنامج  "قناة الجسر"خصصت  حينمابجالء وهذا ما ظهر 

أبيات شعرية،  "وليد الخشماني""فرسان المنصة" إللقاء الشاعر العراقي 

وتعادي معتقداتهم الدينية، وكذلك األمر بالنسبة  ،تستبيح قتل الشيعة

على  اعملت ، اللتانن الخليجية التي استضافت محطتي )وصال، وصفا(اللبلد

ت مسمى "الجهاد ، تحتأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض

 .الديني"

 

 الدعم والتمويل

رتبط معظم وسائل اإلعالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوالءات ت 

سياسية، وتوجهات أيديولوجية، تحمل أهداف ونوايا متغيرة، وتتبدل 

ت شكل المالية، لذا  والمتطلبات االرتباطات السياسية مع تبدل الحاجات

الهواجس التي  إحدى أكثر ،اإلعالموسائل على ملكية الهيمنة السياسية 

 محاوالت تجنب االنحياز.ض ي، وتقو  تمهد لتسييس المشهد اإلعالمي

وتضطلع بدور  ،تؤث ر ملكية اإلعالم بشكل كبير على المحتوى اإلعالميو

عندما ي سيطر السياسيون على اإلعالم، ، فأساسي في صقل الرأي العام

 ،مصالحهم من خالل التغطية المنحازةيمكنهم استخدامه في خدمة 

ل  .والهجوم على المنافسين ،وتعزيز مكانتهم السياسية وال ت شك 
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المؤسسات اإلعالمية الخاصة استثناًء على هذا النمط، نظرًا إلى أنها قد 

وتخدم  ،ها الدولةتكون منتمية سياسيًا بقدر الوسائل اإلعالمية التي تملك

 (08). لفائهمصحابها وحالمصالح الخاصة أل

تسير الجهات اإلعالمية على خط تحريري مرسوم بما يوافق على العموم؛ 

فإن اإلعالم البديل لم يستطع أن يسد نفقاته  ،سياسة الممول، ومن هنا

فكانت الحاجة إلى مصدر دائم الستدامة عن طريق اإلعالنات والمبيعات، 

 الدعم المقدم له.

االعالم السوري البديل من تحديات في هذه الجزئية تعاني معظم وسائل 

نقل الرسالة اإلعالمية ، وكبيرة أبرزها التوفيق بين تحقيق مصالح الممول

بمهنية وشفافية، ولعل غلبة التحدي األول على سياسة التحرير، أدرجت 

، "ألداة المأجورةاـ"ك هاة اإلعالمية ضمن خانة االنحياز وتجسيدالرسال

 .م أهم من كسب ثقة المجتمعفأصبح الحصول على رضى الداع

لمحة عن األطراف األكثر تأثيرًا في سوق مال وسائل اإلعالم السوري وهذه 

 البديل:

الوسائل اإلعالمية التي مولتها الدول والمنظمات الخليجية كانت تحمل  -

)السعودية،  أجندات ذات طابع إسالمي، ونحن نتحدث هنا عن دول كـ

وكاًل منها كان له أولوياته، وخططه وقطر(، واالمارات، والكويت، 

ق تساب، طغى على مشهدها العام الصراع المذهبي، و الالمرسومة

 االقتصادي.

الوسائل اإلعالمية التي حظيت بتمويل بلدان أو هيئات غربية، كانت  -

توجهاتها أكثر علمانية، ولكنها لم تخلو من تصدير التجربة الفكرية، وفي 

سحبت التي  ا، وبعض الدول األوربية األخرى(مقدمة هذه الدول )بريطاني

 ظهور خلل في التمويل والدعم من بعض وسائل اإلعالم البديل، بعد

 المنوطة بهم.  الدعائيةواإلدارية، وانتهاء األدوار الكشوفات المالية 

أو  قدمت الدعم عبر قنوات وساطةبدورها لمجاورة لسوريا الدول ا  -

مباشرة، واتخذت من الداخل السوري ساحة مفتوحة لتصفية بصورة 

نتحدث عن تركيا  داخلية، وهناالزمات األتصدير العمل على حسابات أو ال

أكثر الجغرافيات احتضانًا لإلعالم السوري البديل في الخارج، التي تعد  

مقابل ضمان  ،تساهلت في تقديم تراخيص البث لوسائل اإلعالم البديل

، لذا في الخارج، سيما سوريا لوسائل معاركها السياسيةعم هذه اد

 .وثبات في السوق اإلعالمية ،كانت األموال تضخ بوفرة
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مواقف الدول الداعمة، طغت على فإن االنقسامات التي سادت  ،لذلك

هاجمت  إذااللعبة، وجهة وسائل اإلعالم السوري البديل، فالمال سيد 

ستهاجم  المدعومة من السعودية، ن الوسائلإف ،السعودية قطر

 والعكس صحيح.الفصائل التابعة لقطر، 

، "االتكالية" عالمية البديلة، ثقافةد لدى معظم الوسائل اإلبالتالي ول  

ونزاهتهم،  ،أدوات لتنفيذ أجندات الدول، فخسروا استقالليتهم أضحواو

الوطنية ة للهوية وأصبحوا في موضع أكثر ضعفًا، لم يعد يكنون األهمي

 .السورية

أن الحكومات  "أيدان وايت"مدير شبكة الصحافة األخالقية يرى 

يؤثرون  ،ومجموعة كبيرة من المؤسسات اإلعالمية العالمية ،والسياسيين

على اختيار األخبار، وبرنامج أولويات وسائل اإلعالم، ويضغطون على 

 الصحفيين ويحاولون القضاء على سلطتهم عن طريق قطع وتقييد

 اقتصاد وسائل اإلعالم.

، واالفالت من عقبات ضغط وتحقيق استقاللية المؤسسات اإلعالمية

لن يتحقق إال بضرورة االستقالل التحريري الذي ال يمكن  أصحاب المال

تحقيقه إال عبر التمويل غير المشروط إطالقا، فقط التمويل الذي ال يفرض 

ها التحري ، إلى حين ري غير مساومقيوًدا تحريرية، لضمان أن يبقى خط 

نها من جني الربح اء واالشتراكات، أو تقديم خدمات  ،تمك  إما عبر تمويل القر 

االستشارات والتدريب، أو االستثمار صغير الحجم، كما تؤكد منصة 

 (07) "ميغافون".

ال يوجد سبل للتخلص من في حين يجد األكاديمي والصحافي مسعود حامد أنه 

بقانون يدعم المؤسسات اإلعالمية المستقلة، سطوة الممولين إال 

الهامش الواسع  ى أسس علمية ومنهجية، يترك لهوتشجيع المنافسة عل

كي يتمكن من االستغناء عن المال السياسي الذي يضخ من  ،من الحرية

ي نفس الوقت
ِ
يتمكن العامل في مجال االعالم من خلق اإلبداع  ،الخارج، وف

استقاللية، من تحكم مصادر الدعم والتمويل ألنه يصبح أكثر في مجاله 

 وتوجهاته.بقراراته 

 

 مكان البث
، سـوريا خـارجالبديلة العاملة  مـن وسـائل اإلعالم %56.4 تتركز في تركيا 

وتتـوزع باقـي الوسـائل بشـكل رئيسـي علـى الـدول ، %21بنسبة تليهـا أوروبـا 

يؤثر مكان بث و  (21)أمريكا(، ، قطر، األردن، العراق،التاليـة )اإلمارات

على آلية تغطيتها لألحداث، فهذه الوسائل  إلى حد كبير الوسائل اإلعالمية
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والقوى المسيطرة على مفاصل  ،الدولوسياسات  ،تظل رهينة قوانين

فأي اصطدام أو ، اً مقيد ، أواً سواًء أكان سقف الحرية فيها مفتوحالحياة، 

 صير هذه الوسائلضع ممن شأنها أن ت، أجندة هذه الجماعاتتشابك مع 

 إلى أداة دعاية سياسية الوسيلة حولتاألول في لخص ت، ياثنين أمام خيارين

ظ على استمرارية عملها امقابل الحف بثها اإلخباري،للبلد الذي يحتضن 

وبالتالي اإلساءة المهنية واألخالقية لمسؤوليات ووظائف  اإلعالمي،

إغالق مكاتبها، تعرضها للمضايقات والمصادرة، و اإلعالم، والخيار الثاني:

 م تتماهى مع سياسة الدولة.في حال ل

ويمكن أخذ الحالة التركية التي تحولت لمركز نشاط إعالمي وسياسي 

السوري البديل تتبنى سياسة معارض، مثااًل، فمعظم وسائل اإلعالم 

فعلى  يا،الخطاب الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ترك تواءم

على  اإلضاءةفي كثير من المواضع  هذه الوسائل تجاهلتسبيل المثال، 

الخوض غالبًا ما كانت تتجنب ، ففي سوريا وليبيا الجيش التركي ممارسات

للدفاع  تعلق بإرسال تركيا مقاتلين سوريين إلى ليبيا أو أرمينياأحداث ت في

ة من زاوي رؤيتها تنطلقن إحدث، فت التناولناك، وفي حال ه مصالحهاعن 

 .ضيقةوسطحية 

االستثمار السياسي لإلعالم السوري البديل لفرض  واحدة من نماذجهنا 

 السوري وسائل اإلعالمبعض تحويل وهي ، والسيطرة الفكرية الهيمنة

السياسية المنسجمة مع السياستين القطرية والتركية،  انتماءاتها البديل

الخليجية كالسعودية  بعض الدول أجندةمع وجهة مغايرة تتماهى  إلى

األمر الذي الخليجية، تصاعد األزمة  هذا ما حصل بالفعل مع واالمارات،

، وهنا يكمن دور انعكس على طريقة ومعالجة هذه الوسائل لألحداث

ويستبعد المفردات  ،"حارس البوابة اإلخبارية" الذي يتيح أو يهمل

، والمعلومات التي ال تنسجم مع الخطة التحريرية للوسيلة اإلعالمية

 .ويحافظ على المساحة التحريرية خالية من "الرأي المضاد" 

فصل فيها التبعية ال ييمكننا أن نستدل بمعالم  ؛على ما سبق تقديمه بناءً 

ايمانويل والشتاين "اإلعالمية عن أنواع التبعية األخرى التي تربط كما يقول 

Immanuel Wallerstein " األطراف إلى المركز، فالتبعية اإلعالمية هي أحد

أوجه التبعية الشاملة التي تشد األطراف بقوة المركز وتجعلها معتمدة 

 (20)كليًا عليه. 
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 النتائج والتوصياتإطار : رابعاً 

 

 سبق طرحه، يمكن التوصل إلى النتائج التالية:ما بناء على  :النتائج
يخلط الحرب السورية عن إعالم موجه غير منصف وغير موضوعي زت فر أ -0

 .المجتمعي االنقسام، والكراهية ولى العنفوالخبر، ويحض ع بين الرأي

سببا رئيسًا فيما من التأجيج العاطفي كان وما لحقه  الصراع السياسي -2

 .وصل إليه حال اإلعالم البديل من تبعية ووالء سياسي

على السياسة التحريرية بالغ التأثير رأس المال والخلفية السياسية ل -3

، حيث يصل األمر إلى إخراج كثير من السوري البديل لوسائل اإلعالم

 .مخالفة للحقيقة المواضيع الهامة من سياقها العام، وبلورتها بصورة

على آلية  )مسيسة( قواعد ومعايير ،داخل وخارج البالد يفرض مكان البث -4

 .التغطية اإلعالمية

خدمة يتم توظيفها ل ،ةن المنصات اإلعالمية لمنابر مؤدلجتحولت كثير م -5

 .المهيمنة على الوسيلة والدول والقوى السياسية ،أجندات األحزاب

البوابة" كأكثر النظريات "حارس رز دور نظريتي "ترتيب االجندة" ويب -6

يتم اتباع  حيث، السوري معي للمتلقيلى الوعي الجالمستخدمة تأثيرًا ع

 .االنتقائية الموظفة للعرض اإلعالمي

ة مع تصاعد حد   البديل معدل التبعية السياسية في وسائل اإلعالميزداد  -9

مصالح الممولين وحاضنتهم ب ، وارتباط الحدثاألحداث السياسية

 .الفكرية

استقاللية اإلعالم البديل محكوم بقوانين ومصالح الداعمين، لذا فليس  -8

 .الت نادرة تثبت فيها هذه الوسائل استقالليتها النسبيةهنالك إال حا

ضعف الكفاءة من وسائل اإلعالم البديل  فئة واسعة من صحفيي عانيت -7

 ، والشفافية،، وحالة من عدم االلتزام بمواثيق الشرف اإلعالميالمهنية

 .والعمل المؤسساتي

الدعاية " أداة أن يكون اإلعالم السوري البديل أقرب ما يكون إلى -01

 جماهيري.الاالتصال  وسائل التحلي بمواصفات من" السياسية

شباع حاجات الجمهور إيتقدم على  والراعي أصبح إرضاء الممول -00

 .خبار والمعرفة عن قضايا تهمه بالدرجة األولىمن األ السوري

الفعل في التغطية  اترد  و ،الرقابة الذاتية والنقد، وبروز االنفعاليةغياب  -02

نعكس آثاره على معرفة وسلوكيات الجمهور ، وهذا ما تاإلخبارية

 .المتلقي

، وقصور غياب وجود جهة رقابية فاعلة تصحح مسار البوصلة اإلعالمية -03

 .لوسائل اإلعالم في دوائر التسلسل الوظيفي
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ل التمويل األجنبي، وغياب تنويع مصادر التموياعتماد شبه كلي على  -04

 السياسة التحريرية للوسيلة اإلعالمية. علىالتي تحد من التأثير 

 التوصيات
، يترك خاص بوسائل اإلعالم السوري وجود ميثاق شرف إعالميأهمية  -0

 أثناء لمؤسسة الصحفيةلفيها الممول هامش الحرية للصحفي أو 

 .خطها التحريريكي ال يتدخل في التغطية اإلخبارية 

واألفضل االعتماد على ، وسائل اإلعالم البديلمصادر تمويل  تنويع  -2

 .دعم الجمهور واإلمكانات الذاتية

تأثير التبعية السياسية على  تتناولتنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية  -3

وسائل اإلعالم، وتجمع على استقاللية اإلعالم كمطلب وحق وظائف 

 .وق الجمهورمشروع من حق

احترام وسائل اإلعالم السوري البديل الرأي المخالف لوجهاتها، دون  -4

 .جمود أو قولبة فكرية

إنشاء مجلس أعلى لإلعالم السوري الوطني، يكون رقيبًا على مخرجات،  -5

 .وسياسة الوسائل اإلعالمية

خاصة  مناطق حرةقيام المنظمات الحقوقية واإلعالمية بإنشاء  -6

في مناطق سيطرة أطراف النزاع، تكون تحت رعاية وسائل اإلعالم ب

وتحرر أكبر من  ،تتمتع بحريةالرائدة، ل المنظمات الحقوقية واإلعالمية

 .، والفصائل العسكريةقيود الجهات السياسية

اإلعالمي  لغة التسامح والخطاب البديلة تبني الوسائل اإلعالمية -9

تجنب تحويل ، وتقرب وجهات النظرث تيبح، للسوريينالجامع 

، بل من األجدى أن لتصفية الحسابات ساحاتالمنصات اإلخبارية إلى 

 تكون ساحات تفاهم وتبادل وجهات النظر.

النحياز فقط أهمية الق وعي داخل المؤسسات اإلعالمية تثمن على خ -8

 ،وشرخًا بنيوياً  ،لمطالب وحقوق المجتمع، ألن سواها يخلق فجوة

 .ووظيفيًا في العمل اإلعالمي

انشاء وحدات تقييم ومتابعة )حيادية( توثق المنصات والمنافذ  -7

وتسوق التي تحرض على العداوة، واإلساءة،  السورية، اإلخبارية

تصحيح  لعمل علىا، وفي الفضاء اإلعالمي مهجنةسياسية مفاهيم ل

 .قانونيًا وجزائياً معاقبتها  مسارها أو

المنقسمة من حيث دوائر إجراء دراسات ميدانية للمجتمعات السورية  -01

سيطرة أطراف الصراع، لبيان تأثير التسويق السياسي اإلعالمي على 

خر في الوقت الراهن انتماءاتهم وقناعاتهم، وحتى على درجة قبولهم لآل

 .أو مستقبالً 
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على الطبقة المثقفة والنخبويين السوريين تنظيم حمالت إعالمية تنبذ  -00

وتشجع على تبني خطاب إعالمي  السياسية، فرض اإلمالءات واآلراء

يحاكي مطالب وحقوق السوريين على اختالف هوياتهم  منفتح

 .، وبناء الثقة المتبادلةوانتماءاتهم

احترام خصوصية الهويات الجزئية )القوميات، واالثنيات، ضرورة  -02

 في دائرتها اإلخبارية، بعدل وواقعية ، وإشراكهموالمذاهب( في سوريا

، لدى جميع وسائل اإلعالم الهوية الوطنية السورية داخلوادماجهم 

 .السورية

رغباتهم ومواد إعالمية(، وإشباع  )برامجبناء قنوات اتصال مباشرة  -03

 .خرىألة اي هوية أو محابأل، دون إقصاء وحاجاتهم

اصة بالصحفيين عن أية هيئة سياسية أو فصل أي اتحاد أو هيئة خ -04

 .عسكرية

ورشات  ،الصحفية الدولية واإلقليمية االتحاداتتنظيم الهيئات و -05

، ، وحلقات نقاشية ترسخ المفاهيم العادلة واألخالقية لإلعالمتدريبية

على  ألدوات اإلعالم السياسي والتجنيد الوالء وتظهر انعكاسات

 .أخالقيات الصحفيين، ومصداقية الوسيلة اإلعالمية

من  قديرين الوسائل اإلعالمية السورية البديلة بصحفييناعتماد  -06

أصحاب القدرات والكفاءات اإلعالمية المتميزة والمرتبطة بالخبرات 

 .والوعي السياسي

إقامة برامج تدريبية للصحفيين المبتدئين تتضمن األصول المهنية،  -09

والتقنية، وتكريس المسؤولية األخالقية لتأهيلهم للقيام بالعمل 

 .الصحفي على أكمل وجه، وبحيادية

إلعالمية السورية البديلة على اختالف رؤاها على وثيقة إجماع الوسائل ا -08

إعالم مرجعية تحظر على وسائل اإلعالم تداول المصطلحات والمواد 

، السياسية التي تسبب إهانة أو تخديشًا لكيان ومشاعر السوريين

 .واعتبارواعتبار المصلحة السورية فوق كل رد 

ة اتفاقيات شراكة، وزمالبرام وسائل اإلعالم السوري البديل، إأهمية  -07

 المعروفة بمهنيتهاو ،غير الربحية() مع االتحادات الصحفية

ا، وعدالتها، وأمانتها في نقل لالستفادة من خبراته وموضوعيتها،

ية التي خبار، خصوصًا فيما يتعلق بتحقيق التوازن في التغطية اإلخبار األ

 فيها المصالح الحزبية والسياسية. وتتباعد تتشعب
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 لمالحق:ا
خارطة التوزع الجغرافي لوسائل اإلعالم السوري البديل، مع نوع كل وسيلة 

 :الصحفيةوهويتها 

 هوية الوسيلة نوع الوسيلة اإلعالمية التوزع الجغرافي للوسيلة اإلعالمية

مناطق سيطرة المعارضة 

 السورية

 وكالتي أنباء 2
 وكالة واحدة خاصة

 وكالة أخرى حزبية

 خاصة 4 إذاعات 4

 مواقع إلكترونية 4
 خاصة 3

 حكومية 0

مناطق اإلدارة الذاتية لشمال 

 وشرق سوريا

 وكاالت أنباء 3
 وكالة واحدة خاصة

 وكالتين حزبيتين

 إذاعة 05
 خاصة 01

 حزبية 5

 قنوات تلفزة 5

 حزبية3

 حكومية0

 خاصة 0

 موقع إلكتروني 03

 خاصة01

 حزبية2

 حكومية 0

 صحيفة ومجلة 05
 خاصة 01

 حزبية 5

 خارج األراضي السورية

 وكاالت أنباء 3
 وكالة واحدة حزبية

 وكالتي أنباء خاصة

 قنوات تلفزة 3
 حزبية 2

 خاصة 0

 خاصة صحيفتين

 موقع إلكتروني 31
 خاصة 24

 حزبية 6

 77 المجموع النهائي

 المئويةالنسبة 

 %67.67خاصة    67

 %29.29حزبية    29
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