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تركــز هــذه الدراســة علــى المنظمــات

المهنيــــة ،وال تـربطهـــــم صــــات بــأي

المســــتقلة فــي المنفــى ،التــي نشــــأت

الجماعــــــات مختلفــة المصالــح .ولهــذه

والمؤســســــات اإلعالميـــــة الســـــورية

جماعـــات ســــياسية أو غيـــرهــــــا مــن

وتطــورت منــذ انــدالع الثــورة الســورية

األســباب يمكــن اعتبــار القطــاع من حيث
الملكيــة والمحتــوى مســتقالً.

نطــاق وتعقيــد ال مثيــل لهمــا؛ وألحقــت

فــي غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة
نسـ ً
ـبيا ٨ ،ســنوات ،مــرّ القطــاع اإلعالمــي

عــام  .٢٠١١وقــد نشــأت هــذه الوســائل

اإلعالميــة وتطــورت وســط حــرب ذات
خســائر فادحــة بالمدنييــن وشــرّدت

شــريحة كبيــرة مــن الشــعب الســوري.

بعــدة مراحــل مختلفــة .كانــت المرحلــة

وتأثيرهــا علــى األرض جميــع المنظمــات

إذ انتشــرت وســائل اإلعــام بســرعة

وقـــد أجبـــــرت دينامــيــــــات الـــحـــرب

والمؤسســات اإلعالميــة المســتقلة التــي

األولــى (عــام  )٢٠١١مفاجئــة وفوضويــة،
وتــم افتتــاح العديــد منهــا وإغالقهــا

بــرزت بعــد عــام  ٢٠١١علــى مغــادرة ســوريا.

بعــد فتــرة وجيــزة .انبثقــت فــي هــذه

كان ظهــور المؤسســات والمنظمــات

الثــورة ،والســيما مــن الجهــات الفاعلــة

الفتــرة ،وســائل اإلعــام مباشــرة مــن

اإلعالميــة الســورية المســتقلة بحــد ذاتــه
نوعـ ًـا مــن الثــورة التــي تح ـ ّدت وقدمــت

عامــي  ٢٠١١و ،٢٠١٢بــدأت وســائل اإلعالم

تميــز بهــا المشــهد
لرقابــة مشــددة والتــي ّ

وتميــزت هــذه المرحلــة
ولكــن حيويــة.
ّ

بديــاً عــن البنيــة الهرميــة الخاضعــة

اإلعالمي السوري قبل الحرب .ونتيجــة
لهــذه التطــــــورات علــى مــدى ســنوات

ثمانــي ،نشــــأ قطــاع إعالمــي مســتقل
علــى نحــو واضــح ،يتميــــــز بالتعدديـــــة

والـتنـــــوع ،وهــو موجــود خــارج إطــار

ملكيــة الدولــة أو رجــال األعمــال .إذ
أسســـــه وأداره أفــراد ملتزمــون بالقيــم

المنتميــة إلــى الحــركات الســلمية .وبيــن
المســتقلة تزدهــر بطريقــة غيــر منظمــة
بالجهــود األولــى للتحــول مــن النشــاط
اإلعالمــي إلــى العمــل االحترافــي ،وكان
الناشــطون والصحفيــون الجــدد مازالــوا

يعتقــدون أن النظــام سيســقط بســرعة،
وركــزوا علــى تمهيــد الطريــق لالنتقــال
إلــى الديمقراطيــة .وشــهدت الفتــرة بيــن
 ٢٠١٣و ٢٠١٥نشوء المزيد من المنظمات

اإلعالميــة واالتجــاه نحــو االحترافيــة،
ّ
إل أن تدهــور األوضــاع األمنيــة علــى

األرض أجبــر هــذه المنظمــات علــى
ً
جزئيــا
نقــل عملياتهــا إلــى الخــارج إمــا
ُ
ً
كليــا .ومنــذ عــام  ،٢٠١٦أج ِبــر المزيــد
أو
مــن وســائل اإلعــام والصحفييــن علــى

مغــادرة البــاد.

يجــدر التذكيــر بــأن قطــاع اإلعــام

الســوري البديــل والمســتقل لــم يتطــور
بســبب الحــرب فحســب ،بــل بســبب

االضطهــاد المنهجــي للجهــات الفاعلــة
المســتقلة أيضــا ً.
إذ كان األســلوب الوحشــي الــذي اتبعــه
النظــام إلســكات األصــوات المســتقلة،

مــن ضمــن األســباب التــي أدت إلــى
خلــق بيئــة ال أمــن فيهــا ،وتعــرض أولئــك

الذيــن يحاولــون ممارســة الصحافــة

المســتقلة فــي ســوريا إلــى الخطــر.

إذ يعانــي الصحفيــون الســوريون مــن
المالحقــة واالضطهــاد علــى يــد الجهــات
الحكوميــــــة وغيــر الحكوميـــــــة علــى
ً
ووفقــــا لتقريــر منظمــة
حــد ســواء.

"مراســـــــلون بـــــــا حــــــدود" لعــام ،٢٠١٧
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لــدى قطــاع اإلعــام البديــل والمســتقل الــذي
يعمــل اآلن فــي المنفــى القــدرة علــى المســاهمة
في الســام والمصالحة والمســاءلة والشــفافية.
ويجســد القطــاع ذخيــرة ديمقراطيــة ومهنيــة
ال تقــدر بثمــن ،وفــي حــال تــم تبديدهــا بســبب
نقــص الدعــم اليــوم ،فســيكون مــن الصعــب
ً
الحقــا.
اســترجاعها

ُقتــل خــال الحــرب األهليــة فــي ســوريا
ً
صحفيــــــا ،بينهــم مــن يوصفــون
٢٠١١

بالمواطنيــن الصحفييــن ،و"كانت ســوريا
منــذ ســنوات مــن أكثــر دول العالــم فتـ ً
ـكا
بالصحفييــن والمواطنيــن الصحفييــن،
ً
هدفــا لــكل مــن نظــام
الذيــن يُ عتبــرون
األســد وحلفائــه مــن جهــة ،وتنظيــم

الدولــة والجماعــات الجهادية الراديكالية
والقــوات الكرديــة مــن جهــة أخــرى".

١

يقــف قطــاع اإلعــام الســوري البديــل

غيــر معــرف .ومــع ذلــكُ ،تعتبــر البيئــة

المفارقــات أنــه فــي الوقــت الــذي أصبــح
ً
ً
ونضجــا مــن
تقدمــا
فيــه القطــاع أكثــر

الســام وترتيبــات مــا بعــد الحــرب ،أكثــر

والمســتقل عنــد مفتــرق طــرق .ومــن

ـت مضــى ،بــات يواجــه مســتقبالً
أي وقـ ٍ
ً
غامضــا فــي ظــل غيــاب الحــد األدنــى

مــن الدعــم المطلــوب الســتمراره.

ال يمكــن إنــكار أهميــة قطــاع اإلعــام
الســوري البديــل والمســتقل ودوره فــي

اإلعالميــة ،التــي ســتبرز عقــب إحــال
أهمية لمستقبل المنظمـات والمؤسســات
اإلعالميـــة المســتقلة .وحتــى اآلن ،لــم

تكــن ضمانــات حريــة التعبيــر وممارســة
ً
جــزءا
الصحافــة المســتقلة فــي ســوريا
مــن أي محادثــات.

وتعــرف بعــــض البـلــــدان المشــــــاركة

أثبتــت حالــة قطــاع اإلعــام الســوري

تشــكيل خطــاب بديــل فــي األوســاط

ممكنــان حتــى فــي أشــــــد الحـــاالت
سـ ً
ـوءا .وتتواصــل الجهــود الراميــة إلــى

قطــاع إعالمــي مســتقل وتكيفــه بديــاً

ً
وحيــدا عــن وســائل اإلعــام التابعــة

«وســطاء الســام» ،بســجالتها المخزيــة

للحكومــة والفصائــل المختلقــة ،ولديــه

أبوابــه أو يفكــر بالقيــام بذلــك نتيجــة

القــدرة (إذا نجــا) علــى لعــب دور هــام
فــي فتــرة مــا بعــد الصــراع ،ظاهـ ً
ـرة غيــر

اإلعــام .وينطبــق األمــر نفســه علــى

المســتقل أن التطــور المهنــي والنجــاح

ً
مهنيــــا
تقويــة المنظمــات اإلعالميــة
ومؤسسـ ً
ـاتيا ،رغم أن العديد منها يغلق
قلــة الدعــم .وتحــاول عــدة منظمــات

إعالميــة تعديــل اســتراتيجياتها مــن
أجــل البقــاء وســط األزمــة مــع الحفــاظ
علــى تطورهــا المهنــي .بعبــارة أخــرى،

العامــة الســورية .تعــد ظاهــرة تطــور

مســبوقة.

وال تــزال اإلجابــة عــن ســؤال متــى

ســـــتنتهي الحــرب األهليــة الســـــورية،

فــي الحــرب ،وكذلــك بعــض البلــدان

التــي تحــاول القيــام بــدور بــارز باســم
فيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر وحريــة
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
ً
وفقــا
إفريقيــا بأكملهــا ،والتــي تعــد
لتقريــر «فريــدم هاوس» عام  ،٢٠١٧ثاني

أســوأ منطقــة تجــاه حريــة الصحافــة

(حيــث تــم تصنيــف  ١٦مــن أصـــل ٢٠
دولـــــــة فــي المنطقــة فــي قائمــة الــدول

ورقة إحاطة5 /

غيــر الحـــــرة) ٢.ال يوجـــــــد دليــــل علــى

يــكاد يوجــد أي أســاس لالعتقــاد بــأن

فــي المــدى المنظــور ،إذ تنشــأ الدوافــع

إحــداث التحــول السياســي (الموَ جــه

والمؤسســــــــــــات والمنظمــات اإلعالميــة
ً
مزيدا
الســورية .ونأمــل أن تلقــي جهودنا

نحــو الديمقراطيــة) وإصــاح المشــهد

وتلهم المانحين بشــكل خاص للمشــاركة

إمكانيــة تغييــر هــذا التوجــه الســلبي
الرئيســية مــن إعــادة توطيــد االســتبداد

ســوريا مــا بعــد الحــرب ســتتجه نحــو

اإلعالمــي .إن الوقــت المناســب للعمــل

الــذي يختلــف فــي شــدته مــن بلــدٍ إلــى
آخــر .وأخيــراً ،تعتبــر التوجهات العالمية

هــو اآلن ،وليــس بعــد انتهــاء الحــرب .إذ

التــي يجــب مراعاتهــا حيــن يتعلــق األمر

الــذي يعمــل اآلن فــي المنفــى القــدرة

ســلبية أيضـ ًـا .كانــت تلــك هــي العناصــر
باالعتبــارات االســتراتيجية بمــا يخــص

المؤسســــــات والمنظمـــــات اإلعالميــــة

الســــورية البديلــة والمســتقلة.

لــدى قطــاع اإلعــام البديــل والمســتقل

علــى المســاهمة فــي الســام والمصالحــة

والمســاءلة والشــفافية .ويجســد القطاع
ذخيــرة ديمقراطيــة ومهنيــة ال تقــدر
بثمــن ،وفــي حــال تــم تبديدهــا بســبب

أمــا علــى الجانــب اإليجابــي ،فيجــد

نقــص الدعــم اليــوم ،فســيكون مــن
الصعــب اســترجاعها الحقـ ًـا .وفــي حــال

أخــرى .أحــد االتجاهــات هــو «االرتبــاك

المطلــوب لبقائــه ،قــد ال يســتمر القطــاع

قطـــاع اإلعـــام الســــــوري المســــــتقل
ً
فرصــا ناتجــة عــن اتجاهــات إقليميــة

عــدم توافــر الحــد األدنــى مــن الدعــم

فــي المجتمــع الرقمــي» الــذي ينطــوي

فــي التطــور والتقــدم لفتــرة طويلــة.

علــى إمكانيــات تحــول طويــل األمــد،

خاصــة فــي تأثيــره علــى فئــة الشــباب
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيـــــا .ويمــر المشـــــــهد اإلعالمــــي

بتحــول نوعــي ،تكــون فيــه البنيــة

التحتيـــــة المتطــــورة فــي الـمنطقــــــة،
تغيــر ســلوك المســتهلكين،
إلــى جانــب ُّ
والطلـــــب المتزايــــد علــــى المحتـــــوى

باللغـــــة العربيـــــة والصيــــغ المحــددة،

ترتبــط جميعهـــــا بوســــــائل اإلعـــــام

الســورية البديلــة والمســتقلة ،بغــض
النظــر عمــا إذا كانــت رقميــة فقــط أم

متعــددة المنصــات .وفــي هــذا الصــدد،
يمكننــا القــول إنهــا فــي وضــع جيــد ،إذ

ينتمــي معظــم الصحفييــن العامليــن
فيهــا إلــى نفــس الجيــل الــذي ينتمــي

إليــه جمهورهــا المســتهدف (وبالتالــي

ليــس هنــاك جــدال حــول دور وســائل

اإلعــام المحليــة ،وهــذا مــا أثبتتــه
أطــر مقارنــة الصــراع ومرحلــة مــا بعــد

الصــراع األخــرى .وتحتفــظ المؤسســات
والمنظمــات اإلعالميــة الســورية البديلــة

والمســتقلة –رغــم أنهــا تعمــل في المنفى
بدافــع الضــرورة– بجميــع صالحيــات

وســائل اإلعالم المحلية ،إذ تم إنشــاؤها

مــن الضــوء علــى الــدروس المســتفادة،

بطــرق أفضــل وأكثــر كفــاءة ،إذ تضمنــت
جهودنــا وضــع ســياق تطويــر وســائل

اإلعــام الســورية فــي المنفــى ضمــن

اإلطــار العالمــي لوســائل إعــام المنفــى،
وســـياســــات الدعــم والمســـاعدة فــي
مناطــق النــزاع ومناطــق مــا بعــد النــزاع

ومــنــاطــــق االضــطــــرابات الــداخلـيـــة،
باإلضافــة إلــى العديــد مــن دراســــات

الحالــة (زمبابــوي ،وبورمــا /ميـانمـــار،
وبيالروســــــيا ،وأذربيجـــــان ،وروســيا

وإيــران).

فــي الوقــت ذاتــه ،وكمــا ذكرنــا أعــاه،

تعــد القضيــة الســورية فريــدة مــن
نوعهــا .كمــا أن تعريــف وســائل اإلعــام
هــذه بأنهــا «إعــام المنفــى» هــو أمــر
خـاضـــع للنقــــاش .أوالً ،نحــن نواجــــه

عمليــة تشــكيل مشــهد إعالمــي بديــل

محتمــل ،وليــس مجــرد وســائل إعــام
ً
ثانيــا ،فــي البيئــة اإلعالميــة
فرديــة.

العالميــة المعاصــرة ،لــم يعــد للحــدود
الجغرافيــة المعنــى الــذي كان لهــا مــن

وإدارتهــا علــى يــد الســوريين ،وتركــز
ً
محليـــــا،
علــى الموضوعــــات المهمـــة

الســورية البديلــة ،كمــا ذكرنــا أعــاه،

علــى شــبكات مــن المراســلين داخــل
ســوريا .كمــا ُتعتبــر وســائل إعــام محلية

لديهــا شــبكات مــن المراســلين داخــل
ســوريا .ثالثـ ًـا ،يميــل هــؤالء الصحفيــون

ً
ً
محليــا ،وتعتمــد
جمهــورا
وتســتهدف

بحكــم الواقــع ولهــا مقــرات مؤقتــة

خــارج البــاد.

قبــل ،ويمكــن أن تصــل وســائل اإلعــام

إلــى الجمـــاهير المحليــــة ،وال يــــزال

إلــى اعتبــار حالــة المنفــى مجــرد حالــة
مؤقتــة ،بينمــا يســتخدمونها لتقويــة

منظماتهــم ومؤسســاتهم والحــد مــن

يتشــاركون التجــارب والشــواغل ذاتهــا).

نأمــل أن توفــر هــذه الدراســة األســاس

صعوبــات العمــل خــارج البــاد.

التكنولوجيــة العاليــة ولديهــم القــدرة

والمســتمر لقطــاع اإلعــام المســتقل

علــى أي حــال ،قررنا اســتخدام مصطلح

كمــا يتمتع هــؤالء الصحفيــون بالمهارات
علــى االســــــتفادة مــن عـــــادات وأذواق

جمهورهــم المتغيــرة.

لحجــج مقنعــة لصالــح الدعــم الفــوري

فــي المنفــى لجميــع األســباب المذكــورة

أعــاه.

هنــاك أربعــة أنــواع رئيســية مــن الجهات

ويعــد نــوع وســـــــائل اإلعـــــام التــي
ً
أمرا
ســتواصل التأثيــر على المجال العــام

الفاعلــة والمســتفيدين المحتمليــن مــن

وكذلــك فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب .وال

ومنظمــات تطويــر وســـــــــائل اإلعـــــام،

فــي غايــة األهميــة فــي الوقــت الحالــي،

هــذه الدراســة وهــي :الجهــات المانحــة،٣

٤

«المنفــى» كتعريــف رئيســي فــي تقريرنا.
ونعتقــد أنــه مــن المهــم أن يعتــرف

الصحفيـــــون الســــــوريون ،ومنظمـــــات
تطويــر وســائل اإلعــام والمانحــون،
علــى حــد ســواء ،بــأن وســائل اإلعــام
ً
دورا ال يقتصــر علــى رؤيــة
هــذه تلعــب

للمرحلــة االنتقاليــة فــي المســتقبل فقط،
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بــل لــه أهميــة كبيرة فــي الوقت الحاضر.
ً
طرفــا
إذ تشــكل وســائل اإلعــام هــذه

ً
فاعــاً
ومنافســا للجهــات اإلعالميــة
األخــرى علــى الســـــاحات الحكوميــــة

والخاصــة واإلقليميــة والدوليــة.

بمعنــى آخــر ،من شــأن االبتعــاد عن إطار

االنتقــال ،أن يتيــح لنــا بشــكل أفضــل

إمكانيــة تحديــد قيمــة وســائل اإلعــام
التــي يتناولهــا هــذا التقريــر ،وكذلــك

إمكانياتهــا المســتقبلية .ومــن المُ شــرّف
لنــا أن نحظــى بفرصــة المســــاهمة عبــر

هــذه الدراســة فــي توثيــق تاريــخ وحالــة
قطاع اإلعالم الســوري البديل والمستقل
اليــوم ،وهــو قطــاع ملتــزم باالســتقاللية
والمهنيــة .ولــم يكــن هــذا التطــور ممكنـ ًـا
دون التضحيــات االســتثنائية التــي
قدمتهــا الجهــــــات الســـــورية الفاعلــة،

أو الدعــم الــذي قدمــه عــدد قليــل مــن

المانحيــن والمنظمــات الملتزمــة بتطويــر
وســائل اإلعــام .وأخيـ ً
ـرا ،نأمــل أن توثــق

هــذه الدراســة فصــاً واحـ ً
ـدا مــن التاريــخ،
ً
ترقبــا لمســتقبل ســيتحقق عــن طريــق
زيــادة الدعــم المقــدم من جانب المانحين
ومنظمــات تطويــر وســائل اإلعــام.
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ملخص
تنفيذي
تتمحــور هــذه الدراســة بشــكل رئيســي حــول اإلعــام الســوري
المســتقل كقطــاع .ولفهــم طبيعتــه الفريــدة ،تضــع الدراســة

المســائل المتعلقة باإلعالم الســوري المســتقل في المنفى في

اإلطــار األوســع إلعــام المنفى على مســتوى العالــم ،ومقاربات
المانحين لتطوير وســائل اإلعالم في ســياقات مناطق النزاع
والمناطــق الخارجــة عنــه ومناطق االضطرابــات الداخلية (بما
فــي ذلــك المقاربــة تجــاه إعــام المنفــى) ،كمــا تناقــش الدراســة

الدروس المســتفادة بصورة أعم وتســتند إلى أمثلة من خالل
دراســات الحالة .تنقســم الدراســة إلى قســمين:

 )١اإلعالم المستقل في المنفى على مستوى العالم (الممارسات

والسياسات والدروس المستفادة).

 )٢المنظمات والمؤسسات السورية في المنفى.
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القسم األول:
وسائل اإلعالم المستقلة في المنفى على مستوى العالم -
الممارسات والسياسات والدروس المستفادة

أ

ب

ليــس اإلعــام المســتقل فــي المنفــى،

تعكــس طريقــة العمــل فــي المنفــى
ً
خيــارا تــم اتخــاذه بدافــع الضــرورة،

الحـديثــــة لمعرفــــــة العــــــدد الدقيـــــق

إلــى ظــروف عملهــا علــى أنهــا مؤقتــة،

بــأي حــال مــن األحــوال ،ظاهــرة مرتبطــة
بالماضــي .ورغــم غيــاب اإلحصائيــات

لوســائل اإلعــام المســتقلة التــي تعمــل

فــي المنفــى اليــوم ،ال يوجــد مــا يدعــو
ٌ
آخــذ فــي
لالعتقــاد بــأن هــذا العــدد
االنخفــاض .وقــد اضطــر العديــد مــن
وســائل اإلعــام إلــى العمــل فــي المنفــى
بســبب تراجــع حريــة الصحافــة علــى

مــدار العقــد الماضــي ١،وعــودة االســتبداد

والحــروب.

وتنظــر معظــم وســائل إعــام المنفــى

ت

ال تخضــع وســائل إعــام المنفــى بشــكل

تلقائــي للروابــط التقليديــة بيــن الدولــة
وقــوى الســوق .ورغــم أن العمــل فــي

وتتمســك بفكــرة العــودة إلــى الوطــن.

المنفــى هــو المــاذ األخيــر لوســائل
اإلعــامّ ،
إل أنــه يســمح لهــا بتجنــب

المتوقــع .وهنــاك أمثلــة علــى وســائل

ً
أبــدا لممارســة الصحافــة
غيــر مواتيــة

ومــع ذلــك ،قــد يســتغرق أســلوب العمــل
ً
وقتــا أطــول مــن
المؤقــت فــي المنفــى
إعــام قضــت مــا يقــارب عقديــن مــن

ضغــوط الدولــة المســتمرة فــي الحــاالت
ً
ظروفــا
التــي تخلــق فيهــا الدولــة
المســتقلة داخــل حدودهــا .وبالتالــي،
ً
نجاحــا
أظهــرت وســائل إعــام المنفــى

الزمــن فــي الخــارج قبــل العــودة إلــى
الوطــن .وهنــاك أيضـ ًـا دراســات حالــة عــن

ً
ملحوظــا فــي تجــاوز احتــكار الدولــة

فــي المنفــى لســنوات عديــدة ،لكنهــا

اإلعــام ال يتأثــر بديناميــات الســوق

وســائل إعــام مســتقلة ومؤثــرة عملــت
توقفــت عــن العمــل قبــل حصولهــا علــى
فرصــة للعــودة إلــى الوطــن.

للمعلومــات .كمــا أن هــذا النــوع مــن
بســبب عملــه خــارج األوســاط اإلعالميــة

ألي بلــــد معيــــن ،لكنــــه يتأثــــر بتلــك
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الديناميــات عندمــا ينتقــل إلــى وطنــه

األم ويندمــج فــي الوســط اإلعالمــي

القائــم فيــه .ولــم يتــم تحديــد اآلثــار
الســلبية للســوق كعامــل يدفــع وســائل
اإلعــام إلــى العمــل فــي المنفــى ،إذ تبقى

هــذه العوامــل سياســية.

ث

مــن الناحيــة االفتراضيــة ،يتيــح التواجد
فــي بيئــة عمــل خــارج الروابــط التقليدية

مع الدولة حرية أكبر لممارسة الصحافة

المســتقلة ،وتغطيــة مجموعــة واســعة
مـــن القضايــــا ،وتقديــم وجهــــات نظــر

متنوعــة ومناقشــة المحظــورات .وعــادة

مــا يكــون البلــد األصلــي لوســائل اإلعــام
فــي المنفــى هــي تلــك التــي يحــاول فيهــا

النظــام الحاكــم احتــكار الخطــاب العــام
لمصلحتــه ،وبالتالــي يســتخدم ســلطته
القســرية للحــد مــن قــدرة النــاس علــى

الوصــول إلــى المعلومــات أو منعهــا ،مــا

مهمتهــا تتوافــق مــع القيــم األخالقيــة

للصحافــة المســتقلة ،وتســتثني وســائل
اإلعــام التــي ُتنشــئها جماعات سياســية

بالصحــافـــة المســــــتقلة ذات الجــــودة

مصالــح سياســية خاصــة ،أو الجماعــات

بديــل جديــر بالثقــة .ورغــم أن الصحافــة

معارضــة ،أو الشــركات التــي تخــدم

التــي تعتبــر وســائل اإلعــام مجــرد أداة
ترويجيــة لخطــاب ضيــق األفــق وقائــم
علــى المصالــح.

ح

العاليــة هــي الســبيل الوحيــد لتقديــم
فــي الوطــن األم قــد ال تســتوفي المعاييــر
المهنيــةّ ،
إل أن معظــم وســائل اإلعــام
فــي المنفــى تتلقــى التدريــب ،وتقــوم

بالتالــي بتدريــب مراســليها بغية تحضير
جيــل جديــد مــن الصحفييــن يتمتع بفهم

يــكمـــن التحـــدي الخــــاص لوســــــــائل

جمهورهــا المســتهدف .ورغــم أن هدفهــا

الوقــت وااللتــزام بالمعاييــر ،حتى تصبح

الوطــن ،المُ بعــد عــن مصــادر المعلومــات
المتنوعة والمســتقلةّ ،
إل أنها تواجه في

علــى جــذب اهتمــام الجماهيــر المحليــة

اإلعــام فــي المنفــى فــي كيفيــة تحديــد
النهائــي هــو الوصــول إلــى الجمهــور فــي

الواقــع نوعيــن آخريــن مــن الجماهيــر.
المقيمــون فــي الشــتات والمنفيــون مــن
بلدانهــم األصليــة ،ممــن لديهــم مشــاكل

وشــواغل مختلفــة عــن الذيــن بقيــوا

يمنــع الحــق فــي الوصــول إلــى الحقيقــة.

اإلعــام فــي المنفــى قنــاة للحقيقــة عبــر

أغلــب األحيــان ،إلــى رؤيــة مــن زاويــة

توفيــر قنــاة بديلــة للمعلومــات.

ويــدرك البعــض بســرعة أن االلتــزام

أوضــح لمــا ينتــج عــن االلتــزام بالمعاييــر

داخــل البــاد ،باإلضافــة إلــى المجتمــع

فــي هــذا الســياق ،يمكــن اعتبــار وســائل

مكــرس ألخالقيــات الصحافــة المهنيــة.

الدولــي واإلقليمــي الــذي يفتقــر ،فــي

الوســيلة اإلعالميــة مرموقــة وقــادرة

والدوليــة.

د

يبدو أن قلة مصادر التمويل المستدامة

القاعــدة االقتصاديــة لوســائل اإلعــامفــي المنفــى -هــي إحــدى أهــم نقــاط

ضعفهــا ،وعامــل رئيســي فــي إغالقهــا .إذ
ً
تلقائيا
تعتمد وسائل اإلعالم في المنفى

فيمــا يتعلــق بالتطــورات علــى األرض.

علــى المانحيــن ،مــع وجــود إمكانيــات
ً
جــدا لتوليــد مصــادر بديلــة
قليلــة

توفــر وســائل اإلعالم فــي المنفى فرصة

يتعيــن علــى وســائل
زمنيــة أطــول،
ّ

أرادت البقــاء مســتقلة عــن عواصــم دول

لممارســـــة الصحـــافـــة التي تحافظ على

الجهــد للبقــاء ضمــن الســياق ومواكبــة

ج

للصحفييــن الذيــن لــم يغــادروا بالدهــم،

المعايير المهنية ،وذلك عبر بناء شبكات

مــن المراســلين فــي بلدهــا األصلــي.

وتتيــح ،عبــر اســتغالل التكنولوجيــا
الرقميــة للجماهيــر المحليــة ،إمكانيــة

التعليــق والمشــاركة والمســاهمة فــي
المحتــوى علــى نحــو فاعــل ،إضافــة إلــى
تعزيــز ثقافــة المشــاركة التــي يمكــن أن
تتصــدى لجهــود النظــام الحاكــم الراميــة
إلــى تقليــص مســاحة المواطــن الفعّ ــال
والمســتنير .وبمعنـــى أوســـــع ،يمكــــن
اعتبــار خصائــص اإلعــام المســتقل
فــي المنفــى تحرريــة وتقدميــة .بطبيعــة

الحــال ،تنطبــق جميــع العوامل المذكورة
أعــاه فقــط فــي حــاالت وســائل اإلعــام

المســتقلة فــي المنفــى ،التــي تعلــن أن

المحليــة وفهــم أعمــق للفــوارق الدقيقــة

المهنيــة .ويتطلــب األمــر الكثيــر مــن

ومــع اســتمرار عملهــا علــى مــدى فتــرة
اإلعــام فــي المنفــى بــذل المزيــد مــن
اهتمامــات الجماهيــر فــي بلدانهــم

األصليــة.

خ

عـــادة مــا تتشــــــكل وســــائل اإلعــــام

المســتقلة فــي المنفــى على يد صحفيين
(كمــا فــي حالــة زيمبابــوي وبيالروســيا

وروســيا) ،أو ناشــطين (كمــا فــي حالــة

وســائل اإلعــام البورميــة واألذربيجانيــة

للتمويــل خــال فتــرة زمنيــة طويلــة ،إذا

الشــتات التــي ربمــا تكــون مشــحونة
سياسـ ً
ـيا .ورغــم إمكانيــة إنشــاء عمليــة
إعالميــة أصغــر حجمـ ًـا وأقــل تكلفــة فــي
العصــر الرقمــيّ ،
إل أن االعتمــاد علــى
دعــم المانحيــن هــو الســائد ،وليــس هناك

بديــل مُ جــدٍ  .وتشــكل اإليــرادات الناجمــة
ـزءا صغيـ ً
عــن اإلعالنــات دائمـ ًـا جـ ً
ـرا مــن
إجمالــي المــوارد الماليــة الالزمــة ،ولــم

نجــد أي أمثلــة علــى التمويــل الجماعــي
الجماهيــري الــذي وفــر أمــواالً كافيــة
علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن.

فــي المنفــى) ،وفــي بعــض األحيــان عبــر
االثنيــن معـ ًـا (انظــر دراســة حالــة وســائل

ذ

اإلعــام البورميــة واألذربيجانيــة فــي

كمــا ذكرنــا أعــاه ،مصــادر ضعــف فــي

وترســــيخ مكانتهــا كإعــــام مســـــتقل

خــارج الروابــط التقليديــة للدولــة وقوى

اإلعــام اإليرانيــة) .تــدل تجربــة وســائل

المنفــى علــى تطــور هــذه الوســائل

مــن الممكــن أن تكــون مصــادر القــوة،

الوقت نفســه .على ســبيل المثال ،العمل
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الســوق يعنــي االعتمــاد علــى المانحيــن،
ً
جــدا لتوليــد
مــع وجــود فرصــة ضئيلــة

الدخــل الــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن
ً
أحيانــا
هــذه االعتماديــة التــي توصــف

ز

ال يــزال المانحــون يناقشــون سياســات

تقديم الدعم لتطوير وسائل اإلعالم في
مناطــق النــزاع ومناطــق مــا بعــد النــزاع

بـــ "التبعيــة للجهــات المانحــة" .يقــدم
ً
عــادة للتدخــات
المانحــون التمويــل

تطبيــق مقاربـــــات مختلفـــــة ،مــا يــؤدي

حيــن يتطلــب التطويــر المهنــي االلتــزام

وتشــير الدراســات بشــكل عــام إلــى وجود

قصيــرة المــدى (لمــدة عــام واحــد) ،فــي
بالتمويــل علــى المــدى الطويــل .وأمــا بمــا
يخــص معظــم وســائل اإلعالم المســتقلة

فــي المنفــى ،فمــن الســهل الحصــول على

أمــوال الطــوارئ فــي بدايــة عملياتهــا،
لكــن التخطيط االســتراتيجي والتطوير
يتطلبــان مصــادر تمويــل ثابتــة .وقــد

ســاعد التمويــل المســتمر مــن المانحيــن
علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة -وســائل

اإلعــام البورميــة فــي المنفــى مثــال
علــى ذلــك -وســائل إعالميــة فــي المنفــى

ومناطــق االضطرابــات الداخليــة ،ويمكــن

س

ً
غالبا ما تؤكد المنظمات المعنية بتطوير
ُ
وســائل اإلعــام أنــه ال يمكــن تعميــم أطــر
الصــراع ومــا بعــد الصــراع .إذ أن فهــم
الســياق أمــر بالــغ األهميــة نظـ ً
ـرا الختالف

أســباب الصــراع مــن منطقــة إلــى أخــرى.

إلــى صعوبــات فــي تحديــد االتســاق.

ويمكــن أن يشــمل ســياق مــا بعــد الصــراع

نــوع مــن النفــور لــدى المانحيــن مــن

العنــف المتواصل وعدم االســتقرار .ومن

العديــد مــن الســمات المختلفــة ،مثــل

تقديــم الدعــم المباشــر لوســائل اإلعــــام
المســتقلةُ ،
وتعتبــر قــرارات دعــم وســـــائل

متزايــدة أو بالطمــوح لتهيئــة الظــروف

الناحيـــة السياســية .هنــاك دول مانحــة

التركيــز علــى المقاربــات التــي تراعــي

اإلعــــام فــي المنفــى حساســــة جـــ ً
ـدا مــن
باإلضافــة إلــى جهــات مانحــة خاصــة؛

ويشــارك هــؤالء بتطويــر وســائل اإلعــام
فــي مناطــق النــزاع ومناطــق مــا بعــد

النــزاع ومناطــق االضطرابــات الداخليــة
عبــر االعتــراف بأهميــة الحفــاظ علــى

الممكــن أن يتســم بنزعــات اســتبدادية
لســام دائــم عبــر تعزيــز الديمقراطيــة.

اختـــاف الســــــياقات مــن شـــــأنه أن
يســاعد علــى تجنــب التعميــم وتدخــات

المانحيــن المســتندة إلــى النمــاذج.

ش

علــى القيــام بــدور مؤثــر ،وإحــراز مكانــة

القطــاع المحلــي المســتقل ،حيــث يوجــد.

تميــزت الفتــرة بيــن عامــي  ٢٠١٠و٢٠١٥

احترافــي.

الحــروب ،وكذلــك أثنــاء فتــرات مــا بعــد

وســائل اإلعــام فــي المنفــى ،وتســهيل
ّ
والتعلــم مــن
عمليــة تبــادل المعلومــات

تتـطـلـــب عـمـليــــة تــطـــوير وســـائـــل

اإلعالميــة داخــل البلد ،قد تصبح وســائل
اإلعــام فــي المنفــى جـ ً
ـزءا مــن تدخــات

األفــكار التــي كانــت تــدور حــول إنشــاء
شــبكة إعالميــة فــي المنفــى وفريــق

باســتثناء عــدد قليــل مــن المانحيــن

آنفــة الذكــر رد فعــل ســريع ومتعــدد

مازالــت هــذه الفترة بمثابة شــهادة قوية

بــارزة ،وإنتــاج محتــوى إعالمــي بشــكل

ر

اإلعــام فــي المنفــى وجــود مانحيــن
مرنيــن أقــرب لكونهــم مصــادر خاصــة،

الحكومييــن .وتشــير التجربــة كذلــك

إلــى أن االعتمــاد علــى التمويــل مــن جهة
واحــدة يُ عــد مصـــ ً
ـدرا مهمـــ ًـا مــن مصــــادر

ضعــــف وســائل اإلعــام فــي المنفــى.

فالـتعــــاون بيـــن المانحيــــن ضــــروري

لتســهيل تلبيــة االحتياجــات الخاصــة
ً
وغالبــا مــا يكــون لــدى
لهــذا القطــاع.

كمــا يعترفــون بأهميــة هــذا القطــاع أثنــاء

الصــراع .وفــي حــال عــدم توافــر الشــروط
المواتيــة لعمــل المؤسســات والمنظمــات

التنميــة اإلعالميــة .وتتطلــب الســياقات
األوجــه مــن المانحيــن .وحيــن ينخــرط

المانحــون فــي عمليــات تطويــر وســائل
اإلعــام ،فغالبـ ًـا مــا يتــم ذلــك ضمــن أطــر
وبنــاء علــى تدخــات
ً
زمنيــة قصيــرة
محــددة ،فــي الوقــت الــذي تســتدعي فيــه
ً
غالبــا اتبــاع مقاربــات طويلــة
الظــروف

بالجهــد المبــذول لصياغــة سياســة لدعم

وســائل اإلعــام الزميلــة .ولــم تــؤت

عمــل مــن المانحيــن ،ثمارهــا .ومــع ذلــك،

علــى االعتــراف بأهميــة وســائل اإلعــام
فــي المنفــى ،وعلــى الجهــود التعاونيــة

لتحديــد مقاربــات السياســة عــن طريــق

تحديــد وتقييــم االحتياجــات المحــددة
لتلــك الوســائل اإلعالميــة.

ص

المانحيــن إمكانيــات مختلفــة للتمويــل.

المــدى ومتعــددة األوجــه .في ضــوء ذلك،
وبــدالً مــن تقصــي أوجــه التناقــض فــي

ً
ارتباطــا :إلــى متــى
مــن أكثــر القضايــا

والفهم الكافي ألهمية تغطيـــة تكاليـــف

األكبــر تكمــن فــي الخــاف حــول العناصــر

المنفــى .حيــن يصبــح أســلوب العمــل

وبينمــا يمتلــك البعــض اآلليــات القائمــة
التشـــــغيل ،يميــل آخــرون إلــى تقديــم

المنهجيات ،يمكن االستنتاج أن المشكلة

األساســية لمســاهمة المانحيــن فــي

التدريبــات والدعــم القانونــي والتقنــي.

األطــر المعقــدة والحساســة مــن الناحيــة

المختلفــة لوســائل اإلعــام فــي المنفــى

اآلليات المرنة المطلوبة لضمان مساهمة

وعــادة مــا تتــم تلبيــة االحتياجــات
عبــــر مزيــــج مــن جميـــع المدخـــــات

المختلفــة بطريقــة متكاملــة (عــن طريــق

التعــاون).

السياســية ،وعلــى وجــه التحديــد ،مــا هي

المانحيــن وتمكينهــم مــن االنخــراط فــي
عمليــة تطويــر وســائل اإلعــام علــى

المــدى الطويــل.

يتوجـــب دعــــم وســــائل اإلعــام فــي
المؤقــت (العمــل فــي المنفــى) أطــول
ممــا تتوقعــه وســائل اإلعــام ،وتتحــول

الحالــة المؤقتــة إلــى مــا يشــبه الحالــة

الدائمــة ،يبــدأ المانحــون -وحتــى أكثرهم
ً
التزامــا -باالنســــحاب .نتيجــة لذلــك،
قــد ُت َ
غلــق وســائل اإلعــام التــي تعتمــد

بدرجة كبيرة على المانحين ،وقد يعتبر
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إغالقها فشــاً وفق التقييمات المستندة

إعــام مســتقل إمــا لــم ينضــج بمــا فيــه

إلــى مثــل هــذا االســتنتاج لــدى جميــع

جانــب اإلعــام الحكومــي أو وكالئــه

إلــى النتائــج .ولكــن ،ربمــا لن يتم التوصل
المانحيــن أو المنظمــات المعنيــة بتطويــر
وســائل اإلعــام .إذ ربمــا يؤكــدون علــى

تأثيرهــا والــدور الــذي لعبتــه فــي فتــرة
نشــاطها كجهــات قياديــة ،وكأطــراف

عملــت علــى وضــع المعاييــر الصحفيــة
ً
احترافــا.
الجديــدة األكثــر

ض

رغــم احتمــال اســتمرار بعــض وســائل

اإلعــام فــي المنفــى باالعتمــاد علــى
دعــم المانحيــنّ ،
إل أن ظــروف المنفــى

ً
أبــدا ،ومعظمهــا تحــرص
ليســت ســهلة
علــى العــودة إلــى الوطــن .كحــد أدنــى،

ينبغــي وجــود ضمانــات لعــودة وســائل

اإلعــام فــي المنفــى إلــى بالدهــا دون

عقــاب (كمــا كان الحــال فــي بورمــا/

ميانمــار ،ولكــن ليــس فــي زيمبابــوي).

كمــا ينبغــي علــى األقــل وجــود الحــد
األدنــى مــن الضمانــات لممارســة حريــة

التعبيــر .وتكــون هــذه االعتبــارات فــي
ســياق محــدد إلــى حــد بعيــد ،يســتحيل
معــه التعميــم.

ط

قــد تكـــــون الفتــــــرات التـــي تعقـــــب

االســتبداد أو الحــروب شــديدة التعقيــد
واالضطــراب .ومــن الممكــن فــي بعــض
األحيان أن تجري عملية التحول بشكل
فوضــوي وغيــر منظــم ،علــى الرغــم مــن
الميــل المعلــن نحــو االنفتــاح وااللتــزام
بالتغييــر ،حيــث يبقــى المؤثــرون مــن

أنصــار النظــام الســابق حاضريــن فــي
ً
وأحيانــا يتقاســمون الســلطة
الســاحة،
أو يتحكمــون بمــوارد اقتصاديــة كبيــرة
ً
(غالبــا مــا تكــون موجهــة نحــو وســائل
اإلعــام) .ويمكــن أن يغيــر المانحــون

تركيزهــم بســرعة نحــو المشــاركة داخــل
البلــد ،وأحيانـ ًـا يتخــذون قــرارات ســابقة
ألوانهــا لترتيــب األولويــات علــى حســاب

وســائل اإلعــام ،وبالتالــي ســيكون هنــاك
عواقــب طويلــة المــدى علــى قطــاع

الكفايــــة بعــد أو يضطــر للعمـــــل إلــى
فــي ظــروف غيــر متكافئــة .ومــع ذلــك ،ال

يمكــن اعتبــار طريقــة العمــل فــي المنفــى

دائمــة ،لذلــك ينبغــي علــى وســائل
ً
مقدمــــا
اإلعــــام المســـــتقلة أن تــدرك
تغيــر اهتمامــات المانحيــن.
احتماليــة ُّ
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القسم الثاين:
المنظمات والمؤسسات المستقلة السورية يف المنفى

أ

الطريــق لالنتقــال إلــى الديمقراطيــة.

تشــهد المنظمــات اإلعالميــة الســورية
البديلــة تطــورا ً ملحوظــا ً بعــد عــام ٢٠١١

وشــــــهدت الفتـــــرة بيـــن  ٢٠١٣و٢٠١٥

ً
شــوطا
قطــع اإلعــام الســوري البديــل
طويــاً منــذ عــام  ،٢٠١١ومــرّ تاريخــه

تدهــور األوضــاع األمنيــة علــى األرض

بمراحــل عــدة مختلفــة .وكانــت المرحلــة

األولــى (عــام  )٢٠١١مفاجئــة وفوضويــة،
حيــث انتشــرت وســــائل اإلعــام بســرعة
ُ
ُ
وافتتــح العديــد منهــا وأغلــق بعــد فتــرة
وجيــزة .فــي هــذه الفتــرة ،بيــن عامــــي
 ٢٠١١و ،٢٠١٢بــــــدأت وســــــــــائل اإلعــــــام

المســتقلة تزدهــر بطريقــة غيــر منظمــة

نشــوء المزيــد مــن الوســائل اإلعالميــة
واتجاههــا نحــو االحترافيــةّ ،
إل أن

أجبــر العديــد مــن المنظمــات اإلعالميــة
علــى نقــل عملياتهــا إلــى الخــارج إمــا
ُ
ً
ً
كليــا .ومنــذ عــام  ،٢٠١٦أج ِبــر
جزئيــا أو
المزيــد من وســائل اإلعــام والصحفيين
علــى مغــادرة البــاد .رغــم اســتمرار

الجهــود الراميــة إلــى تقويـــة المنظمــــــات
ومؤسســاتياّ ،
ً
ً
إل أن
مهنيــــا
اإلعالميــــة
دعــم المانحيــن كان أقــل بكثيــر.

تميــزت هــذه
ولكنهــا مفعمــة بالحيــاةّ .
المرحلــة بالجهــود األولــى للتحــول

المنظمــات اإلعالميــة أبوابهــا ،ومنهــا مــن

اإلعالمــي االحترافــي ،وكان الناشــطون

منظمات إعالمية تعديل استراتيجياتها

أن النظــام سيســقط بســرعة ،ممهديــن

الحفــاظ علــى تطورهــا المهنــي.

مــن النشـــــــاط اإلعالمــــي إلــى العمـــــل

والصحفيــون الجــدد مازالــوا يعتقــدون

ونتيجــة لذلــك ،أغلقــت العديــد مــن
يفكــر فــي القيــام بذلــك .وتحــاول عــدة
مــن أجــل البقــاء وســط األزمــة مــع
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ب

تشـكل المؤسـسـات اإلعالمية السورية
البديلـــــة قطاعـــــا ً إعالميـــــا ً مســــــتقال ً
وتعدديــــا ً مع وجــــود مؤسســات ومنافذ
إعالميــة متنوعــة

جميــع الســياقات ،ســواء فــي المناطــق

التــي تــؤدي إلــى إغــاق بعــض وســائل

المناطــق التابعــة للمعارضــة أو األكــراد.

التطويــر المؤسســاتي/التنظيمي وقــدرة

البديلــة فــي المنفــى ،فــي نهايــة المطاف،

تقــدم المؤسســات اإلعالميــة الســورية

بشــكل كامــل فــي البــاد .وتمتلــك جميــع

المؤسســات اإلعالميــة التــي ب ََّســطت
عملياتهــا ،وعـ ّـززت قدرتهــا علــى اإلدارة
والوصــول ،مســتوى عاليـ ًـا مــن المرونــة.

اإلعـــــام ،مثــل الصحـــــف والمحطــــات

الصحفييــن داخــل البــاد ،وتراقــب عــن

البديلــة مجموعــة متنوعــة مــن وســائل

اإلذاعيــة والتلفزيــون .ويعــرّ ف البعــض

التــي تخضــع لســـيطرة الحكومــة أو
تهــدف جميــع المنظمــات اإلعالميــة

إلــى أن تكــون قــادرة علــى العمــل
المؤسســات اإلعالميــة هــذه شــبكة مــن
كثــب التطــورات فــي الداخــل لتقييــم

عــن أنفســهم كوســائل إعــام متخصصة
ً
(وفقــــــا لــجمهورهـــــم المســـــــتهدف)،

عبــر فتــح مكاتــب صغيــرة علــى األقــل،

جمهــور علــى مســتوى البلــد .وتتــراوح

غيــر مالئمــة بعــد.

بينمــا يحـــاول البعــض الوصــول إلــى

المؤسســات اإلعالميــة بيــن منظمــات
حريــة التعبيــر ،أو الرابطــات المهنيــة،

أو المنظمــات التــي تســتهدف قضايــا
وجماهيــر محــددة .ومــا يمكــن اعتبــاره
ً
ً
متميــزا هــو المؤسســات
قطاعــا
هنــا
ُ
والمنافــذ اإلعالميــة التــي أنشــئت
خــارج إطــار ملكيــة الدولــة أو رجــال

األعمــال ،أي أسســها أفــراد ال يرتبطــون
بــأي مجموعــة سياســية أو غيرهــا مــن

إمكانيــة زيــادة وجودهــا علــى األرض
وما زال التقييم الســائد هو أن الظروف

ث

كان أســلوب العمــل يف المنفــى مفيــدا ً
للتطويــر المهــي والتنظيمــي للمنظمات
اإلعالميــة المعنيــة ،رغــم أنــه يطــرح
عــددا ً مــن التحديــات.
تتمثــل الفائــدة الرئيســية فــي إتاحــة

المجموعــات ذات المصالــح المختلفــة.

الفرصــة للتطــور المهنــي والتنظيمي من
مواقــع أكثــر أمانـ ًـا ،وبعيـ ً
ـدا عــن متنــاول

المؤســـســـــات والـمنــافـــذ اإلعـــالميــــة

الصحفييــن والصحافــة المهنيــة .ويعني

عــاوة علــى ذلــك ،تســتند مهمــة هــذه
علــى أســاس القيــم المهنيــة وتهــدف

جميــع القــوى التــي تشــكل تهديـ ً
ـدا ألمــن

إلــى إنتــاج صحافــة عاليــة الجــودة.

ذلــك أن طريقــة العمــل فــي المنفــى قــد
أتاحــت أيضـ ًـا الفرصــة إلنتــاج محتــوى

المعنيــة معاييــر التطويــر المؤسســي/

لــوال ذلــك .وال تعــد وســائل اإلعــام

تطورهــــا التنظيمــي .ولهــذه األســباب
يمكــن القــول إنهــا تمثــل قطاعـ ًـا مســتقالً

خطــاب بديــل فــي الحيــاة العامــة.

احتضنــت معظــم المنظمــات اإلعالميــة

التنظيمــي ،لكنهـــا تختلـــف فــي درجــة

مــن حيــث الملكيــة والمحتــوى.

ت

طريقــة العمــل الســائدة لهــذا القطــاع
هــي العمــل يف المنفــى
ً
خيــارا
ليســت طريقــة العمــل هــذه
ً
متعمــدا ولكنهــا نتيجــة مجموعــة مــن

العوامــل غيــر المواتيــة داخــل البلــد.
هنــــاك درجــــة عاليــــة مــن المخاطــــر
ً
جــدا مــن األمــان فــي
ومســتوى قليــل

ً
متاحـــــا للجمهـــور
صحفــــي لــن يكــون

البديلــة مجــرد قطــاع فــي حــد ذاتــه،
ولكنهــا أيضـ ًـا عامــل حاســم فــي تشــكيل

ج

يقــف قطـــاع اإلعــــام المســــتقل عنــد
مفــرق طــرق

أصبــح عــدد المؤسســات والمنظمــات
اإلعالميــة البديلــة آخـ ً
ـذا فــي التناقــص،

ويعــد هــذا األمــر طبيعيـ ًـا ألن القطــاع ال
ً
أفقيــا .ولــم
يمكنــه االســتمرار بالتطــور
يكــن التمويــل هــو الســبب الرئيســي
دائمـ ًـا ،ولكنــه بالتأكيــد أحد أهــم العوامل

اإلعــام .وهنــاك صلــة بيــن مســتوى

المؤسســات علــى البقــاء .وقــد أظهــرت

لكــن وجودهــا ســيكون علــى المحــك

إذا اســتمر هــذا االتجــاه .وال تشــكل

االســتراتيجيات البديلــة لتوفيــر الدخــل
-التـــــي تكتشـــــــفها بعـــض المنظمـــــــات

وتطبقهــــا -ســـــوى جــزء ضئيـــــل مــن
ّ
احتيــاجــاتهـــــا التنظيميـــــــة ،وإمكانيــة
تحقيــق االســتدامة الماليــة غيــر ممكنــة
فــي الظــروف المتاحــة.

ح

تشـــــكل التحــوالت يف مقاربــــات بعــض
المانحيـــــن خطــــرا ً عــى اســـــتمرارية
المنظمــــات والمؤسســـــات اإلعالميــة
يف المنفــى
تخلــق التحــوالت المفاجئــة فــي
ً
وتحديــدا
مقاربــات بعــض المانحيــن،

الثغــرات فــي التمويــل ،حالــة مــن
الضعــف وعــدم اليقيــن بمــا يخــص

قطــاع اإلعــام فــي المنفــى .وســوف
ً
مدمــرا إذا اختــار
يكــون التحــول
المانحــون التخلــي عــن قطــاع اإلعــام
البديــل فــي المنفــى قبــل األوان ،وتركيز
دعمهــم بشــكل حصــري علــى وســائل

اإلعــام المحليــة الناشــئة فــي المناطــق

المحــررة مــن داعــش والمناطــق التــي

يســيطر عليهــا النظام.مــن شــأن مثــل
هــذا التحــول تقويــض إمكانيــات

التغييــر لهــذا القطــاع اإلعالمــي -وهــو

نــوع مــن "رأس المــال الديموقراطــي".

وســيهدر الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا

الســوريون والمنظمــات الدوليــة المعنية
بتطويــر وســائل اإلعــام ،والمانحــون

الذيــن يدعمــون تلــك الجهــود.
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خ

لــــم يجـــد الـقطــــاع حــى اآلن طرقــــا ً
الســــتغالل مكـانتـــه

اتخــاذ قــرارات بالعــودة الكاملــة إلــى

وأذواق جمهورهم المتغيرة .ولالستفادة

تلــك الشــروط .ومــن الطبيعــي أن يكــون

تكــون المجموعــات اإلعالميــة المعنيــة

ســوريا ،قبــل توافــر الحــد األدنــى مــن

مــن هــذه الميــزة المحتملــة ،يجــب أن

اإلطــار الزمنــي متوســط المــدى وليــس
قصيــر المــدى ،نظـ ً
ـرا لطبيعــة التطــورات

علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي،

بالقيــم المشــتركة الشــائعة فيمــا بينهــم.

الزمنــي للمؤسســات المعنيــة بإجــراء

االبتــكـــــارات التكنـولـــوجية واألمثلــــــة

علــى ذلــك ،دون إجــراء أي محــاوالت

لتعزيــز وصــول هــذه المؤسســات داخــل

عــدا عــن العمــل كقطــاع (وذلــك مفهــوم،

الصحفييــن والمنظمــات المحليــة.

هنــاك العديــد مــن األمثلــة علــى التعــاون

عبــر وســائل اإلعــام ،كما يوجــد اعتراف
ومــع ذلــك ،تركــز كل وســيلة إعالميــة
علــى إيجــاد حــل لنفســها أو ُتج َبــر
لصياغــة اســتجابة الحتياجــات القطــاع،

بالنظــر إلــى النضــال الفــردي لالســتمرار).

ولــم تجــد المنظمــات والمؤسســات

علــى األرض .وسيســمح هــذا اإلطــار

تقييــم دقيــق لفرصهــا واالســتعداد
لعودتهــا .ومــن الممكن أيضـ ًـا بذل الجهود

البــاد ،واستكشــاف فــرص التعــاون مــع

ذ

احتياجاتهــا بشــكل مشــترك ومتســق.

تناســب وســـــائل اإلعـــــام الســــورية
البديلــة االتجاهــات اإلقليميــة الــي توفر
فرصــا ً عــى المــدى الطويــل

أهميتهــا ،تحقيــق المســتوى الضــروري

مــن االتــجاهــــات الســــــائدة" :االرتبــاك

اإلعالميــة الســــــورية البديــلــــة حتــى
ً
طرقــــا للعمــل كقطــاع يدافــع عــن
اآلن

وال يمكـــــن للحلــــــول الفرديـــــة ،رغـــــم
مــن االســتقرار ألي مؤسســة بعينهــا،

مــا لــم يعتــرف المانحــون علــى نطــاق

واســع بأهميــة القطــاع .وينبغــي علــى
المنظمــات الســورية مواصلــة العمــل
لجعـــــل هيــــاكلها التنظيميــــــة فعالــة

وبســيطة ،كمــا يجــب عليهــا ،فــي الوقــت

ذاتــه ،البحــث بصــورة اســتباقية عــن
طــرق تمنحهــا صوتـ ًـا قويـ ًـا كقطــاع مــن

فــي المجتمــع الرقمــي" ،الــذي يتضمــن

إمكانيـــات تحويليـــــة طويلـــة المـــــدى،

خاصــة بســبب تأثيــره علــى فئــة الشــباب
فــي المنطقــــة .وتعــد منطقــة الشــرق

األوســط مــن أســرع المناطــق فــي تبنــي
التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة .وكونهــا
تحتــوي علــى نســبة كبيــرة مــن شــريحة

الشبابف ،من المتوقع أن يواصل سكانها

أجــل نقــل احتياجاتــه إلــى المانحيــن.

تفضيل المنصات الرقمية .ويمر المشــهد

د

التحتيــة المتطــورة وســلوك الجماهيــر

آفــاق عــودة وســائل اإلعــام المســتقلة
يف المنفــى بشــكل كامــل إىل الوطــن
غــر واضحــة عــى المــدى المنظــور

اإلعالمــي بتحــول نوعــي مدفــوع بالبنية
والطلــب المتزايــد علــى المحتــوى باللغــة
العربيــة والتنســيقات المحــددة .وتعــد
هــذه االتجاهــات وثيقــة الصلــة بوســائل

اإلعــام الســورية البديلــة ،بغــض النظــر

بالنســبة لمعظــم وســائل اإلعــام فــي
ّ
يتوفــر الحــد األدنــى
المنفــى ،يجــب أن

المنصــات .وفــي هــذا الصــدد ،يمكننــا

العمــل بأمــــان علــى األرض واحتــرام

باالتجاهــات اإلقليميــة ،إذ ينتمــي معظــم

مــن الشــروط لعودتهــا ،بينهــا ضمــان

عمــا إذا كانــت رقميــة فقــط أم متعــددة

ـع جيــد فيمــا يتعلــق
القــول إنهــا فــي وضـ ٍ

حريــة التعبيــر .ويكــون الحــد األدنــى
هــذا منطقيـ ًـا ،لكــن التطــورات الميدانيــة

الــذي ينتمــي إليــه جمهورهــا المســتهدف

التوقعات ألي جدول زمني غير واقعية.

والشــواغل ذاتهــا) .كمــا يتمتــع هــؤالء

اإلعالميــة الســورية البديلــة التأنــي قبــل

والقــدرة علــى االســتفادة مــن عــادات

متقلبــة إلــى الحــد الــذي تكــون فيــه

وينبغــي علــى المنظمــات والمؤسســات

الصحفييــن العامليــن فيهــا إلــى الجيــل
نفســه (وبالتالــي يتشــاركون التجــارب

الصحفيــون بالمهــارات التكنولوجيــة

علــى تواصــل جيــد مــع مجتمعهــا المهنــي

مــن أجــل المشــاركة أو االســتفادة مــن

الجيــدة للجهــود المبذولــة إليجــاد نمــاذج
عمــل قابلــة لالســتمرار.

ر

ينبغــي االســتناد يف مقاربــات المانحــن
عـلـى إنجـــازات وإمـكانيـات قطاع اإلعالم
المســتقل
فــي حالــة ســوريا ،ال يواصــل ســوى
ً
جــدا مــن المانحيــن العمــل
عــدد قليــل

والمشــاركة .وبينمــا ســاهم دعمهــم فــي
ظهــور قطــاع اإلعــام البديــلّ ،
إل أن

سياســاتهم لــم تسترشــد برؤيــة طويلــة
المــدى؛ ولــم تكــن متســقة وثابتة.تعتمــد

الطريقــة الســائدة للمشــاركة لــدى بعــض

المانحين على المشاريع ،حيث ال توجد
وســائل اإلعــام كهــدف فــي حــد ذاتــه

وإنمــا كوســيلة لتحقيــق أهــداف أخــرى.
وال يلبــي هــذا النــوع مــن المشــاركة

االحتياجــات التنمويــة لوســائل اإلعــام
الســورية البديلــة ،وإنمــا يحــول انتباههــا
عــن أولوياتهــا التنمويــة إلــى تلــك التــي

تحــددت فــي مشــاريع المانحين .ويجب
علــى المانحيــن االعتــراف بأهميــة قطاع

اإلعــام الســــوري المســــتقل والبديــل،
ودوره فـــــي تشكيــــل خطـــــــاب بديــــل
فــي الحيــاة العامــة الســورية .وينبغــي

أن يُ قــرّوا بالتطــور الفريــد لمنظمــات
ً
تقدمــا
ومؤسســــات إعالميــة شــهدت
كبيـ ً
ـرا مــن النشــاط إلــى االحترافيــة فــي
ً
نســبيا؛ وقدمــت
فتــرة زمنيــة قصيــرة

ً
بديــاً
وحيــدا عــن وســــــائل اإلعــــام

التابعــة للحكومــة الســورية والفصائــل
المقاتلــة؛ ومــا زالــت تملــك اإلمكانيــات

(إن اســتمرت) للعب دور اإلعالم المهني
فــي فتــرة مــا بعــد الصــراع .ويدعــو هــذا

المانحيــن إلــى إعطــاء األولويــة للجهــود
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التــي تضمــن اســتمرار هــذه المنظمــات

والمؤسســات اإلعالميــة -التــي يعمــل
غالبهــا فــي المنفــى -وتدعــم تطورهــا

المهنـــــــي والمؤسســـــاتي ،ألنهـــــا هــي
القــــادرة علــى المســــاهمة فــي الســـــام

والمصـالحــــة والمســــاءلة والشفافيــــة.

ويجــب علــى الجهــات المانحــة صياغــة
مقاربــات لتطويــر وســائل اإلعــام تكــون
مبنيــة علــى رؤيــة طويلــة المــدى ،ولكنهــا

قــادرة علــى التدخــل بســرعة الســتباق

إمكانيــة فشــلها والخســارة المحتملــة

لقطــاع اإلعــام الحالــي.

مالحظات
١
Reporters Without Borders, “Data of press freedom ranking 2019”,
available at https://rsf.org/en/ranking_table (accessed 10 October
2019).
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اجلزء األول
وسائل اإلعالم المستقلة يف المنفى
عــى مســتوى العالــم -الممارســات
والسياســات والدروس المســتفادة

وســائل اإلعالم في المنفى علــــى
مسـتوى العالـم منــذ التسعينيات
الســورية

الماضيــة ،إال أن تنميــة وســائل اإلعــام

الدراســة ،ولكنهــا ال تمثــل ســوى جــزء

فيهــا وســائل اإلعــام فــي المنفــى ،بــدأت

تشــكل

وســائل

اإلعــام

المســتقلة فــي المنفــى جوهــر هــذه
صغيــر مــن مجتمــع اإلعــام المســتقل
فــي المنفــى علــى مســتوى العالــم .فــي

مســعى لوضــع القضايــا المتعلقــة باإلعــام

الســوري المســتقل فــي المنفــى ضمــن
ســياقها ،تبحــث هــذه الدراســة ديناميــات
تنميــة وســائل اإلعــام فــي المنفــى علــى
مســــتوى العالــم منـــــذ التســـعينيــــات

متضمنــة معونــة وســائل اإلعــام ،بمــا

تبــرز كواحــدة مــن مجــاالت المعونــات
ً
تميــزا منــذ عــام .١٩٩٠
التنمويــة األكثــر
وهكــذا نجــد ممارســة تنميــة وســائل
اإلعــام ،والخبــرة ،والمعرفــة التــي تــم
جمعهــا خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة ،أمـ ً
ـورا

ذات صلــة بهــذه الدراســة.

والــــدروس الرئيســــيــــة المســتفادة .ورغم

يـختـلـــف مجتمـــع وســــائل اإلعـــام

المنفــى إلــى أبعــد مــن الســنوات الثالثيــن

فــي التســعينيات عــن وســــــائل اإلعـــــام

امتــداد تاريــخ وســائل اإلعــام فــي

المســــتقلة فــي المنفــى التــي ظهـــرت
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التقليديــــة فــي الشــــــتات (أي وســـــائل

ً
ونشــطا مــن قطــاع اإلعــام فــي البلــد،
ً
ومســــاهما فــي مســــاحة المعلومــات

لوســـائل اإلعــام التابعــة للدولــة وأتبــاع

المســتهدف ،للحفــاظ علــى الروابــط

مــن وســيلة إعالميــة فــي المنفــى مــن

مــن المســاحة لنــوع معيــن من الوســائط،

اإلعـــــام التــي أنشـــــأتها مجموعــات
الشــتات باعتبــار الجاليــات جمهورهــا

الثقافيــة واالجتماعيــة) ،كمــا تختلــف
عــن وســائل اإلعــام الدوليــة ذات

البرامــج باللغــــات المحليـــة ،مثــل
راديــو فــري يــوروب ،وراديــو ليبرتــي،

وراديــو فــري أســيا ،وبرامــج بــي بــي
ســي باللغــات األجنبيــة ،وفويــس أوف

أميــركا وغيرهــا .ويتمثــل االختــاف

الخاصــة بــه ،ال ســيما عنــد وجــود أكثــر
البلــد ذاتــه ،مــا يســـــاعد فــي تشــكيل

طيــف متنــوع مــن وســائل اإلعــام مــن

حيــث النــوع والمحتــوى والجمهــور
المســتهدف.

يُ عــد مجتمــع وســائل اإلعــام المســتقلة

الرئيســي فــي أن وســائل إعــام المنفــى

فــي المنفــــى علــى مســــــتوى العالــــــم
مجتمعـ ًـا ديناميكيـ ًـا .وعــادة مــا تحــاول

المعنيــة ،بهــدف
يــد مواطنــي البلــدان
ّ

كامــل فــي بلدانهــا إذا مــا توفــرت

التــي نشــير إليهــا ،أنشــئت وأديــرت علــى

توفيــر محتــوى محجــوب عــن الجمهــور
بســبب القيــود المفروضــة فــي بلدانهــم،

واعتمــدت فــي جمــع األخبــار وإعــداد
التقاريــر علــى شــبكات مــن المراســلين

ومشــاركة الجماهيــر فــي المنــزل ،بينمــا
تســتفيد مكاتــب تحريرهــا مــن مزايــا

وســائل اإلعــام المســتقلة العمــل بشــكل

قوتهــا التنافســية عبــر منــح ميــزات

النظام .وتســمح بعض األنظمــــة بدرجة

بينمــا تهيمــن علــى القطاعــات األخــرى.
أخيـ ً
ـرا ،ال تســبب كل حــرب بيئــة معاديــة

للوســائل المســتقلة تلقائيـ ًـا ،ورغــم ذلــك
نجــد الحــرب فــي ســوريا مثــاالً لظــروف

قتاليــة جعلــت بقــاء وســائل اإلعــام
ً
أمــرا مســتحيالً
المســتقلة فــي البــاد
تقريبـ ًـا مــع مــرور الوقــت وعبــر مراحلهــا
المختلفــة.

بينمــا يعــد المنفــى في كثير مــن األحيان

الشــروط الدنيــا للعمــل هنــاك ،بينمــا
يذهــب اإلعــام عـ ً
ـادة إلــى المنفــى حيــن

لوســائل اإلعــام المســتقلة فــي الــدول

والقيــود القانونيــة وغيــر القانونيــة إلــى

مزقتهــا الحــروب ،مــن الممكــن رؤيــة

تــؤدي درجــة االضطهــاد والتهديــدات
ظــروف ال تســمح للصحافــة المســتقلة

المهتمــــة بالمصلحـــة العامــــــة بالعمــــــل

طريقــــة العمــــل الوحيــــدة المتاحــــة

االســتبدادية والشــمولية والبلــدان التــي
مواقــف حيــث تتابــع بعــض وســائل

اإلعــام المســتقلة عملهــا فــي البــاد،

وجودهــا فــي موقــع آمــن فــي الخــارج.

فــي بلــد مــا ،أو عنــد توقــع حــدوث

بالمصلحــة العامــة علــى رأس جــدول
ً
جهــــــودا
أعمالهــا التحريريــة وتبــــذل

فيتخــذ قــرار نقــل العمليــات
القريــبُ ،
ُ
خــارج حــدود البلــد عندمــا تســتنفد

يجــد المــرء مواقــف ،يبقــي فيهــا نــوع

تفــرض طريقــة العمــل فــي المنفــى كحل

البــاد تعمــل بطريقــة مقيــدة للغايــة ،فــي

وتضــع معظمهـــــا المحتـــــوى المتعلـــق

ملحوظــة ألداء المهمـــــة التقليديــــة

لوســائل اإلعــام باعتبارهــا رقابــة واعية

للتطـــــورات فــــي الداخــــــل ،وبالتالــــي
تتحــــدي "الخطــوط الحمــــــراء" لــــدى

الدولة وتســاهم في مزيد من المســاءلة

والشــفافية مــن أصحــاب الســلطة فــي
الوطــن.

فاألمــر الــذي يُ ميــز وســائل اإلعــام فــي
المنفــى عمّ ــا يُ عتبــر عـ ً
ـادة وســائل إعــام
محليــة هــو موقعهــا ،أي وجــود مقراتهــا

التحريريــة خــارج البــاد .وتلعــب دور
وســائل اإلعــام فــي البــاد عبــر إنشــاء
ســرد بديــل فعــال فــي المجــال العــام
لبلدانهــا ،التــي تهيمــن عليهــا وســائل

اإلعــام المُ ســيرة والمقيــدة .لــم يتــم
ً
دائمــا باإلعــام المســـتقل
االعتــراف
فــي المنفــى كجــزء محــدد مــن مســاحة

معلومــات البــاد .ورغــم ذلــك ،يمكــن
ً
ً
فعليــا
جــزءا
اعتبــار تلــك الوســائل

مثــل هــذه التغييــرات فــي المســتقبل

جميــع الســبل األخــرى ،أي أن الظــروف

وحيــد .وتظهــر تلــك الظــروف فــي كثيــر
مــن األحيــان فــي البلــدان التــي تتميــز

باالســـــتبدادية والشــــــمولية ،والبلــدان

المتأثــرة

بالحــرب،

فنجــد

عالقــة

مباشــرة بيــن انخفــاض مســتوى حريــة

التعبيــر فــي بلــد مــا وظهــور وســائل

إعــام مــن ذلــك البلــد فــي المنفــى.

رغــم البيئــة غيــر المواتيــة ،بينمــا تختــار

أخــرى ،أو تجبــر علــى ،الذهــاب إلــى

المنفــى .وفــي الســياق ذاتــه ،يمكــن أن
واحــد مــن الوســائل اإلعالميــة فــي
حيــن يُ جبــر احتــكار الدولــة التــام لقطــاع

البــث ،علــى ســبيل المثــال ،أولئــك الذيــن

كافحــوا دون جــدوى للحصــول علــى

رخصــة بــث ،علــى تخطــي حــدود البــاد
والعمل كمـحـــطة إذاعيـــــة أو تلفزيونيـــة
فــي المنفــى.

تتشــارك وســــــائل اإلعــــــام العالميـــــة
ً
أمــــورا عـــــدة
المســـــتقلة فــي المنفـــــى

ولكــن الصــورة تبــدو متباينــة عنــد
ً
وغالبــا مــا تقــدم البلــدان
النظــر للواقــع،

وتواجــه تحديــات متشــابهة للغايــة،

ال يغلــق كل نظــام اســتبدادي مســاحة
اإلعــام المســتقل تمامـ ًـا ،فتســمح بعــض

علــى البقــاء والســامة وغيرهــا مــن
االعتبــارات ،فضــاً عــن قلــة المعرفــة

ً
ظروفــا خاصــة بســياق معيــن .حيــث

األنظمــة بحــد أدنــى مــن الحريــة إذا كان

لديهــا مصلحــة أكبــر علــى المحــك ،لكنهــا
ُتجبــر تلــك الوســائل علــى العمــل فــي
ظــل ظــروف غيــر عادلــة مــن الناحيــة

القانونيــة واالقتصاديــة ،حيــث تقيــد

كالتفــرق الجغرافــي ،والتركيــز الشــديد

حــول وســائل المنفــى األخــرى ،مــا يحــد
التواصـــــل بينهـــــا .وحيــن نســـــــتخدم
مصطلــح "مجتمــع وســائل إعــام المنفــى
ً
انعكاســا
علــى مســتوى العالــم" نقصــد

لقواســمها المشــتركة المعتــرف بهــا ،وال
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ً
شـــــيوعا
(النشــوء) :الطريقتــان األكثــر

مؤقتــة وتحافــظ علــى هــدف العــودة

المنفــى كانــت إمــا مجموعــات صحفيــة

هــذا الوضــع أطــول مــن المتوقــع ،فهنالك

نشــير إلــى جهــد موجــه تقــوم بــه الجهات
الفاعلــة للعمــل معـ ًـا كمجتمــع .فنـ ً
ـادرا مــا

لنشــوء وســائل اإلعــام المســتقلة فــي

بدعــم وســـــائل اإلعــــام فــي المنفــى

ناشــطة فــي أوطانهــا ونقلــت جهودهــا

يعتــرف مجــال تنميــة وســائل اإلعــام
كقطــاع مســتقل.

إلــى الخــارج ،أو مجموعات من النشــطاء

المعارضيــن لنظـــــام معيــــن اختــــــاروا

إلــى بلدهــا .ومــع ذلــك ،يمكــن اســتمرار

أمثلــة علــى وســائل إعــام أمضــت نحــو

عقديــن مــن الزمــن فــي الخــارج قبــل أن
تعــود إلــى بلدهــا ٣،وهنــاك أيضـ ًـا وســائل

كانــت البحــوث المتعلقــة بتنميــة وســائل

الصحافــة كوســيلة فعالــة لتقديــم ســرد

بتنميــة وســائل اإلعــام فــي المنفــى،

التقنيات الجديدة :كانت وســائل اإلعالم

المنفــى لســنوات عديــدة وزالــت قبــل أن
ُتتــاح لهــا فرصــة العــودة.

تبنــى التقــدم التكنولوجــي ،باســتخدام

ومــن بيــن نقــاط الضعــف كان االفتقــار

اإلعــام ،وفــي هــذا اإلطــار المتعلقــة

متواضعــة للغاية ،ولكــن الجهود المبذولة
الســتثمار المزيــد فــي األبحــاث المتعلقــة
بتنميــة الوســائل ازدادت علــى مدار العقد

الماضــي .وتركــز البحــوث المتعلقــة بحالة
إعــام المنفــى ،بشــكل أساســي ،علــى بلــد

واحــد أو بشــكل أكبــر علــى إحــدى وســائل

إعــام المنفــى كدراســة حالــة.

بديــل )٣ .االنفتــــــاح علــى اســــــتخدام

المســتقلة فــي المنفــى مــن أوائــل مــن
جميــع المنصــات المتاحــة لنشــر المحتوى

(ال ســيما الرقميــة) ،بهــدف الوصــول إلــى

الجماهيــر فــي المنــزل والمجتمعــات

المنفية المنتشرة في الخارج والجماهير
الدوليــة )٤ .الشـــــبكات النشـــــطة فــي

الداخــل .كان لــدى الغالبيــة العظمــى مــن

إعــام مســتقلة مؤثــرة عملــت فــي

إلــى مصــادر تمويــل مســتدامة ،فــكان
الوضــع المــادي لوســائل المنفــى عامــاً
رئيسـ ً
ـيا فــي إغالقهــا .يعتمــد هــذا النــوع
مــن الوســائل افتراضيـ ًـا علــى المانحيــن
ً
جدا لتوليد مصادر
مــع احتمــاالت قليلــة
بديلــة للتمويــل علــى مــدى فتــرة زمنيــة

تعــد دراســة مركــز المســاعدة اإلعالميــة

وســائل اإلعــام التــي شــملتها الدراســة

فريــدة للنظــر إلــى وســــائل اإلعـــــام

مخاطــر شــديدة علــى أمنهم وســامتهم.

وقــد مثلــت إيــرادات اإلعالنــات ،عنــد
ً
ً
ً
صغيــرا مــن
جــزءا
دائمــا،
وجودهــا،

تواجــه وســائل اإلعــام المســتقلة فــي

ولــم يُ عثــر علــى أمثلــة لتوفيــر التمويــل

الدولــي (ســــــيما) لعــــــام  ٢٠١١محاولــة
المســتقلة فــي المنفــى كمجتمــع عالمــي
أوســــع يمتلــك مشـــــاكل واحتياجــــات
محــددة ١.بينمــا لــم يُ ج ـ َر إحصــاء شــامل

لجميــع وســائل اإلعــام فــي المنفــى

فــي ذلــك الوقــت وحتــى اليــوم ،قدمــت
ـدر عددهــا بـــ  ٥٠منفـ ً
الدراســة رقمـ ًـا يُ قـ ِّ
ـذا

مراســلون يعملــون داخــل بلدانهم ،وســط

ومــن بيــن التحديــات الكثيــرة التــي

إجمالــي المــوارد الماليــة الضروريــة،

المنفــى كانــت التحديــات الثالثــة األكبــر

هــي :أ) نقــص وعــدم اتســاق التمويــل.

الجماعــي مــوارد ماليــة كافيــة مــع مــرور
الوقــت .قــد يُ عتبــر اإلغــاق فشــاً وفقـ ًـا

التشــويش علــى اإلشــارات الالســلكية

لكنــه لــن يكــون كذلــك لجميــع المانحيــن

ب) الـتــدخـــــــل التــكنــولــوجــــي مثــــــل

ً
إعالميــا ،بمعــدل  ١٠صحفييــن عامليــن
ً
وســطيا ٢.وشــملت العينــة المســتخدمة

أو حجــب المواقــع .ج) مشــاكل فــي

فــي المنفــى مــن  ١٨دولــة .ورغــم عــدم

اســــــتــــطالعات الــــرأي نــادرة بســــــبب

في دراســة المركز  ٣٣مؤسســة إخبارية
تجانــس العينــة ،بمعنــى أن الوســائل

اإلعالميــة فــي المنفــى تباينــت فــي
الحجــم وميزانيــة التشــغيل كنتيجــة،
فقــد كان مــن الممكــن تحديد المشــكالت

المشــتركة بيــن الجميــع.

إحصــــاء المتــابعيـــن ،حـيـــث كانــــت

الظــروف الســائدة فــي بلــدان منشــأ
وســائل اإلعــام ،فضــاً عــن القيــود

المفروضــة علــى ميزانيــات التشــغيل.
وقــد طــورت عــدة وســائل إعــام طرقـ ًـا
لـقيــــاس حجــم جمهورهـــــا ،لكــــن فــي

غيــاب األدوات والمؤشــرات التحليليــة

ً
ووفقا للدراســة نجد القواســم المشــتركة

النظاميــة لقيــاس التأثيــر ،اســتخدمت

فــي المنفــى :نــوع األنظمــة المحيطــة

مــن األدلــة المباشــرة وغيــر المباشــرة

األكثــر شــيوعً ا مــا يلــي )١ :ســبب الوجــود
بالوســائل اإلعالمية ،وجدت الدراســة أن
بلــدان منشــأ وســائل إعــام المنفــى غالبـ ًـا
مــا تكــون ذات األنظمــة األكثــر قمعيــة
فــي العالــم ،وذات أســوأ الســجالت فــي

مجــال حريــة الصحافــة )٢ .طــرق الظهور

أطــول ،إذا أرادت أن تظــل مســتقلة عــن
رأس مــال الشــتات المشــحون سياسـ ً
ـيا.

وســائل اإلعــام المختلفــة مجموعــة
لقيــاس تأثيرهــا.

ويعكــس العمــل فــي المنفــى قـ ً
ـرارا ُّ
اتخــذ

بدافع الضرورة ،فمعظم وســائل اإلعالم
فــي المنفــى تعتبــر ظــروف المنفــى

للتقييمــات المســتندة إلــى النتائــج،

أو المجتمــع ككل ،بــل ســيؤكدون تأثيــر
تلــك الوســائل وأهميــة الــدور الــذي

لعبتــه مــع مــرور الوقت كوســائل قيادية

ومعياريــة فــي مجــال الصحافــة ،حيــث
تعلــم فيهــا جيــل مــن الصحفييــن
وحافظــت علــى رأس المــال البشــري

والمهنــي.

٤

ظهــر التعــاون بيــن الجهــات المانحــة،

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ،إضافــة
إلــى منظمــات تنميــة وســائل اإلعــام،

فــي العديــد مــن الحــاالت لدعــم وســائل
اإلعــام الكبيــرة أو فــي البلــدان التــي

تعمــل فيهــا الكثيــر مــن وســائل اإلعــام

فــي المنفــى .وأثبت هذا التعــاون فائدته
لجميــــــع أصحـــــاب العالقـــة المعنييــــن

حيثمــا وجــد.
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ومعهــــد فوجـو اإلعالمــــي ومنظمة دعم

اإلعــام فــي المنفــى ،ومنظمــات تنميــة

وظهــر عــدد مــن وســائل إعــام المنفــى
ً
حديثــا ،بعــد دراســة مركــز المســاعدة

اإلعالميــة الدولــي ،مــا يؤكــد أن وســائل

لحريــة الصحافــة.

إحــدى النتائــج الملموســة لهــذا المؤتمــر

بــأي حــال ظاهــرة مرتبطــة بالماضــي.

توصلـــــت اللــجنـــــة العالـميــــــة لحريــــة

ســــــنوات نفذتــه فوجــو بدعـــم مــن

العــدد الدقيــق لوســائل إعــام المنفــى

عــام  ،٢٠٠٨بثــاث نتائج متوقعة .إنشــاء

الدولــي .وتوصلــت الدراســة المبدئيــة

اإلعــام المســتقلة فــي المنفــى ليســت

ورغــم غيــاب أي إحصــاء حديــث يوفــر
المســتقلة التــي تعمــل اليــوم ،ال يوجــد
ســبب لالعتقــاد بــأن هــذا العــدد متجــه

لالنخفــاض .حيــث أجبــر تراجــع حريــة
الصحافــة علــى مــدار العقــد الماضــي،

وعــودة االســتبداد والحــروب ،العديــد

مــن وســائل اإلعــام علــى االنتقــال إلــى
المنفــى .لطالمــا كان اســتخدام التقنيــات
ً
مــاذا للصحافــة المســتقلة
الرقميــة

وطريقــة لتجــاوز التشــريعات المق ِيــدة
التــي ُتصعّ ــب عمــل الوافديــن الجــدد

وتقيــد الوســائل الموجــودة بالفعــل،
ً
ُ
قيــودا متزايــدة علــى هــذه
وتفــرض
المســاحة ،مثــل الترخيــص اإلجبــاري

والشــروط المســبقة صعبــة االســتيفاء،
وقوانيــن الجريمة اإللكترونية ،وتوســيع
أحكــــام الـقوانيـــــن الجنـائيــــــة لتشــــمل

المحتــوى الرقمــي ،إلــخ.

الـجهـــود الـمبــذولـــة لتســــــهيل
التواصـــــل والتعــــاون فــي دعـــم
وســــائل اإلعــام فــي المنفــى

اإلعــام الدوليــة ( )IMSواللجنــة العالمية

الصحافــة إلــى فكــرة تنظيــم مؤتمــر،
شــبكة مــن وســائل اإلعــام المســتقلة
فــي

المنفــى،

وتبــادل

المعلومــات

التقنيــة بيــن هــذه الوســائل ،وإنشــاء
بيــان بالمعاييــر المهنيــة لوســائل اإلعالم
فــي المنفــى.

وســائل اإلعــام والمانحيــن ،وكانــت
وجــود برنامــج تدريبــي مدتــه ثــاث
الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي

٦

التــي ســبقت البرنامــج التدريبــي إلــى
النتائــج الرئيســية التاليــة :قلــة المعرفــة
بفــرص التدريــب المتاحــة لمســاعدة

وســائل اإلعــام فــي المنفــى علــى تعزيــز

قدرتهــا فــي الصحافــة المؤسســية.

وأدى كل مــن قلــة الوقــت والمــال

وبــدأ البرنامــج اإلعالمــي لمؤسســات

وغيــاب التدريــب والتوجيــه الداخلييــن

إنشــاء منتــدى لتســـهيل التواصــل

إلــى انخفــاض مســــتويات المشــــاركة

المجتمــع

المفتــوح

فــي

بالتفكيــر

فــي وســـــــائل اإلعـــــام فــي المنفـــــى

وتبــادل المعلومــات بيــن وســائل إعــام

فــي التدريــب .ووجــود فجــوة بيــن

جمعياتــه المغلقــة القائمــة آنــذاك .فعُ قــد

وســائل اإلعــام فــي المنفــى-كإدارة

المنفــى التــي كان يدعمهــا تحــت مظلــة

التحديــات الرئيســية التــي تواجــه

المنتــدى األول فــي بودابســــت عــام
ً
تجريبيــا بالكامــل ،أي عُ قــد
 ٢٠٠٩وكان

واالســتدامة الماليــة ومــوارد التدريــب

اهتمــام وســائل إعــام المنفــى بمشــاركة

المعلــن عنهــا -والحاجــة إلــى تحســين

بهــدف اختبــار األجــواء وقيــاس مــدى

المعــارف والخبــرات عبــر إنشــاء شــبكة
غيــر رســمية .وعُ قــدت المنتديــات

الالحقــة فــي شــيانغ مــاي عــام ،٢٠١٠

وجوهانســبرغ عــام  ،٢٠١٢وتــا ذلــك

منتديــان إضافيــان فــي لنــدن عامي ٢٠١٢

و .٢٠١٣كمــا قدمــت المنتديــات دورات

تدريبيــة وحضرتهــا منظمــات تنميــة

الموظفيــن وغــرف األخبــار االفتراضيــة
الـــداخليـــة ،واحـــتيــاجـــــات الــتـــدريب

التواصــل بيــن المانحيــن والجهــات
الفاعلــة فــي مجــال تطويــر وســائل
اإلعــام والمنافــذ اإلعالميــة فــي

المنفــى بشــأن احتياجــات التدريــب،

والحاجــة الشـــــديدة لشـــــبكة منســقة
لوســائل إعــام المنفــى.

ظهــرت عــدة مبــادرات بيــن الجهــات

وســائل اإلعــام الشــريكة والجهــــات
ً
أيضـــا .ومهــدت اجتماعــات
المانحــة

االنطــاق لبرنامــج تدريبــي لفوجــو

تســهيل التواصل مع وســائل اإلعالم في

الغارديــان ووســائل اإلعــام فــي المنفى،

أساسيــــات الصحــــافة واألخالقيـــــات،

الفاعلــة فــي مجـــــال تنميــة وســــائل
اإلعــام ،أواخــر العقــد الماضــي ،بهــدف

المنفــى وتوثيــق التعــاون مــع المانحيــن،
مــع إمكانيــة تشــكيل مجموعــة عمــل

مانحــة لوســائل اإلعــام فــي المنفــى،

وضمان برنامج تدريبي مســتدام لتلبية

االحتياجــات المحــددة لوســائل اإلعــام

لنــدن الطريــق للتعــاون بيــن صحيفــة
بمــا فــي ذلــك قســم فــي الصحيفــة ينشــر
مــواد مــن إنتــاج تلــك الوســائل.

٥

والصحافــة متعددة المنصات والتوفيق

بينهــا ،وإدارة غــرف األخبــار وتوجيههــا،
فضــاً عــن ورش العمــل اإلقليميــة فــي

وتطـــــورت فكـــــرة اللجنــــة العالميـــة
نظمتــه فوجــو ومنظمــة دعــم اإلعــام

وتــم تقييــم البرنامــج علــى أنــه ناجــح،

لحريــة الصحافــة األوليــة إلــى مؤتمــر
الدوليـــة ( ،)IMSبدعــم مــن الوكالــــة

مؤسســات المجتمــع المفتــوح والوكالــة

حيــث جمعــت فــي ســتوكهولم عــام

الســويدية للتعــاون اإلنمائــي الدولــــي

يشــمل ورش عمــل داخليــة فــي مجــال

االســتدامة الماليــة ونمــاذج األعمــال

فــي المنفــى .وتأسســت تلــك المبــادرات،
ً
مُ
ســتقلة عــن بعضهــا ،ولكنهــا ســرعان
مــا اندمجــت فــي جهــد تعاونــي بيــن

وقــد كانــت نتائــج هــذا التقييــم نقطــة

الســويدية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي.
 ٢٠١٠مجموعــة أوســع بكثيــر مــن وســائل

وتدريــب المدربيــــن لغــرف األخبـــــار.

٧

لكنــه لــم يســتمر ،رغــم االهتمــام ،بســبب
نقــص التمويــل.

٨
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ُتمثــــل المبـــــادرات الموضحــــة أعــاه

مــا هــي سياســات المانحين التي
تؤطــر معونــة وســائل اإلعــام
فــي المنفــى؟

المنفــى ،وفريــق مانــح يعمــل مــع تلــك
ً
نظــرا لعــدم وجــود
الوســائل ،ثمارهــا،

مــن الصعــب وضــع خريطــة لالتســاق

الفتــرة بيــن عامــي  ٢٠١٠و ،٢٠١٥وهــي
فتــرة فريــدة مــن نوعهــا تاريخيـ ًـا .ولــم
تــؤت فكــرة إنشــاء شــبكة وســائل إعــام

التــزام طويـــل األمـــد بدعــم وســــائل

أو التناقضــات فيمــا يتعلــق بسياســات

تنميــة وســائل اإلعــام ،حيــث لم يُ عترف

اإلعــام فــي المنفــى ،والعــدد الصغيــر
ً
نســـــــبيا مــن المانحيــــــن المســــــتعدين

للمعونــة اإلنمائيــة ،وال تــزال مقســمة

لمجتمــع وســائل اإلعــام فــي المنفــى

المعنــي فــي العديــد مــن الحــاالت .ولكــن

الترويــج للتواصــل إلــى بلدانهــا أو لــم

“أجنــدة الحكــم الرشــيد" ،التــي أصبحــت
ً
ً
بــارزا مــن التنميــة الدوليــة منــذ
جــزءا

بتنميــة وســائل اإلعــام كقطــاع مســتقل

للــتعـــاون ،والطـبيعـــــة الديـنـامـيـكـيـــــة

علــى أكثــر مــن وزارة مــن البلــد المانــح

علــى مســتوى العالــم (حيــث عــادت
ً
نشــاطا فــي
الكثيــر مــن أكثــر الوســائل

منــذ أوائــل العقــد الماضــي ،وجــدت
ً
مــاذا لهــا فــي
تنميــة وســائل اإلعــام

يعــد لهــا وجــود) .ورغــم ذلــك ال تــزال
تلــك الفتــرة شــهادة علــى االعتــراف

منتصــف التســعينيات.

وأهميــة الجهــد التعاونــي فــي تحديــد

وكمــا أشــار تومــاس كاروثــرز وديــان

االحتياجــات المحــددة لوســائل اإلعــام

والنطــاق

بأهميــة وســائل اإلعــام فــي المنفــى

األســــاليب والسياســـات ،عبــر تقييــم
فــي المنفــى.

بمــرور الوقــت ،وتطــورت مــن التركيــز

ال تــــزال تنميــة وســـــائل اإلعــــام فــي
ً
حاضرا في التجمعات
المنفــى موضوعـ ًـا

إلــى "مســاعدة تناســب الطلــب ...
ً
عمومــا بمِ نــح ومســاعدة أخــرى
بــدأت

اإلعالمـــــي العالمــــي الســـــــنوي .وجـــــاء

اإلعــام ،والجهــات االجتماعيــة الفاعلــة

المنفــى وتمكيــن التواصــل فــي فبرايــر

محــددة مــن الحوكمــة".

وتختلــف

اللقــاء راديــو زمانــه ٩،وهــو منفذ إعالمي

معونــات الحوكمــة ،فبينمــا يتــردد

شــبكة اإلنترنت باللغة الفارســية ويعمل

بدعــم الديمقراطيــة ،لتجنــب اعتبارهــا
تدخــاً ،مــا قــد يســبب رد فعــل ضــد

وفــرص توفيــر معلومــات مســــتقلة مــن

اآلخــرون سياســتهم حــول العالقــة بيــن

الحوكمــة

الحجــم

الحصــري علــى المؤسســات الحكوميــة

الدوليــة ،مثــل منتــدى دويتشــه فيلــه

لجماعــات الحقــوق المدنيــة ،ووســائل

أحــدث الجهــود لجمــع وســائل إعــام

التــي تدعــم اإلصــاح فــي قطاعــات

 ،٢٠١٩فــي أمســتردام ،حيــث اســتضاف

اســتراتيجيات المانحيــن فيمــا يخــص

إيرانــي مقــره هولنــدا يديــر منصــة علــى

البعــض فــي ربــط معونــات الحوكمــة

فيــه موظفــون إيرانيــون .وكان اللقــاء
مخصصـ ًـا لمناقشــة التحديــات والقيــود،

المعونــات لدعــم الديمقراطيــة ،يبنــي

المنفــى .ودعَ ــم اللقــاء مستشــارون مــن

دعــم الحوكمــة ورعايــة الديمقراطيــة.

اإلعــام فــي المنفــى كجــزء مــن برنامــج

حققــت األبحــاث التــي يقودهــا مركــز

نيوزغيــن ،وهــي شــركة دربــت منافــذ

فوجــو بيــن عامــي .٢٠١٥-٢٠١٣

عــن وســائل اإلعــام المســتقلة :تحليــل

شـــــامل لتدفقـــــات المعونـــــة» ،األكثــــــر
شــموالً حتــى اآلن رغــم أن العينــة لــم
١٣

تشــمل المانحيــن مــن القطــاع الخــاص.

١٤

ويُ ظهــر البحــــــث أن دعـــــم المانحيـــــن
ثابتا نسـ ً
ً
ـبيا
لتنميــة اإلعــام العالمــي ظــل
أو شــهد زيــادة طفيفــة .ومــع ذلــك،
تخصصـــــت نســـــبة  %٠٫٣مــن إجمالــي

اإلعانــات التنمويــة لـتنميـــة وساـــــئل
اإلعــام ،مــا يمثــل مســاهمة متواضعــة
للغايــة ،كمــا تبيــن أن بعــض المانحيــن
يتجنبــون مخاطــر دعــم وســائل اإلعــام
ً
نظرا لحساســيته من الناحية
المســتقلة،

الســـياســــية .ويـميــــل المانحـــون مــن
القطــاع الخــاص إلــى تقديــم جــزء أكبــر

مــن دعمهــم لقطــاع اإلعــام بالمقارنــة

دي غرامــون ،فقــد توســعت معونــات
فــي

أحــدث مجموعــة مــن األبحــاث« ،الدفــاع

١٠

١١

المســاعدة اإلعالميــة الدولــي منــذ
ً
ً
ملحوظــا فــي تنظيــم
تقدمــا
عــام ٢٠١٥

البيانــات حــول دعــم المانحيــن لتنميــة
اإلعــام ،وكذلــك فــي تتبــع التوجهــات
فــي هــذا المجــال مــن اإلعانــات التنمويــة
الــذي تــم بحثه بشــكل هامشــي ١٢.وكانت

مــع المانحيــــن الحكومييــــن .ونجـــــد
١٥

اثنتيــن مــن نتائــج التقريــر وثيقــة الصلــة
بشــكل خــاص بوســائل المنفــى :يتجنــب

بعــض المانحيــن مخاطــر دعــم وســائل
ً
نظــرا لحساســيته
اإلعــام المســتقلة،
مــن الناحيــة السياســية؛ وتقديــم معونــة

مباشــرة لوســائل اإلعالم ال تدخل ضمن
أولويــات المانحيــن.

١٦

تظــل كيفيــة دمــج تنميــة اإلعــام بشــكل
أفضــل فــي أجنــدة الحوكمــة موضــوع
نقــاش مســتمر ،وينتشــر الوعــي بــأن

اإلعــام القــوي والمســــــتقل هــو أحــد
المبــادئ األساســية للحكــم الرشــيد،
إلــى جانــــب المســــاءلة والشـــــفافية

وســيادة القانــون ،وتميــل مواقــف
ً
عمومــا أكثــر نحــو
الجهــات المانحــة
اإليجابيــة تجــاه الدعــم اإلعالمــي فــي

ســياق البلــدان الناميــة .مــن ناحيــة
ً
تعقيــدا،
أخــرىُ ،تشــكل البيئــات األكثــر
١٧

مثــل الــدول الهشــة والبلــدان التــي

مزقتهــا النزاعــات أو الــدول بعــد النــزاع،
تحديـ ًـا خاصـ ًـا لمجتمــع المانحيــن .وكمــا
خلــص أحــد تقاريــر مركــز المســاعدة
ً
«نظــرا ألن دعــم
اإلعالميــة الدولــي:
اإلعــام المســتقل يميــل إلــى أن يكــون

أكثــر حساســية مــن الناحيــة السياســية

ورقة إحاطة21 /

مــن دعــم االنتخابــات و/أو األحــزاب

النقديــة للمعونة اإلعالمية النيوليبرالية

وتســلـــط ورقـــة السـياســـات الضــــوء

التفــاق رســمي حــول أولويــات المعونات

ال يمكــن نجاحــه فــي أطــر تفتقــر الحــد

الهامــة فــي الــدول الهشــة .وإحداهــا

السياســــــية ،هنـــــالك فرصـــــــة ضئيلـــــة

االســتراتيجية».

١٨

فــي التســـــعينيات .أن هــذا النمــوذج
٢٢

األدنــى مــن التماســك الوطنــي« :ومــع
ذلــك ،تبــرز مشــاكل خطيــرة عنــد

يناقـــــش مجتمــــــع المانحيـــــن بشــــــكل

االعتمــاد علــى حريــة وســائل اإلعــام

لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة:

فتــرات النــزاع العنيــف والحــرب .وعنــد

القــدرة علــى تنفيــذ وظائــف الحوكمــة

يمكــن أن تكــون مشــاركة الدولــة أو

متزايــد ،منــذ عــام  ،٢٠١١كيفيــة معالجــة
ً
ووفقــا
القضايــا المتعلقــة بالــدول الهشــة.
«يُ ميــز المنطقــة أو الدولــة الهشــة ضعــف
األساســية ،وافتقــار القــدرة علــى تطويــر
عالقــات بنــاءة مــع المجتمــعُ .
وتعــد
الــدول الهشــة أكثــر عرضــة للصدمــات

الداخليــة أو الخارجيــة ،مثــل األزمــات

االقتصاديــة أو الكــوارث الطبيعيــة».

لبنــاء وفــاق وطنــي فــي الــدول الهشــة،
خاصــة تلــك التــي خرجــت مؤخـ ً
ـرا مــن
غيــاب التماســك والتوافــق الوطنــي،

الجمهــور فــي وســائل اإلعــام ،كجــزء

مــن المعادلــة ،قــوة بنــاءة إلعــادة اإلعمــار
والتنميـــة االجتماعيـــة والســياســـــية

واالقتصادية لبلــد مـا» .ويعتقـــدان أن
٢٣

١٩

«تطويــــر بيئــة إعالميــة مفتوحــة وحرة،

الهشــــــــة علــى التقاطـــــع بيــن الســـــــام

يتطلــب وجــود دولــة قويــة تتضمــن،

وأكـــــد التركيــــز المتزايــد علــى الــدول

مثــل المشــروعات الليبراليــة األخــرى،

واألمــن والتنميــة.

مــن بيــن ميــزات أخــرى ،بيئــة قانونيــة

وقضائيــة تعمــل بشــكل جيــد وقــادرة

علــى العديــد مــن التوجهــات اإلعالميــة

زيــادة وصــول النــاس إلــى وســائل
اإلعــام وقدرتهــم علــى التواصــل ،فقــد

تســارع الوصــول إلــى القنوات الفضائية
وغيرهــا مــن وســائل اإلعــام المســتقلة
خــال عقديــن ،بســبب االنتشــار الســريع

الســتخدام الهواتــف المحمولــة فــي
ً
تقريبــا.
جميــع الــدول الهشــة
وفتــح اســتخدام المواطنيــن العادييــن
للـتكنولوجيــــات الجديــــدة (ووســـــائل

الــتواصــــل االجـــتماعـــــي علــى وجـــــــه
ـارا جديـ ً
الخصــوص) تيـ ً
ـدا مــن التواصــل،
باإلضافــة إلــى القنــوات التقليديــة التــي

تشــغلها الجهــات الحكوميــة والخاصــة.
والتوجــه الثالــث فــي معظــم الــدول

الهشــة هــو تقســيم البيئــات اإلعالميــة،
كنتيجــة لــكل مــن االبتــكار التكنولوجــي

تعتبــر «الصفقــة الجديــدة للمشــــــاركة

٢٤

علــى تطبيــق الضوابــط والتوازنــات».

وكثــرة الوســائط .ويتعلق التوجــه الرابع

منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
ً
االقتصــادي عــام  ،٢٠١١اتفاقــا ً
سياســيا

وبعــد عقــد مــن الزمــان تقريبـ ًـاُ ،طرحــت

الشــباب فــي الــدول الهشــة .إلــى جانــب

أهميــة دعــم وســائل اإلعــام فــي الــدول

السياســات إلــى زيــادة قــدرة الجهــات

فــي الــدول الهشــة» ،التــي وافقــت عليهــا

ً
ً
بــارزا يعكــس التــزام شــركاء
عالميــا

وجهــة نظــر مختلفــة حــول ســبب

التنميــة بدعــم خطــط التنميــة المملوكــة
ً
وطنيــا وزيــادة فعاليــة المعونــة فــي

ســي اإلعالميــة .حيــث جــادل مؤلــف

هــي اتفــاق رئيســي بيــن الــدول الهشــة

وســائل اإلعــام فــي الــدول الهشــة،

المواقــف الهشــة ٢٠.والصفقــة الجديــدة

والمتأثــرة بالنــزاع ،وشــركاء التنميــة
والمجتمــع المدنــي لتحســين سياســة

وممارســات التنميــة الحاليــة فــي تلــك
الــدول ٢١.غيــر أن التنميـــــــة اإلعالميــــــة
ً
ً
أساســيا مــن الصفقــة
جــزءا
لــم تكــن

الجديــدة.

الهشــة فــي ورقــة سياســات بــي بــي
٢٥

الورقــة ،جيمــس ديــن ،بــأن «دعــم
المصمــم للتقليــل مــن خطــر االنقســام
إلــى أدنــى حــد ممكــن ،وزيــادة فــرص

الحــوار ،يجــب أن ينــدرج بشــكل أبــرز
فــي مجــال معونــة هــذه الــدول».

٢٦

بتغيــر عــادات متابعــة اإلعــام لــدى
هــذه التوجهــات األربعــة ،تشــير ورقــة

المختلفــة فــي العديــد مــن الــدول الهشــة
«علــى المشــاركة واســتخدام وســائل
اإلعــام واالتصــال» .فــكان االســتنتاج
٢٧

الرئيســي لهــذه الورقــة هــو ازديــاد أهمية

وســائل اإلعــام واالتصــاالت فــي حاالت
الــدول الهشــة.

ُتعــد تنميــة وســائل اإلعــام فــي البلــدان

التــي تمــر بمرحلــة مــا بعــد النــزاع
موضــوع نقــاش أكبــر ،وغالبـ ًـا مــا تــؤدي

ونجــد دعــم إنشــاء وســائل إعالميــة
ً
أمــرا
مهنيــة وتعدديــة ومتنوعــة
ً
ضروريــا لتوفيــر مســاحة نقــاش فــي

إلــى وجهـــــات نظــر متباينـــــة .حيــث

الهويــة المشــتركة ،التــي يــرى كثيــر

اإلعــام يمكــن أن تســهم فــي الحــرب

ويشــمل النقــاش حــول دور وســائل

َ
مســتقطب ومنقســم لتعزيــز
مجتمــع

نظــر مختلفــة ومتباينــة فــي كثيــر مــن

مــن الخبــراء أنهــا أســاس أي مصالحــة.

بإثــارة الكراهيــة التــي تحــرض علــى

ً
خاصــة فــي البلــدان التــي تــم
األهميــة

االنخــراط فــي تنميــة وســائل اإلعــام
ً
وتحديــدا حيــن
فــي تلــك الســياقات،

اإلعــام فــي الــدول الهشــة وجهــات

األحيــان .حيــث شــكك بعــض الباحثــون
فــي الــدور اإليجابــي لوســائل اإلعــام

المســـــتقلة باعتبارهــــــا قـــوى الخيـــر فــي

الــدول الهشــة .ويجــادل جيمــس بوتــزل

وجوســت فان دير زوان ،في دراســتهما

ويُ عــد دور وســائل اإلعــام فــي تطبيــق
ً
أمــرا بالــغ
الضوابــط والتوازنــات
فيهــا إضعــاف الهيــاكل الحكوميــة أو
انعــدم وجودهــا.

يهيمــن االعتقــاد الســائد بــأن وســائل

العنــف ،ويمنــع الجهــات المانحــة مــن

يتعلــق الموضــوع بدعــم وســائل اإلعــام
ا لمســتقلة .
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علــى عكــس ذلــك الــرأي ،يؤكــد إعــان

ً
مرتبطــا
ســلوك تلــك الوســائل هــذا كان

«دعــم وســائل اإلعــام فــي النزاعــات

واســـتخدمته كســـاح حــرب .ولكـــن

بلغــراد لعــام  ٢٠٠٤الصــادر عــن اليونســكو

العنيفــة وفــي البلــدان التــي تمــر بمرحلــة
انتقاليــة»،

٢٨

علــى «أهميـــــة الوصــــــول

الحــر للمعلومــات مــن مجموعــة مــن
المصــادر حــول حــاالت النــزاع لكشــف

أي انتهــاكات قــد تحــدث وتهيئــة منــاخ
يمكــن فيــه حــل النزاعــات» كمــا يؤكــد
علــى «ضــرورة إشــراك وســائل اإلعــام

المحليــة كعنصــر فاعــل رئيســي فــي

تطويــر أي اســتراتيجيات إعالميــة

فــي مناطــق النــزاع ومــا بعــد النــزاع».

ويتابــع« :عنــد إدارة مناطــق النــزاع أو
مــا بعــد النــزاع ،يجــب علــى الســلطات

التــي كلفهــا المجتمــع الدولــي بذلــك

تعزيــز حريــة وســائل اإلعــام وحقــوق

بشــكل ســائد باإلعــام التابــع للدولــة
بعــد انــدالع الحــرب ،كان الصحفيــون

الذيــن رفضــوا االمتثــال لهــذه المقاربــة
مصمميــن علــى تحــدي ســرد الدولــة

وتغطيــة الحــرب والتطــورات السياســية
ً
عــددا مــن وســــائل
بدقــة .وأنشــــأوا
اإلعــام المســتقلة ،ولــم يكــن لــدى

الســــــكان مصــــــدر بديــل للمعلومـــــات
بدونهــا .ووقعــت معركــة االســتقاللية

داخــل الجمعيــات المهنيــة للصحفييــن،
فانقســــــمت إلــى قســـــــمين ،ودافعــت

التــي تدعــو إلى العنف»؛ يتطلب اإلعالم

التعــددي وجــود مجموعــة واســعة مــن

وســائل اإلعــام المطبوعــة واإلذاعيــة
وغيرهــا مــن وســائل اإلعــام ،مــا يعكــس

أوســع مجموعــة مــن اآلراء داخــل

الجهــــات المانحـــة ومنظمـــات تنميــة
وطــورت برامــج معونــة مصممــة حســب
ً
ً
أساســيا لدعــم القطــاع
دورا
الحاجــة،
المســتقل .كمــا ســاعد المســتوى العالــي
مــن التعــاون والتنســيق بيــن أصحــاب

تنســيق اســتجاباتهم لتحقيــق أكبــر

تأثيــر».

٢٩

هنــاك ممارســات جيــدة يمكــن أن تزيــد

مــن إثــراء النقــاش وكذلــك الممارســة.
فرغــم تصويــر الحــروب فــي البلقــان،
علــى ســبيل المثــال ،كأمثلــة علــى

وســائل اإلعــام التــي «صاغــت الحــرب
وأشــعلت النـــزاعات» ،إال أن معظــم
المؤلفــات ال تؤكــد بشــكل كاف أن

اآلراء المتعلقــة بمــا إذا كان اإلعــام
ً
مهمــا ،وماهــي أهميتــه وكيــف يجــب

دعمــه .كانــت هنــاك جهــات مانحــة
ثنائيــة (حكوميــة وغيــر حكوميــة) لهــا

تاريــخ طويــل فــي دعــم وســائل اإلعــام
حــدة ،وتعتبــر قــرارات دعــم وســائل

الناحيــة السياســية ،مــا قد يكون الســبب
فــي كشــف القليــل من المعلومات بشــكل

عــام ومنظــم .ويتعلــق الســبب اآلخــر

بســامة وأمــن الفاعليــن اإلعالمييــن

المعنييــن .وفــي حيــن يمتلــك المانحــون
مــن القطــاع الخــاص غالبـ ًـا مرونــة أكبــر

فــي اتخــاذ قــرار لدعــم وســائل اإلعــام

القنــوات الدبلوماســية ،التــي امتلكــت
ً
ً
كبيــرا ،بســبب تطلــع
نفــوذا
بالطبــع

بــل تقودهــم أهــــداف اســـــــــتراتيجية

عضويــة االتحــاد األوروبــي ،مــا جعلهــا

المســتقلة ،المهتمــة بالمصلحــة العامــة

بشـــــــدة علــى «إدراج تنميــة وســائل

النــزاع ومــا بعــد النــزاع ،وعلــى المانحيــن

السياســة تتأثــر بمجموعــة متنوعــة مــن

(داخــل البــاد) وتلــك التــي فــي المنفــى،

ودعــم المانحــون القطــاع المســتقل ،عبــر

مراعيــة ،بدرجــات متفاوتــة ،للتدابيــر

إلعــادة اإلعمــار والتنميــة فــي مناطــق

وســائل اإلعــام .وال تــزال مناقشــات

العالقــة فــي اتبـــاع مقاربـــة شــــاملة.

المجتمــع .يحـــــث «إعـــــان بلغـــــــراد»

اإلعــام كجــزء مــن اســتراتيجيتها

اإلعــام فــي المنفــى كجــزء مــن تنميــة

فــي المنفــى ،ال يميــز بعضهم مــن القطاع

جميــع البلــدان المشــاركة فــي النــزاع إلــى

الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة

منفصــل لتوجيــه المعونــة إلــى وســائل

الــذي اســتخدم الوســـــائل القانونيــة

مــن الضــروري ردع التحريــض المباشــر

تخلــط بيــن األخبــار المســتقلة والدعايــة

بعــد النــزاع» .فــا يوجــد إطــار سياســة

اإلعــام فــي المنفــى حساســة للغايــة مــن

ً
أهدافــا للنظــام الحاكــم
الفاعلــة كلهــا

اإلعــام ،التــي كانــت حاضــرة بنشــاط

نشــره ،ولكــن يجــب علــى الســلطات أال

أو «البلــدان الهشــة» أو «النــزاع ومــا

فــي المنفــى علــى أســاس كل حالــة علــى

اإلنســان األخــرى والدفــاع عنهــا ،وليــس

والفعــال علــى العنــف الــذي قــد يتــم

المســتقلة ،وكذلــك وســائل اإلعــام فــي
ُ
المنفــى ،فــي أطــر «الحكــم الرشــيد»

منظمــات المجتمــع المدنــي عــن حريــة
التعبيــر .وغالبـ ًـا مــا كانــت هــذه الجهــات

واالقتصاديــة وغيرها إلضعافها .ولعبت

تقييدهــا» .وشــدد علــى أنــه «قــد يكــون

سياســات معونــة وســائل اإلعــام

الدبلوماســية المضــادة الممكنــة .ولــو
امتنعــت الجهــات المانحــة عــن دعــم

القطــاع المســتقل الناشــئ والمتعثــر،
لمــا كان قــد نجــى فــي مواجهــة التدابيــر

التقييديــة والتمييزيــة ،وكان قــد تــم

تشــكيل الســرد العــام بالكامــل علــى يــد
الجنــاة.

الخــاص بيــن وســائل اإلعــام المحليــة

شــاملة أخــرى ،تشــمل حمايــة الصحافــة

وتحديــد القــادة وواضعــي المعاييــر فــي
هــذا اإلطــار ،بغــض النظــر عــن مــكان

عملهــم ســواء كان داخــل البــاد أو فــي
المنفــى أو بيــن اإلثنيــن.

٣٠

ً
وغالبــا مــا يبــ ِرز مجتمــع الممارســة أنــه
ال يمكــن تعميــم أطــر النــزاع ومــا بعــد
ً
أمــرا بالــغ
النــزاع ،ونجــد فهــم الســياق

األهميــــة ،حيـــث تختلــف محركــــات

فــي الختــام ،نظـ ً
ـرا ألن التنمية اإلعالمية
لــم تصبــح بعــد مجــاالً منفصــاً ومســتقالً

ســــــياق مــا بعــد الـــنزاع العديـــد مــن

السياســات مــن بلــد مانــح إلــى آخــر،

طويــل األمــد والهشاشــة ،كمــا يمكــن أن

للمعونــة اإلنمائيــة ،وكنتيجــة الختــاف
يــكاد يكــون مــن المســتحيل تحديــد

الصـــــراع عـــــادة .فيمكـــــن أن يشـــــــمل

الميــزات متفاوتــة التأثيــر مثــل العنــف

يتســم ســياق مــا بعــد النــزاع بتوجهــات
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اســتبدادية متزايــدة أو الطمــوح لتهيئــة

التــي اكتســبها بعــض المانحيــن ،ال يوجد

الظــروف لســام دائــم مــن خــال تعزيــز

إجمــاع أوســع فــي مجتمــع المانحيــن
حــول مقاربــة موحــد .لذلــك بــدالً مــن

ـاء
التعميــم وتدخــل الجهــات المانحــة بنـ ً

يمكــن للمــرء أن يســتنتج أن المشــكلة

الديمقراطية .ويمكن أن يســاعد التركيز
علــى مقاربــة تراعــي الســياق فــي تجنــب
علــى أفــكار مســبقة.

اكتشــاف عــدم االتســاق فــي مناهجهــم،
األكبــر هــي عــدم وجــود اتفــاق حــول

العناصــر األساســية لمشــاركة المانحيــن

تتمثل بعض العوامل المشتركة للنزاعات

فــي أطــر معقــدة وحساســة مــن الناحيــة

 )١الصحافــة المســتقلة إمــا أن تنهــار أو
ً
هدفــا؛  )٢تعــرّض الصحفييــن
تصبــح

هــي اآلليــات المرنــة التــي يجــب إتاحتهــا

في:

بشــكل خــاص للخطــر ليــس كضحايــا

فقــط بــل كأهــداف لجانبــي المواجهــة؛
 )٣غالبـ ًـا مــا يتــم تدميــر البنيــة التحتيــة

ُ
وتمــارس الرقابــة والعــداء
التقنيــة؛
تجــاه الصحفييــن ليــس فقــط علــى يــد

الدولــة بــل مــن جميــع األطــراف المعنيــة
فــي النــزاع؛  )٤فــي الوقــت نفســه

يحتــاج الســكان إلــى المعلومــات أكثــر
ممــا يحتاجونهــا أثنــاء وقــت الســلم؛

 )٥ويتطلــب الوضــع رد فعــل ســريع

ومتعــدد األوجــه .بالــكاد يتــم تلبيــة هــذه

االحتياجات بالكامل ،إما عبر التدخالت

الشــاملة مــن المانحيــن أو عبــر اإلســهام
المنســق للعديــد مــن الجهــات المانحــة

مــا قــد يــؤدي إلــى تدخــل كلــي .وحيــن
تكــون تنميــة وســــائل اإلعـــام جـ ً
ـزءا من
ً
فغالبــا مــا تتمحــور
مشــاركة المانحيــن،
حــول أطــر زمنيــة قصيــرة وتدخــات
ً
غالبــا
محــددة ،بينمــا تتطلــب الظــروف
ً
نهجــا طويــل األمــد ومتعــدد األوجــه.

تشــارك دول مانحــة ،وكذلــك مانحــون
مــن القطــاع الخــاص ،فــي تنميــة وســائل

اإلعــام فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد
النــزاع والــدول الهشــة عبــر االعتــراف
بأهميــة الحفــاظ علــى القطــاع المســتقل

المحلــي حيثمــا وجــد ،وكذلــك أهميــة

هــذا القطــاع أثنــاء الحــرب وفــي فتــرة
مــا بعــد النــزاع .وفــي حــال عــدم توفــر

الشــروط المالئمــة لوســائل اإلعــام
والمنظمــات للعمـــــل داخــل البلــد ،قــد
يصبــح إعــام المنفــى جـ ً
ـزءا مــن تدخــل

تنميــة اإلعــام .ورغــم الخبــرة الواســعة

السياســية ،وعلــى وجــه التحديــد مــا
لتمكيــن هــذه المشــاركة بهــدف التنميــة

طويلــة األمــد.
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دراسات احلالة:

زمبابوي وبورما /ميانمار
يهـــــدف تحليـــــل الحــــــاالت الســـــــابقة

لوســائل إعــام المنفــى المســتقلة إلــى

تقديــم ســياقات ونمــاذج مختلفــة مثــل

الحــاالت المختلطــة لتواجــد وســائل
اإلعــام فــي المنفــى مــع وســائل اإلعــام

المســتقلة التــي تعمــل داخــل البــاد،
وكذلــك الحــاالت التــي تكــون فيهــا

وســائل المنفــى هــي المصــدر الوحيــد
للمحتــوى المســتقل .وبالطريقــة ذاتهــا،
تقــدم دراســات الحالــة أمثلــة علــى
وســائل إعــام المنفــى التــي تمــر بمرحلة

انتقاليــة لتعمــل داخــل البلــد ،عبــر النظــر
فــي مجموعــة كاملــة مــن الشــروط

المســبقة التــي يجــب أن تتحقــق فــي

دراسة احلالة

زيمبابوي
ظهــرت وســــائل إعــــام زيمبابـــوي

العمــل فــي محطــات إذاعيــة خاصــة

السياســية التــي نشــأت علــى مــدار

لنــدن ،وســتوديو  ٧التــي اســتضافتها

المستقلة في المنفى كاستجابة للبيئة
عــدة عقــود مــن الحكــم االســتبدادي.

إذاعــــــة فويــــــس أف أمـيـركـــــا فـــي

(والســرية منهــا) ،وخاصــة الراديــو،
ً
ً
ً
تاريخيـــــا مــن حركـــــة
مهمــا
جــــزءا

بثتهــا إذاعــة هولنــدا .أنشــأ الصحفيــون

الســابقون فــي ديلــي نيــوز -وغيرهــم

فتــرة مــا بعــد االســتعمار .وكمــا كتــب

ـات إعالميــة علــى اإلنترنــت مثل:
منصـ ٍ

وكانــت وســـــــائل إعـــــام المنفـــــى

التحــرر مــن القــوى االســتعمارية فــي

الســت مويــو ،انصــب تركيزهــا علــى

"شــكل جديــد مــن التحــرر مــن أشــكال

الداخــل والخــارج ،وكذلــك الــدور الــذي

القمــع الناشــئة يرتكبهــا المحــررون

المشــهد اإلعالمــي لبلدانهــا فــي وجودها
بعــد المنفــى .ومــن المهــم أيضـ ًـا تســليط

قدمــه جيــل جديــد مــن إعــام المنفــى

تلعبــه وســائل اإلعــام المعنيــة فــي

الضــوء علــى أمثلــة لوســائل إعــام

المنفــى التــي أغلقــت بعــد عــدة ســنوات
أو أكثــر مــن العمــل وتحليــل األســباب

الداخليــة والخارجيــة إلغالقهــا.

اختيــرت زيمبابــوي وبورمــا /ميانمــار
ً
دروســا مهمــة،
كدراســات حالــة تقــدم
فــكان هنالــك أكثــر مــن منفــذ مســتقل

إلعــام المنفــى فــي كلتــا الحالتيــن ،كمــا
هــو الحــال مــع وســائل اإلعــام الســورية

المســتقلة فــي المنفــى ،أي كان هنــاك
مجتمــع إعالمــي متنــوع فــي المنفى من

وســائل اإلعــام المطبوعــة واإلذاعيــة

الســابقون" .وتابــع المواطنــون محتوى
إلــى جانــب محتــوى مــن وســائل

Newzimbabwe.com
وZimnews.com

وZimbabwejournalists.com
وZimOnline.com
وZimDaily.com
و TheZimbabweTimes.comوغيرها.

النظــر المختلفــة ومشــاركتها .كمــا خلق

ِ
مؤسســــتها غيــــــري
حيــث قاضــــــت

للمجتمعــات للوصــول إلــى وجهــات

العمــل فــي الخــارج مســاحة لتوضيــح
القضايــا دون تدخــل سياســي مــن

الدولــة.

كخلــف لراديــو كابتــال قصيــرة األجــل.

جاكســون ،الحكومــة بســبب احتكارهــا

لموجــات البــث ،وفــازت بقضيتهــا أمــام
المحكمــة العليــا ،وتحركــت بســرعة
كبيــرة لبــدء البــث ،ولكــن قبــل أن يتــم

تتألــف وســــــائل إعــــام زيمبابوـــي

تشــغيل المحطــة ،تــم إغالقهــا .حيــث

بشــكل رئيســي .حيــث كان هنــاك مــا ال
يقــل عــن  ٩٠صحفيـ ًـا زيمبابويـ ًـا غــادروا

محطــة إذاعيــة غيــر قانونية ،وأغلقتها

فــي أكتوبــر  ،٢٠٠٠وصــادرت معــدات

السياســي وتقلــص مســاحة الصحافــة

هــرب جاكســون إلــى المملكــة المتحــدة

المســتقلة فــي المنفــى مــن الصحفييــن

البــاد كنتيجــة مباشــرة لالضطهــاد

طبيعتهــا .وفــي كلتــا الحالتيــن ،كانــت

أفريقيــة أخــرى ،وفــي المملكــة المتحدة

علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن
ً
تحديــا للعــودة إلــى بلدهــا.
وتواجــه

مــن المتضرريــن مــن عمليــات اإلغــاق-

وجــاءت إس دبليــو راديــو أفريــكا

المســتقلة عــام  .٢٠٠٥وعاشــوا فــي

وســائط المنفــى المســتقلة موجــودة

واشــنطن ،وفويــس أف ذا بيبــول التــي

اإلعــام الحكوميــة ،مــا أضــاف إلــى
ً
منصــة
مســاحة المعلومــات المقيــدة

والتلفزيونيــة واإللكترونيــة اســتهدفت
ً
ً
ً
متخصصــا ،وكانــت
واســعا أو
جمهــورا

أشــبه بقطــاع إعالمــي بديــل فــي

مثــل شــورت ويــف راديــو أفريــكا فــي

المنفــى فــي جنــوب إفريقيــا ودول

والواليات المتحدة األمريكية ،وشكلوا
واحــدة مــن أكبــر مجموعــات صحفيــي
ً
وفقـــا للجنـــة
المنـفـــى فــي العـالــــم،
حمايــة الصحفييــن .وواصلــت غالبيــة

المذيعيــن الســــابقين فــي زيمبابــوي

أعلنــت الحكومــة أن راديــو كابيتــال

مــن موقعهــا الســري .مــا أدى إلــى

لتنشــئ إس دبليــو راديــو أفريــكا ،فــي
ديســمبر  ،٢٠٠١مــع صحفييــن ســابقين
فــي هيئــة اإلذاعــة الحكوميــة ،هيئــة

إذاعــة زيمبابــوي .وســعت المحطــة
لتوفيــر تغطيــة إخباريــة متوازنــة

ومتعمقــة ،مــن بيــن أهــداف أخــرى.
كمــا ســعت لتصبــح منصــة للمناظــرة
ً
منبــرا لمواطنــي
والنقــاش ،ولتكــون
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زيمبابــوي للدعــــــــوة إلــى التغييـــــــر

بهــم .كمــا زادت الهواتــف المحمولــة من

القصيــرة بدعــم مــن إذاعــة هولنــدا.

المعارضــة الممنوعــة مــن الوصــول إلــى

والقصــص ونشــرها ،وذلــك بشــكل

محطــات اإلذاعة الزيمبابوية الخارجية

الســلمي ،ولكــي تكــون منصــة ألحــزاب
وســائل اإلعــام الحكوميــة .وتهــدف

فــرص الوصــول إلــى مصــادر األخبــار

أساســي مــن خــال تنبيهــات الرســائل

إس دبليــو راديــو أفريــكا عبــر اإلعــان

النصيـــــة القصيــــــرة القائمــــــة علــــــى

الديمقراطيــة وحريــة التعبيــر وتوعيــة

أفريــكا خدمــة األخبــار المجانيــة عبــر

عــن اســتقالليتها ومهنيتهــا ،إلــى تعزيــز

االشــتراك .وقدمــت إس دبليــو راديــو

الناخبيــن وحقــوق اإلنســان ،باإلضافــة

الرســائل القصيــرة كوســيلة لتجنــب

وانتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن جهــة

الوقــت ،كانــت تقنية الرســائل القصيرة

لكشـــــــف الفســــــاد وســــــــوء اإلدارة

الســلطات.

التشــويش علــى إشــارتها .فــي ذلــك

هــي الوســــــــيط المهيمــن للصحافــــــة

موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت ،والــذي
ً
أيضـــــا أرشــــــيفات الراديــــــو،
تضمــن

فــي زيمبابــوي .فتمكنــت مــن تشــكيل

وقســم لتعليقــات المســــــتمعين .كمــا

لســيطرة الدولــة ،وأشــركت الجماهيــر

يـــوتيـــوب مـــا ســــــــمح للـمـواطـنيـــــن

بالتقــاط وتحميــل مقاطــع الفيديــو.

واحتــل اســتخدام الهواتــف المحمولــة
مكانــة مركزيــة فــي عمليــات محطــة

الراديــو إلــى جانــب تويتــر والبريــد
اإللكترونــي وفيســــــبوك والرســــــــائل

النصيــة القصيــرة .وأنشــأت إس دبليــو

راديــو أفريــكا ،باالســتفادة مــن هــذه
التكنولوجيــا ،طرقـ ًـا جديــدة لجمهورها
لتقديــم التعليقــات والمشــاركة فــي

عمليــة برمجتهــا دون الحاجــة إلــى
تحديــد هويتهـــــم أو الدفـــــع مقابـــــل
مكالمــة ،عــن طريــق االتصـــــال لرنــة

واحــدة برقــم هاتفــي فــي زيمبابــوي

تابــع للمحطــة ،ويكــون ذلــك بمثابــة
إشــارة كــي تعيــد الشــركة االتصــال

عــام  ،٢٠٠٦عندمــا تعرضــت إدارتهـــا

وصحافيوهــا للتهديــد باالعتقــال .فتــم
نقلهــا أوالً إلــى كيــب تــاون ،عــام  ،٢٠٠٦ثــم

إلــى جوهانســبرغ عــام  .٢٠٠٨وال تــزال
ً
موقعــا علــى اإلنترنيــت ولكنهــا
تديــر

للتفاعــــــل مــــع جمهورهـــــا وتمكيــــــن

علــى نطــاق أوســع بثــت البرامــج علــى

مخصــص وأرشــــــيف صـــــوت وقنــاة

والقصــف ،لكنهــا بقيــت فــي البــاد حتــى

فــي هــــراري ويواصـــل حـملتـــه عبــــر

مســاهمتهم فــي المحتــوى والنقــاش

يحتــوي الموقــع علــى أرشــيف فيديــو

مكاتــب اإلذاعــة فــي هــراري للمداهمــة

التشــاركية فــي الســياق األفريقــي.

وتبــث إس دبليــو راديــو أفريــكا علــى

وروابــط إلــى مواقــع األخبــار األخــرى

بحـلـــول أغســــــطس  .٢٠٠٢فتعرضـــت

لــم تســتطع الحصــول علــى ترخيــص

واســتخدمت القنــاة التقنيــات المتاحــة

الموجــة القصيــرة ،ولضمــان الوصــول

ولكــن الحكومــة بــدأت باالمتعــاض مــن

إلــى جانــب شــبكتها مــن المراســلين

إذاعــي فــي زيمبابــوي .يعيــش مؤسســها
جمعيــة زيمبابــوي لمحطــات اإلذاعــة

المجتمعيــة ،للحصــول علــى ترخيــص.

وفــي وقــت المقابلة ،كانت الحكومة قد

ســرد عــام بديــل عــن اإلعــام الخاضــع

أغلقــت اإلنترنــت لمنــع تحرك حشــد كان

بطريقــة تفاعليــة ،أي أنهــا ســاعدت فــي

أدت إلــى اســتخدام علنــي للعنــف ضــد

خلــق ثقافــة التفاعــل األفقــي وبالتالــي

كســر المقاربــة الرأســية الســائد فــي
رؤيــة الجماهيــر كمتلقيــن فحســب.

لكــن إس دبليــو راديــو أفريــكا أغلقــت
ً
عامــا كانــت
عــام  ،٢٠١٥بعــد نحــو ١٥
قــد أصبحــت خاللهــا عالمــة تجاريــة

مـعـتـــرف بـهـــا ومـوثـــوق بـهـــا .وجـــاء

إغالقهــا كنتيجــة مباشــــــرة لنقـــص
التمويــل .وتــم تجريــد العديــد مــن

صحافييهــا مــن حقهــم فــي العــودة ،ولم
ً
مؤخــرا.
يرفــع ذلــك الحظــر إال

يســعى لتنظيــم مظاهــرة ســلمية ولكنهــا
المتظاهريــن.

بــدأت قصــة صحيفــة ذا زيمبابويــان

عــام  ،٢٠٠٥حيــث أســــس الصحيفــة

ويلــف مبانغــا ،المحــرر الســابق لوكالــة
أنبــاء زيمبابــوي إنتــر أفريــكا .ولكــن
ً
عــدوا
رئيــس البــاد أعلــن مبانغــا

للدولــة عــام  ٢٠٠٠لكونــه مؤســس وأول
رئيــس تنفيــذي ألسوشــيتد بــرس فــي

زيمبابــوي ،ناشــر صحيفــة ديلــي نيــوز.

وبلــغ الضغــط علــى مبانغــا ذروتــه عــام

 ٢٠٠٣فقــرر مغــادرة البــاد إلــى هولنــدا.
وحيــن أطلــق «ذا زيمبابويــان» ،كان

وشــاركتها ذات المصيــر محطــة إذاعيــة
ُ
مســتقلة أخــرى فــي المنفــى .أنشــئت

ودقيقــة تؤمــن ســجالت ومصــادر

فــي هــراري ،وتــم بثهــا علــى الموجــات

والـوكـــاالت والـحكومــــات المهتمــــة

فويــس أف ذا بيبــول مــن مكاتــب

هدفـــه تأســيـــس صحيفــة موثوقـــة

موثوقــة للمعلومــات لجميــع األفــراد
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بزيمبابوي .ووعدت أن تكون مســؤولة

الفورية لجميع طلبات إعادة التســجيل
والترخيــص لمراكــز البــث وفقـ ًـا لقانــون

ً
أدوارا متعــددة فــي المنفــى
الصحيفــة

إلــى المعلومــات وحمايــة الخصوصيــة.

أمــام قرائهــا عبــر توفيــر مســاحة لجميــع
ً
ووفقــا لمراقبيــن ،أدت
وجهــات النظــر.

خدمــات البــث وكذلــك قانــون الوصــول

وفــي الداخــل عبــر تقديــم وجهــات

وتعهــدت المعارضــة بدورهــا بدعــوة

نظــر نقديــة حــول «أزمــة زيمبابــوي»

الحكومــات التــي كانــت تســـــتضيف أو

القمع المتزايد لوســائل اإلعالم الخاصة.

تبــث فــي زيمبابــوي لوقــف هذا النشــاط،

والمعلومات والترفيه ،وكذلك منتديات

الذيــن يديــرون أو يعملــون في محطات

للزيمبـابوييـــن «في الداخــــل» في سـياق

وقدمــت صحيفــة ذا زيمبابويــان األخبار

النقــاش حــول الشــؤون الجاريــة .وكان
يتــم توزيــع  ٦٠،٠٠٠نســخة منهــا فــي
جنــوب أفريقيــا و ٦٠،٠٠٠فــي زيمبابــوي

مــرة واحــدة فــي األســبوع أثنــاء ذروتهــا.
وبــدالً مــن إعــادة تدويــر الصحــف غيــر
المباعــة ،كانــت توزعهــا المنظمــات
غيــر الحكوميــة فــي المناطــق الريفيــة
مجانـ ًـا .كمــا شــجع موقــع ذا زيمبابويــان

القــراء والمدونيــن علــى المشــاركة فــي
المحتــوى .وفــي حيــن توقفــت طباعــة
الصحيفــة عــام  ٢٠١٤ال يــزال موقعهــا
اإللكترونــي ،الــذي يجمــع أهــم األخبــار
ً
متاحــا.
مــن زيمبابــوي،

أصبــح النظــر فــي العــودة إلــى زيمبابــوي
ً
جـــزءا مــن النقاشــــات التــي أثارهـــا

أمــل للتغييــر (لــم يتحقــق) عــام ،٢٠٠٩
حيــن ّ
وقــع االتحــاد الوطنــي األفريقــي

الزيمبابوي-الجبهــة الوطنيــة (زانــو-
الجبهــة الوطنيــة) وحركــة التغييــر
ً
اتفاقــا لتشــكيل حكومــة
الديمقراطــي

وحــدة وطنيــــة .وتضمنــــت إحــــدى
المــواد الــواردة فــي المذكــرة الموقعــة
مطالبــة الجبهــة الوطنيــة بحــل أو وقــف

عمــل المحطــات اإلذاعيــة الخارجيــة

الممولــة مــن حكومــات أجنبيــة والتــي

تبــث فــي زيمبابــوي .ووعــدت حكومــة

الجبهــة الوطنيــة بضمــان المعالجــة

تمــول محطــات الراديــو الخارجيــة التي

كمــا تعهــدت بتشــجيع أبنــاء زيمبابــوي
إذاعيــة خارجيــة تبــث فــي زيمبابــوي
علــى العــودة إلــى بالدهــم.

أدى االنفتــاح الالحــق إلــى ترخيــص

«نيــــوز دي» و«ديلــي نيـــــوز» .ومــع ذلــك،
لــم تحصــل أي محطــة إذاعيــة مســتقلة
فــي المنفــى علــى ترخيــص قبــل

اإلغــاق حتــى اليــوم .وال يــزال قطــاع
البــث يمثــل موضوعـ ًـا حساسـ ًـا لحكومــة

زيمبابــوي ،حيــث لــم تحصــل أي إذاعــة
محليــة علــى ترخيــص .ولــم يُ رفــع حظــر
العــودة إلــى زيمبابــوي الــذي ُفــرض

علــى عــدد مــن الصحفييــن المرتبطيــن
ً
مؤخرا.
بوســائل اإلعــام فــي المنفــى إال

ورغــم ذلــك غيــر المانحــون نهجهــم عــام
 ٢٠١٠حيــن تحــول تركيزهــم إلــى وســائل

اإلعــام داخــل زيمبابــوي ،بعــد إغــاق
عــدد مــن وســائل اإلعــام المســتقلة فــي

المنفــى.
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دراسة احلالة

بورما /ميانمار
ً
موقعــــا
احتــلــــت بورمــــا بانتظــــــام
بيــن أصعــب عشــرة بيئــات لحريــة

الصحافــة فــي العالــم خــال خمســة
عقود من الحكم العســكري ،باســتثناء
فتــرة قصيــرة مرتبطــة بثــورة ،١٩٨٨

مستقلة ،وعادت إلى ميانمار لمواصلة
دورهــا كإعــام مســتقل فيمــا اعتبــر
ً
مبدئيــا بدايــة عمليــة االنتقــال إلــى

الديمقراطيــة.

اإلنجليـــزية والبـورميـــة ،وأنشـــــــأت

محطــة تلفزيونيــة فضائيــة عــام .٢٠٠٥

لــم تحصــل فويــس أف بورمــا بعــد

علــى ترخيــص للبــث األرضــي وبالتالي

ال تــزال تبــث عبــر األقمــار الصناعيــة.

حيــن ظهــر عــدد مــن وســائل اإلعــام

وكانــت ذا ديموكراتيــك فويــس أف

وكانــت مــن بيــن خمــــس شــــركات

بعــد فتــرة وجيــزة ،حيــث اســتخدم

تلــك ،وقــد بــدأت كمحطــة إذاعيــة

مــن الحكومــة عــام .٢٠١٧

فــي غضــون أســابيع ،ليتــم إغالقهــا

النظــام العســكري جميــع الوســائل
المتاحــة لــه لمنــع النــاس مــن الوصــول

بورمــا أحــد أبــرز وســائل اإلعــام
علــى الموجــة القصيــرة عــام .١٩٩٢

حصلــت علــى ترخيــص قنــاة رقميــة

إلــى وجهــات نظر تخالفــه .وفرّ اآلالف

ومثلـــت فويــــس أف بورمـــا فــي
ً
ـروعا تعاونيـ ًـا بيــن حكومة
األصــل مشـ

باعتبارهــا واحــدة مــن أبــرز وســائل

والناشــطين إلــى البلــدان المجــاورة

ولجنــة بورمــا النرويجيــة ،والمؤسســة

لمجموعــة معلومــات بورمــا ،التــي

مــن المنشــقين السياســيين البورميين

والغربيــة بعد انتفاضــة  .١٩٨٨ويرتبط
ظهــور المؤسســات اإلخباريــة التــي

االئتــاف الوطنــــي التحـــاد بورمــا،

النرويجيــة الدوليــة .ولكنهــا بــدأت
بتعريــف نفســها كمؤسســة إعالميــة

أسســها ويديرهــا نشــطاء بورميــون
ً
ً
مباشــرا بجيــل
ارتباطــا
فــي المنفــى

عــن صورتهـــــــــا “كصـــــوت حكومـــــــة

وراء انتفاضــة .١٩٨٨

وتــؤدي فويــس أف بورمــا مهمــة لهــا

الناشــطين مــن الطــاب الذيــن كانــوا

مســتقلة عــام  ،٢٠٠٢وفصلــت نفســها

ً
خارجيــا عــن قصــص مــن
ولتكشــف

بورما )٢( ،تعزيز التفاهم والتعاون بين
فــي بورمــا )٣( ،التشــجيع والحفــاظ

علــى اســتقالل الــرأي العــام وتمكيــن

معدومــة فــي مجــال الصحافــة ،ونمــت
تلــك المنافــذ إلــى منظمــات إعالميــة

فــي شــيانغ مــاي عــام  ،١٩٩٣لــم يكــن
ً
تابعــا لجماعــات المعارضــة
المنشــور
السياســية البورميــة فــي بورمــا أو فــي

اإلنســان لشــعب بورمــا».

بمعنــى أوســع .وتعتبــر قصــة تطــور

نشــطاء ذوو خبــرة ســابقة ضئيلــة أو

مــن الحــــراك الطالبــي لعــام ،١٩٩٨
ً
ً
شــهريا باللغــة اإلنجليزيــة
منشــورا

تهتــم بقضايــا محــددة ،نعتقــد أن

نقل المثل العليا للديمقراطية وحقوق

مــاي التايالنديــة ،وكانــت تبــث العديــد

المنفــى قصــة منافــذ إعالميــة أنشــأها

والجماعات العرقية» .وأطلــق أونغ زاو

النقــاش االجتماعــي والسياســي ()٤

مقرهــا الرئيســي فــي أوســلو ،فــي

وسائل اإلعالم البورمية المستقلة في

غيــر القانونــي ألعضــاء المعارضــة

المنفــى« :إيــراوادي ليســت مجموعــة

بورمــا مــن منظــور الشــعب البورمــي.
وغالبـ ًـا مــا كان يُ نظــر إلــى وســائل إعالم
المنفــى كجــزء مــن حركــة ديمقراطيــة

اإلنســان فــي بورمــا ،بمــا فيهــا االحتجاز

أربعــة أهــداف رئيســية )١(« :توفيــر

وأوروبــا باعتــراف واســــــع النطـــاق

فــي الخــارج والوطــن ،لتخلــق بالتالــي
داخليـ ًـا (فــي بورمــا) سـ ً
ـردا عامـ ًـا بديــاً،

بهـــدف «توثيــق انتهــــــاكات حقــوق

مــع مجموعــة مــن زمالئــه الناشــطين

مختلــف الجماعــات العرقيــة والدينيــة

عــن بورمــــا دون الخضــــوع للرقابــة

أنشــئت عــام  ١٩٩٢فــي بانكــوك ،تايالند،

االئتــاف الوطنــي التحــاد بورمـــا».

وحظيــت وســـــائل اإلعلــــام التــي

لدورهــا الكبيــر فــي مجابهــة مســاحة
َ
المراقبــة ،وســرد قصــص
المعلومــات

اإلعــام فــي المنفــى .وأتــت كخلــف

الديمقراطيــة والمعارضيــن اآلخريــن

أخبــار دقيقــة وغيــر متحيــزة لشــعب

تأســـســــت فــي البلــــدان المجـــــاورة

كمــا ظهــرت مجلــة إيــراوادي اإلخبارية

نجحــت فويـــــس أف بورمــــا ،مــن

تطويــر اســتوديو فــي مدينــة شــيانغ
مــن البرامــج باللغــة البورميــة ولغــات

األقليـــات المختلفــة بحـلـــول عــــام
 .٢٠٠٧كمــا أطلقــت فويــس أف بورمــا
فــي أواخــر التســعينيات موقعـ ًـا علــى

اإلنترنــت يتضمــن محتــوى باللغتيــن

حقوقيــة أو منظمــة غيــر حكوميــة
وســائل اإلعــام يجــب أن تكــون
حــرة ومســتقلة ،ونســعى جاهديــن

للحفــــاظ علــى حريـــــة الصحافــــــة».
ً
ً
جذابــا
طابعــا
وصاغــت إيــراوادي
للصحافــة بثباتهــا علــى هــذا الموقــف:

«ال يمكــن لوســائل اإلعــام الناقــدة

والمســتقلة أن تقــف مكتوفــة األيــدي
ً
أخبــارا عــن األزمــة بالمبــاالة،
وتنشــر
حيــث نعتقــد أن اإلعــام جــزء مــن
ً
جــزءا مــن المشــكلة،
الحــل وليــس
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وبالتالــي لســنا عبيـ ً
ـدا للحيــاد فواجبنــا
هــو البحــث عــن الحقيقــة وإبــاغ
ً
منشــورا
قرائنــا» .أصبحــت المجلــة

الهنــد عــام  .١٩٩٨حيــن تــم إطــاق

وحصلــت ميزمــا عــام  ،٢٠١٧علــى واحد

عــام  ،٢٠٠٢وكانــت الوظيفــة األساســية

تلفزيونيــة رقميــة مســتقلة ومجانيــة

واإلعــام المســتقل ،واكتســبت ســمعة

ونشــر األخبــار والمعلومــات عــن بورمــا

ً
ـهريا يشــجع علــى حريــة الصحافــة
شـ

دوليــة بتقاريرهــا المتوازنــة وغناهــا
بالمعلومــات وعمقهــا .وحظــر النظــام

المجلة في بورما وأي شــخص يمتلك

نســخة كان يمكــن اعتقالــه وســجنه.

ووســعت إيــراوادي تغطيتهــا عــام
ّ
 ،١٩٩٩لتشــمل دوالً أخــرى فــي جنــوب
شــرق آســيا تمــر بمرحلــة انتقاليــة

إلــى أشــكال الحكــم الديمقراطـــــي،

المنفــذ علــى اإلنترنيــت ألول مــرة

لمجموعــة ميزمــا نيــوز هــي «جمــع

مــن خمســة تراخيــص لتشــغيل قنــاة

()www.mizzima.tv

عملــت وســائل اإلعــام الســابقة فــي

والقضايــا المتعلقــة بهــا عبــر اإلنترنــت
ً
عضــوا
والفاكــس» .وأصبحــت ميزمــا

المنفــى لفتــرة طويلــة خــارج تأثيــر

عــام  ،٢٠٠٢وهــي مجموعــة إعالميــة

والســوق .وقــد حققــت المؤسســات

مؤسسـ ًـا في بورما نيوز إنترناشــيونال
تضــم ميزمــا وأربعــة منافــذ إخباريــة

إثنيــة بورميــة أخــرى متوزعــة فــي
المنفــى علــى طــول الحــدود الغربيــة

الصلــة الوثيقــة بيــن ســلطة الدولــة

اإلعالميــــــة الســائدة فــي المنفــــى،
والتــي تعمــل منــذ فتــرة طويلــة خــارج
ً
نجاحــا
التأثيــرات التقليديــة للدولــة،
ً
ملحوظــا فــي التحايــل علــى احتــكار

مــع التركيــز األساســي علــى بورمــا.

لميانمار/بورمــا ،في الهند وبنغالديش.
ً
الحقــا لتشــمل
وتوســعت المجموعــة

الجيــش البورمــي للمعلومــات .وقد مر

اإللكترونيــة بعــد عــام  ،٢٠٠٠بمــا فيهــا

األخــرى الواقعــة علــى طــول الحــدود

كبيــرة منــذ عــام  .٢٠١١حيــث ظهــر عــدد

تايالنــد (ميزمــا ٨ ،أكتوبــر .)٢٠١٣
ً
ـهريا عــام
وأطلقــت ميزمــا مطبوعـ ًـا شـ

التزامهــا بالمشــروع فــي إصــاح
وســائل اإلعــام .ولكــن التفــاؤل

باللغتيــن اإلنجليزيــة والبورميــة .وفي

قــد انخفــض منــذ عــدة ســنوات ،مــع

وتــــم إطــــاق مواقــع إيــــراوادي

العديــد مــن منافــذ األخبــار البورميــة

الموقــع اإلخبــاري باللغــة اإلنجليزيــة

بيــن تايالنــد وميانمار/بورمــا فــي

ولــم يتمكــن الجمهــور المحلــي مــن

 ،٢٠٠٣مجلة ميزما منثلي ،التي نشرت

( )٢٠٠٠وباللغــة البورميــة ( .)٢٠٠١ومــع
ذلــك ،فقــد تــم حظرهــا لمــدة  ١٢عامـ ًـا،
الوصــول إليهــا إال مــن خــال برامــج

فتــح المواقــع المحجوبــة (بروكســي)

الوقــت نفســه ،أسســت ميزمــا شــبكة

وتــم توزيــع إيــراوادي بشــكل قانونــي

واتخــذت أنشــطة ميزمــا اإلضافيــة

حتــى عــام  ٢٠١١عندمــا تــم رفــع الحظــر.

أقــوى مــن المراســلين داخــل بورمــا،

فــي بورما/ميانمــار للمــرة األولــى
ُ
عــام  ،٢٠١٣وأطلقــت مجلــة إيــراوادي

البريــــد اإللكترونــــــي ،والبودكاســــــت

القــراء فــي جميــع أنحـــاء البــــاد.

وبورمــا ميديــا أليــرت.

إيــراوادي عــن الطباعــة فــي ســبتمبر

بقيــت مكاتــب ميزمــا الرئيســية فــي

بورميـــس ويكلــي عــام  ،٢٠١٤لتصــل

توقفــت الطبعــة اإلنجليزيــة مــن
 ،٢٠١٥وتوقفــت الطبعــة البورميــة
فــي أوائــل عــام  ،٢٠١٦وبالتالــي لــم

شــكل األخبــار اليوميــة وخدمــات
حــول ميانمــار عبــر ،www.mizzima.tv

شــيانغ مــاي ونيودلهــي حتــى عــام
 .٢٠١٢حيــن بــدأت ميزمــا بالتحــول

يتبــق ســوى المنصــات الرقميــة.

التجــاري ،حيــث أقامــت عمليــات فــي
يانغــون وســجلت رسـ ً
ـميا كشــركة فــي

التــي تســمح لوســائل اإلعــام التابعــة

اإلعالميــة لميزمــا مواقعهــا الطويلــة

توضــح إيــراوادي« :ال يمكننــا منافســة
الصحــف التابعــة للدولــة ،فالسياســات
للدولــة باحتــكار اإلعالنــات والقــراء
يجــب تعديلهــا».

أســس ثالثــة نشــطاء مــن الطــاب

البورمييــن ميزمــا نيــوز فــي نيودلهــي،

ميانمــار .وتشــمل اليــوم المنتجــات

األمــد باللغــة البورميــة واإلنجليزيــة

المشــهد السياســي في البالد بتغيرات
مــن وســائل اإلعــام وأعلنت الحكومة

األولــي بشــأن وتيــرة عمليــة االنتقــال
ظهــور المزيــد مــن االنتقــادات بشــأن

اإلصالحــات غيــر المكتملــة ،وزيــادة
الفســاد والركــود .ويشـــــير مراقبــــــو

توجهــات وســائل اإلعــام إلــى ظاهــرة
جديــدة وهــي الخطــر الكبيــر المتمثــل

فــي اســتيالء الدولــة ومجموعــة مــن

رجــال األعمــال التابعيــن للنظــام علــى

وســائل اإلعــام.

عــادت وســائل اإلعــام مــن المنفــى

إلــى البــاد لتندمــج فــي المشــهد
اإلعالمــي الجديــد وتحــول نفســها

مــن مؤسســات إعالميــة ممولــة

بالكامــل مــن المانحيــن إلى مؤسســات
إعالميــة قــادرة علــى البقــاء تجاريـ ًـا.

ورغــم ذلــك ،يُ بــذل هــذا الجهــد فــي

( w w w. m i z z i m a b u r m e s e . c o m

ســوق تهيمــن عليــه الدولة والشــركات

جريــدة يوميــة رقميــة فــي بورمــا

ليســت متســاوية لجميــع المنافــذ

و )www.mizzima.comإلـــــى جانــــــــب

القريبــة مــن الدولــة وفــي ظــروف

ومجلــة أســبوعية باللغــة اإلنجليزيــة.

اإلعالميــة.
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تســتند دراســتا الحالــة علــى عينــة مــن
ثــاث وســائل إعــام فــي المنفــى فــي

كل بلــد ،وهــي أمثلــة علــى قطــاع إعــام

مســتقل تعــددي فــي المنفــى .فــي حالــة
زيمبابــوي ،حيــث تعقــد الجهــات المانحــة
ومنظمــات تطويــر وســائل اإلعــام

وقطــاع اإلعــام بانتظــام اجتماعــات

تنســيق (مثــل شــراكة زمبابــوي الدولية)،
بُــذل جهــد لتحديــد االحتياجـــــــات

الرئيســـــــية لهــذا القطـــــــاع وتكييــــــــف
مســاعدات المانحيــن مــن أجــل تلبيــة

أفضــل تلــك االحتياجــات .ومــع ذلــك،
فــإن بعــض أبــرز وســائل اإلعــام العاملــة

فــي المنفــى توقفــت عــن العمــل قبــل
محاولتهــا االنتقــال إلــى زيمبابــوي ،علــى

الرغــم مــن تأثيرهــا المعتــرف بــه ،وذلــك

نتيجــة لعــدة عوامــل :عــداء النظــام

لوســائل اإلعــام العاملــة فــي المنفــى؛
فــرض حظــر عــودة علــى شــخصيات

قياديــة فــي بعــض وســائل اإلعــام فــي
المنفــى؛ التكلفــة العاليــة للعمــل مــن
المنفــى؛ التحــوالت فــي دعــم المانحيــن،

ومــا إلــى ذلــك .علــى عكــس وســائل

اإلعــام المنفيــة فــي زيمبابــوي ،أعطيــت

وســائل اإلعــام البورميــة العاملــة فــي
المنفــى خيــار العــودة فــي بدايــة التحــول
السياســي فــي ميانمــار وبــدء االندمــاج
فــي المشــهد اإلعالمــي الحيــوي فــي

ميانمــار .الــدروس الرئيســية المســتفادة

مــن الحالتيــن هــي )١ :يتطلــب التطويــر

والتأثيــر الالحــق المزيــد مــن الوقــت

وااللتــزام مــن جانــب المانحيــن؛ )٢

العــودة ممكنــة فقــط عنــد وجــود
حــد أدنــى مــن الضمانــات؛  )٣تواجــه

المنظمــات التــي تعــززت قدراتهــا علــى
مــدار ســنوات مــن العمــل فــي المنفــى
تحديــات مختلفــة لــدى عودتهــا تتطلــب

مجموعــة جديــدة مــن المهــارات.
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دراسات احلالة:

بيالروسيا وأذربيجان وروسيا وإيران

دراسة الحالة

تــم اختيــار وســائل اإلعــام التاليــة

وقــد توجــب علــى المنافــذ التــي ظلــت

بيالروسيا

متنوعــة مــن األشــكال التــي يمكــن أن

صياغـــــة استراتيجيـــاتها التحريريــــة

يقـــــوم النظــــــام الســــياســـي فــي

لدراســات الحالــة إلظهــار مجموعــة
تنتــج عــن توليــد وتوزيــع األخبــار فــي

المنفــى ،باإلضافــة إلــى التحديــات التــي
تواجههــا تلــك الوســائل بغــض النظــر عــن
طبيعــة األنظمــة فــي بلدانهــا .إذ انتقلــت
اثنتــان فقــط مــن وســـــائل اإلعــام
ً
مؤخــــرا (منــذ
المختـــارة إلــى المنفــى
نحــو خمــس ســنوات) ،ولكنهمــا تجاوزتــا

مرحلــة اإلعــداد ،بينمــا عملــت اثنتــان
منهــا لنحــو  ١٥عامـ ًـا .وتســتطيع ٌ
كل مــن
ميـــدوزا ويوروراديــو العمـــــل بشــكل

قانونــي فــي المنفــى ،وإن كان بطريقــة

محــدودة ،فــي حيــن تواجــه منافــذ

أخــرى خطــر القمــع الشــديد .وتعتمــد
ثالثــة منافــذ ،هــي يوروراديــو وزمانــه
ميديــا وميــدان ،بشــكل كبيــر علــى

الجهــات المانحــة ،فــي حيــن تحصــل

الرابعــة ،ميــدوزا ،علــى أكثــر مــن %٦٠
مــن عائداتهــا الشــهرية مــن اإليــرادات

التجاريــة .ويســتهدف تلفزيــون ميــدان

وزمانــه شــريحة ســكانية واســعة إلــى
حــد مــا ،فــي حيــن اســتهدفت يوروراديو

تعمــل ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــان إعــادة

لمواكبــة تطــور التكنولوجيــات الجديــدة
والعــادات المتغيــرة للجماهيــر .ويعمــل
أشــخاص داخــل بلدانهــا لصالــح جميــع
وســائل اإلعــام المذكــورة ،ولكنهــا ال

تمتلــك فرصــة للعــودة واالســتمرار فــي

العمــل بشــكل كامــل داخــل البــاد.

بيالروســيا بمنــع جميــع أشــكال البــث
ً
قــدرا
الداخلــي المســتقل ،ممــا يتيــح
ضئيــاً مــن حريــة الصحافــة لعــدد
محــــدود مــن المنافــــذ اإلعالميـــ ة

المطبوعــة واإللكترونيــة .وقــد قــاد
هــذا الواقــع مجموعــات عــدة مــن

محترفــي اإلعــام إلــى البحــث عــن
فــرص بــث مــن الخــارج .خدمات البث

هــذه حاضــرة بقــوة علــى اإلنترنــت
حاليـــ ًـا ،وهــي تتنافــس بشــكل أو بآخر
مــع ســوق اإلعــام المســتقل فــي

الداخــل ،إال أنهــا تبقــى الطــرف األقــدر
علــى تقديــم أخبــار وبرامــج مســتقلة

علــى الهــواء ،فيمــا يبقــى التلفزيــون

والراديــو قناتــي معلومــات شــعبية

للغايــة بيــن البيالروســيين.

تعــد اإلذاعــة األوروبيــة لبيالروســيا
الحالــة األكثــر صلــة ببحثنــا .حيــث
أنشــئت فــي بولنــدا عــام  ٢٠٠٥علــى
يــد مجموعــة مــن المتخصصيــن فــي

وميــدوزا األولــى مــن وجودهــا الشــباب

مجــال اإلعــام مــن بيالروســيا الذين

علــى مــر الســنوات.

البــاد ومــن المنفــى ،وقدمــت نفســها

باســتمرار باعتبارهــم ممثليــن للتغييــر،

وتتشــارك وســائل اإلعــام هــذه ميــزات
بنــاء علــى تفاصيــل
ً
ال يمكــن تحديدهــا

األنظمــة السياســية لبلدانهــا أو العــادات

الثقافيــة لجمهورهــا .إذ تمتلــك جميعهــا

رؤيــة قويــة فيمــا يتعلــق بمهمتهــا

وجمهورهــا ،باإلضافــة إلــى خط ومعايير
تحريريــة واضحيــن ،وقــد جمعــت بيــن

يمتلكــون خبــرة فــي البــث داخــل
كمشــروع إعالمــي مســتقل يهــدف
إلــى العــودة إلــى بيالروســيا حيــن
يبــدأ التحــول الديمقراطــي.

أعـــطــــت اإلذاعــــــة األوروبــــيــــــــة
لبيــــالروســــــــيا ،أو يـــــوروراديـــــــو،

األولويــــــة لطـــــرق البــث التقليديــة

(إف إم) والبــث عبــر اإلنترنــت .وقــد
ً
ً
ً
محددا
مستهدفا
جمهـــــورا
اختـــــارت

الصحافــة المســتقلة ومقاومــة الضغــط
ً
غالبــــا مــا يُ طلــق علــى
فــي الداخــل ،إذ

-تتــراوح أعمارهــم بيــن  ١٥و ٣٥عامـ ًـا-

"الخونــة" أو "العمــاء".

وبرامــج إخباريــة تســتهدف هــذه

العامـليـــن فــي تلــك الوســـــائل لقـــب

وأنشــأت برامج للموســيقى والترفيه
المجموعــة.
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وأنشــئت اســتراتيجيتها التحريريــة

ســيس إلــى حــد كبيــر
فــي نشــاط مُ ّ

االجتماعيــة ومجموعــات المناقشــة.

كان علــى المحطــة أن تعمــل بشــكل

الدراســات االســتقصائية االجتماعيــة

بيالروســيا إال مــن شــركتها األم ،وتظــل
ً
ً
كبيــرا علــى أمــوال
اعتمــادا
تعتمــد

فــي بيالروســيا ،علــى مــر الســنين ،أن

مانحـــة حكوميـــة أجنبيـــة .وتشــــارك

عامــي  ٢٠٠٦و ٢٠٠٩قبــل أن تحصــل

أن يوروراديــو محطــة محليــة ،وال

وبرمجتهــا علــى أســاس االســتبيانات

ســري بالكامــل فــي بيالروســيا بيــن
علــى اعتمــاد يُ مــدد ســنويًا منــذ ذلــك

الحيــن لعــدة مراســلين فــي مكتبهــا.
ومــع ذلــك ،لــم تســــمح الســــلطات

ليوروراديــو بالتقــدم بطلــب للحصــول
علــى ترخيــص بــث.

بمــرور الوقــت ،ومــع نمــو الوصــول عبــر
اإلنترنــت فــي بيالروســيا ،اضطــرت

مــن شــأنه أن يضــر بنزاهتهــا .أظهــرت

العديــد مــن البيالروســيين يظنــون

دعاهــا الزعيــم االســتبدادي ألكســاندر
لوكاشــينكا عالنيـ ً
ـة بمحطــة "بولنديــة"

عــن طــرق أخــرى للحصــول علــى

وهــو أمــر أزعــج الســلطات ،حيــث

خــال اجتمــاع تلفزيونــي واســع

النطــاق مــع الصحافــة عــام .٢٠١٩

ورغــم تســجيلها فــي بولنــدا ،تعتبـــــــر
ً
ً
إعالميــا
منفــذا
يوروراديــو نفســها
ً
بيالروســيا فــي المشــهد اإلعالمــي

ثالثــة أنــواع مــن قوائــم التشــغيل التــي

الصحفييــن البيالروســية وتتعــاون مــع

فــي حيــــن أن موقعهـــــا اإللكترونـــــي

ووســائل التواصــل االجتماعــي غنيــة
بالمحتــوى المرئــي الــذي ال يتكــرر علــى

الهــواء .وتتيــح اســتوديوهاتها فــي
مينســك البــث المرئــي المباشــر لبرامــج
مختــارة علــى جميــع وســائل التواصــل

االجتماعــي ،فــي حين يعمــل موظفوها
فــي وارســو بالتنســيق مــع نظرائهــم في

بيالروســيا .حاولــت أجهــزة المخابــرات
البيالروســـــية عــدة مــــرات اعتقــال

موظفــي يوروراديــو وتهديــد إدارتهــا،
لكــن المحطــة ال تــزال تتمتــع بمعاملــة

معتدلــة إلــى حــد مــا مــن الســلطات.

مــن جوائــز "حريــة التعبيــر" مــن جمعية

المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة
فــي بيالروســيا والشــركات الناشــئة

والشــركات التجاريــة .وهــي مدرجــة
ً
ً
إعالميــا
موقعــا
فــي قائمــة أفضــل ١٥
ً
مســتقالً فــي بيالروســيا نظــرا لوصــول
عـــدد الزيــارات الشـــــهرية لـموقعهـــا
علــى اإلنترنــت ووســــائل التواصــــل

االجـتمـــاعي إلــى أكثـــر مــن مليـــون

شــخص ،فــي حيــن يصــل بثهــا اإلذاعــي
مــن بولنــدا إلــى مئــات اآلالف مــن

المســتمعين غيــر المتصليــن باإلنترنــت.
تعــد عــــــودة المحطــــة الكاملـــــة إلــى
بيالروســيا أمـ ً
ـرا مســتحيالً مــا لم يتغير
الوضــع السياســي فــي البــاد ،ليســمح

ً
وفقــا إلدارة المحطــة ،يعــود جــزء

لهيئــات البــث المســتقلة بالحصــول

الصــارم بالحيــاد والمحتــوى المتــوازن.

الرقابــة .كونهــا تعمــل فــي وضــع المنفى

أنحــاء الطيــف السياســي وال تشــارك

قبــول المدفوعــات إلــى مكتبهــا فــي

مــن هــذا النجــاح اللتــزام يوروراديــو

حيــث تقــدم المحطــة آراء مــن جميــع

والتقليديــة لتقليــل االعتمــاد علــى

يعلمــون بتســـــــــجيلها فــي الخــــــارج.

البيالروســي .وقد حصلت على العديد

تســتهدف الفئــات العمريــة المختلفــة،

يــورو راديــو فــي اإلعالنــات المحليــة

تمويــل المانحيــن ،كمــا تشــارك فــي

يــورو راديو إلى تعديل اســتراتيجياتها
فــي البرمجــة والتحريــر لتالئــم أنواعـ ًـا
ً
حاليــا
جديــدة مــن الجماهيــر .وتوفــر

المانحيــن ،ومعظمهــا يأتــي مــن جهــات

علــى ترخيـــص دون الـموافقـــة علـــى

المختلــط ،ال تســـــتطيع يوروراديـــو

تنظيــم الفعاليــات الثقافيــة وتبحــث

إيــرادات إضافيــة ،كتوفيــر الخدمــات

المتعلقــة باإلنتــاج علــى ســبيل المثــال.
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روسيا
أسســت غالينــا تيمتشــينكو ،رئيــس

واحــدة مــن أوائــل وســائل اإلعــام

راديو ليبرتي ومشــروعها كرنت تايم،

جديــدة مــن "المفســرين (المقدميــن

ميــدوزا فــي قائمــة "اإلعــام التابــع

التــــــحرير الســــــــابق فــي ،Lenta.ru

فــي روســــيا التــي قـدمـــت أنــــواع

وتعمــل ميــدوزا مــن التفيــا ولكنهــا
ً
ً
كبيــرا مــن تمويلهــا مــن
جــزءا
تتلقــى

المفســرين)" واالختبــارات ،لتصبــح

ميــدوزا ( )http://meduza.ioعــام .٢٠١٤

إعالنات شـــركات روســـية أو شــركات
ذات حضــور كبيــر فــي روســيا.

بــــدأ المشــــــروع كاحتجــــــــاج مـــــن

تيمتشــينكو ،التــي بــدا أن طردهــا
مــن  Lenta.ruبعــد  ١٠ســنوات كرئيــس
ً
مدفوعــا علــى مــا يبــدو
تحريــر ،كان
برغبــة الكرمليــن فــي الســيطرة علــى

واحــدة مــن أوائــل شــركات اإلعــان

المحليــة الناجحــة فــي روســيا.

اآلخــر فــي موســكو .يســمح الوضــع
الخارجــي للمنفــذ بالحصــول علــى

أســهل دولــة لتبــدأ فيهــا ،حيــث كان

الهواتــف المحمولة الروســية .وتمتلك

هنــاك كشــركة خاصــة ،مع تيمتشــينكو

كمســاهم وحيــد .وقــد حصلــت علــى
مزيــج مــن قــروض المســتثمرين مــن

القطــاع الخــاص وتمويــل مــن الجهات

تمويــل مــن العديــــد مـــن أصحــــاب
شــركات روســية كبيــرة مثــل شــركة

ايروفلــــوت أو شــــــركات تشـــــــغيل

ميــدوزا العديــد مــن حســابات وســائل
ً
علنــا
التواصــل االجتماعــي ،ونشــرت
أعـــــداد متابعيهــا خــال الســـــنوات

القليلــة األولــى مــن وجودهــا ،مــا يــدل
علــى روح الشــفافية.

المانحــة (يُ صــرّح عــن هــذا التمويــل
جزئيـ ًـا فــي التقاريــر الرســمية المقدمة

للصحفييــن الــروس منــذ عــام ،٢٠١٦

الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي

لتنظيمهــا فــي روســيا عــام  .٢٠١٩كمــا

ً
منحــا مــن
مــن الشــركة ويتضمــن

وأوك فاونديشــن).

ونمــت شــعبية ميــدوزا بيــن الــروس
بشــكل ملحــوظ ،وخاصــة الشــباب
منهــم ،بســبب تبنيهــا نهجـ ًـا يركــز علــى
الجمهــور فــي برامجهــا .واســتوحت
ميــدوزا مــن طريقــة عمــل بزفييــد

وغــيـرهـــا مــن الـمنـــافـــذ األجـنبيــــة

الشـــــهيرة علــى اإلنترنـــت ،وكـــانت

يتخــوف المعلنــون مــن ربــط أنفســهم

تيمتشــينكو) ،بينمــا يعمــل النصــف

بعضهــم أســاس غرفــة األخبــار األولــى

هنــاك كمالكــة عقــار ،فســجلت ميــدوزا

إجــراءات صارمــة ضــد ميــدوزا ،فقــد

تجــذب ميــدوزا جمهــور شــهري يبلــغ

التحريــر إيفــان كولباكــوف والمديــرة

الخطــوط الجويــة التابعــة للدولــة

لــدى تيمتشــينكو تصريــح إقامــة

ذلــك ،إذا قــررت الســلطات اتخــاذ

علــى الجهــات المانحــة.

العالقــة وال يمنعــه مــن العمــل مــع

فــي ميــدوزا .وكانــت التفيــا تعتبــر

لعميــــل أجنبـــي" حتــى اآلن .ورغــم

ويعمــــــل نصــــــف موظفــــــي ميـــــدوزا
ً
حاليــا (بمــن فيهــم رئيــس
فــي ريغــا

هــذا المنفــذ المؤثــر .فاســتقال ٣٩
ً
طوعـــــا
مــن المحرريــن والصحفييــن

مــن  Lenta.ruبعــد إقالتهـــــا ،وشــكل

أو فويــس أف أميــركا ،لــم يتــم إدراج

تديــر ميــــدوزا مدرســــــة صيفيـــــــة
وتدعــى "فــارم" ،وتأجلــت محاولــة
نظمــت ميــدوزا مؤتمــرات في روســيا،

مــا يشــير إلــى أن الســلطات ال تــرى

المنفــذ كتهديــد.

اقترحــت قنــاة روســيا اليــوم التابعــة
للحكومــة ،فــي ســبتمبر  ،٢٠١٨تصنيــف

ميــدوزا كـــ “عميــل أجنبــي" لتلقيهــا
تمويــاً مــن المانحيــن األجانــب يمكــن
إنفاقــه "ألغــراض سياســية" .بخــاف

بهــا ،وقــد تضطــر إلــى زيــادة اعتمادهــا

 ٢٨مليــون متابــع %٧٠ ،منهــم تقــل
ً
عامــا .وال يتوقــع
أعمارهــم عــن ٣٥
أصحابهــا العــودة إلــى روســيا ،لكــن

الموظفيــن يســافرون بانتظــام إلــى
روســيا وال يتعرضــون ألي ضغــوط
هنــاك.
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أذربيجان
يحظــر النظــام فــي أذربيجــان أي

وســائل إعــام مســتقلة ،بمــا فــي ذلــك

المواقــع اإللكترونيــة ،عبــر ســجن
المدونيــن والصحفييــن والناشــطين

إلــى الهجــرة إلــى ألمانيــا عــام  ٢٠١١بعــد
ً
شــهرا فــي الســجن ،بســبب
قضــاء ١٦
"شــجار فــي مطعـــم" ،ويُ نظــر لهــذا
ً
دوليــا كحكــم قمعــي بســبب
الحكــم

وتطبيــق أشــكال أخــرى مــن الضغــط.

انتقــاده للحكومــة .وبقــي ميلــي علــى
ً
علنــا أثنــاء
موقفــه الناقــد للحكومــة

هــي منافــذ تعمــل فــي الخــارج وليــس

عديــدة بســبب وجهــات نظــره.

فنجــد أن المنافــذ الوحيــدة التــي

توفــر محتــوى مســتقل ومتــوازن
هنــاك ســوى حفنــة منهــا ،بمــا فــي ذلــك
الخدمــات األذربيجانيــة مــن بــي بــي

ســي وراديــو ليبرتــي وراديــو فــري

يــوروب.

وجــوده فــي الخــارج ،وتلقى تهديدات

باعتبــاره "جمعيــة عامــة" غيــر هادفــة

للربح .كما كان له مكتب في تبليسي،

أن تتعلــم قواعــد الصحافــة المســتقلة
المنفــى .وكان الموظفون المتمركزون
ً
أحداثــا عامــة
فــي برليــن ينظمــون
بانتظــام لجــذب االنتبــاه إلــى انتهاكات

االجتماعــي لتنويع أنشــطته وتأثيره،

حــول الشــؤون الجاريــة ويســتهدف

ويــدار هــذا المشــروع بشــكل منفصــل

موظفيــه داخـــــل الدولــة ألغــراض
ً
أمنيــة ُ
ســرا ،بينمــا
وتقــدم أجورهــم

للوصــول إلــى الجمهــور المحــدود

صراحــة .يتنــاول موقــع ميــدان وقنــاة

الروســية حــول أذربيجــان.

نجــد كتــاب ميــدان فــي المنفــى أكثــر

االجتماعيــة

والقضايــا

المتعلقــة

وحقوقهــم.

اضطــر أميــن ميلي ،الناشــط والمدون،

الســجن).

الـــصحفـــييــــن داخــــــل أذربيــجـــــــان

وإدارتــه والدعــم القانونــي.

ميــدان مــع أجنــدة ناشــطين .حيــث

(لكــن مــع إبقــاء عشــرات آخريــن فــي

معظمهـــــا الجماهيــــر فــي روســــــيا.

باألقلــــيـــــــات والـــفئــــــات الضعيفــــــة

الصحفيــون المحترفــون ،يرتبــط

عــن حقــوق اإلنســان والصحفييــن

علــى التبــرؤ مــن "الخونة" فــي المنفى.

ميــدان الشــؤون السياســية والقضايــا

علــى عكــس المشــروعات التي أنشــأها

ألــــييف عــن عشــــــرات المدافعيـــــــن

فيديــو قصيــرة باللغــة الروســية

داخــل أذربيجــان ،كان فــي الوقــت
ذاتــه مُ رهِ قـ ًـا مــن حيــث الشــفافية فــي
الحصــول علــى تمويــل مــن المانحيــن

بســبب تصريحــات إيجابيــة أدلــى

أسر النشطاء بتهم ملفقة أو أجبرتهم

قانونــي منفصــل فــي بلــد قريــب مــن

األمــوال إلــى المراســلين الســريين

عــام  ،٢٠١٩مــن بعــض السياســيين

وهــو رومــب ،حيــث يعرضــون مقاطع

واعتقلــت الســلطات بدورهــا أفــراد

وخارجهــا ،ويتــم إخفــاء هويــات

تكلفــة المرتبــات وإمكانيــة تحويــل

أذربيجــان .وتلقــى ميــدان انتقــادات

النظــام األذربيجانــي لحقوق اإلنســان.

ويعتمــد ميـــــدان علــى شـــــبكة مــن

أذربيجــان فوائــد مــن ناحيــة خفــض

تدميــر العالقــات الدبلوماســية مــع

وبــدأ مؤسســو ميــدان تــي فــي
ً
ً
خاصــا بوســائل التواصــل
مشــروعا

جورجيــا ،حتــى أوائــل عــام  ٢٠١٩حيــن
ُ
أغلــق كجــزء مــن عمليــة دمــج داخــل
ميــدان .بينمــا وفــر تشــغيل كيــان

عــام  ٢٠١٦زعــم أن ألمانيــا تخشــى

المشــارك فــي مقابلــة مــع هفنغتــون

اإلنترنــت أنشــأها المــدون الســابق
أميــن ميلــي عــام  ،٢٠١٣صوتـ ًـا جديـ ً
ـدا

ميــدان مــن برليــن ،حيــث ســجل

ميدان ،دون تقديم أي ســبب رســمي.
لكــن مقــاالً فــي السياســة الخارجيــة

بهــا مديــره حــول عفــو الرئيــس إلهــام

الشــتات األذري .كمــا قــال مؤسســه

والجديــرة بالثقــة أثنــاء العمــل فــي

الســكان األذرييــن مــن المنفــى .يعمــل

األلمـانيــــة التمويــــل إلــى تلفزيــــون

المعارضيــن األذرييــن فــي المنفــى

أصبــح ميــدان تــي فــي ،وهــو منصــة

ً
مهمــا فــي مســاعي الوصــول إلــى

مانحيــن دولييــن .وال تقــدم الحكومــة

جــاء التمويــل المبدئــي لتأســيس
ً
جزئيــا مــن تبرعــات
ميــدان تــي فــي

بوســت عــام  ،٢٠١٦كان علــى إدارتــه

تلفزيونيــة ووســائط متعــددة علــى

الشــتات األذري ويعتمــد بنســبة %١٠٠
ً
تقريبــا علــى المنــح المقدمــة مــن

عــن تلفزيــون الميــدان ،وهــو محاولــة

المتابــع لمــا يقدمــه ميــدان باللغــة

واســتقال ميلــي مــن إدارة القنــاة فــي
أبريــل  ،٢٠١٩قائــاً إنــه ال يوافــق علــى
بقــاء أي شــخص فــي منصبــه اإلداري
ألكثــر مــن خمــس ســنوات .وجــاء

ورغــم النجــاح المبدئــي فــي التمويــل

ذلــك بعــد إغــاق مكتــب تبليســي

تحصيــل المدفوعــات المتكــررة مــن

للقنــاة .وبينمــا يســتمر المشــروع فــي

الجماعــي ،فشــل المشــروع فــي

ومغــــادرة العديــدـ مــن المـديريــــن
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إيران
العمــل مــن ألمانيــا ويتمتــع بدعــم
متعــــــدد المانحيــــــن ،ســــــيعتمد

مســتقبله علــى قــــــدرة القيــادة

الجديــدة علــى الحفــاظ علــى

شــعبية القنــاة ومصداقيتهــا بيــن

الجماهيــر المســتهدفة ،وعلــى
عـــــــدد المتــــابعيـــــن ،وإمكانيــــــة

الوصــول إلــى المســتخدمين فــي
أذربيجــان ،حيــث تمنــع الســلطات
فــي كثيــر مــن األحيــان الوصــول

إلــى موقعــه وتقــدم شــكاوى حــول

محتــواه علــى يوتيــوب وتدعــم
اختــــراق صفحـــــات الفيســــــبوك

الخاصــة بــه .واســتقطب ميــدان
ماليــــيـــــن الزوار/المشــــــاهديـــــن
ً
شــهريا فــي وقــت ذروتــه.

تأســس راديــو زمانــه فــي أمســتردام،
هولنــدا ،عــام  ،٢٠٠٦بعــد أن أصــدر
البرلمــان الهولندي قـ ً
ـرارا يدعم اإلعالم
اإليرانــي المســتقل .وقــد بــدأت كجهــد

أنليمتــد بتقديــم تمويــل أساســي

لســنوات عديــدة ،وكان هــذا التمويــل
ً
مكرسا ،بين عامي  ٢٠١٤و ،٢٠١٧لتعزيز
القــــدرات الداخليــــة لراديـــــو زمانــه

تعاونــي بيــن بــرس نــاو (اندمجــت
ً
حاليــا فــي فــري بــرس أنليمتــد)

وإدارتهــا مــن أجــل مواصلــة العمــل
ً
تمامــا.
بطريقــة مســتقلة

اإليرانييــن .وراديــو زمانــه مســجل

وتوقفــت المحطــة عــن البــث المباشــر
ً
حاليا على موقعها اإللكتروني
وتركز

وفريــق مــن الصحفييــن والمدونيــن

ككيــان غيــر ربحــي بموجــب القانــون

الهولنــدي ويعلــن الراديــو اســتقالليته
عــن أي مجموعــة سياســية أو عرقيــة

ً
أحيانــا مــواد
فقــط ،وتســتضيف

إذاعيــة .وقــد أعــادت تســمية نفســها

أو اجتماعيــة داخــل أو خــارج إيــران.

باســم زمانــه ميديــا ،وتبحــث عــن

كوســـيلة للوصــول إلى جمهــور إيراني

تقديــم خدمــات الترجمــة واإلعالنات

واختــار البــث علــى شــبكة اإلنترنــت
شـــــاب فــي الغالــب داخــــل البــــاد

وخارجهــا.

مصــادر دخــل بديلــة .يتضمــن ذلــك
عبـــر اإلنترنــــت ،ومعظمهــــا خـــــارج

هولنــدا ،مــا يســمح لهــا بتأميــن دفــق
محــدود ولكــن يمكــن االعتمــاد عليــه

أدرك راديــو زمانــه بســرعة كبيــرة أن

مــن التمويــل "دون قيــود" والــذي

للغاية وأنه يتعين عليه أن يقرر ما إذا

أو كوديعــة .كمــا يناشــد المنفــذ قــراءه

جمهــوره فــي الشــتات اإليرانــي مهــم

كان ينبغــي اعتبارهــم أحــد الجماهيــر
المســتهدفة الرئيســية أم ال .ونتيجــة

لذلــك ،أصبحــت مهمــة المحطــة توفير
"صحافــة مســتقلة ،وإعــداد تقاريــر

المواطنيــن ،والتعليــم اإللكترونــي،

وتوفيــر النقــاش والمعرفــة للجمهــور
فــي إيــران ومجتمــع الناطقيــن باللغــة

الفارســية فــي جميــع أنحــاء العالــم،

وبنــاء الجســور بين إيــران والمغتربين
اإليرانييــن وبيــن مختلف المجتمعات

الناطقــة باللغــة الفارســـــية ،مثـــل
أفغانســتان وآســيا الوســطى".

يمكــن اســتخدامه ألغــراض تشــغيلية
لدعمــه و"وســائل اإلعــام المســتقلة

األصغــر األخــرى".

وباإلضافــة إلدارة الموقــع تســتضيف
زمانــه ميديــا منصــة للتعلــم عبــر

اإلنترنــت ،وأكاديميــة زمانــه ،وبوابــة
لتقاريــر المواطنيــن تدعــى زمانــه

تربيــون .وتقــدم األكاديميــة دورات
مجانيــة ومخصصــة للصحافييــن

المحتمليــــن فــي إيــــــران ،وخاصـــــة

الشباب الذين يرغبون في االحتراف.
كمــا تقــدم زمانــه تطبيقـ ًـا خاصـ ًـا عبــر
اإلنترنــت يســمح لإليرانييــن "بوصــول

وجــاء تمويــل المحطــة مــن وزارة

غيــر مقيــد وآمــن لإلنترنــت" .وبلغ عدد

األوروبيــــــة ،ووزارة الـــــخـــارجـيــــــة

مليــون زائــر.

الخارجيــة الهولنديــة ،والمفوضيــة
الكنديــة ،ومجموعــة مــن المانحيــن

اآلخريــــن .والتزمــــت فــري بــرس
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يمكــن اســتنتاج العديــد مــن المالحظــات

مالحظات ختامية

يمكــن دمــج الجهــود طويلــة األمــد لدعــم

ال تخضــع وســائل اإلعــام المســتقل

وتوفــر وســـــائل اإلعــام فــي المنفــى

بيــن قــوى الدولــة والوســط اإلعالمــي.

بالدهــم ،لممارســة الصحافــة التــي

األخيــر لوســائل اإلعــام -وهــو بذلــك ال
يُ عــد خيـ ً
ـارا عندمــا يكــون البديــل الوحيد

عبــر بنــاء شــبكات مــن المراســلين فــي

المهمة من دراســات الحالة أعاله .حيث
البــث المســتقل مــن الخــارج بنجــاح مــع

تحويــل وســائل المنفــى مــن منافــذ أكثــر
تقليديــة إلــى منافــذ رقميــة (بيالروســيا

وإيــران) .وقــد يحــد القمــع السياســي
الحــاد فــي البــاد مــن قــدرة وســائل
اإلعــام فــي المنفــى علــى العثــور علــى

ـال واالحتفــاظ
مراســلين مــن مســتوى عـ ٍ
بهــم ،مـــــا يصعــــــب الوصـــــــول إلــــــى

الجماهيــر وجذبهــا بمحتــوى ذي جــودة

وصلــة باألحــداث المحليــة (أذربيجــان

وإيــران) .كمــا يمكــن لوســائل اإلعــام
فــي المنفــى الحصــول علــى إيــرادات

كبيــرة مــن اإلعالنــات عبــر التنافــس مــع

منافــذ ليســت فــي المنفــى ،فــي حــاالت

بشـــــــكل تلقائــي للروابـــــط التقليديـــــة

ورغــم أن العمــل فــي المنفــى هــو المــاذ

المتــاح -إال أنــه يســمح لتلــك الوســائل

المســتقلة داخــل حدودهــا .ونتيجــة

لتتمكــن مــن البقــاء (روســيا).

اإلعــام إمكانيــة التعليــق والمشــاركة

فاعــل للجماهيــر المحليــة ،كمــا تعــزز

لذلــك ،أظهــرت وســائل اإلعــام فــي
ً
ً
ملحوظــا فــي التحايــل
نجاحــا
المنفــى

إلــى تقليــص مســاحة المواطــن الفعّ ــال

أن هــذا النــوع مــن اإلعــام ال يتأثــر

اعتبــار خصائــص اإلعــام المســتقل فــي

علــى احتــكار الدولــة للمعلومــات ،كمــا

باعتبــاره فرصــة ســانحة .ويجــب أن

واألعمــال المســتقلة فــي بلــد المنفــى

التكنولوجيــا الرقميــة ،تتيــح وســائل

ثقافــة المشــاركة التــي يمكــن أن

ً
أبــدا لممارســة الصحافــة
غيــر مناســبة

لكنــه يتأثــر بتلــك الديناميــات حيــن

لتدهــور ظــروف أنشــطة الصحافــة

بلدهــا األصلــي .وعبــر اســتغالل طــرق

والمســاهمة فــي المحتــوى علــى نحــو

االســتبداد المعتــدل واالقتصــاد الرقمــي

تكــون وســائل إعــام المنفــى مســتعدة

تحافــظ علــى المعاييــر المهنيــة ،وذلــك

بتجنــب ضغــوط الدولــة المســتمرة فــي
ً
ظروفا
الحــاالت التــي تخلق فيها الدولة

بديناميــات الســوق بســبب عملــه خــارج

المتطــور ،وهــو أمــر ينبغــي النظــر إليــه

فرصــة ،للصحفييــن الذيــن لــم يغــادروا

األوســاط اإلعالميــة ألي بلــد معيــن،
ينتقــل إلــى وطنــه األم ويندمــج فــي

الوســط اإلعالمــي القائــم فيــه .كمــا
لــم يتــم تحديــد اآلثــار الســلبية للســوق

كعامــل يدفــع وســائل اإلعــام إلــى العمل
فــي المنفــى ،إذ تبقــى هــذه العوامــل

سياســية.
مــن

الناحيــة

االفتراضيــة،

يتيــح

التواجــد فــي بيئــة عمــل خــارج الروابــط
التقليديــة مــع الدولــة ،حريــة أكبــر
لممارســة الصحافــة المســتقلة ،وتغطيــة

مجموعــة واســعة مــن القضايــا ،وتقديــم

وجهــات

نظــر

متنوعــة

ومناقشــة

المحظــورات .وعــادة مــا تكــون بــاد
المنشــأ لوســائل اإلعــام فــي المنفــى هي

تلــك التــي يحــاول فيهــا النظــام الحاكــم

احتــكار الخطــاب العــام لمصلحتــه،
وبالتالــي يســتخدم ســلطته القســرية
للحــد مــن قــدرة النــاس علــى الوصــول

إلــى المعلومــات أو منعهــا بالكامــل ،مــا

تتصــدى لجهــود النظــام الحاكــم الراميــة
والمســتنير .وبمعنــى أوســـــــع ،يمكــن

المنفــى تحرريــة وتقدميــة .وبطبيعــة

الحــال ،تنطبــق جميــع العوامل المذكورة
أعــاه فقــط فــي حــاالت وســائل اإلعــام

المســتقلة فــي المنفــى التــي تعلــن أن
مهمتهــا تتوافــق مــع القيــم األخالقيــة

للصحافــة المســتقلة ،وتســتثني وســائل
اإلعــام التــي ُتنشــئها جماعات سياســية
معارضــة ،أو شــركات تخــدم مصالــح
سياســية خاصــة ،أو جماعــات َتعتبــر

وســائل اإلعــام مجــرد أداة للترويــج
لخطــاب ضيــق األفــق وقائــم علــى

المصالــح.

عــادة مــا يتــم تشــكيل وســائل اإلعــام

المستقلة في المنفى بواسطة صحفيين

(كمــا فــي حالــة زيمبابــوي وبيالروســيا
وروســيا) ،أو بواســطة ناشــطين (كمــا
فــي حالــة وســائل اإلعــام البورميــة

واألذربيجـــانيـــة فــي المنفـــــى) ،وفــي
بعــض األحيــان عبــر االثنيــن معـ ًـا (انظــر

دراســة حالــة وســائل اإلعــام اإليرانيــة).

وتــدل تجربــة وســائل اإلعــام البورميــة
واألذربيجانيــة فــي المنفــى علــى أن هــذه

يمنــع الحــق فــي الوصــول إلــى الحقيقــة.

الوســائل تتطور وتضع نفســها في مكانة

اإلعــام فــي المنفــى قنــاة للحقيقــة عــن

الصحافــة المهنيــة .ويــدرك البعــض

فــي هــذا الســياق ،يمكــن اعتبــار وســائل

طريــق توفيــر قنــاة بديلــة للمعلومـــــات.

اإلعــام المســتقل المكــرس ألخالقيــات
بســرعة أن االلتــزام بالصحافــة المســتقلة
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ذات الجودة العالية هي الســبيل الوحيد

بشــكل احترافــي .إذ تتطلــب عمليــة

الســائد .ورغــم أن الصحافــة فــي الوطــن

وجــود مانحيــن مرنيــن أقــرب لكونهــم

الوصــول إلــى أحــدث تقنيــات التحايــل

أن االعتمــاد علــى التمويــل مــن جهــة
واحــدة يُ عــد مصـ ً
ـدرا مهمـ ًـا مــن مصــادر

حيــن يصبــح أســلوب العمــل المؤقــت

لتقديــم بديــل جدير بالثقة عــن الخطاب

األم قــد ال تســتوفي المعاييــر المهنيــة،
ّ
إل أن معظــم وســائل اإلعــام فــي

المنفــى تتلقــى التدريــب ،وتقــوم بالتالــي
بتدريــب مراســليها مــن أجــل تنميــة

جيــل جديــد مــن الصحفييــن بحيــث
يكــون لديهــم فهــم أوضــح لمــا يترتــب

عليــه االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة .ولكــي
تصبــح الوســيلة اإلعالميــة مرموقــة

وقــادرة علــى جــذب اهتمــام الجماهيــر
ً
وقتــا
المحليــة والدوليــة ،يتطلــب ذلــك
ً
والتزامــا بالمعاييــر.

تطويــر وســائل اإلعــام فــي المنفــى.

٣١

مصــادر خاصــة .كمــا تشــير التجربــة إلــى

ضعــف وســائل اإلعــام فــي المنفــى.
ويُ عــد التعــاون بيــن المانحيــن ضروريـ ًـا

لتســهيل تلبيــة االحتياجــات الخاصــة
٣٢
ً
غالبــا مــا يكــون لــدى
لهــذا القطــاع.
المانحيــن إمكانيــات مختلفــة للتمويــل،
وبينمــا يمتلــك البعــض اآلليــات القائمــة

والفهــم الكافــي ألهميــة تغطيــة تكاليــف

التشــغيل ،يميــل آخــرون إلــى تقديــم

عاليــة مــن المعرفــة مــن جانــب وســائل

اإلعــام

المســتقلة،

وســهولة

فــي

والســامة الرقميــة.

(العمــل فــي المنفــى) أطــول ممــا تتوقعــه
وســائل اإلعــام ،وتتحــول الحالــة

المؤقتــة إلــى مــا يشــبه الحالــة الدائمــة،

يبــدأ المانحــــون –وحتــى أكثرهـــم
ً
التزامــا– باالنســحاب .ونتيجــة لذلــك،

يتــم إغــاق وســائل اإلعــام التــي تعتمــد
بدرجــة كبيــرة علــى المانحيــن مثــل

(راديــو جنــوب أفريقيــا ،)VOP ،وقد يُ عد

ومــن الممكــن أن تكــون مصــادر القــوة

التدريبــات والدعــم القانونــي والتقنــي.

وعــادة مــا تتــم تلبيــة االحتياجــات

إغالقهــا وفــق التقييمــات المســتندة إلــى
النتائــج فشــاً .ولكــن ،مــن المحتمــل أال

ذكرنــا أعــاه .علــى ســبيل المثــال ،يعنــي

عبــر مزيــج مــن المدخــات المختلفــة

المعنيــة بتطويــر وســائل اإلعــام إلــى

مصــادر ضعــف فــي الوقــت نفســه ،كمــا

العمــل خــارج الروابــط التقليديــة للدولة
وقــوى الســوق االعتمــاد علــى المانحين،
مــع وجــود فرصــة ضئيلــة جـ ً
ـدا لتوليــد

الدخــل الــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن
ً
أحيانــا
هــذه االعتماديــة التــي توصــف
بـــ «التبعيــة للجهــات المانحــة» .ورغــم

إمكانيــة إنشــاء عمليــة إعالميــة أصغــر
حجمـ ًـا وأقــل تكلفــة فــي العصــر الرقمي،

ّ
إل أن االعتمــاد علــى دعــم المانحيــن هــو
ٌ
الســائد ،وال يوجــد هنــاك
بديــل مجــدٍ .
ويقــدم المانحــون التمويــل للتدخــات

المختلفــة لوســائل اإلعــام فــي المنفــى
بطريقــة متكاملــة (مــن خــال التعــاون).

مثــل هــذا االســتنتاج ،وربمــا ســيؤكدون

ُتعــد شــبكات المراســلين داخــل البــاد

فــي فتــرة نشــاطها كجهــات قياديــة،

المنفــى نقطــة قــوة وضعــف فــي الوقــت

الصحفيــة فــي مجــال قــام بتثقيــف

األصليــة لوســائل اإلعــام المســتقل فــي
نفســه .فعلــى الرغــم مــن أن وجــود

مثــل هــذه الشــــبكات أمــر أسـاســـي
للحصــول علــى محتــوى هــام ،إال أن

المراســلين داخــل البــاد معرضــون
للعنــف واالضطهــاد إلــى حــد كبيــر

(مثــل مراســلي صــوت الديمقراطيــة

قصيــرة المــدى (لمــدة عــام واحــد)
ً
عــادة ،فــي حيــن يتطلــب التطويــر

إلــخ) .ولــدى بعــض وســائل اإلعــام

الطويــل .أمــا بمــا يخــص معظــم وســائل

مراســليها وضمــان اإلرســال التقنــي

المهنــي االلتــزام بالتمويــل علــى المــدى
اإلعــام المســتقلة فــي المنفــى ،فمــن

الســهل الحصــول علــى أمــوال الطــوارئ
فــي بدايــة عملياتهــا ،لكــن التخطيــط

االســــــتراتيجي والتطويــــر يتطلبــان

مصــادر تمويــل ثابتــة .وقــد ســاعد

التمويــل المســتمر مــن المانحيــن علــى
مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة –وســائل

اإلعــام البورميــة فــي المنفــى هــي
مثــال علــى ذلــك– وســائل إعالميــة فــي

المنفــى علــى القيــام بدور مؤثــر ،وإحراز
مكانــة بــارزة ،وإنتــاج محتــوى إعالمــي

يتوصــل جميــع المانحيــن أو المنظمــات

فــي بورمــا ،وراديــو جنــوب إفريقيــا،

المســــتقل طــرق متطــورة لحمايــــة
اآلمــن للمحتــوى إلــى مكاتبهــم فــي
الخــارج .وقــد قامــت بعــض األنظمــة

الحاكمــة فــي كثيــر مــن األحيــان،
بتوســيع اســتخدامها للقــوة والقمــع
ضــد الجماهيــر التــي تســتهلك محتــوى

الوســائط «المحظــورة» ،وأصبحــت
األنظمــة الحاكمــة ،فــي العصــر الرقمــي،

ذكاء فــي مجــال التكنولوجيــا،
ً
أكثــر
وأصبــح لديهــا الكثيــر مــن وســائل
المراقبــة والحظــر والتصفيــة تحــت
تصرفهــا ،األمــر الــذي يتطلــب درجــة

علــى تأثيرهــا وعلــى الــدور الــذي لعبتــه

وكأطــراف عملــت علــى وضــع المعاييــر
جيــل مــن الصحفييــن وحافــظ علــى

رأس المــال البشــري والمهنــي.

٣٣

ولكن يبقى السؤال عن الوقت المناسب
لعــودة وســائل اإلعــام المســتقلة فــي
المنفــى إلــى بلدانهم األصلية دون إجابة

مباشــرة فــي واقــع األمــر .وعلــى الرغــم
مــن احتمــال اســتمرار بعــض وســائل

اإلعــام فــي المنفــى فــي االعتمــاد علــى
دعــم المانحيــنّ ،
إل أن ظــروف المنفــى
ً
أبــدا ،وتأمــل الغالبيــة
ليســت ســهلة
فــي العــودة إلــى الوطــن .ولكــن ينبغــي

وجــود ضمانــات لعــودة وســائل اإلعــام
فــي المنفــى إلــى بلدانهــا دون عقــاب

كحــد أدنــى (كمــا كان الحــال فــي بورمــا/

ميانمــار ،ولكــن ليــس فــي زيمبابــوي)،
كمــا ينبغــي علــى األقــل وجــود حــد أدنــى

مــن الضمانــات لممارســة حريــة التعبيــر.
يحــدد الســياق هــذه االعتبــارات إلــى حد

كبيــر ،ويســتحيل التعميــم.
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ً
وأحيانــا يتخــذون قــرارات ســابقة

قــد تكــون الفتـــــرات التــي تعقـــــب

ألوانهــا لترتيــب األولويــات علــى حســاب

االســتبداد أو الحــروب شــديدة التعقيــد

عواقــب طويلــة المــدى علــى قطــاع

التحــول بشــكل فوضــوي وغيــر منظــم
ً
 رغــم الميــل المعلــن نحــو،أحيانــا

 وبالتالــي ســتكون هنــاك،وســائل اإلعــام
إعــام مســتقل إمــا لــم ينضــج بمــا فيــه

الكفايــة بعــد أو يضطــر للعمــل إلــى
جانــب اإلعــام الحكومــي أو وكالئــه

 ويمكــن إجــراء عمليــة.واالضطــراب

 حيــث،االنفتــاح وااللتــزام بالتغييــر

 ال، ومــع ذلــك.فــي ظــروف غيــر متكافئــة

يبقــى المؤثــرون مــن أنصــار النظــام
 وأحيانـ ًـا،الســابق حاضريــن فــي الســاحة

 لذلــك ينبغــي علــى وســائل،دائمــة
ً
مســبقا
اإلعــام المســتقلة أن تــدرك

.)تكــون موجهــة نحــو وســائل اإلعــام

يمكــن اعتبــار طريقــة العمــل فــي المنفــى

.تغيــر اهتمامــات المانحيــن
احتماليــة
ُّ

يتقاســــمون الســــلطة أو يتحكمـــون
ً
(غالبــا مــا
بمــوارد اقتصاديــة كبيــرة
ويمكــن أن يغيــر المانحــون تركيزهــم
،بســرعة نحــو المشــاركة داخــل البــاد
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اجلزء الثاين
المؤسسات والمنظمات
اإلعالمية السورية يف المنفى

البيئة اإلعالمية السورية
قبل انتفاضة ٢٠١١

ال يمكــن فهــم دور وديناميــات الظواهــر

وكالــة األنبــاء الحكوميــة الســورية ،ســانا،

اإلعالميــة التــي حدثــت بعــد عــام ٢٠١١

المصــدر الرئيســي لألخبــار ،والمســؤولة

الزمنــي؛

الــذي يجــب أن تنشــره المنافــذ الفرديــة

بشــكل كامــل دون األخــذ بعيــن االعتبــار
الســياق

المحــدد

واإلطــار

وبالتالــي إلقــاء نظــرة عامــة موجــزة
علــى البيئــة اإلعالميــة فــي ســوريا،

وتطورهــا فــي ظــل النظــام البعثــي الــذي
اســتولى علــى الســلطة عــام  ،١٩٦٣وهــو
أمــر ضــروري لفهــم مــدى تطــور وســائل

اإلعــام المســتقلة بعــد انتفاضــة .٢٠١١

عــن تقديــم توجيهــات حــول المحتــوى

فيمــا يتعلــق بالمواضيــع السياســية.

ً
ً
واضحــا
انعكاســا
كان هــذا النظــام المتبــع
للنظــام االســتبدادي الــذي فرضــه حــزب

البعــث عــام  ١٩٦٣والرئيـــــس حافـــــظ

األســـــد عــام  .١٩٧٠وكان مــن المفتــرض أن

تعــزز وســائل اإلعــام شــرعية "الثــورة مــن

ً
مغلقــا
فــي الواقــع ،كان اإلعــام الســوري

األعلــى" للنظــام البعثــي الحاكــم .ويعــرّف

األخــرى .ولــم يُ ســمح قبــل عــام  ٢٠٠٠إال

وســائل اإلعــام فــي بلــدان مثــل ســوريا

تشــرين،

لكبــح المعارضــــة باإلضافــة إلــى دعــم

للغايــة ،حتــى بالمقارنــة مع الــدول العربية

لوســـــــائل اإلعــــام الخاضعــة لســيطرة
الدولــة

بالعمــل:

صحيفــة

والثــورة والبعــث ،باإلضافــة إلــى القنــوات
التلفزيونيــة واإلذاعيــة الرســمية .وكانــت

ويليــام روف ،علــى ســبيل المثــال ،دور
باســم "صحافــة التعبئــة" ،التــي تســـــــتخدم
خطــاب سياســي معيــن .وفــي رأي ليــزا
١

ويــدن ،لــم تكــن وســائل اإلعــام فــي

ورقة إحاطة39 /

ســوريا ســوى أداة إضافيــة فــي تأســيس

فــي وســائل اإلعــام الحكوميــة ،كتعبيــر

فــي البلــدان العربيــة األخــرى ،تحــول

هــذا الســياق ،لــم يكــن المقصــود بالدعايــة

٤

حــزب البعــث والحكومــة والرئاســة.

القنــوات للحصــول علــى معلومــات.

جماعــة حافــظ وابنــه بشــار األســد .فــي

اإلعالميــة أن تصــدق ،بــل للمســاعدة فــي
وضــع قواعــد بشــأن مــا يمكــن ومــا ال
يمكــن قولــه فــي ســوريا.

٢

يحظــر قانــون الطــوارئ النافــذ منــذ عــام

 ١٩٦٣إنشــاء أي مســاحة لحريــة التعبيــر.
إذ ُتعــد الخطــوط الحمــراء للخطــاب

عــن القــوة المنبثقــة مــن العالقــة بيــن

ولــم يُ ســمح للمحطــات اإلذاعيــة ببــث
محتــوى إخبــاري.

وعـــلى الرّغــم مــن إفســــاح القانــــون

ّ
الخاصــة،
الملكيــة
الجديــد المجــال أمــام
ّ
ً
إال أنــه فــرض قيــودا جديــدة علــى
وســائل اإلعــام ،مثــل مطالبــة وســائل

كمــا بــدأ الوصــول إلــى اإلنترنــت ينتشــر
فــي جميــع أنحــاء ســوريا ،وإن كان

أقــل ســرعة مــن البلــدان المجــاورة .وقــد
خلقــت هــذه التغييــرات التكنولوجيــة

الظروف المالئمة للصحفيين السوريين
لمحاولــة التفــاوض مــع النظــام علــى قدر

أكبــر مــن الحريــة ،وإن كان نجاحهــا
ً
محــدودا .ومــن ناحيــة أخــرى ،اتخــذت

العــام واضحــة ألي شــخص فــي ســوريا،
علــى الرغــم مــن عــدم نشــرها رسـ ً
ـميا .وال

تـــرخيص مــن رئيــس الــوزراء؛ ومنعهــا

الشــخصيات الرئيســية المحيطــة بــه ،أو

النظــام السياســي العــام ،أو االنقســامات
ً
علنــا.
الطائفيــة ،أو الجنــس والديــن

مقاضاتهــا علــى أســــــاس «الزيــف» أو

على ســبيل المثال ،كان على المراســلين

«المصلحــــة الوطنيــة» .باإلضافــة إلــى

أن يحملــوا الجنســية الســورية ،حتــى

اإلعالميــة وتتصــل مباشــرة بالمنافــذ

بالكشــف عــن هويــة مصادرهــا .وقــد

يمكــن مناقشــة أي مــن قضايــا الرئيــس أو

وتراقب وزارة اإلعالم عن كثب التغطية

اإلعــام الخـاصـــة بالحصـــول علــى

الســوريون بشــكل متزايــد إلــى هــذه

وإمكانيــة
مــن قبــول التمويــل األجنبــي؛
ّ

«التقاريــر الملفقـــة» ،أو لــتهـديدهــــــا
ذلــك ،مــن حــق الســــــلطات المطالبــة
٥

اإلعالميــة فــي حالــة "ســوء الســلوك".

تزامــن اعتمــاد هــذا القانــون مــع نهايــة ما

وهــي المؤسســة الوحيــدة مــن هــذا
النــوع ،لســيطرة الدولــة مباشـ ً
ـرة وتخــدم

فتحــت نافــذة لفتــرة وجيــزة للنقــاش

وتخضــع نقابــة الصحفييــن الســوريين،

مصالحهــا بــدالً مــن اهتماماتهــا المهنيــة.
وبعــد اســتالم بشــار األســد الســلطة عــام
ّ ،٢٠٠٠
أثــر تســـريع سياســـات التحريــر
ً
تدريجيــــا علــى مجــــال
االقتصــــادي
ً
اإلعــام أيضــا .وتــم إصــدار المرســوم

يُ ســمّ ى بربيــع دمشــق ( ،)٢٠٠١-٢٠٠٠عندمــا

العــام والنقــد للنظــام السياســي.

الحكومــة الســورية جميــع التدابيــر

الممكنــة الحتــواء التغييــرات المســتمرة.
العامليــن فــي وســائل اإلعــام الدوليــة

يســهل علــى النظــام الســيطرة عليهــم.

تــم تعديــل قانــون الصحافــة عــام ٢٠١٠

ليشــمل المنشــورات اإللكترونيــة ،ولمنــع
ظهــور «عالــم التدويــن» ،كمــا حــدث فــي
مصــر وغيرهــا مــن البلــدان المجــاورة،

تعــرض المدونــون لالضطهــاد بشــدة.

٧

وعلــى الرغــم مــن هــذه القيــود ،شــكلت

كمــا تــم حظــر الوصــول إلــى فيســبوك

تســـــمح بتطويـــر الهويـــــة المهنيــــة
ً
تدريجيــا .وبينمــا كان يُ نظــر
للصحفــــي

ال يــزال بإمــكان الســوريين الوصــول

وســائل اإلعــام الخاصــة مســاحة

والشــبكات االجتماعيــة األخــرى .وكان
إليهــم عبــر خــوادم بروكســي ،بالطبــع،

 ،٥٠الــذي وصــف بأنــه «تحديــث»

إلــى موظفــي وســائل اإلعــام الحكومية
ً
(وغالبــا مــا ينظــرون هــم إلــى أنفســهم)

سياســية إال بعــد انتفاضــة  .٢٠١١لهــذه

وقــد ســمح هــذا المرســوم لوســائل
ً
رســميا ألول
اإلعــام الخاصــة بالعمــل

نظراؤهــم فــي القطــاع الخــاص بتجربــة
ً
شــبها بوســائل
ممارســات عمليــة أكثــر

عــن أي مــكان آخــر .وفــي منتصف العقد

لقطــاع اإلعــام ٣،فــي  ٢٢ســبتمبر .٢٠٠١

مــرة .حيــث تــم إنشــاء بعــض الصحــف

الخاصــة مثــل الوطــن وبلدنــا وســوريا
اليــوم ،وقنــوات تلفزيونيــة مثــل الدنيــا،

علــى أنهــم موظفــون حكوميــون ،بــدأ

اإلعــام التقليديــة.

٦

األســباب ،اتخــذت المقاربــة الســورية
ً
ً
تجــاه اإلنترنــت شــكالً
تمامــا
مختلفــا
األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين،
ظهــرت عشـــــرات المواقــع اإلخباريــة

وفــي الوقــت نفســه ،شــهدت األلفيــة

شــبه الرســمية .وأعطــت منصــات مثــل

المســتويين اإلقليمــي والعالمــي أثــرت

الجيـــــل األحـــــــدث مــن الصحافييـــــن

ومحطــات إذاعيــة مثــل شــام إف إم.

الجديــــــدة تغييـــــــرات أخـــــرى علــى

مملوكــة لرجــال أعمــال مقربيــن مــن

علــى المشــهد اإلعالمــي المحلــي .وقــدم

وكانــت كل هــذه الوســائل اإلعالميــة

لكنهــم لــم يســتخدموها ألغــراض

ســوريا نيــوز ،وشــوكوماكو ،ودي بــرس

الســوريين مســاحة لبــدء العمــل خــارج

النظــام ،مثــل رامــي مخلــوف ،ابــن خالــة

ظهــور المحطــات التلفزيونيــة الفضائيــة
ً
طرقــــــا
اإلقليميـــــــة ،مثــل الجزيـــرة،

خاضعــة للســيطرة بشــكل أقــل مــن

وســائل اإلعــام الخاصــة بحريــة أكثــر

مــا أجبــر وســائل اإلعــام الوطنيــة فــي

بــدأ بعــض الصحفييــن الشــــباب الذيــن

بشــار األســد ،صاحــب ســيرياتيل وأحــد
أغنــى الرجــال فــي البــاد .ولــم تتمتــع
مــن وســائل اإلعــام الحكوميــة ،بــل
علــى العكــس تمامـ ًـا :غالبـ ًـا مــا ظهــر النقــد

جديــدة إلنتــاج وتقديــم المعلومــات،

بعــض األحيــان علــى تعديــل ســلوكها
مــن أجــل المنافســة .وكمــا هــو الحــال

اإلعـــام الرســــمي ،باعتبارهـــا كانــت
باقــي وســائل اإلعــام .فــي الواقــع،

يعملــون اليــوم فــي وســائل اإلعــام
الســورية فــي المنفــى حياتهــم المهنيــة
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انتفاضة :٢٠١١
مرحلة النشاط اإلعالمي
فــي العمــل لصالــح هــذه المنصـــات.

غيــرت االنتفاضــة عندمــا بــدأت فــي
ّ

ولكــن ســــــــرعان مــا أظهــرت أشــكال

المواقــع بحريــة أكبــر مــن الصحافــة

تــام ومفاجــئ .وتــم القضــاء علــى جميــع

كميــة المحتــوى المنتجــة هائلــة وصعبــة
التصفيــة كثيـ ً
ـرا مــا افتقــرت إلــى الصفات

ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن تمتــع هــذه

الرســمية أو الخاصــة ،كان ال يــزال
بإمــكان

الســلطات

التحكــم

فيهــا

بســهولة ،وذلــك بتوجيــه الطبيعــــة

الفوضويــة لإلنترنــت إلــى عــدد محــدود
مــن المنافــذ التــي يمكنهــم متابعتهــا عــن

كثــب.

٨

فــي مــارس  ،٢٠١١كانــت ســوريا ال تــزال

«دولــة صمــت» ،وهــو التعبيــر الــذي
يســــــــتخدمه المعارضــــــون المثقفـــــــون

مــارس  ،٢٠١١ديناميــات اإلعــام بشــكل
التغييــرات التدريجيــة التــي كانــت
جاريــة منــذ بدايــة العقــد الســابق فجــأة،

االتصــال هــذه محدوديتهــا .وكانــت

الفنيــة والمهنيــة ،باإلضافــة إلــى الســياق.

مــا مهــد الطريــق أمــام بيئــة إعالميــة
جديــدة تمامـ ًـا .وقبــل شــهر واحــد ،فــي ٧

مصداقيتهــا ببســاطة عرضــة
وكانــت
ّ
ً
للتســاؤل ،نظــرا إلنتاجهــا علــى يــد أفــراد

العديــد مــن المراقبيــن (وكذلــك الشــعب

المبالغــة والتلفيقــات فــي بعــض األحيان،

فبرايــر  ،٢٠١١فاجــأت الحكومــة الســورية

الســوري) برفــع الحظــر عــن منصــات

التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك
ويوتيــوب.

أو أطــراف مجهولــة .وظهــرت بعــض
مــا ألقــى بظــال مــن الشــك علــى كل

الـمحتـــوى الــذي أنتـجـــه الناشـــطون

الســـوريون المناهضــون للحكومــة.

٩

الســـــــوريون فــي كثيــر مــن األحيــان.

أصبحــت منصــات التواصــل االجتماعــي

أدى تصاعــد الصــراع إلــى تفاقــم هــذه

والتكنولــــوجيـــــة ،واســــــتيعابهــــا عبرـــــ

المعارضــة الســورية لتوزيــع وتبــادل

فــي مجــال اإلعــام الســوري بــإدراك أن

إذ تــم احتــواء التغيـــــيرات العالميـــــة

علــى الفــور ،مســاحات مميــزة لنشــطاء

المشــاكل .وبــدأ العديــد مــن الناشــطين

اإلصالحــات التجميليــة والتدريجيــة.

المعلومــات .وقــد وقفــت جميــع وســائل
ً
مســـبقا -خاصــة أو
اإلعـــام الموجــودة

بســبب المحتــوى اإلعالمي العنيــف الذي

إلــى التحــول الكامــل لقطــاع اإلعــام

جانــب الحكومــة ،وإن كان ذلــك بدرجات

النظــــــام .وبــدأ الناشـــــــطون اإلعالميـــــون

ولكــن االنتفاضــات العربيــة أدت إلــى
محــو وتيــرة التغييــر البطيئــة ،مــا أدى

الســوري فــي غضــون بضعــة أشــهر.

ً
عمومــا إلــى
عامــة أو عبــر اإلنترنــت-
مختلفة .أما بالنســبة لنشــطاء المعارضة
السـورية ،فقد أصبحت وسائل التواصل

االجتماعــي الخيــار الوحيــد للتعبيــر عــن

المعارضــة .وتمــت إدارة النشــاط الرقمــي
بشــكل أساســي علــى يــد أفــراد متصليــن

بالشــبكة .وبعــد بوقــت قصيــر ،أنشــئت
بعــض المجموعــات ،مثــل شــبكة أخبــار

الشــام ،والصفحات التي أنشــأتها المراكز

اإلعالميــة المحليــة.

وقــد لعــب هــذا النــوع مــن النشــاط
ً
ً
مهمــا فــي إبــراز
دورا
الفــردي المجــزأ
االحتجـاجــــــات وتوثيـــــق التصعيـــــد
المســـــلح وربــط النــاس مــن مختلــف
المناطـــــق والخلفيــــات .وفــي بعــــض
األحيـــان ،اســــتخدمت وسائل التواصل

االجــتمــاعـــــي لتنظيـــم االحتجاجــــــات
والمبــــادرات المدنيـــــة األخــرى.

النســيج االجتماعــي الســوري يتمــزق

كانــوا ينتجونــه من أجــل التنديد بجرائم
الســــــوريون المناهضــــــون للحكومــة
والمصــورون نقاشـ ًـا داخليـ ًـا حــول اآلثــار
الســلبية لهــذا المحتــوى.

١٠

منــذ البدايــة ،منعــت الحكومــة الســورية

الصحفييـــــن األجـــــانب مــن دخــــــول
البــاد لتغطيــة االحتجاجــات .وحيــن
بــدأ المعارضــون فــي االســتيالء علــى

األراضــي مــن الحكومــة ،بــدأ الصحفيــون
األجانــب بالعــودة .ولكــن ،كان عليهــم

أن يقــرروا أي جانــب ســيمثلون ،األمــر

الــذي قــد يفاقــم الفجــوة بيــن الروايــات
المتعارضــة .عــاوة علــى ذلــك ،ســرعان
ً
واضحا للصحفيين الســوريين
مــا أصبح

أن وســائل اإلعــام الدوليــة وكذلــك

وســائل اإلعــام اإلقليمية (مثل الخليج)
كانــت مهتمــة بشــكل حصــري بالصــراع،

وفيمــا بعــد بـــ «المعركــة ضــد اإلرهــاب»
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وداعــش ،فــي حيــن تــم تجاهــل الحقائــق
ً
بــــدءا
األخـــــــرى علــى أرض الواقــــــع،

مــن أنشــطة الحركــة المدنيــة األوســع.

ولــم يملــك معظمهــم أي خبــرة فــي هــذا
ً
تقريبــا .وبالتدريــج ،جذبــت
المجــال

باألنشــطة المدنيــة التــي وُ لــدت وســط
االنتفاضــة ،بشــكل تــام تقريبـ ًـا .وفــي هــذا

هــذه الظاهــرة انتبــاه عــدد مــن الداعمين

فــي مجــال اإلعــام الســوري أنهم بحاجة

دعــم وســائل اإلعــام والمنظمــات غيــر

الســياق ،أدرك عــدد كبيــر مــن الناشــطين
إلــى تطويــر نشــاطهم اإلعالمــي الشــبكي
إلــى عمــل تحريــري أكثــر تنظيمـ ًـا.
نظــر العديــد مــن الصحفييــن المواطنيــن

إلــى فكــرة إطــاق المؤسســات اإلعالمية
علــى أنهــا الحــل الوحيــد للمشــاكل

المذكــورة أعــاه .وبــرزت الحاجــة إلــى

انتقــاء أساســيات المحتــوى اإلعالمــي،

ووضــع ســياقاتها وتعبئتهــا بطريقــة
صحفيــة ،ولــم يمكــن القيــام بذلــك إال
عبــر عمليــات تحريريــة مناســبة .وهكــذا،

ولـــــدت وســــائل اإلعــــام الجديــــدة،

وخاصــة فــي البداية ،بهــدف محدد ،وهو
تســليط الضــوء علــى األنشــطة المدنيــة
علــى المســـتوى المحلــي ،وكذلــك علــى

المبــادرات الســلمية ،لمواجهــة التغطيــة
اإلعالميــة التــي ركــزت بشــكل حصــري
علــى النــزاع .وبــدأت منافــذ أخــرى

بالتركيــز أكثــر علــى القضايــا الثقافيــة

والصحافــة البنــاءة ،بغيــة محاربــة
انحــال المجتمــع والهويــة الســورية كمــا

يعرفونهــا.

١١

بدأت وســائل اإلعالم تنتشــر في مناطق
مختلفــة ،مثــل عنــب بلــدي وســوريتنا،
بحلــول عــام  .٢٠١١وبحلــول منتصــف

عــام  ،٢٠١٢تــم إنشــاء مئــات المؤسســــات

اإلعالميــــة.

فــي الــبـدايـــة ،عمــــــل الــصحفيــــون

الســـــوريون علــى أســـــاس تطوعـــي،
ً
جــزءا
واعتبــروا أعمالهــم التحريريــة

األوروبييــن واألمريكييــن ومنظمــات
الحكوميــة.
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نبذة تاريخية عن وسائل اإلعالم
السوريةالبديلة
يمكــن تقســيم تاريــخ اإلعــام الســوري

توفــر المنظمــة الدعــم التقنــي ،وفــي

وتملــك قلــة قليلــة فقــط خبــرة صحفيــة

بشــكل تقديري إذ يصعب رســم خطوط

مــن وســائل اإلعــام الشــعبية .بســمة

الجامعــة .ولكــن بــدأ أغلبهــم فــي النشــر

البديــل إلــى ثــاث مراحــل رئيســية،
زمنيــة دقيقــة بيــن المراحــل .ومــع ذلــك،

ســوف نميــز بيــن الفتــرات المختلفــة
لتطــور المجــال الناشــئ ،بغيــة تقديــم

صــورة أوضــح لتاريخــه.

البداية ()٢٠١٢-٢٠١١

بعــض األحيــان ،الدعــم المالــي لعــدد

ســوريا هــي منظمــة غيــر حكوميــة
ســورية تــم إطالقهــا فــي أوائــل عــام

 ٢٠١٢بتمويــل مــن آكســس ريســيرتش

نولــدج Access Research Knowledge

(انظــر أدنــاه) .تتخصــص المنظمــة فــي

االزدهــــــــار :الجهــــــات الداعـمـــة،
وإضفـاء الطـابـع المؤســــــســـاتي
والمنفى()٢٠١٥-٢٠١٣
بعــد ترددهــم المبدئــي ،يقــرر الداعمــون

اإلعالميــة .لكلتــا المنظمتيــن دور كبيــر

علــى نطــاق أوســع .بينمــا كان الدعــم

فــي هــذه المرحلــة ،بــدأت وســائل اإلعالم
حيــوي .أنشــئت معظــم وســائل اإلعـــام

فــي تقديــم الدعــم الفنــي والمهنــي

وعملــت ،ومازالــت تعمــل ،داخــل ســوريا.

فقــط بعــد مــارس .٢٠١١

حمــات التوعيــة ،وفــي مقابــل تغطيــة
ً
ً
صغيــرا
مبلغــا
بعــض القضايــا ،تقــدم
مــن التمويــل لسلســلة مــن المؤسســات

السورية باالزدهار بشكل فوضوي ولكن

ســابقة أو يــدرس البعــض الصحافــة فــي

الدوليــون دعــم قطــاع اإلعــام الناشــئ
األجنبي يســتهدف الصحفيين العاملين

الكاملــة علــى أي منطقــة ،ويتعيــن علــى
الصحفييــن العمــل سـ ً
ـرا ،وتعمــل معظــم

األولــي ،فــي حيــن أن التمويــل المباشــر
ً ١٣
محــدود جــدا.

أساســي ويتــم بوســاطة الدولــة قبــل

فــي هــذه المرحلة ،تعمل وســائل اإلعالم

مباشــرة إلــى المنافــذ المعارضــة التــي

تتميــز هــذه الفتــرة بالمســاعي األولــى

وال ســيما الجهــات الفاعلــة التابعــة

تبــدأ مجموعــة واســعة مــن الجهــات

ولكــن لــم تفقــد الحكومــة الســيطرة

وســائل اإلعــام علــى أســاس تطوعــي.

كوســائل إعــام معارضــة ،باعتبارهــا
انبثاقـ ًـا مباشـ ً
ـرا عــن االنتفاضــة الســورية

فــي وســائل اإلعــام الرســمية بشــكل

االنتفاضــة ،أمــا اآلن فيتــم توجيهــه
١٤

ولــدت بعــد عــام .٢٠١١

لالنتقــال مــن النشــاط اإلعالمــي إلــى
أســلوب أكثــر احترافـ ًـا لإلنتــاج اإلعالمي.

لحــركات الســام .وال يــزال االعتقــاد بــأن

النظــام ســوف يســقط بســرعة ويدخــل

الفاعلــة بالعمــل فــي مجــال دعــم وســائل
ّ
تدخــل
اإلعــام ،مــع مقاربــة ومقاييــس

دعمــت المنظمــات داخــل ســوريا قبــل

واســــــع االنتشـــــار بيــن الناشـــــطين

مجلــس البحــوث والتبــادل الدولــي

قــررت بعــض وســائل اإلعــام التــي

عــام  ،٢٠١١مثــل دويتشــه فيلــه وبــي
بــي ســي ميديــا أكشــن ومعهــد اإلبــاغ

عــن الحــرب والســام ( ،)IWPRتجميــد

عملياتهــا أو نقلهــا إلــى الخــارج بعــد

انــدالع االنتفاضــة.

١٢

وال تلعــب منظمــات تطويــر وســائل
اإلعــام الدوليــة والجهــات الداعمــة
ً
ً
مهمــا بعــد .تتدخــل منظمتــان
دورا
فــي البدايــة :الفريــق الثــوري للعمــل

اإلعالمــي الســوري ( / )SMARTجمعيــة
دعــم اإلعــام الحــر ( )ASMLوبســمة

ســوريا .الفريــق الثــوري للعمــل اإلعالمي

الســوري ( / )SMARTجمعيــة دعــم
اإلعــام الحــر ( )ASMLهــي منظمــة

ســورية غيــر حكوميــة مقرهــا فرنســا

وتمولها الحكومة الفرنسية وآخرون.

فــي عمليــة االنتقــال إلــى الديمقراطيــة

والصحفييــن الجــدد .وتركــز كل الجهــود

مختلفــة :مؤسســة كريتيــف الدوليــة،

( ،)IREXأكســيس ريســيرتش نولــدج

بشــكل أساســي علــى إنتــاج المحتــوى.

( ،)ARKوســائل اإلعــام عبــر التعــاون

الحكوميــة وتعبئــة النــاس باســم الثــورة

اإلعــــــام الدوليــــة ( ،)IMSإنترنيوــــز،

بهــدف رئيســي وهــو مواجهــة الروايــات
الســورية.

والتحــول ( ،)MICTومنظمـــــــة دعــم
فــري بــرس أنليميتــد ( ،)FPUالمؤسســة

األوروبيــــة مــن أجــل الديمقراطيـــــة

ينصــب االهتمــام فــي هــذه المرحلــة
ّ

( ،)EEDمعهــد صحافــة الحــرب والســام

التركيــز علــى بنــاء المؤسســات ،حيــث

ومنظمــات الخدمة التطوعيــة (.)COSV

علــى إنتــاج المحتــوى أكثــر مــن

( ،)IWPRقنــاة فرنســا الدوليــة ()CFI

أن االنتفاضــة مــا زالــت فــي مرحلتهــا
ً
قائمــا فــي
األوليــة ومــا زال األمــل

مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة

ســوريا ،يجــب أن يظــل العديــد مــن

األمريكيــة لعمليــات الصــراع وتحقيــق

التغييــر الســريع للنظــام .أمــا داخــل
الصحفييــن الســوريين مخفييــن .وتتــم

إدارة معظــم المبــادرات علــى أســاس
تطوعـــــي وبيـــــن الصحفييـــــن الذيــن
ً
عاما.
تتراوح أعمارهم بين  ١٨و٣٠

ويتـــــم توفيـــــر التمويــل بشــكل أساســي
( )USAIDومكتــب وزارة الخارجيــة

االســتقرار ،والــــمفوضــيـــــة األوروبيــــــة،
والوكالـــــــة الســويدية للتعــاون الدولــي
مــن أجــل التنميــة ( ،)SIDAوالوكالــة

الدانمركيــة للتنميــة الدوليــة (.)Danida
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كمــــا توفـــر الــحــكومـــــات الفرنســـــــية

والبريطانيــة بعــض التمويــل .وتشــمل
الجهــات المتبرعــة األخــرى مؤسســات

وحــــدهُ ،قتــل  ٨٧صحفيـ ًـا و ٤٨صحفيـ ًـا
١٩
ً
مواطنــا و ٨مســاعدين إعالمييــن.

المجتمــع المفتــوح ( )OSFواليونســكو.

وفــي الســنوات التاليــة لــم يتحســن
الوضــع .إذ ُقتــل ثالثــة مــن محــرري

اإلعــام والمنظمــات غيــر الحكوميــة

ومحمــد قريطــم ومحمــد شــحادة.

وتســتخدم منظمــــات تطويـــر وســائل
التمويــل لتقديــم المســاعدة المباشــرة

عنــب بلــدي فــي داريــا :أحمــد شــحادة

العمــل علــى تحقيــق الهــدف المشــترك
المتمثــل فــي إنشــاء منظمـــات أقــــوى

لــدى المنافــذ والجهــات الداعمــة .ويتــم
«دفــع» اإلعــام الســوري نحــو عمليــات
تنظيميــة أفضــل ،مــن حيــث التســجيل

٢٠

القانونــي وتقســيم العمــل وتدفقــات

مقابلتهــم فــي هــذه الدراســة تصاعــد

واالســتدامة .ومــع ذلــك ،يبــرز بنــاء

ويحــدد معظــم الصحفييــن الذيــن تمــت

العمــل الداخليــة والخطــط الماليــة

التحريرية والمهارات الفنية والتنظيمية.

العنــف كســبب رئيســي لالنتقــال إلــى
ً
أمانــا يمكنهــم
الخــارج ،إلــى بيئــة أكثــر

التنظيــم كواحــد مــن أصعــب الجوانــب

التــي يجــب علــى الصحفييــن الســوريين

نتيجــة لذلــك ،بــدأت وســائل اإلعــام

فيهــا.

الصعيــد التنظيمــي ،باســتثناء عــدد

للمنظمــات اإلعالميــة وتوفيــر برامــج

التدريــب والتوجيــه بشــأن الممارســات

الســورية المســتقلة باالزدهــار .وحــددت
دراســـــة بتكليــف مــن نظـــام إدارة

ً
وتنظيمــا
بنــاء هيــاكل أكثــر اســتدامة

لكــن االنتقــال إلــى الخــارج ال يؤثــر

المعلومــات فــي مايــو  ٢٠١٤نحــو ٩٤
منفـ ً
ـذا إعالميـ ًـا ١٥.وفقـ ًـا لدراســة أخــرى،

علــى النشــاط الصحفــي فــي هــذه
ّ
ويمكــن إنشـــــاء المناطــق
المرحلـــة.

مــارس  ،٢٠١١ولكــن انخفضــت إلــى ٦١

وخاصــة فــي الشــمال ،وســائل اإلعــام

ثالثــة ،نشــرت عــام  ٣٨ ،٢٠١٦وســيلة

داخــل الحــدود الســورية .ويتــم إنشــاء

تــم إطــاق  ٢٦٨صحيفــة ومجلــة منــذ
فــي أوائــل عــام  ١٦ .٢٠١٥وحــددت دراســة

إعــام مســتقلة و ٧١مــن وســائل اإلعــام

المواليــة للمعارضــة و ١٤مــن وســائل
اإلعــام الكرديــة المســتقلة ١٧.وتشــير
دراســة رابعــةُ ،نشــرت فــي أواخــر عــام
 ،٢٠١٦إلــى  ٦٠٠منفــذ تــم إنشــاؤها منــذ
عــام  ،٢٠١١مــن بينهــا  ٤٢محطــة إذاعيــة،

الخاضعــة لســيطرة قــوات المعارضــة،
الســورية مــن الحفــاظ علــى وجودهــا
شـــــبكات للصحفييـــــن والصحفييــــن
المواطنيــن بســـرعة ،باإلضافــة إلــى
مكاتــب صغيــرة .ومــع ذلــك ،ال يــزال

الصحفيــون داخــل ســوريا يواجهــون

صعوبــات وضغــوط مــن الحكومــة

١٨

الســورية والجماعــات المتطرفــة علــى

المنافــذ باإلغــاق ،وتــم إنشــاء غيرهــا،
مــا جعــل عــدد المنافــذ النشــطة مرتفعـ ًـا

تركيــا ،إلــى غــازي عنتــاب وإســطنبول،

وحتــى عــام  .٢٠١٦بينمــا بــدأت بعــض

حــد ســواء .تنتقــل معظــم المنافــذ إلــى

ً
جــدا.

علــى وجــه الخصــوص .وقــد أصبحــت
غــازي عنتــاب ،نظـ ً
ـرا لقربهــا مــن الحــدود

وبيــــن عامــــــي  ٢٠١٢و ،٢٠١٣بـــــدأت

المؤسســات اإلعالميــة الســورية التــي
ً
مقــرا لهــا ،بنقــل
تتخــذ مــن ســوريا

٢١

الســورية ،مدينــة إعالميــة لمنافــذ
مســـــتقلة .ويتــلقـــى الصحفيــــون مــن
داخــل ســوريا تدريبـ ًـا منتظمـ ًـا فــي تركيــا

إدارتهــا .إذ لــم تنجــح المنظمــات علــى
قليــل منهــا.

فــي البدايــة ،كانــت وســائل اإلعــام
ً
صحفــا
الســورية الناشــئة فــي األســاس

ومجـــــــات علـــى اإلنترنــت .وتقـــــــوم
ً
محليــا.
بعضهــا بطبــع نســخ وتوزيعهــا

وبــدأ التمويــل مــن الواليــات المتحــدة
فــي أواخــر عــام  ،٢٠١٢األمــر الــذي مثــل

نقطــة تحــول ،ألنــه يتيــح إنشــاء عــدد

كبيــر مــن المحطــات اإلذاعيــة .وتــم

إنشــاء أكثــر مــن  ٢٠محطــة :الــكل وألــوان
وأنــا بــرس وأرتــا وفريــش ونســائم
ســوريا وصــوت رايــا والوطــن .وبــدأ

راديــو روزانــا ،بتمويــل مــن منظمــة دعــم
اإلعــام الدوليــة ( ،)IMSوهــوا ســمارت،

بتمويــل مــن الفريــق الثــوري للعمــل
اإلعالمــي الســوري ( )SMARTوجمعيــة
دعــم اإلعــام الحــر ( ،)ASMLأيضـ ًـا فــي
هــذه المرحلــة.

يــرى العديــد مــن الناشــطين الســوريين

ومنظمــات دعــم وســائل اإلعــام اإلذاعة

إلــى الخــارج .وتــم تمويلهــا فــي هــذه
الفترة بشــكل عام في الخارج مباشـ ً
ـرة.

ولبنــان وفــي بعــض األحيــان فــي أوروبا.
وأصبــح االنتقــال إلــى مواقــع أكثــر أمانـ ًـا

وســيلة مناســبة بشــكل خــاص للوصــول

والتبــادالت بيــن مؤسساـــــت تطويــر

معقولــة .وتقــوم معظــــم المحطــــات

بشــكل رئيســي .وأصبحــت ســوريا،

الـــتدريـــــب والـتـحويــــات الــمصرفيــــــة

مكاتبهــا الرئيســية وعملياتهــا األساســية

ونتــج هــذا التوجــه إثــر تصاعــد الصــراع
بســرعة ،واحــدة مــن أخطــر األماكــن

فــي العالــم للصحفييــــن .عـــام ٢٠١٢

فــي الخــارج يعنــي أن اإلجــــراءات

وسائل اإلعالم أسهل .وأصبح تــنظيــــــم
واالجتماعــات كلهــا أســهل بكثيــر
ً
ً
أيضــا
أيضــا .وتتيــح هــذه الخطــوة

بســهولة أكبــر إلــى جمهــور أوســع ،بتكلفة

اإلذاعيــة علــى الفــور بتأســيس مكتبهــا

الرئيســــي فــي تركيــا ،ولكــن تنشــــئ
مكاتــب أصغــر وموظفيــن أقــل داخــل
ســوريا لتشــغيل أجهــزة اإلرســال .ويتــم
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ً
ً
ً
ومكلفــا
خطيــرا
أمــرا
علــى إشــارة FM

وأجبــرت العديــد مــن المحطــات علــى

واحــدة ،وفــي كثيــر مــن األحيــان عــن

متاحــة بشــكل دائــم بســبب انقطــاع

المشــاريع اإلعالميــة ،كمــا تقلــص عــدد
ً
يومــا بعــد
الوســائل اإلعالميــة العاملــة

األحيـــان بواســــــطة محطـــة إذاعيـــة
طريــق المنظمــات التــي توفــر هــذه
المــوارد ألكثــر مــن محطــة واحــدة .بيــن
ســبتمبر  ٢٠١٣وديســمبر  ،٢٠١٧قدمــت

 MICT — Syrnetإشارة إف إم مشتركة
إلــى عــدة محطــات .وفــي مــارس ،٢٠١٣

وفــر الفريــق الثــوري للعمــل اإلعالمــي

الســوري  SMARTتــردد إف إم آخــر
لمنافــذ مختلفــة ،ولكــن فــي أوائــل عــام

 ٢٠١٤تقــرر تخصيصهــا بالكامــل لهــوا

ســمارت.

ً
جهودا إلنشــاء
كمــا شــهدت تلــك المرحلة

بشــكل كبيــر ،كمــا أن اإلنترنــت ليســت
الكهربــاء فــي العديــد مــن المناطــق.

عــاوة علــى ذلــك ،منــذ عــام ،٢٠١٦
اســتعادت الحكومــة الســورية تدريجيـ ًـا
أغلــب المناطــق التــي خســرتها قــوات
الثــوار ،وفــي نهايــة عــام  ،٢٠١٦عــادت
مدينــة حلــب بالكامــل إلــى ســيطرة

الحكومة ،واضطرت الوســائل اإلعالمية
العاملــة فــي تلــك المناطــق إلــى المغــادرة
وغالبـ ًـا إلــى التوقــف بشــكل كامــل ،مثــل
مركــز حلــب اإلعالمــي .ولكــن يعــد

مؤسســات إعالميــة وتعــاون مســتقر:

( ،)ECSMورابطــة المحطــات اإلذاعيــة

 ٢٣تشــرين الثانــي عــام ( ٢٠١٨مــع زميلــه

السورية المستقلة ( ٢٢،)ABRAJوالشبكة
الســورية لإلعــام المطبــوع (،)SNP

رائــد فــارس ،مؤســس راديــو فريش ،في
حمــود جنيــد) بعــد تعرضــه لتهديــدات

٢٣

عديــدة وضغــوط أخــرى.

٢٤

ً
جــدا الحفــاظ
أصبــح مــن الصعــب

ورابطــة الصحفييــن الســوريين ()SJA

وشــبكة الصحفيــات الســورية (.)SFJN

السنوات المضطربة التي مرّ بها
اإلعــام الســوري البديــل (-٢٠١٦
 :)٢٠١٨تغييــرات فــي ديناميــات
الحــرب ،وفــي مقاربــات التمويــل
للمانحيــن ،وفــي كفــاح اإلعــام
فــي ســبيل البقــاء

علــى شــبكات مــن المراســلين مســتقرة

وواســعة االنتشــار داخــل ســوريا ،وقــرر
معظــم الصحفييــن ذوو الخبــرة مغــادرة

البــاد أو أجبــروا علــى ذلــك ،وتــم تهجيــر
ً
داخليــا مــا أدى إلــى تغطيــة
آخريــن
ً
جــدا
بعــض المناطــق بشــكل محــدود
ُ
ً
تمامــا دون تغطيــة ،وأغلقــت
أو تركهــا
مراكــز إعالميــة محليــة فــي أماكــن مثــل

درعــا والغوطــة الشــرقية ،وأجبــروا علــى

شــكلت مجموعــة مــن العوامــل فــي
هــذه الفتــرة خطـ ً
ـرا علــى قطــاع اإلعــام

تــرك أرشــيف أعمالهــم.

.٢٠١١

لتغيــر الســياق فــي الحــرب األوســع
كان
ُّ

الســوري المســتقل الــذي ظهــر بعــد عــام

وشــــكل احتــــدام الصـــــراع وظهـــور
ً
ً
خاصــا
تحديــــا
الجماعــــات المتطرفــة

تأثيــرٌ مباشــر علــى رغبــة المانحيــن فــي

االســتمرار فــي تمويــل القطــاع كمــا
فعلــوا مــن قبــل .علــى ســبيل المثــال،

لجهــود وســائل اإلعــام فــي الوصول إلى

بــدأ التمويــل األمريكــي فــي التراجــع

نطــاق جمهورهــم .وعرقلــت الجماعــات

وقــد كان يهــدف بشــكل أساســي إلــى

النــاس داخــل ســوريا ،عــدا عــن توســيع
اإلســامية المســلحة بشــكل خــاص

توزيــع الصحــف المطبوعــة فــي المناطــق

التــي تخضــع لســيطرة المعارضــة،

وأصبــح تركيــب جهــاز إرســال والحفــاظ

بمجــرد انتهــاء المعركــة ضــد داعــش،

دعــم األصــوات المعتدلــة ضــد التطــرف.

وفــي نهايــة عــام  ،٢٠١٨تــم إيقاف تمويل
محطــات اإلذاعــة الســورية العاملــة

فــي غــرب ســوريا بشــكل كامــل،

يــوم .ولكــن توجــد اســتثناءات فــي
٢٦

الوضــع فــي المناطــق التــي يســيطر
عليهــا الثــوار أفضــل قليــاً .وقــد تــم قتــل

ميثــاق شــرف لإلعالمييــن الســوريين

اإلغــاق ،وكذلــك الصحــف وغيرهــا مــن

٢٥

المناطــق الخاضعــة لســيطرة االتحــاد
الديمقراطــي لشــمال ســوريا ،كــروج
أفــا ،ومنطقــة الرقــة وديــر الــزور بعــد أن

تــم طــرد داعــش منهــا ،وبقــي التمويــل
ً
ـتمرا فــي هــذه المناطــق،
األمريكــي مسـ
وكذلــك التمويــل مــن بعــض الــدول

األوروبيــة لكــن بدرجــة أقــل بســبب
أهميتهــا اإلســتراتيجية.
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وســائل اإلعــام الســورية فــي
المنفــى :اعتبــارات عامــة

ســــبب تســــــــمية "وســـائل اإلعـــــالم
الســورية يف المنفــى"؟
"مســتقلة" و"مجتمعيــة" .وتشــير بعــض

اإلعــام ومجموعــات أخــرى تمولهــا

نشــير فــي هــذه الدراســة إلــى الوســائل
اإلعالميــة التــي ُتعتبــر "وســائل اإلعــام

هــذه التعريفــات ،فــي المقــام األول ،إلــى

وتســيطر عليهــا المصالــح السياســية أو

استخدام هذه العبارة ألنها توضح ،أكثر

تجــاه وســائل اإلعــام ،ومنهــا ("وســائل

بنــاء علــى ذلــك ،نســتبعد مــن هــذه
ً

بهــا القطــاع فــي العاميــن الماضييــن .فقد
ُ
أجبــرت معظــم وســائل اإلعــام الســورية

المعارضــة") ،وأخــرى تشــير إلــى شــكل

الســورية فــي المنفــى" ( .)SEMوقررنــا
مــن غيرهــا ،التغييــرات الجذريــة التي مر

البديلــة علــى نقــل عملياتهــا إلــى الخــارج،
كمــا ُفــرض عليهــا القبــول باحتمــال
ممارســة أعمالهــا بطريقــة غيــر مؤقتــة

نظــرة النظــام السياســي أو المجتمــع

اإلعــام الناقــدة" ،و"وســائل اإلعــام
تنظيمها وإلى عالقتها بالبيئة اإلعالمية
علــى نطــاق أوســع مثــل ("وســائل

االقتصاديــة بشــكل واضــح ومباشــر.

الدراســة وســائل اإلعــام مثــل أورينــت
نيــوز  Orient Newsالتــي يملكهــا رجــل

األعمــال الســوري غســان عبــود ،أو
تلفزيــون ســوريا الــذي تموّ لــه قطــر،

اإلعــام الجماهيريــة" ،و"وســائل اإلعــام

كمــا نســتبعد لنفــس الســبب منصــات

و"وســائل اإلعــام المجتمعيــة") ،وتشــير

المســلحة مثــل داعــش أو جبهــة النصــرة.

التكتيكيــة" ،و"وســائل اإلعــام الناشــئة"،

اإلعــام المرتبطــة مباشــرة بالجماعــات

بســبب الظــروف السياســية القائمــة.
ً
نهجــا
ويتطلــب فهــم هــذه الحقيقــة

بعضهــا إلــى الظــروف الجغرافيــة مثــل

المســتقل إعــادة النظــر فــي دوره فــي

المهاجريـن") .ومن المفيـــد مناقشة بعض

علــى الرغــم مــن اســتخدام الصحفييــن
ً
ً
مناســبا لجيــل
عــادة،
الســوريين لــه

الدراســة بعمــق أم ال ،مــن أجــل الحصــول

تأســيســـــها  ٩ســــــنوات ووصلــت إلــى

ً
انتقاليــا ،ويتطلــب مــن قطــاع اإلعــام
مســتقبل ســوريا .وفــي الوقــت نفســه،

يســاعد اســتخدام مصطلــح "وســــــائل
إعــام المنفــى" أيضـــــ ًـا علــى تمييــزه عــن

"وســــــــائل إعــام المهاجريــن" ،وحتــى

إن كانــت تلــك الوســائل المســتقلة تولــي
اهتمامـ ًـا متزايـ ً
ـدا بالمجتمعــات الســورية

في الخارج ،إال أن الصحفيين السوريين
ً
جــدا بشــأن نقطــة
جميعهــم واضحــون
واحــدة :وهــي إبقــاء تركيزهــم الرئيســي
علــى داخــل ســوريا ،والتركيــز علــى

الســكان الذيــن مــا زالــوا يعيشــون داخــل
البــاد.

("وسائل إعالم المنفى" ،و"وسائل إعـــالم

هــذه التعريفــات باختصــار ،ومــا إن كانــت

تنطبــق علــى القطــاع الــذي تتناولــه هــذه
علــى فهــم أفضــل لهــذه الظاهــرة.

وال يبــدو المصطلــح «اإلعــام الناشــئ»،

مــن الوســائل اإلعالميــة التــي مــر علــى

مســتويات عاليــة مــن اإلنتــاج الصحفــي.

ينتشــر تعريــف «اإلعــام البديــل» بشــكل
ً
شــيوعا ،إال أنــه تعريــف واســع
أكثــر

طبيعــة اإلعــام الســوري فــي المنفــى

جــون دي .إتــش .داونينــغ« :يتضمــن

مراعــاة تعريــف ميشــيل دي ســيرتو لـــ

وغامــض ال يقــدم أي فائــدة .وكمــا كتــب

يســاعدنا مصطلــح واحــد علــى فهــم

وهــو «وســائل اإلعــام التكتيكيــة» .مــع

التحــدث ببســاطة عــن اإلعــام البديــل
ً
تناقضا  ...ويكون كل شــيء ،في مرحلة

الضــوء علــى الحقيقــة بــأن اإلعــام

المنطــق ذاتــه علــى تعريــف «اإلعــام

القــرارات اإلســتراتيجية التــي تتخذهــا

مــا بديــاً عــن شــيء آخــر» .ينطبــق
٢٧

مصطلــح «تكتيكــي»  ،يمكننــا تســليط
٢٨

الســوري مجبــر علــى التكيــف مــع

تأطــر وســائل اإلعــام الســورية
يف المنفــى باعتبارهــا وســائل إعــام
تكتيكيــة وناقــدة

اقتصاديــة ،أم سياســية ،أم اجتماعيــة

ُتســتخدم تســميات عــدة مختلفــة فــي

الدقيــق .فــي الواقــع ،يرفــض العديــد مــن

وألمانيــا وفرنســا ولبنــان ومصــر) ،وإلــى

لإلشــارة إلــى النــوع الــذي عرّفنــاه

ألنهــم يدركــون محدوديــة هــذا التعريــف

الدوليــة لتطويــر وســائل اإلعــام ،التــي

اســتخدام مصطلــح «اإلعــام المســتقل»

للمنظمــات اإلعالميــة الســورية التصرف

المقــاالت األكاديميــة أو الصحفيــة
بوســائل

اإلعــام

"جماهيريــة"،

"معارضــة"،

البديــل،

"تكتيكيــة"،

"ناشــئة"،

ومنهــا

"ناقــدة"،

"راديكاليــة"،

المســتقل» ،حيــث ينبغــي تحديــد تلــك

القــوى التــي يســتقل عنهــا بدقــة ،هــل هي
وثقافيــة ،وإال يفقــد التعريــف معنــاه

الســوريين تصنيفهــم بهــذه الطريقــة،
أو المفهــوم .وفــي الوقــت نفســه يمكــن

لتمييــزه عــن مجموعــة مــن وســائل

أوســاط أخــرى تابعــة مثــل :الجهــات

الفاعلــة السياســـية والمســـلحة فــي
ً
وأيضــا الفاعلــون السياســيون
ســوريا،
فــي البلـــــدان المضيفــــة (أي تركيــــا

حــد مــا الجهــات المانحــة والمنظمــات

تعتمــد عليهــا مــن أجــل بقائهــا .وال يمكــن
علــى مســتوى اســتراتيجي ،ولكــن عليهــا
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أن تختــار تكتيكاتهــا بشــكل مــدروس
مــن أجــل التكيــف مــع عالــم اســتراتيجي
تعجــز عــن التأثيــر فيــه.

٢٩

جاء كريســتيان فيوكــس بوصف تعريف

خــارج ســوريا .وكانــت المبــادرات لجمــع

الناقــدة» .حيــث يرفــض المنهــج المبنــي

بعــض أكثــر فاعليــة ،حيــث قــدم اإلعــام

مثيــر لالهتمــام ،وهــو «وســائل اإلعــام
علــى أســاس الهيــكل التنظيمــي لصالــح

وســائل إعالميــة مختلفــة بعضهــا مــع
الذكــي ( )Smart mediaوجمعيــة دعــم

وفــي تفســير آخــر ،يســتخدم غريــت

المنهــج المبنــي علــى أســاس المنتــج،

التكتيكية" لتعريف المنتجات اإلعالمية

اإلعــام التــي تهــدف إلــى إنتــاج محتــوى

عــام  .٢٠١٥وفــي عــام  ،٢٠١٤بــدأت الشــبكة

والممارســات المهنيــة لوســائل اإلعــام
ً
ـوخا .ومــن الممكــن أن يســاعد
األكثــر رسـ

النســخ لتوزيعهــا فــي المناطــق الشــمالية
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة ،لكنهــا

لوســائل اإلعــام الســائدة وصــول اإلعــام

 ٢٠١٨بســبب الظــروف الصعبــة علــى

لوفينــك مصطلــح "وســـــائل اإلعــام
غيــر األيديولوجيــة والتي تتصف بتوجه

سياســي واضــح ،وتســتخدم التكتيــكات
مثــل الجماليــات والفكاهــة والوســيلة

اإلعالميــة بحــد ذاتهــا كرســالة.
يكــون ذلــك مفيـ ً
ـدا فــي تعريــف المنصــات
٣٠

قــد

ويؤكــد أن األول يســتبعد وســائل

«راديكالــي» ويكــرر ويستنســخ القيــم

تبنــي الهيكليات والممارســات التنظيمية

اإلعالميــة مثــل "الذاكرة اإلبداعية للثورة

الراديكالــي إلــى جمهــور أكبــر ،وإحداثــه
بالتالــي أثـ ً
ـرا أكبــر ٣٢ .ويمكــن أن يكون هذا

تقليديــة للتواصــل وروايــة القصــص.

مــن المؤسســات اإلعالميــة التــي تشــملها

الســورية" ،و"حكايــة مــا انحكــت" وغيرها
مــن المنصــات التــي تســتخدم طرقـ ًـا غيــر

ال ُتعــــد تعريفــــات مثـــــل «اإلعــــام
الجماهيــري أو المجتمعــي» مناســبة،
ً
ممكنــا فــي
حيــث كان اســتخدامها
المرحلــة األولــى مــن تطــور اإلعــام

الســوري فــي المنفــى ،ولكنهــا ال تنطبــق
عليــــه اليـــــوم حيــــن أصبحـــــت هــذه

الوســائل تميــل إلــى فقــدان ســمتها

المحليــة والمدنيــة والجماهيريــة لصالــح
الممارســات الصحفيــة التقليديــة .ومــع

ذلــك ،مــا تــزال وســائل اإلعــام مثــل راديو
فريش وُ ARTA FMتعتبر «وسائل إعالم

التعريــف بمثابــة مرجــع لوصــف العديــد
هــذه الدراســة كنمــوذج يهدفــون إليــه،

ونعتقــد أن هــذه التســمية مناســبة أكثــر
مــن «وســائل اإلعــام المعارضــة» ،حيــث

تشــمل وســائل اإلعالم التي يكون هدفها

فــي الوقــت الحالــي.

٣٤

تعـــــرض البــــث اإلذاعــي لراديــو FM
للمصيــر نفســه بصــورة أو بأخــرى.

التــواصـــــل ،كالــصـحـــــف والمجــــــات
المطبوعــــة واإللكترونيـــــة ،ووكـــــاالت

إف إم ،ومحطــات الراديــو علــى اإلنترنــت
القنوات التلفزيونية .وتعتمد معظم هذه

الوسائل على المنصات اإللكترونية فقط،
وتســتند فــي تواصلهــا بشــكل أساســي

غرضيــن أساســـــيين« :التعبيــر عــن

بحــد ذاتهــا».

فــي أغســطس  ،٢٠١٨وتقــوم بتوزيــع ٥٠٠
ً
أســبوعيا فقــط ،فــي إســطنبول
نســخة

( ،)And Transition )MCITومنظمــــة
(MCIT

كبيــرة مــن الوســائل اإلعالميــة وأشــكال

عــدد محــدود مــن النســخ تــم توزيعها في

٣١

بلــدي عــن توزيــع نســخها فــي ســوريا

يغطــي اإلعــام فــي المنفــى مجموعــة

(تويتــر ،وفيســبوك ،ويوتيــوب) .تمكنــت

السياســات أو حتــى ضــد بقــاء الســلطة

األرض ونقــص التمويــل .وتوقفــت عنــب

بمســاعدة منظمــة اإلعــام عبــر التعــاون

«صغيــرة الحجــم ،تعانــي مــن نقــص فــي
ً
ً
وأحيانــا ال يالحظهــا
غالبــا،
التمويــل

وضــد ســلوكها» و»إلــى بنــاء الدعــم
ً
أفقيــا ضــد
والتضامــن والتواصــل

توقفــت عــن الطباعــة فــي تمــوز عــام

تصميمات وسائل اإلعالم وتصنيفها

وقــد تكــون المقاربــات التــي تســتند

المعارضــة مباشــرة مــن األوســاط
ً
عموديــا باتجــاه الســلطة
الخاضعــة

٣٣

منظمــات أخــرى مــن أجــل البــث مثــل

واألقمــار الصناعيــة ،وعــدد قليــل مــن

أحــد علــى األقــل فــي البدايــة» وتخــدم

الســورية لإلعــام المطبــوع بطباعــة آالف

الرئيســي هــو معارضتهــا للنظام الســوري.

مجتمعيــة» (وهكــذا اعتبــرت نفســها).

«وســائل اإلعـــام الراديكاليــة» بأنهــــا

لمنظمــات مختلفــة حتــى كانــون الثانــي

وكمــا ذكرنــا أعــاه ،اعتمــدت المحطــات

األخبــار علــى اإلنترنــت ،ومحطــات راديــو

إلــى الوضــع السياســي لوســائل اإلعــام
ً
أيضــا .إذ يعــرّ ف داونينــغ
مفيــدة

اإلعــام الحــر ( )ASMLخدمــة الطباعــة

إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي مثــل
عدة منظمات بشــكل مســتقل من طباعة

اإلذاعيــة المســتقلة بشــكل رئيســي علــى

(شــبكة اإلذاعــات الســورية ()Syrnet
وفــي التحــول Media in Cooperation
اإلعــــــام الذكــــي وجمعيــة دعــم اإلعــام

الحــر) .ومــع ذلــك ،اعتبــر الصحفيــون
الســوريون دومـ ًـا أن هــذا الخيــار مؤقــت،
وكانــوا يعتبــرون مشــاركة التــردد مــع
ً
تقييــدا لقدراتهــم علــى بنــاء
اآلخريــن

هويــة تحريريــة مســتقلة وخاصــة.

٣٥

فــي الوقــت نفســه ،وكمــا يشــير أحــد

أعضــاء منظمــة اإلعــام عبــر التعــاون

وفــي التحــول ،لــم تقــدم هــذه المحطــات
اإلذاعيــة غالبـ ًـا تغطيــة شــاملة ،وكان مــن

المنطقــي الجمــع بيــن برامجهــم.

٣٦

وقــد

المناطــق المحليــة منــذ بدايــة الصــراع
تقريبـ ًـا .وقــد حــدث ذلــك لفتــرة محــدودة

األحيــان إدارة أجهــزة إرســالها داخــل

تمويــل محــدد .إضافة إلى ذلك ،أصبحت
ً
أمــرا فــي غايــة
الطباعــة والتوزيــع

المــدى الطويــل تــم حظرهــا ،حيــث كانــت
أجهــزة اإلرســال هدفـ ًـا للضربــات الجويــة

رغــم تكاليــف التشــغيل واالعتمــاد علــى

الصعوبــة حيــن انتقلت تلك الوســائل إلى

حاولــت المحطــات اإلذاعيــة فــي بعــض
ســوريا بشــكل مســتقل ،ولكــن علــى

فــي كثيــر مــن األحيــان .وأيضـ ًـا مارســت

ورقة إحاطة47 /

ً
ضغوطــا
الجماعــات المســلحة المتمــردة

عليها حزب االتحاد الديمقراطي لشـــمال
وكمــا هــو الحــال فــي بقيــة المناطــق

كبيــرة ،وقامــت بســرقة مــواد تقنيــة

التحديــات التــي تواجــه اإلعــام الســوري

وأجبــرت المنظمــات علــى الدفــع مقابــل
ً
كثيــرا مــا
حضورهــا .إضافــة إلــى ذلــك،

ســـــوريا وقــوات ســورية الديمقراطيــة.

فــي المنفــى ،إذ حــدت موارده الشــحيحة،

الســورية ،شــهدت روج أفــا ظهــور جيــل

وصعوبــة الوصــول إلــى عامــة الجمهــور

بســبب جــودة جهــاز اإلرســال أو موقعــه.

 ،٢٠١١أهمهــا إذاعــة آرتــا إف إم ،وويــات

علــى الوصــول إلــى عــدد كبيــر مــن القــراء

كانــت إشــارة راديــو إف إم ضعيفــة إمــا
وحيــن بــدأ النظــام الســوري ببســط
ســيطرته علــى معظــم األراضــي التــي

كانــت خاضعــة لقــوات المعارضــة ،ذهبــت
إشــارة إف إم بشــكل كامــل ،وأصبحــت

المحطــة اإلذاعيــة الوحيدة التــي ما زالت

جديــد مــن وســائل اإلعــام بعــد عــام

وظــروف االغتــراب التــي عانــى منهــا،

داخــل ســوريا ،مــن قــدرة هــذا اإلعــام

( ،)Welatوشــار ( )Sharوبايــر (.)Buyer
ً
ونظــرا لســعي القــوات الكرديــة بقيــادة

والمســتمعين والمشــاهدين .فــي الواقــع،
ً
وفقا
يُ عد " تأثيرهم المحدود" المفترض،

إلــى الحفــــــاظ علــى المنطقــة بمنــأى عــن
الصــراع نسـ ً
ـبيا ،تمكنــت وســائل اإلعــام

المتاحــة للجمهــور.

حــزب االتحــاد الديــمقــراطـــــي ()PYD

للبعــض ،مــن أســباب قطــع التمويــل عنهــم
مؤخـ ً
ـرا ،إذا مــا تــم قياســه فقــط بالبيانــات

تبــث اليــوم فــي األراضــي التــي تســيطر

مــن النجــاح بصعوبــات أقــل هنــاك

جغرافية اإلعالم السوري يف المنفى

عن الديمقراطية ،إال أن الســــلطات تمنح

بــدأت العديــد مــن وســـــائل اإلعـــام

للنقــد وحريــة التعبيــر.

مجتمعــي ذي تركيــز محلــي محــدد مثــل

ً
شــبيها لمــا
وفــي الرقــة ،أصبــح الوضــع

اتضــح أن القنــوات التلفزيونيــة الوطنيــة

عــام  ،٢٠١٧حيــث بــدأ جيــل جديــد مــن

أهميــة بيــن الســوريين بــا منــازع.

عليهــا المعارضــة هــي راديــو فريــش.

الســورية ،كمــا ذكرنــا أعــاه ،كإعــام
عنــب بلــدي في داريــا ،وعين المدينة في

ديــر الــزور ،وراديــو فريــش فــي كفــر نبــل،

وأكســجين فــي الزبدانــي ،وســوريتنا فــي
دمشــق .وقدمــت جميــع هــذه الوســائل
مــواد إعالميــة حول مجتمعاتها الخاصة

بها وركزت اهتمامها عليها ،وتأصل ذلك
فــي المنظمــات اإلعالميــة التــي نشــأت

فــي مناطــق ســورية مختلفــة ،وخاصــة
فــي المناطــق المحيطــة بدمشــق وفــي

بالمقارنــة مــع المناطــق األخــرى ،وحتــى
ً
بعيدا كل البعـد
لو كان الوضع الســياســي

تقنيــة فــي المقــام األول ،ويعكــس إلــى

وسائل اإلعالم المستقلة بعض المساحة

لــدى الجمهــور قبــل عــام  .٢٠١١وفي دراســة

٣٩

ســبق منــذ طــرد داعــش فــي صيــف

وســائل اإلعــام فــي االزدهــار بتمويــل
مــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة بشــكل

رئيســي ،وأهمها :بيســان إف إم ،شــوفي
مافــي ،أمــل إف إم ،وصــوت الرقــة
وهــو مشــروع تابــع لـــ آرتــا إف إم .فــي
٤٠

كال المنطقتيــن ،تتمتــع هــذه الوســائل
بامتيــازات كالعمــل فــي بيئــة آمنة نسـ ً
ـبيا

حــد مــا العــادات الراســخة التــي تشــكلت

أجريــت بتكليــف مــن منظمــة اإلعــام
عبــر التعــاون وفــي التحــول عــام ،٢٠١٤

والدوليــة هــي مصــدر األخبــار األكثــر

٤١

وتوصلــت دراســة أخــرى قامــت بتمويلهــا
عــدة منظمــات معنيــة بدعــم اإلعــام عــام
 ٢٠١٦إلــى نفــس االســتنتاج تقريبـ ًـا ٤٢.وهــو
أمــر طبيعــي ،إذ تحظــى بعــض القنــوات

التلفزيونيــة الدوليــة بشــعبية كبيــرة فــي
جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط

وشــمال إفريقيــا .وتعــد وســائل اإلعــام

الشــمال ٣٧.لــم تهتــم المناطــق الســاحلية
والجنوبيــة كثيـ ً
ـرا بهــذه الظاهــرة ،حيــث

القانونيــة ،إضافــة إلــى إمكانيــة بنــاء

عالقــة أقــوى مع جمهورهم المســتهدف.

يمكنها منافسة وسائل اإلعالم الرئيسية
ً
وأيضــا،
والســائدة مــن حيــث الجمهــور.

بعــــد ذلــك ،دفعــــت ظــروف المنفـــــى

اجلمهور

لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق جمهورها.

وســـائل اإلعــام للتغطيــة على المســتوى

يُ عــد قيــاس جمهــور اإلعــام العربــي،
ســواء كان مســتقالً أم ال ،مهمــة صعبــة،

ولكــن ينبغــي تســليط الضــوء علــى بعــض
العناصــر اإليجابيــة .أوالً ،تمكنــت بعــض

شــهدت تعبئــة وحشـ ً
ـدا أقــل.

والمهنية والتغيـــرات التكنولوجية جميع
الوطني بشــكل أكبر .وفي الوقت نفســه،

تميل الشــبكة الســورية لإلعالم المطبوع
بشــكل واضــح إلــى تركيــز تغطيتهــا
علــى المناطــق التــي تســيطر المعارضــة

عليهــا ،وتحــدد جمهورهــا علــى أنهــم

يعيشــون هنــاك بشــكل أســــاسي ،إضافــة
إلــى أن مراســليهم متمركــزون فــي تلــك
المناطق إلى حد بعيد٣٨.يختلف المشــهد

اإلعالمــي فــي المناطــق التــي يســــيطر

مــن حيــث غيــاب العنــف والخلفيــة

ويعــد الوصــول إلــى الجمهــور قضيــة

وقــد ازدادت صعوبتهــا بســبب الصــراع.
ً
معقــدا
ولذلــك يعــد هــذا الحقــل

ـائكا بشــكل خــاص ،إضافـ ً
ً
ـة إلــى أن
وشـ
ً
البيانــات المتاحــة قليلــة جــدا .وســوف
نحــاول تحديــد القضايــا واالتجاهــات
الرئيســية اعتمـ ً
ـادا علــى البيانــات التــي

تــم إنتاجهــا فــي الســنوات القليلــة

الماضيــة .يعــد الجمهــور أحــد أكبــر

الســورية فــي المنفــى منظمات صغيــرة ال

تحتــاج أي وســيلة إعالميــة إلــى الوقــت

وســائل اإلعــام مثــل عنــب بلــدي وإذاعــة

آرتــا إف إم مــن الوصــول إلى جمهور كبير
رغــم صعوبــة ذلــك .وتمتلــك عنــب بلــدي

أكثــر مــن مليــون متابــع علــى الفيســبوك.
ً
ووفقــا إلحــدى الدراســات ،تعــد إذاعــة

آرتــا إف إم واحــدة مــن أكثــر المحطــات
اإلذاعيــة شــهرة فــي مدينتــي عامــوده
٤٣

والقامشــلي.
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وهنــاك عامــل آخــر وهــو أهميــة هــذه

ً
وثانيــا ،وكمــا تشــير
مــن التلفزيــون.
ً
دراســة ســتصدر قريبــا مــن فــري بــرس

شــبه حصــري.

المعارضــة ،وأولئــك الذيــن ال يثقــون
عمومـ ًـا بوســائل اإلعــام التابعــة للنظام،

موقــف حاســم تجــاه وســائل اإلعــام

بشــكل عــام ،ويطالبــون بمزيــد مــن

بشــكل عــام ،يبــدو أن وســائل اإلعــام

فــي المجتمــع المدنــي التــي تعمــل خارج

المصــادر الموثوقــة.

الوســائل لــدى جماهيــر ســورية محــددة
داخــل وخــارج البــاد ،مثــل نشــطاء

والفنانيــن والمثقفيــن والجهــات الفاعلــة
نطــاق ســيطرة الحكومــة .وعلــى الرغــم

مــن الصعوبــات التــي يواجههــا اإلعــام

الســوري فــي المنفــى ،إال أنــه اســتطاع
إعطــاء صــوت لهــذه العناصــر الفاعلــة

ونشــر المعلومــات فــي هــذه البيئــات

االجتماعيــة بشــكل واضــح.

أنليميتــد ،يميــل الســوريون إلــى اتخــاذ

المــواد اإلعالميــة «المســتقلة» وذات
٤٤

فــي المنفــى علــى أســاس حجــم الجمهور

الــذي يصلــون إليــه بشـــكل مباشــــر،

وخاصــة فــي الوضــع الحالــي للصــراع.

إذ أن هــذه الوســائل ســتتمكن ،وإن لــم

اإلعــام المســتقلة مــع وســائل اإلعــام

أوســع بكثيــر عبــر التعــاون مــع وســائل

الدوليــة والوســائل متعــددة الجنســيات.

ويتــم تناقــل محتوياتهــا وإعــادة توزيــع

الزمــن ،المصــدر الرئيســي للمعلومــات

المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،علــى

وبــدأت صحيفــة الجمهوريــة فــي

موادهــا بواســــطة وســــائل اإلعــام
نحــو متزايــد ،متخذيــن هــذه الوســائل
مصـ ً
ـادرا للمعلومــات .وهنــاك أمثلة كثيرة

اآلونــة األخيــرة مشــاركة إنتــاج وتوزيــع

جـ ً
ـدا عــن ذلــك ،ويبــدو أنهــا فــي ازديــاد.
ً
أيضــا تقييــم
وســيكون مــن المضلــل

مثــل مــدى مصــر فــي مصــر ،وحبــر فــي

بجمهــــور وســـــائل اإلعـــام الدوليــة

المقــاالت مــع شــبكة مــن وســائل اإلعــام
المســتقلة فــي البلــدان العربيــة األخــرى،

األردن .وتمــت إقامــة تعــاون دولــي

آخــر مــع المجلــة اإللكترونيــة الفرنســية
أوريــــون .)OrientXXI( ٢١وتـعـاونـــت

صحيفــة حكايــة مــا انحكــت لفتــرة

تأثيرهــا عــن طريــق مقارنــة جمهورهــا
الراســخة منــذ زمــن طويــل.

يجــب اعتبــار وســائل اإلعــام الســورية

طويلــة مــع المنصــة الدوليــة «األصــوات

فــي المنفــى «بديلــة» بالنســبة لجمهورهــا
أيضـ ًـا ،فهــم يميلــون غالبـ ًـا إلــى اســتهداف

اليــوم أخبــار ســوريا للــمنصـــة الـدوليــــة

التــي تتمتــع بأهميــة خاصــة رغــم صغــر

العالميــة  ،»Global Voicesالتــي تغطــي

أو التــي كانــت تحــت ســيطرة قــوات
المعارضــة ،فــي حيــن تولــي اهتمامـ ًـا أقــل

الوســائل ،مثــل روزانــا أو عنــب بلــدي،

مــدى أهميــة وســائل اإلعــام الســورية

اإلعــام العربيــة والدوليــة الرئيســية،

حــول ســوريا لصحيفــة العربــي الجديــد.

مــن الســوريين فــي المناطــق الخاضعــة

بمعنــى آخــر ،قــد يكــون من الخطــأ قياس

ً
أخيرا ،ال يمكن التقليل من شأن التعاون

وكانــت صــدى الشــام ،لفتــرة طويلــة مــن

الســورية فــي المنفــى تســتهدف المزيــد

بالســاحل والمناطــق األخرى التي تهيمن

يكــن باســتمرار ،من الوصــول إلى جمهور

الــذي قامــت بــه العديــد مــن وســائل

يعتمــدون علــى منصات اإلنترنت بشــكل

عليهــا الحكومــة بقــوة .وتهــدف بعــض

إلــى إنتــاج محتــوى إعالمــي يخاطــب
ً
ً
تعليمــــا وغيــر
جمهـــورا أكبــر ،وأقــل
محــدد فــي انتمائــه السياســي .فــي حيــن

يميــل آخــرون إلــى اســتهداف جمهــور
أكثــر تخصصـ ًـا وذا تعليــم جيــد وتوجــه
سياســي ،مثــل الجمهوريــة وحكايــة مــا
انحكــت.

أما على المســتوى الدولي ،فتركز وســائل
اإلعــام الســورية فــي المنفــى علــى

المنظمــات غيــر الحكوميــة والصحفييــن
وصنــاع القــرار واألشــخاص المتعلميــن

والمهتميــن بالشــؤون الخارجيــة .فــي
الواقــع ،ال يلعــب الجمهــور الدولــي أو

اإلقليمي بالنســبة لبعض وســائل اإلعالم،
ً
دورا ثانويـ ًـا ،فــي حيــن تعتبــره العديــد من
ً
مهمــا بشــكل
وســائل اإلعــام األخــرى،
خــاص للعمــل كوســيط بيــن األحــداث

علــى األرض والمجتمــع الدولــي بســبب

ضعــف احتماليــة العــودة إلى ســوريا على

الجماهيــر (الســورية والعربيــة والدوليــة)

المــدى القصيــر.

«الـديـــمقـراطيـــــة الــمـنفتـحـــة Open

حجمهــا .إذ يســـتهدفون فــي المقــام

ً
أخيرا ،تؤكد حقيقة تعرّض هذه الوسائل

مــن ناحيــة أخــرى ،وفقـ ًـا لبحــث أجــري

الســوري ،واألشــخاص الذيــن ال ينتمــون

 »Democracyوالتـــي تتخــذ مــن لنــدن
ً
مقــرا لهــا ،واألمثلــة علــى ذلــك تطــول.
علــى جمهــور جديــد بتكليــف مــن فــري
ً
ـتنادا إلــى مقابــات
بــرس أنليميتــد ،واسـ
متعمقــة داخــل ســوريا ،لوحظــت عــدة

األول الجماعــات المعارضــة والالجئيــن
ً
داخـليـــا مــن الـجمهــــور
والمشــــردين
فــي أســلوب تفكيرهــم لأليديولوجيــات

المتطرفة وال لخطابات النظام الســوري،
واألشــخاص الذيــن يتمتعــون بمســتوى

عناصــر مســتجدة ومثيــرة لالهتمــام.
أوالً ،تمثل وسائل التواصل االجتماعي

إضافــة إلــى ذلــك ،تميــل جميــع وســائل

للحصــول علــى المعلومــات أكثــر بكثيــر

المســتهدف بشــكل رئيســي ،خاصــة أنهــم

ً
ً
مهمــا
مصــدرا
فــي كثيــر مــن األحيــان

اإلعالميــة للتهديــد والهجــوم بشــكل
مســتمر من مختلف القوى المشــاركة في

الحــرب علــى أهميتها بشــكل غير مباشــر،
لــم يبــد أي مــن الجانبيــن فــي الحــرب
ً
ـامحا مــع محتــوى الوســائل اإلعالمية
تسـ

التــي ال تخضــع لســيطرته ،ويســتخدم

عـــــال مـــن الــثـقـافــــة ،والـصـحفـييـــــن.

لذلــك كل الوســائل المتاحــة أمامــه لمنــع

اإلعــام إلــى اعتبــار الشــباب جمهورهــم

المنفــى مــن الوصــول إلــى جمهــوره

محتــوى وســائل اإلعــام الســورية فــي

المســتهدف.
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المنفــى إلــى تصويــر نفســها كحــرّاس

يصعــب تحديــد هويــة معينــة لموجــة

سياســية فاعلــة فــي الصــراع.

وســائل اإلعــام التــي ظهــرت بعــد عــام
 ،٢٠١١فهــي تتواصــل عبــر أشــكال مختلفــة

مــن وســائل اإلعــام ،وتســتهدف جماهيــر

متنوعــة ،محليــة ووطنيــة ،مــن النســاء،

واألطفــال ،والشــباب ،وغيرهــم .وفقــدت
جميــع الوســائل ســماتها المحليــة التــي

اتســمت بهــا فــي البدايــة بالتدريــج،
وأصبحــت تتطلــع بــدالً مــن ذلــك إلــى

التغطيــة علــى المســتوى الوطنــي.
وأدى اتصــال تلــك الوســائل باإلنترنــت،
باإلضافــة لبذلهــا الجهــود لتوزيــع النســخ

المطبوعــة فــي مناطــق مختلفــة ،إلــى
فقدانهــا لســماتها المحليــة التــي امتــازت

بهــا بشــكل كبيــر ،وتعــزز هــذا التوجــه أكثر

بســبب التواجــد فــي المنفــى وتطــورات

الحــرب فيمــا بعــد ،مــا زاد مــن صعوبــة

العمــل علــى الصعيــد المحلــي .ورغــم ذلك

نجد بعض االستثناءات ،إذ اليزال راديو

فريــش يعتبــر محطــة إذاعيــة محليـــــة/

مجتمعيـــة،تركــزأنشــــطتهاعلىمحافظة
إدلــب ،وتحديـ ً
ـدا علــى محيــط كفــر نابــل.
وتميــل المنصــات مثــل الجمهوريــة
وســوريالي وحكايــة مــا انحكــت إلــى
اســتهداف الجمهــور المتعلــم ،وليــس
فقــط الســوريين .فــي حيــن ّ
فضلت بعض

الوســائل التركيــز أكثــر علــى المجتمــع
المدنــي والثقافــة ،ركــزت أخــرى علــى

الــرأي السياســي ،والبعــض اآلخــر ال يــزال
يهتــم بأخبــار الصــراع .وتتبنــى جميــع

وســائل اإلعــام ،مــن الناحيــة السياســية،
موقفـ ًـا معاديـ ًـا للحكومــة بشــدة متفاوتــة،

كمــا تختلــف مواقفهــا تجــاه الجماعــات

المتطرفــة ،حيــث تعارضهــا بعــض
الوســائل اإلعالميــة أكثــر مــن غيرهــا.

وفي الوقت نفســـــه ،تعتبر جميـــع وسائل

اإلعــام نفســها مســتقلة عــن أيــة جهــة

سياســية ،بمــا فــي ذلــك هيئــات المعارضة
السورية السياسية .فمثالً ،أظهر محتوى
الرصــد لفــري بــرس أنليميتــد بوضــــوح

تــام ميــــل وســائل اإلعــام الســورية فــي

للشــعب الســوري ضد أي جهة مســلحة أو
٤٥

وبهــذا المعنــى ،تــرى وســائل اإلعــام
الســورية فــي المنفــى نفســها وتــزاول
عملهــا كـــ «وســائل ناقــدة» ،وكمــا يعرّفهــا

كريســتيان فيوكــس ،كوســائل تنتــج

«محتــوى إعالمــي معــارض ،ويقــدم

أن يكــون هنــاك المزيــد ،المزيــد مــن
الصحافــة التــي تصــور الواقــع ،وليــس
فقــط وســائل اإلعــام الحكوميــة».

٤٩

يُ نظــر إلــى اإلعــداد المهنــي علــى أنــه
الحــل لمشــكلتين مختلفتيــن ولكــن
مترابطتيــــن ،األولــى هــي االعتــــراف

بــأن النشــاط اإلعالمــي المجــزأ قــد

فشــل فــي تحقيــق مصداقيــة كافيــة

بدائــل عــن المنظــورات القمعيــة غيــر

بيــن الســكان الســوريين ،فقــد أثــرت

حكــم رؤوس األمــوال ،والنزعــة األبويــة،

المعلومــات الخاطئــة علــى مصداقيــة

المتجانســة المهيمنــة التــي تعكــس
والعنصريــة ،والتمييــز بيــن الجنســين،

والقوميــة ،الــخ .ويعبــر هــذا المحتــوى
عــن وجهــات نظــر معارضــة تشــكك فــي

جميع أشــكال التبعية والهيمنة ،ويشــمل

عمليــة التصدي للهيمنة علــى المعلومات

وإيــصــــال أصـــــوات الـمســـــتـبعَ ـــدين
َ
والمضطهدين والمحكومين والمغتَربين
والمسـ َ
ـتغلين .كمــا تميــل هــذه الوســائل
٤٦

إلــى رفــض الخطــاب الطائفــي الصريــح
بفــوارق مختلفــة.

٤٧

ويــرد الصحفيــون الســوريون بإجابــات
مختلفــة عنــد ســؤالهم عــن قرارهــم

بتأســيس منظمــات إعالميــة .تحتــاج
ســوريا إلــى صحافــة مهنيــة ومســتقلة
ال تســتطيع توفيرهــا وســائل اإلعــام

الحكوميــة وال وســائل إعــام المنطقــة

العربيــة متعــددة الجنســــــيات (مثــل

الجزيـــرة والعربيـــة) .ويقـــــول مالــك
حــداد مــن وكالــة ســمارت لألنبــاء أنــه
منــذ البدايــة كان الطمــوح هــو إنشــاء

وكالــة أنبــاء ســورية قــادرة علــى توفيــر
معلومات «موثوقة وذات مصداقية».

٤٨

وقــال أحــد الصحفييــن الســوريين فــي
مقابلــة« :كانــت هنــاك حاجــة ليعــرف

األشــخاص فــي الخــارج مــا يجــري
فــي ســوريا .وكان النظــام يُ حاصــر

الصحافــة قبــل الثــورة ،فــا يصــدر
شــيء مــن ســوريا إال عبــر الحكومــة،

وبعــد فتــرة مــن الزمــن جــاء نــاس
مثلــي ليــس لديهــم خبــرة فــي مجــال

الصحافــة وبــدأوا يقولــون «ال» ،يجــب

المبالغــة والعديــد مــن حــاالت تقديــم
نشــطاء وســائل اإلعــام الـمـعـــارضـــــة

٥٠

فــي الـواقـــــع .وتتمثــــل المشــكلة الثانيــة

بالتحديــات حــول إنشــاء نظــام إعالمــي

يتماشــى مــع فكــرة ســوريا الديمقراطية
بعــد رحيــل بشــــار األســـــد .ويجــب
النظــر فــي هــذا الســياق عنــد إطــاق

المؤسســات اإلعالميــة مثــل رابطــة
الصحفييــن الســوريين ( )SJAوالميثــاق

األخالقــي لإلعــام الســوري ()ECSM

(انظــر القســم أدنــاه الــذي يتحــدث عــن

المؤسســات اإلعالميــة).

تقــدم بعــض الوســــائل اإلعالميـــة األخــرى

نفسها على أنها صوت الحراك المجتمعي

المدني والسوريين الذين لم يتم تمثيلهم

في وســائل اإلعالم األخرى .ويرى العديد
مــن الصحفييــن أن إنشــاء منظمــات

إعالميــة هــو الــدواء لحالــة القطبيــة
والتطــرف التــي يعانــي منهــا النشــاط

اإلعالمــي الســــوري المجــزأ والموجــه
ً
سياســيا إلــى حــد كبيــر ٥١.ومــع تصاعــد
وتيــرة الصــراع ،ركــزت وســائل اإلعــام

الدوليــة بشــكل متزايــد علــى الصــراع،
ً
تاركة
وعلى الجهات الفاعلة مثل داعش،

العديــد مــن القضايــا األخــرى دون تغطيــة
إعالميــة .وأنشــئت العديــد مــن وســائل
اإلعــام الســورية بهــدف تســليط الضــوء
علــى المجتمــع الســوري والجهــات الفاعلــة

المحليــة التــي فقــدت صوتهــا بســبب

وســائل اإلعــام الدوليــة.

50

 /اإلعالم السوري المستقل في المهجر

المنظمات اإلعالمية السورية في المنفى:

القضايا الرئيسية الحالية

مــن بيــن العشــرات مــن وســائل اإلعــام
التــي ظهــرت فــي الســنوات القليلــة

اختيارنــا أكثــر الوســائل اإلعالمية أهمية

الماضيــة ،بقــي عــدد قليــل منهــا اليــوم.

والتــي ال تــزال تعمــل فــي المنفــى ،ولكننــا
أضفنــا أيضـ ًـا بعــض الوســائل ذات الصلــة

المنفــى مثــل :حلــب اليــوم ،وروزانــا،

وذلــك ألهميــة تجاربهــا ،والمحتــوى

وتعمــل العديــد مــن وســائل اإلعــام فــي
وحكايــة مــا انحكــت ،والجمهوريــة،

حتــى وإن كانــت ال تعمــل بشــكل كامــل،

الــذي قامــت بإصــداره ،والجمهــور الــذي

والمرصــد الســوري ،وســوريا علــى طول،

وصلــت إليــه .وإضافــة إلــى ذلــك ،قررنــا

وســوريتنا ،وصــدى الشــام ،وذاكــرة

المهــم الــذي تلعبــه بشــكل خــاص فــي

واأليــام ،وآنــا بــرس ،وعنــب بلــدي،
إبداعيــة للثــورة الســورية ،وعيــن

المدينــة ،ووكالــة أنبــاء ســمارت ،وراديــو

اختيــار إذاعــة آرتــا إف إم بســبب الــدور
منطقتهــا وألن أنشــطتها تــدار إلــى حــد

كبيــر مــن المنفــى .لــم نشــمل وســائل

الوطــن ،وراديــو علــوان ،وراديــو الــكل.

اإلعــام العاملــة فيمــا يســمى روج آفــا،

منطقــة االتحــاد الديمقراطــي لشــمال

وســائل إعــام فــي المنفــى ،كمــا أنــه ال

وتعمــل الوســائل اإلعالميــة التاليــة فــي
ســوريا :آرتــا إف إم ،وويــات (مجلــة

وراديــو) ،ووشــبكة آســو اإلخباريــة،

وفــي الرقــة ،ألنــه ال يمكــن اعتبارهــا
يمكــن مقارنــة حالتهــا مــع اآلخريــن.

وراديــو شــار ،وبايــر ،وون إف إم ،وجــاد

سياق التمويل
واالستراتيجيات

الــزورُ :جــرف نيــوز ،وصــوت الرقــة،

فــي الفتــرة التــي جــرت فيهــا كتابــة هــذه

إف إم .وتعمــل الوســائل اإلعالميــة
التاليــة فــي الرقــة وأجــزاء مــن ديــر

وأمــل أف أم ،وشــوفي مافــي ،وبيســان
ً
وأخيــرا ،راديــو فريــش ،وهــي
إف إم.
الوســيلة اإلعالميــة الوحيــدة التــي
ً
حاليــا فــي
توجــد مكاتبهــا الرئيســية

ســمارت لألنبــاء .واســتندنا فــي االختيــار
علــى مــدى أهميتهــا مــن حيــث الجمهــور،

وجــودة المــواد الصحفيــة ،أو تركيزهــا
علــى قضايــا ومناطــق محــددة .يتضمــن

وتعتمــد جميــع وســائل اإلعــام فــي
المنفــى علــى تمويــل المانحيــن بشــكل
ً
البقــاء .وفــي
ً
تقريبــا مــن أجــل
حصــري
ســياق الصــراع المســتمر ،ال ُتعتبــر

اإلعالنــات أو المحتــوى التســــويقي
خيـــــــارات متاحـــــة .وظهــرت بعــض

الجهــود للبحــث عــن أشــكال أخــرى مــن
التمويــل (مثــل المحتــوى التســويقي،

كونهــا اســتراتيجية مجديــة للنجــاح
باالســتمرار بالعمــل اليــومّ .
وأثــر تغييــر

وراديــو علــوان ،حيــث تفتقــر جميعهــا

مــن وســائل اإلعــام ،فإننــا نركــز بشــكل

وحلــب اليــوم ،وصــدى الشــام ،ووكالــة

بإمكانيــة العمــل علــى األرض.

لمجــاالت أخــرى ،بشــكل كبيــر علــى نجــاة

ســوريتنا ،وســوريالي ،وصــدى الشــام،

تشــرين الثانــي عــام  ،٢٠١٨مــع زميلــه

وعنــب بلــدي ،وســوريتنا ،وعيــن المدينة،

الحــرب بشــكل مباشــر علــى اســتمراره،
ً
ً
وثيقــا
ارتباطــا
إذ ارتبطــت أنشــطته

والقــرارات الالحقــة التــي اتخذهــا بعــض

وفــي حيــن تعتمــد دراســتنا علــى األدب

مــا انحكــت ،والجمهوريــة ،وآنــا بــرس،

مركــز حلــب اإلعالمــي ،أثــرت تطــورات

الدراســة ،واجهــت بعض وســائل اإلعالم
المذكــورة أعــاه تهديـ ً
ـدا لوجودهــا ،مثــل

تحريرهــا ،رائــد فــارس ،فــي كميــن نصبــه

المجموعــة األولــى مثــل :روزانــا ،وحكاية

وزارة الخارجيــة األمريكيــة .وفــي حالة

ظهــرت كتصــورات مســتقبلية أكثــر مــن

وتكافــح مــن أجــل البقــاء .وتــم تجديــد

خــاص علــى عــدة وســائل إعالميــة مــن

الدولــي ( )IREXعبــر برنامــج مولتــه

والتمويــل الجماعــي ،والتبرعــات) ولكنها

المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة،
ً
وتحديــدا فــي كفــر نبيــل.

ومقابــات ســابقة مــع مجموعــة واســعة

ومنظمــة مجلــس األبحــاث والتبــادل

إلــى مصــدر تمويــل فــي الوقــت الحالــي
تمويــل راديــو فريــش بعــد مقتــل رئيــس
رجــال مســـــلحون مجهولـــون فــي ٢٣
حمــود جنيــد.

ويرجــع إغــاق العشــرات مــن وســائل

اإلعــام

خــال

الســنوات

القليلــة

أولويــات الجهات المانحــة أثناء الصراع،
أكبــر المانحيــن فــي إعطــاء األولويــة

وســائل اإلعــام الســورية فــي المنفــى.
واســتمرت فــي الوقــت نفســه بعــض
الوســائل بالعمــل بكامــل طاقتهــا ،بينمــا
يحــاول البعــض اآلخــر البقــاء علــى

قيــد الحيــاة .لقــد حددنــا أربعــة عناصــر
ً
دورا فــي نجــاة وســائل
رئيســية لعبــت

اإلعــام الســورية فــي المنفــى.

حــجــــم

الـمـنـظـمــــة :بـعـــض وســـــــائل

الماضيــة إلــى نقــص التمويــل بشــكل
ً
تحديــدا ســبب
رئيســي .وكان هــذا

االســتثناءات القليلــة ،هــي منظمــات

التــي مولتهــا ســابقا منظمــة الشــركاء

األساســيين لديهــا عــادة مــن خمســة إلــى

مــا تعرضــت لــه محطــات الراديــو
الــــخــالقـــــــون (،)Creative Associates

اإلعــام التــي نجــت ،مــع وجــود بعــض

صغيرة الحجم ،يتراوح عدد الموظفين
عشــرة أشــخاص .عــاوة علــى ذلــك،
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ال تملــك العديــد مــن وســائل اإلعــام

تعــد فيهــا كفــاءات معينــة أمـ ً
ـرا محوريـ ًـا،

الوســائل التــي تمكنــت مــن تمييــز نفســها

الثابتــة مثــل اإليجــار والنفقــات العامــة

ومنظمــات الدعــم ،وكتابــة المقترحــات،

الوســائل الناشــئة ،أثبتــت مرونتهــا علــى

مكاتــب ،ويمكنهــا تجنــب التكاليــف
األخــرى .ويميــل البعــض إلــى إبقــاء

عــدد موظفيهــم األساســيين صغيــر
ً
جــدا مــن أجــل الحفــاظ علــى المرونــة

والتكيــف مــع الظــروف ،ويســتخدمون
المنــح الصغيــرة إلنتــاج المزيــد مــن
ً
دائمــا إثقــال
المحتــوى ،ويتجنبــون

كاهــل المؤسســة األساســية بالتكاليــف
الباهظــة.

تنويــع مصــادر

التمويــلُ :تعــد القــدرة

علــى تأميــن التمويــل ،وخاصــة التمويــل

األساســي ،مــن أكثــر مــن جهــة مانحــة

أحــد العوامــل الهامــة للنجاة واالســتمرار
فــي العمــل ،حيــث يعطــي هــذا التنــوع

المنظمــة مســاحة للمنــاورة إذا قــرر أحــد

المانحيــن االنســحاب ،وفــي الوقــت
نفســه ،يســمح لها ببناء هياكل تنظيمية

أقــــــوى علـــى المســـتوييـــن اإلداري

والمالــي .حاولــت العديــد مــن وســائل

مثــل التواصــل مــع الجهــات المانحــة،

وعمليــات التدقيــق ،وتعزيــز صــورة

المنصــة ،وبنــاء التعــاون ..إلــخ .وواجهت

المؤسســات اإلعالميــة التــي لــم تبــدأ ،أو

لم تستطع توفير الموارد الالزمة إلدارة
هــذه األنشــطة بفاعليــة ،صعوبــة فــي

االســتمرار بالعمــل .وإذا لــم يكــن رئيــس
ً
قــادرا علــى التحــدث باللغــة
المشــروع

اإلنجليزيــة بطالقــة ،علــى ســبيل المثال،
وال يســتطيع تعييــن موظفيــن أكفــاء،
فســيتطلب التعامــل مــع المنظمــات غيــر

الحكوميــة والجهــات المانحــة وأصحاب
المصلحــة الكثيــر مــن الجهــد.

اســتطاعت بعــض المنظمــات بشــكل

واضــح معالجــة هــذه القضيــة عبــر
هيــاكل إداريــة وماليــة فعّ الــة ،ولكــن لــم

يمتلــك الجميــع المــوارد أو القــدرة علــى
القيــام بذلــك بنجــاح.

اإلعــام تجريــب مصــادر أخــرى للدخــل،

الهويـــــة التحريريـــة:

ويخطــط آخــــــرون الســـــتراتيجيات
ً
أكثــر تفصيــاً
وتنظيمــا ،لكــن لــم يتــم

ونظـ ً
ـرا لعــدم قــدرة وســائل اإلعــام فــي

المنفــى التنافــس مــع وســائل اإلعــام

العمــوم ،حتــى إذا فشــلت هــذه الجهــود

المحتــوى اإلعالمــي الــذي تنتجــه ،إال أن

مثــل ،المحتــوى التســويقي وتبرعــات
ً
محــدودا،
الجمهــور ،وكان نجاحهــا

وضعهــا موضــع التنفيــذ بعــد .علــى
التــي كانــت تهــدف إلــى تغطيــة نســبة
صغيــرة مــن الميزانيــة ،إال أن العديــد
مــن الصحفييــن الســوريين يعتبرونهــا
محــاوالت لتخفيــف اعتمادهــم علــى

المانحيــن ،وليعــززوا جهودهــم فــي
تنظيــم المشــاريع بــدالً مــن كونهــم
متلقيــن ســلبيين للتمويــل الخارجــي.

قــدرات العالقـــات العامة :تعمل وســائل

اإلعــام فــي المنفــى فــي بيئــة عالميــة

تحتــــل كيفيــــــة

تصميــم المنافــذ لهويتهــا التحريريــة
ً
دورا مهمـ ًـا.
وتطويــر صورتهــا ومكانتهــا

الراســخة مــن حيــث جمهورهــا وحجــم

قدرتهــا علــى بنــاء مكانــة بــارزة وتقديــم
ً
غالبــا مــا تســاعدها
خدمــات محــددة
علــى جــذب األمــوال ،وتكويــن جمهــور

والحصــول علــى مكانــة خاصــة فــي بيئة

المــدى الطويــل بشــكل أكثــر.

المنفى والسياق القانوني
تمــارس جميــع وســائل اإلعــام التــي
تتنـاولهـــا هــذه الـدراســــة أنشـــطتهــــا

األساســية فــي المنفــى ،ويقيــم معظمهــا
ً
حاليــا وهــي تركيــا
فــي دول ثــاث

(عنــب بلــدي ،وأنــا بــرس ،وعيــن المدينــة،

وحلــب اليوم ،وصدى الشــام ،وســوريتنا،

وراديــو وطــن ،وراديــو الــكل) ،وألمانيــا
(الجمهوريـــة ،حـــكــــاية مـــــا انحكـــــت)،

وفرنســا (روزانــا ،وســوريالي ،ووكالــة

أنبــاء ســمارت ،وجمعيــة دعــم اإلعــام

الحــر).

يرجــع الســبب وراء التواجــد الكبيــر
لوســائل اإلعــام الســورية فــي تركيــا

إلــى قربهــا مــن ســوريا وارتفــاع عــدد

الالجئيــن الســوريين هنــاك .وتســتضيف
فرنســا ،ومؤخـ ً
ـرا ألمانيــا ،وســائل اإلعــام

الســورية بشــكل رئيســي بســبب العــدد
الكبيــر نسـ ً
ـبيا مــن الالجئيــن المتواجدين
علــى أراضيهــا.

وقــد تــم تســجيل معظــم وســائل اإلعالم

الســورية فــي المنفــى ،التــي ذكــرت
ً
قانونيــا فــي البلــد
فــي هــذه الدراســة،
المضيــف بشــكل أو بآخــر .إذ يســاعد

مخلــص ،حتــى وإن كان صغيــر الحجــم.

التســجيل القانونــي علــى االســتجابة
الحتياجــات مختلفــة ،وهــو أمــر غالبـ ًـا مــا

فــي إنتــاج المحتــوى اإلعالمــي ٥٢.عــاوة

اإلجــراءات الماليــة واإلداريــة .ويُ نظــر
ً
أيضــا علــى
إلــى التســجيل القانونــي

وعانت وســائل اإلعالم في المنفى على
مــا يبــدو مــن الطابــع النمطــي الموحــد
علــى ذلــك ،ســعى الكثيــر منهــم إلــى

تقليــد وســائل اإلعــام الرئيســية مــن

حيــث الموضــوع ونــوع التغطيــة ،إال أن

تحــث عليــه المنظمــات الداعمة لتســهيل

أنــه جــزء مــن عمليــة إضفــاء الطابــع

المؤسســي علــى الوســيلة ،حيــث يقــدم
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للمانحيــن وأصحــاب المصلحــة اآلخرين
ً
ً
وثباتــا عنهــا.
اســتقرارا
صــورة أكثــر
وألنهــا طريقــة للتكيــف مــع الظــروف في

الجنســية التركيــة .وعلــى هــذا النحــو،

يعنــي عــدم إمكانيــة الحصــول علــى

القانونــي بأنــه هــش ،فمــن الممكــن أن

العديــد مــن الســوريين الذيــن يعيشــون

يصــف الصحفيــون الســوريون وضعهــم

البلــدان المضيفــة ،وللعمــل بشــكل أكثــر
ً
واســتقرارا .ويُ عــد التســجيل
شــفافية

فــي أي وقــت .ويقولــون إنــه قــد تــم

تصاريــح عمــل للصحفييــن الســوريين

الســلطات التركيــة بالعمــل طالمــا أنهــم ال

القانونــي ،غالبـ ًـا ،الطريقــة الوحيدة لمنح
وإال يتعرضــون كالجئيــن للطــرد أو
لغيــره مــن القيــود الشــخصية.

تقــرر الحكومــة التركيــة إنهاء أنشــطتهم
التســاهل معهــم ،حيــث تســمح لهــم
يشــكلون أي مشــكلة.

فــي الوقــت نفســه ،يؤكــد الصحفيــون

تصاريــح عمــل بيــن الموظفيــن .ويمتلــك
فــي تركيــا تأشــيرات دخــول مؤقتــة

فقــط ،ويحتاجــون إلــى تصريــح فــي

كل مــرة يرغبــون فــي الســفر مــن مدينــة

إلــى أخــرى .وفــي بعــض الحــاالت ،قــررت
المنظمــات اإلعالميــة التســجيل كشــركة

إنتــاج بهــدف الحصــول علــى تصاريــح
عمــل لألعضــاء الذيــن يحتاجــون إليهــم،

فــي أوروبــا ،يتــم عــادة تســجيلهم
ً
قانونيــا كمنظمــات أو جمعيــات غيــر

الســوريون أن األجــواء فــي تركيــا
ً
مؤخــرا ،وأنهــم يشــعرون
قــد تغيــرت

(عنــب بلــدي ،وتلفزيــون حلــب).

العاملــة فــي أوروبــا ســوى خيــارات

ينايــر  ،٢٠١٦أصبــح مــن الصعــب علــى

يختلــف الوضــع فــي أوروبا قليــاً ،إذ يتم

ربحيــة ،وليــس أمــام وســائل اإلعــام
قليلــة فــي هــذا الموضــوع ،ألنهــا تحتــاج

إلــى خلفيــة قانونيــة بغيــة إجــراء

التحويــات المصرفيــة وغيرهــا مــن

أشــكال النشــاط االقتصــادي .ويعــد
الســياق التركــي أكثــر تعقيـ ً
ـدا ،إذ بــدأت

بانعــدام األمــان تجــاه وضعهــم .ومنــذ

الســوريين الحصــول علــى تأشــيرة
دخــول إلــى تركيــا ،مــا يشــكل عقبــة أمــام

حتــى لــو عنــى ذلــك دفــع الضرائــب ،مثــل

توظيــف الصحفييــن الســوريين هنــاك
بشــكل رســمي كصحفييــن مســتقلين

عقــد االجتماعــات والــدورات التدريبيــة

لــدى منظماتهــم ،وبالتالــي يجــب عليهــم

أخــرى .عــاوة علــى ذلــك ،تــم تقييــد

وســائل اإلعــام الســورية فــي المنفــى

مــع الصحفييــن المقيميــن فــي بلــدان

وســائل اإلعــام الســورية بالتســجيل
ً
اعتبــارا مــن عــام ،٢٠١٤
بشــكل قانونــي

كبيــر بســبب اإلجــراءات األمنيــة علــى

التركيــة لمزيــد مــن الضغــط عليهــا.

عــام  ،٢٠١٧مورســت المزيــد مــن الضغــوط

التركيــة تغــض الطــرف ،ليــس فقــط

بالســماح لتلــك الوســائل بالعمــل دون
ً
أيضــا بإبقــاء الحــدود
أي ضبــط ،ولكــن

الدوليــة والســورية ،حيــث قــررت بعــض

استراتيجيات التحرير
واإلعداد المهني

مغــادرة البــاد مثــل «الجمهوريــة» ،وقــام

بفضــل برامــج التدريــب والتوجيــه،

المؤسســات اإلعالميــة الموجــودة فــي

احتــرازي وبهــدف تســهيل معامالتهــم

ً
ـتجابة لشــعورها بممارســة الســلطات
اسـ
وحتــى ذلــك الحيــن ،كانــت الحكومــة

مــع ســوريا مفتوحــة ،وقــد مكــن هــذا

غــازي عنتــاب أو إســطنبول مــن العمــل

فيهــا وكأنــه مقــر لهــا .أمــا اليــوم ،يتــم

تســجيل معظــم أشــكال وســائل اإلعــام
الســورية فــي المنفــى بشــكل قانونــي
كمنظمــات غيــر حكوميــة أو كشــركات
ً
أحيانــا.
إنتــاج

ســبب التســجيل القانونــي
ومــع ذلــك،
ّ
حــــالة مــن االرتبـــــاك لديهــــم ،حيــث

ال يســمح وضعهــم كمنظمــات غيــر

التنقــل بيــن ســوريا وتركيــا بشــكل

دفــع الضرائــب ،مــا يجعــل الرواتــب لــدى

الحــدود فــي أكتوبــر عــام  .٢٠١٥وفــي
علــى الــــمـنظمـــــات غيــر الــــحــكومــيــــة

المؤسســات اإلعالميــة ،فــي ضــوء ذلــك،

آخــرون بالتســجيل فــي أوروبــا كإجــراء
الماليــة ،مثــل «عنــب بلــدي».

بالصحفييــن األكثــر خبــرة.

باإلضافــة إلــى اإلنتــاج المتواصــل

للمحتــوى اإلعالمــي علــى مــدار األعــوام
الثمانيــة الماضيــة ،تحســن مســتوى

اإلنتــاج الصحفــي لـــوسائل اإلعــام
الســورية فــي المنفــى كثيـ ً
ـرا علــى عــدة
جهــات ،علــى الرغــم من حاالت االنقطاع

إلــى اســتخدام الحســابات الشــخصية،

أداؤهــا فــي اســتخدام المصــادر ،ومظهــر

اضطــر العديــد مــن الصحفييــن في تركيا

ألن فتــح حســاب لمنظمــة يتطلــب منهمــا
ً
رســميا ،وبالتالــي
توظيــف األشــخاص
دفــع الضـــرائب علــى الــرواتــــب التــي

يتقاضونهــا .ولهــذه األســباب ،قــررت
فــي العمـــــل دون معـــالجـــــة وضــعهــــــا

إال إذا كانــت تنتــج محتــوى باللغــة

الســلطات التركيــة .ولكــن يشــير بعــض

التركيــة ،وكان رئيــس تحريرهــا يحمــل

ويزيــد ذلــك مــن صعوبــة االحتفــاظ

يتيح التســجيل القانوني للمؤسســة في
ً
أيضا .وقد
أوروبــا فتح حســاب مصرفــي

حكوميـــة بإنتــاج محتــوى إعالمـــــي.
ً
ووفقــا لصحفييــن ســوريين ،ال يمكــن

تســجيل وســيلة إعالميــة فــي تركيــا

أقل تنافســية في ســوق وســائل اإلعالم،

بعــض المؤسســات اإلعالميــة االســتمرار

القانونــي ،وتجنــب أي تعامــل رســمي مــع
الصحفييــن إلــى أن العمــل دون ترخيــص

العديــدة التــي حدثــت ،حيــث تحســن

المحتــوى ،واللغــة .وبهــذا المعنــى ،شــكل
قطــاع اإلعــام الســوري الناشــئ مختبـ ً
ـرا
هامـ ًـا ســاعد علــى ظهــور جيــل جديد من

الصحفييــن بيــن الناشــطين اإلعالمييــن
الذيــن كانــوا يفتقــرون إلــى الخبــرة
فــي هــذا المجــال .ومــع ذلــك ،ال يمكــن

للصحافــة الســورية الجديــدة منافســة

المعاييــر الدوليــة بعــد ،ولكــن من الممكن
ً
جيــدا تســتخدمه
أن تنتــج محتــوى
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ً
غالبــا،
المؤسســات اإلعالميــة الدوليــة

أن يتفحــص رؤســاء التحريــر وفرقهــم

معظــم وســائل اإلعــام اإلقليميــة التــي

بــل تجــاه الســوريين أنفســهم» .واليوم،

ويبــدو أكثــر شــفافية ونزاهــة مــن
تركــز علــى ســوريا.

٥٥

وجهــت وســائل اإلعــام الســورية فــي

الصحفييــن الذيــن يعملــون فــي هــذه

ال تــزال اســتراتيجيات التحريــر بدائيــة،
ً
وكثيــرا مــا تعتمــد علــى محــرر واحــد،

كالناشــطين اإلعالميين الذين يرتبطون

المخصــص لموضوعــــات محـــــددة .وال
ً
ضعيفا إلى حد
يــزال التحقيــق الصحفي

الحســابات ،والمســائل الماليــة ،وغيرهــا).

القيمــة بشــكل متزايــد .ومــازال المحتوى

اإلدراك بــأن عمليــة إضفــاء الصبغــة

٥٣

وينظــر معظــم

دورهم الحالي ،ليس فقط تجاه ســوريا،

التقليديــة واالقتــداء بهــا أوالً ،وقبــل كل
شــيء ،نتيجـ ً
ـة لسياســات المانحين التي

المنظمــات إلــى أنفســهم علــى أنهــم
صحفيــون أوالً دون أي شــك ،وليســوا

وعلــى الك ّتــاب المتاحيــن ،والتمويــل
٥٦

بجانــب معيــن مــن الصــراع .وفــي هــذا

مــا حتــى وإن أنتجــت بعــض المقــاالت

خطــوة ضروريــة لممارســة الصحافــة

يشــتمل علــى تقاريــر إخباريــة ومقــاالت
٥٧
ً
وغالبــا مــا يُ نظــر
خاصــة فــي معظمــه.

الســياق ،يُ عــد النضــال ضــد الحكومــة
المهنيــة والمســتقلة .وكمــا أشــار أحــد

النظــام وحــده ،إنمــا هــو ضــد أي طــرف

إلــى إنتــاج الفيديــو كوســيلة لزيــادة عــدد
ً
جــزءا
المشــاهدين ،بــدالً مــن اعتبــاره

الصحفييــن" :نضالنــا اليــوم ليــس ضــد

المســلحة ،يهــدد إنشــاء مجتمــع تعــددي

الخاصــة بالوســيلة.

فاعــل ،بمــا فــي ذلــك جماعــات المعارضــة

وديمقراطــي .وهــذا هــو دورنــا ".

٥٤

ال يتجــزأ مــن إســـــتراتيجية التحريــر

المعنية بالدعم (مثل التقارير ،ومراجعة
واألهــم مــن ذلــك ،بُنــي هــذا التطــور علــى

المؤسســية هــي الطريقــة الوحيــدة لبنــاء
مؤسســات إعالميــة متطــورة وناجحــة

ومســتدامة فــي المســتقبل .كمــا يؤكــد

الكثيــر مــن الصحفييــن الســوريين ،أنهــا

ضروريــة مــن أجــل إحــداث تأثيــر أكبــر.
وأيضـ ًـا يشــير فيوكــس ( )Fuchsإلــى أنــه
مــن الممكــن أن يســاعد تبنــي الهيــاكل

التركيــز بشــكل أساســي علــى الصــراع

الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن النــاس،

مــن القيــود الهيكليــة وصعوبــة تغطيــة

دون إيــاء االهتمــام الكافــي بالقضايــا

إلــى المهنيــة .ويتمتــع تحــول العديــد

بيــن المنظمــات الداعمــة والمنظمــات

باإلضافــة إلــى ميــل وســائل اإلعــام

إضافــة إلــى ذلــك ،يبــدو أن العديــد

النــزاع الســوري أكثــر مــن االفتقــار

وهــذا بــدوره يتعلق بتســهيل اإلجــراءات

التنظيميــة وممارســات وســائط اإلعــام

الســــــــورية فــــي المنفـــــى اليـــــوم إلــى

مــن مشــاكل التغطيــة الجيــدة تنشــأ

المنفــى نحــو الســير فــي هــذا الطريــق،

٥٨

األخــرى.

وقــد أثــر احتــدام الصــراع،

بالتــوازي مــع تناقــص األنشــطة المدنيــة

ويكــون لــه تأثيــر أكبــر.

٦٠

ال َتعتَبــر وســائل اإلعــام الســورية فــي

مــن وســـائل اإلعــام الســورية فــي
ً
تدريــجيــــا مــن كــونهــــا ذات
الـمنفــــى

كإعــام «جماهيــري» ،وكصــوت للمجتمع

إعالميــة ناقــدة بأهميــة خاصــة .إذ كان

يتغيــر هــذا بســهولة
األحــوال ،يمكــن أن
َّ

مــن ذلــك في إنشــاء مؤسســات مســتقرة

الصــراع.

التقليديــة والشــركات فــي المســتقبل.

هويــة معارضــة إلــى امتــاك هويــة
الهــدف هــو مواجهــة روايــات النظــام،

وتقديــم الدعــم اإلعالمــي لألنشــطة
الثوريــة سـ ً
ـابقا ،أمــا اليــوم تحــاول تلــك

الوســائل ممارســة دور يتجــاوز الصــراع
الحالــي ،وإنشــــاء قطــاع إعالمــي قــادر
علــى تقديــم محتــوى إعالمــي موثــوق

و مســتقل .

علــى األرض ،علــى دور تلــك الوســائل

الرئيســية اإلعــام الراديكالــي علــى

المدنــي الســوري الناشــئ .وفــي جميــع
فــي المســتقبل ،إلــى جانــب تخفيف حدة

عمليات إضفاء الطابع
المؤسسي

أوســع ،بــل نســعى إلــى ذلــك .ولكنــه ليس

تعــد عمليــات إضفــاء الطابــع المؤسســي
علــى بنيــة وســائل اإلعــام الســورية فــي

إلــى المخــاوف المتعلقــة باالســتمرارية،

أولئــك الصحفييــن مــن التفكــر بشــكل
جــذري فــي دورهــم ضمــن الوضــع

الحالــي .وكمــا تشــير ســوزيغ دوليــت
ً
جــدا
« :Soazig Dolletمــن الضــروري

باألمــر الســهل».

٦١

الصحفييــن الســوريين أن هــذه العمليــة

الصحفييــن الســوريين إلــى الخبــرة،

قــادرة علــى منافســة وســائل اإلعــام

األمــر أننــا ال نريــد الوصــول إلــى جمهــور

التغير
وفــي الوقــت نفســه ،منعت وتيــرة
ُّ

وظــــروف العمـــــل الصعبــــة ،وافتقـــــار

أنهــا نخبويــة ،أو مختصــة بجمهــور أو
قضايــا معينــة ،ويتمثــل طموحهــم بــدالً

وكمــا يقــول أحــد الصحفييــن« :ليــس

المنفى أحد أكثر األمور الشــائكة والهامة

الســريع فــي الســياق الســوري ،إضافــة

المنفــى نفســها وســائل «بديلــة» بمعنــى

لديهــا .فــي الواقــــــع ،يـــــرى العديــــد مــن
هــي أكثــر األمــور هشاشــة لديهــم.

٥٩

ومــع ذلــك ،كانــت عمليــة إضفــاء الطابــع

المؤسســي علــى تلــك الوســائل األمــر
ً
تعقيــدا وإشــكالية فــي أغلــب
األكثــر
األحيــان .وفــي حيــن أنــه مــن األســهل
نقــل المعرفــة عبــر جوانــب أخــرى مــن

الصحافــة ،إال أن عمليــة بنــاء مؤسســة

ويعتمــد قــرار الصحفييــن الســوريين

إعالميــة فعّ الــة علــى الصعيــد اإلداري
والتنظيمــي تبــدو أكثــر تعقيـ ً
ـدا .وحتــى

كانــت النوايــا لتكــرار الهيــاكل اإلعالميــة

الصحفــي وتجريبهــا بســهولة أكبــر ،إال

بشــأن االســتثمار فــي بنــاء الهيــكل

التنظيمــي علــى عوامــل مختلفــة .وقــد

إذا أمكــن تقليـــد ممارســــــات اإلنتــاج
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بشـــــكل أكبــــر فــي الجوانــب المتعلقــة

وتتمثــل المشــكلة األخــرى فــي اختــاف

أن هــذه المنهجيــة تــزداد صعوبــة علــى
ً
نظــرا إلــى
مســتوى التنظيــم الداخلــي،

محدوديــة المــوارد البشــرية والماديــة.

هو أولوية .وفي الحقيقة ،تمكنت جميع

اإلعــام الســورية فــي المنفى إلى إنشــاء

وهكــذا ،اضطــرت وســائل اإلعــام

حتى اليوم من إنشــاء قســم عمل داخلي
بأســاليب مختلفــة وغالبـ ًـا خالقــة ،تغطــي

بطريقــة غيــر مباشــرة بعملهــم الصحفــي

المؤسسات اإلعالمية التي ال تزال تعمل

الســـــورية فــي المنفــــى إلــى االرتجــال
دومـ ًـا مــن حيــث التنظيــم ،وكان المنفــى

مناصــب إداريــة هامــة بشــكل صحيــح.

شــك ،مــن العوامـــل األســاســــية وراء

في حالة طوارئ متواصلة

والظــروف الصعبــة لســير العمــل ،دون
ســلوكها االرتجالــي .وكان العامــل اآلخــر

األهــداف ،إذ فــي حيــن تســعى وســائل
منظمــات مســتدامة طويلــة األمــد،

تهــدف المطالــب المرافقــة للتمويــل إلــى
تحقيــق نتائــج قصيــرة األمــد أغلــب

األحيــان .وقــد أجبــر هــذا التعــارض

وســائل اإلعــام علــى االســتثمار فــي
ً
دومــا ،وربمــا
زيــادة اإلنتــاج اإلعالمــي

يتأســف الصحفيــون الســوريون لكونهــم

علــى الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن
الجمهــور علــى حســاب الجــودة أحيانـ ًـا،

المــدراء التنفيذييــن ،ومــدراء التمويــل،

تحريــر طويلــة األمــد ،إذ تغطــي أمــوال
ً
غالبا ،وتظل
المانحين مدة ســنة واحدة

إضافـــة إلــى ذلــك ،يتأســــــف العديــد

تغطيــة تكاليــف توظيفهــم مــن التمويــل
األساســي ،كمــا أنــه ،وفقـ ًـا لصحفييــن ،من

ذلــك منهــم "وســائل إعــام تكتيكيــة"،
كمــا يشــير بــدران ،بمعنــى أن عليهــم

الوثائــق والتقاريــر التــي ترافــق منــح

خبيــرة لشــغل هــذه المناصــب مــن بيــن

تشــكله جهــات فاعلــة أكثــر قــوة ،وهــي

هــو عــدم وجــود تمويــل كاف لبعــض

الوظائــف الهامــة ،حيــث يُ كلــف تعييــن
وخبــراء التســويق والخبــراء المالييــن

أكثــر من الصحفيين بشــكل عــام ،وتجب

ً
جــدا العثــور علــى شــخصيات
الصعــب

الســوريين.

ال يتمكنــون مــن بنــاء اســتراتيجيات

العقــود بحاجــة إلــى تجديــد ،ويجعــل

التكيــف باســتمرار مــع عالم اســتراتيجي
البلــدان المضيفــة والجهــات المانحــة
والمنفــذة علــى وجــه التحديــد.

٦٢

وتمثلــت المشــكلة األخــرى فــي أنــه تــم
بنــاء المؤسســات اإلعالميــة فــي الغالــب
علــى نحــو رأســي ،أي حــول واحــد أو

اثنيـــن مـــن المؤسســــين الرئيســـيين،

وكانــوا ،فــي البدايــة ،متحفظيــن حــول
موضـــــوع التخـلــــي عــن المســـــــؤولية
خشــية فقــدان الســيطرة علــى المشــروع

والتنظيــم المؤسســي بشــكل خــاص.

٦٥

مــن الصحفييــن للكميــة المفرطــة مــن

ومســاعدات المنظمات غير الحكومية،
٦٦

حيــث يشــير بعــض الصحفييــن إلــى أن
عــدد الموظفيــن اإلدارييــن في منظمتهم
قــد تجــاوز عــدد موظفــي التحريــر.

وقــد تســببت الحاجــة إلــى تأميــن

ويشــــــكل َتــرك الموظفيـــن للعمــل
ً
تحديــا آخــر لعمليــات إضفــاء الطابــع

لمــــدة قصيــرة ،فــي إحــــــداث الكثيــر

وســائل اإلعــام الســورية فــي المنفــى

التمويــل ســنة بعــد ســنة ،أو حتــى
مــن الضغــوط علــى تلــك الوســـائل ،مــا

اضطرهــا إلى العمل كـ»ملتمســين دائمينــ
للــتمــــويل» .ويفـــرض ذلــك عليهــم إتبــاع

المؤسســي .وال يمكــن أن تنافــس

وســائل اإلعــام اإلقليميــة والدوليــة

فــي مســألة الرواتــب واألجــور .وقــد تــرك

العديــد مــن الصحفييــن وســائل اإلعــام

بالدرجــة األولــى ،إال أن ذلــك أدى إلــى

أولويــات المموليــن ،فــي بعــض األحيــان،
بــدالً مــن سياســات التحريـــــر الخاصـــــة

الســورية الناشــئة للبحــث عــن عمــل أكثــر
ً
ـتقرارا ودخــاً ضمــن مؤسســات أكثــر
اسـ

الصعــب نقــل المســؤوليات رغــم أن النية

ومواضيــع محــددة ،توجــب عليهــم
تصميم اســتراتيجيات المحتــــوى وفقــــ ًـا

وســيلة إعالميــة إلــى أخــرى إمــا بســبب
الحصــول عــل ظــروف عمــل أفضــل،

أي التكيــف مــع األولويــــات الـمـــواضيعية

وحيــن تــم إنشــاء الشــبكة الســورية

تراكــم المعرفــة لــدى األشــخاص ذاتهــم
علــى المــدى الطويــل ،حيــث أصبــح مــن

واالســتعداد لذلــك كانــا حاضرَيــن.

ً
أيضا
كما لعبت سياسات بعض المانحين
ً
دورا فــي المرحلــة الحاليــة ،إذ أصبحــت

بهـــم .وإذا توفــر التمويــل لقضايــا

ألولويــــات تتجــــــاوز سياســة التحريــر،
للمانحيـــــن .علــى ســبيل المثــال ،يرتبــط

ً
مزيدا من التمويل
المنظمات التي تلقت
كبيــرة الحجــم غالبـ ًـا ،ولــم تضــع فــي كثيــر

مــن األحيــان بمســائل إعــادة اإلعمــار،

لتقليــص هيكلهــا التنظيمــي الداخلــي.

آفــا ٦٣،ومســائل الحــرب ضــد التطــرف

ً
ً
بديلــة أو فعّ الــة
خططــا
مــن األحيــان

تمويــل الواليــات المتحــدة فــي كثيــر
خاصــة فــي مناطــق مثــل الرقــة أو روج
واإلرهــاب ،بينمــا يهتم مانحــون آخرون
٦٤

وفــي الوقــت نفســه ،كانــت هنــاك بعــض

بقضايــا مثــل الجنســانية ،أو الفئــات

الصحفيين الذين قابلناهم أن االســتثمار

والـ«بودكاســــت».

الخطــوات المتقدمــة ،حيــث أدرك جميــع

التنسيقية مثل الصحافة االســـتقصائية

ً
ـوخا ،وانتقــل صحفيــون آخــرون مــن
رسـ

أو ألســباب شــخصية أو قضايــا أخــرى.
لإلعــام المطبــوع ،اشــترطت لتوظيــف

الصحفييــن القادميــن مــن شــبكة أخــرى

لإلعالم الســوري المطبــوع إظهار موافقة

الوســيلة الســابقة التــي كان يعمــل لديهــا.
ً
أيضــا ،إذ
وكان لتصعيــد الصــراع تأثيــر
غــادر العديــد مــن المراســلين األكثــر خبــرة
ً
تدريجيــا أو تــم القبــض
داخــل ســوريا
عليهــم أو قتلهــم.

ورقة إحاطة55 /

وفــي كل حالــة مــن هــذه الحــاالت ،ال

منظمــات يُ نظــر إليهــا ككيانــات منفصلــة.

مجــال التدريــب أو الخبــرة .ويؤثــر هــذا
أيضـ ًـا علــى االســتراتيجيات طويلــة األمد

وهــي عنــب بلــدي ،وكلنــا ســوريون،

تجــاه منافســين أقويــاء فــي هــذا المجال
مثــل هــوى ســمارت ٦٨،وروزانــة تحديـ ً
ـدا،

وتمــدن ،وصــدى الشــام ،وســوريتنا ،ثــم

خاصــة فيمــا يتعلــق بالتنســيق الداخلــي

حالــة طــوارئ متواصلــة.

 .٢٠١٦وتــم دعــم المشــروع وتمويلــه مــن

يمكــن االســتفادة مــن االســتثمار فــي

ً
جــوا مــن
واســتمرارية األداء ،ويخلــق

تألفــت فــي البدايــة مــن خمســة صحــف

انضمــت إليهــا عيــن المدينة وزيتــون عام
منظمــة دعــم اإلعــام الدوليــة ( )IMSفي

التعاون

البدايــة وانضمــت إليها الوكالة الفرنســية

حاولــت وســائل اإلعــام الســورية فــي

أشــهر .وكان هــدف المنظمــة الرئيســي

فيما بينها ومع الشــركاء الخارجيين في

الصحــف فــي ســوريا وتركيــا .وقــد مكــن

المنفى إقامة أنواع مختلفة من التعاون

للتعــاون اإلعالمــي ( )CFIبعــد عــدة
هــو الجمــع بيــن أنشــطة طباعــة وتوزيــع

الســنوات القليلــة الماضيــة .واتخــذ هــذا
التعــاون أشــكاالً مختلفــة ،مثــل اإلنتــاج

وزيــادة نطــاق توزيــع المطبوعــات،

والدعــم الفنــي ،إلــخ .وجــاءت فكــرة

إعالميــة لفتــرة مــن الوقــت .ولكــن

المشــترك ،وتبــادل المحتــوى اإلعالمــي،
التعــاون فــي بعــض الحــاالت نتيجــة
للتقــارب التلقائــي ،ولكــن منــذ مطلــع عــام
 ٢٠١٤تحديـ ً
ـدا ،دفعــت مؤسســات تطويــر

ذلــك المنظمــات مــن ترشــيد تكاليفهــا
حيــث طبعــت  ٧٠٠٠نســخة لــكل وســيلة

التمويــل بــدأ ينخفــض فــي حزيــران عــام
 ،٢٠١٧وكان يتــم توزيــع حوالــي  %٧٠مــن

إال أنــه ســرعان مــا ظهــرت الصعوبــات
وفــي تحديــد مجــاالت التعــاون ومصــادر

التمويــل .وقــد اســتمر المشــروع لمــدة
قصيــرة فقــط.

أظهــرت الشــبكة الســورية لإلعــام
المطبــوع ،واتحــاد المحطــات اإلذاعيــة

الســورية المســـــتقلة حـــدود التعــــاون
الــجمــاهيــــري بيــن وســـــائل اإلعــــــام

المســتقلة .وعــدا عــن نقــص الدعــم ،لــم
تتمكــن أي منظمــة مــن أن تصبــح كيانـ ًـا
بحــد ذاتــه .تركــت نســائم ســوريا الرابطــة
ً
نوعــا مــا ،وقــرر راديــو
فــي وقــت مبكــر

ســوريالي عــدم االنضمــام بعــد أن تمــت
ً
اســتثمارا غيــر
دعوتــه ،حيــث اعتبــره

النســخ فــي ســوريا ،ويــوزع الباقــي بيــن

مربــح فــي ذلــك الوقــت.
ً

المطبوعــات مئــات المواقــع ،وخاصــة

وحــدث شــيء مشــابه للشــبكة الســورية

وســائل اإلعــام تلــك الوســائل فــي هــذا

اســطنبول وغــازي عنتــاب .وشــمل توزيع

ومجــزأة بشــكل عــام ،والتنســيق بشــكل

المتاجر واألســواق في الشــمال الســوري.

لإلعــام المطبــوع ،حيــث يقــول أحــد
ً
الحقــا أننــا
المؤسســين" :لقــد فهمنــا

المطبــوع ،رغــم نجاحهــا المحــدود ،إلــى

وأنــه ينبغــي علينــا محاولــة تعزيــز هويــة

االتجــاه ،ألنهــا كانــت صغيــرة الحجــم
أفضــل سيســهم فــي اســتخدام التمويــل

بفاعليــة أكثــر ،وخاصــة مــن أجــل زيــادة
التأثيــر علــى أرض.

يـــمكــــن اعــتبــــار رابــطـــــة الصحفييـــــن

ســــعت الشــبكة الســــورية لإلعـــــام

بحاجــة مديــر تنفيــذي علــى األقــل،

تنظيــم التدريــب وتعزيــز التعــاون بيــن

مســتقلة للمنظمــة".

المنظمــات المعنيــة .إال أن التمويــل

٦٩

الســوريين ،وميثــاق شــرف لإلعــام
ً
ً
جــزءا مــن هــذه الجهــود.
أيضــا
الســوي

انتهــى وتوقفــت الطباعــة فــي حزيــران
ُ
 .٢٠١٨وعــاوة علــى ذلــك ،أغلقــت معظــم

هــذه المبــادرات بشــكل فــردي ،دون

فإننــا ســنبحثهما بمزيــد مــن التفاصيــل

وشــك التوقــف بســبب نقــص التمويــل،

المشــــــكالت التــي تظهــر أثنــاء ســـــير

ونظــرا ً ألدوارهمــا المحــددة وأهميتهــا،
فيمــا يلــي .وســنركز بشــكل أساســي علــى

تجربتيــن دامتــا لفتــرة قصيــرة ،ولكــن

كانتــا "مختبــرات" مهمــة للغايــة لتجربــة
التعــاون بيــن مختلــف وســائل اإلعــام
الســورية فــي المنفــى.

المنظمــات المؤسســة أو كانــت علــى

فــي كال الحالتيــن ،أدارت المنظمــة
توزيــع المســؤولية بمــا يكفــي لمعالجــة

ويــكاد يكــون توزيــع النســخ اليــوم داخــل
ســوريا مســتحيالً.

شــخصية وحــاالت مــن ســوء التفاهــم

يعــد اتحــاد المحطــات اإلذاعيــة الســورية

كشــفت الصعوبــات التــي حدثــت عنــد

المســـــتقلة ( )ABRAJمبــــادرة أخــرى
هامــة ،حيــث أسســتها فــي تشــرين

العمــل الداخلــي ،حيــث ظهــرت مشــاكل
فــي كثيــر مــن األحيان .إضافــة إلى ذلك،

إدارة هــذه المبــادرات عــن المشــكالت
اإلداريــة الداخليــة لــكل وســيلة ،وغالبـ ًـا

كـــانت الشــــــبكة الســـــورية لإلعــــــام

الثانــي  ٢٠١٤ســت منظمــات وهي :علوان،

مــا أثقلــت كاهــل األفــراد الذيــن يفتقرون

 ،٢٠١٤أول مبــادرة مــن هــذا النــوع .وكانت

ســوريا وصــوت الرايــة .وكان الهــدف

فــي الجهــود التعاونيــة .وأعطــى الشــبكة

المطبــوع ،والتــي تأسســت في تمــوز عام
تختلــف عــن مبــادرات التعــاون الســابقة

التــي تركــزت بيــن منظمتيــن عبــر أشــكال

مؤقتــة مــن التفاعــل .وجمعــت الشــبكة

الســورية

لإلعــام

المطبــوع

عــدة

وأنــا بــرس ،وآرتــا إف إم ،وحارة ،ونســائم
مــن إنشــاء الشــبكة زيــادة التعــاون بيــن

إلــى الوقــت والمــوارد الالزمة لالســتثمار
الســورية لإلعــام المطبــوع واتحــاد

المحطــات اإلذاعيــة وتبــادل المعلومــات

المحطــات اإلذاعيــة الســورية المســتقلة

إلــى ذلــك ،جــاءت المبــادرة كــرد فعــل

الصحفييــن.

التقنيــة والمحتــوى التحريــري .إضافــة
٦٧

االنطبــاع بأنهمــا ليســتا أولويــة لكثير من
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وســـــــائل اإلعــــام الســـــورية
فــي المنفــى :المؤســــسات
بــدأ الصحفيــون الســوريون فــي إنشــاء

علــى التوالــي ،آليـــة مختلفـــة ،حيـــث أنها

بمعنــى آخــر ،منظمــات ليســت كوســائل

دمــج أنشــطتها وأهدافهــا الرئيســية مــع

مؤسســات إعالميــة منــذ عــام ،٢٠١٢
إعــام تهــــدف إلــى إنتــاج محتــوى

إعالمــي ،بــل كيانــات تســعى لتوفيــر

منظمــــــات مســتقلة ،ولكــن مــن الممكــن

االثنيــن اآلخريــن.

الدعــم المهني والتقني لمنتجــي اإلعالم.

كــرد فعــل علــى عدم وجــود أطر أخالقية

مــن المناقشــات حــول إمكانيــة وضــع

وقانونيــة مناســبة لوســــائل اإلعــام
الســورية ،وخاصــة الناشــئة منهــا .وفــي
ســياق التصعيــد العســكري ومــا نتــج عنــه

ســوريا.

٧٣

وحتــى تاريخــه ،انضــم  ٥١وســيلة

ميثاق رشف إللعالميني السوريني

كما جاء إنشـــاء المؤسســـــات اإلعالميــــة

ونظمــت هيئــة مجلس اإلدارة منتديات
ً
وســـــابقا فــي
وتدريبــــات فــي تركيـــــا،

بــدأت ســتة وســائل إعالميــة سلســلة

إعالميــة إلــى الميثــاق ،لكــن العديــد منهــا
ُ
أغلــق منــذ ذلــك الحيــن ،وال يوجــد اليــوم
ً
ً
نشــطا .وال يتضمــن
ســوى ٣٣
عضــوا

المشــتركة للصحافــة الســورية عــام

مــن الحكومــة الســـــورية.

وصياغــة ميثــاق للمبــادئ األخالقيــة
 ٢٠١٥بدعــم مــن منظمــة فــري بــرس

الميثاق الوســـائل اإلعـــالميــة الــمرخصــة

يحتــاج الحصــول علــى العضويــة أربعــة

من استقطاب وتطرف ،رأى الصحفيون

أنليميتــد .ودعمــت منظمــة فــري بــرس

توفيــر منصــات لوضــع قواعــد مشــتركة

بشــكل مشــترك منــذ عــام  ،٢٠١٤حيــث تــم

لمــدة عــام واحــد علــى األقــل ،وإنتــاج

إلــى  ١٣وســيلة ،وتــم دعــوة المشــاركين

تقــــوم لجنــــة

الســوريون ومنظمــات الدعــم ضــرورة
كنقطــة مرجعيــة ،باإلضافــة إلــى توفيــر

المســاعدة المهنيــة والتقنيــة .وتنقســم

أنشــطة هــذه المؤسســات إلــى ثــاث
مجموعــات رئيســية :دعــم الصحفييــن

وحمايتهــم ،صياغــة ومراقبــة المبــادئ
التوجيهيــة األخالقيــة المشــتركة إلنتــاج
المحتــوى ،وتشـــــجيع حريـــة التعبيـــر

وتعزيــز المعاييــر المهنيــة الصحفيــة.

نركــز هنــا علــى أربــع مؤسســات تلعــب
ً
دورا هامـ ًـا بشــكل خــاص اليــوم :ميثــاق
شــرف لإلعـــام الســــوري (،)ECSM

ورابطــــة الصحفييــن الســوريين (،)SJA
والمركــز الســوري لإلعــام وحريــة

التعبيــر ( ،)SCMوشــبكة الصحفيــات

الســوريات ( .)SFJNأنشــأ أول اثنتيــن

أفــــراد مــن الصحفييـــــن الســــــوريين

٧٠

شــروط رئيســية وهــي :نشــاط الوســيلة

زيــادة عــدد الوســائل اإلعالميــة لتصــل

محتــوى إخبــاري ،وأن تكــون ســورية

أنليميتــد ومنظمــة إنترنيــوز المبــادرة

لمناقشــة واالتفــاق علــى قيــم الميثــاق
ُ
وتطبيقاتهــا .وأطلـــــق ميثــــاق شـــــرف

لإلعالمييـــــن الســوريين فــي أيلــول عــام
 ٢٠١٥بواســطة  ٢٣وســيلة إعالميــة،

٧١

وكانــوا الموقعيــن األوائــل علــى الميثاق.
األهــداف الرئيســية الثالثــة للميثــاق،
ً
وفقــا لرئيــس مجلــس إدارة هيئــة

الميثــاق الحالــي أكــرم األحمد ،هــي :أوالً،

تعزيــز قيــم الوثيقــة التأسيســية ودعــوة
ً
ثانيــا،
أعضــاء جــدد للتوقيــع عليهــا.

دفــع اإلعــام الســوري لاللتــزام بمبادئــه.
وثالثــا ،التوســط بيــن الصحفييــن
الســـــوريين والمؤســســــات اإلعالميـــــة

الســـــورية عنــد حــدوث الخالفــات.

٧٢

المركــز

الســوري

لإلعــام

وحريــة

التعبيــر وشــبكة الصحفيــات الســوريات،

التــي تــم إنشــاؤها عــام  ٢٠٠٤و٢٠١٣

ذلــك سياســات العضويــة فــي فبرايــر
عــام  .٢٠١٩وشـــمل ذلــك إنشــاء نظــام
قــادر علــى اســتقبال الشــكاوى المقدمــة

مــن المنظمــات اإلعالميــة والصحفييــن

األفــراد

والمواطنيــن

العادييــن

وتصنيفهــا ودراســتها ،وفــي النهايــة،
يتــم إصــدار القــرار ونشــره ،حيــث

يمكــن للميثــاق اســتخدامه للتوســط
بيــن الطرفيــن.

عُ يــن مجلــس إدارة جديــد وأميــن
عــام فــي تشــرين األول  .٢٠١٩وســتركز

القوالــب النمطيــة واألفــكار المســبقة

المشتركة .ويهـدف ميثـاق شرف لإلعالم

إعالميــة تعدديــة وديمقراطيــة .وي َّتبــع

اإلدارة علــى لوائــح جديــدة بمــا فــي

تســليط الضــوء علــى أنشــطة المنظمــة

والعدائيــة والدعايــة السياســية ،كمــا

إلــى بنــاء نظــام رقابــة ذاتيــة لمنظومــة

منحهــم العضويــة أم ال .وافــق مجلــس

وينظر إلى الميثاق على أنه أداة جماعية
لمســاعدة الصحفييــن علــى تجنــب

الســوري ورابطــة الصحفييــن الســوريين

خـاصـــة بفحــــص المرشــحين وتقـــــرر

االســـتراتيجيـــات المســـتقبليـــة علــى

والمؤسســات اإلعالميــة التــي اجتمعــت
ً
معــا للتفــاوض علــى األســس المهنيــة

المشــتركة والدفــاع عــن المصالــح

األصــل ،و"مســـــتقلة"

٧٤

يهــدف إلــى دفــع وســائل اإلعالم الســورية

فــي المنفــى إلــى االلتــزام بمبــادئ الدقــة

واالســتقاللي والمســاواة والمســؤولية.

ويتـضمـــن ثمــانــــي مقــــاالت رئيســــية
تغطــي تعريفــات وســائل اإلعــام والقيــم

الصحفيــة وااللتزامــات األخالقيــة.

تحســين ســير العمــل الداخلــي ،وزيــادة
ودورهـــــا ،وإقامــــة شــــــراكات جديـــدة،

وتنويــع جماعــــات المانحيـــن.
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رابطــة الصحفييــن الســوريين
()SJA

شــرف لإلعالمييــن الســوريين ،كمــا أنهــا

تأسســت الرابطــة فــي  ٢٠فبرايــر .٢٠١٢

مختلــف الجهــات الفاعلــة حيــن تنشــأ

حيــث بــدأت مجموعــة مــن الصحفييــن

بمناقشــة فكــرة التواصــل عــن بعــد فــي

البدايــة ثــم عقــد اجتمــاع فــي غــازي
َّ
ووقــع مائــة صحفــي علــى
عنتــاب.
الوثيقــة التأسيســية وانتخبــوا مجلــس

اإلدارة األول .وكان الصحفيون يعملون
بشــكل أساســي فــي وســائل اإلعــام

اإلقليميــة والدوليــة والوطنيــة ،وكانــوا
مقيميــن فــي أماكــن مختلفــة ،لكنهــم

رأوا الحاجــة إلــى مؤسســة مســتقلة
تكــون أيضـ ًـا بديــاً عــن نقابة الصحفيين

السوريين .واليوم ،يعمل معظم أعضاء
الرابطــة فــي وســائل اإلعــام الســورية
فــي المنفــى ،وال يــزال هنــاك عــدد قليــل

مــن الصحفييــن داخــل ســوريا ،لكــن

معظمهم يســتخدمون أســماء مســتعارة
ً
نظــرا للمخاطــر األمنيــة .وتقبــل رابطــة

الصحفييــن الســوريين كعضــو لديهــا أي
صحفــي ســوري يقــدم دليــل مســتندي
علــى أنــه ال يــزال يــزاول عملــه ،ولكــن

فــي ضــوء الوضــع الحالــي ،ال بــد مــن

اعتمــاد منهجيــة أكثــر مرونــة ،وتوفيــر

المزيــد مــن الوقــت للصحفييــن الذيــن
اضطــروا إلــى التوقــف عــن العمــل
ألســباب مختلفــة.

٧٥

تم تسجيل رابطة الصحفيين السوريين

كمنظمــة غيــر ربحيــة فــي فرنســا فــي ٦

تمــوز  ،٢٠١٣ولكــن مكتبهــا الرئيســي يقــع
فــي غــازي عنتــاب نظـ ً
ـرا لعدد الصحفيين

الســوريين الذين يقيمون هناك .ودعمت
منظمتــا فــري بــرس أنليميتــد وإنترنيــوز

المبــادرة فــي أعقــاب انعقــاد المؤتمــر
األول ،بعــد ذلــك أصبحــت فــري بــرس

أنليميتــد الداعــم الوحيــد للرابطــة.

يعــد الهــدف العــام للرابطــة تشــجيع

الصحافــة الحــرة المســؤولة واألخالقيــة
فــي ســوريا ،ولهــذا الســبب تعتبــر رابطــة

الصحفيين الســوريين واحدة من أوائل

المشــجعين والموقعيــن علــى ميثــاق

ويتمثل مجال األنشطة اآلخر في إجراء

تعمــل مثــل الميثــاق علــى التوســط بيــن

وحــول قضايــا مختلفــة ،وذلــك بهــدف

الخالفــات.

التدريــب علــى مختلــف المســتويات
زيــادة الكفــاءة المهنيــة للقطــاع الناشــئ

بأكملــه.

وتغطي أنشــطة الرابطة بشــكل أساســي

وتتعــاون الرابطــة فــي جميــع أنشــطتها

وحمايتهــم ،والمســـــاهمة فــي تطويـــر

مثــــل لجنــــة حمايــــة الصحفييـــــن)،

جانبيــن وهمــــا :تمكيــــن الصحفييــــن

المهــارات المهنيــة ألعضــاء الرابطــة

وقطــاع اإلعــام بشــكل عــام .ويديــر
الجانــب األول المركــز الســوري للحريــات

الصحفيــة بشــكل أساســي ،وهــو قســم
مــن الرابطــة مكلــف بتســجيل وحفــظ

االنتهــاكات ضــد الصحفييــن الســوريين
التــي ترتكبهــا جميــع الجهــات الفاعلــة
السياســية والمســلحة داخــل ســوريا

وخارجهــا .ويتــم توزيــع تقاريرهــا علــى
المئــات مــن منظمــات حقــوق اإلنســان

والمنظمــات اإلعالميــة والمنظمــات غيــر

الحكوميــة ،كمــا أنهــم يقومــون بتعزيــز

مــع العديــد مــن المنظمـــات الدوليـــة

ومراســلون بــا حــدود ،واالتحــاد الدولي
ً
ومؤخــرا منظمــة دعــم
للصحفييــن،

اإلعــام الدوليــة ( .)IMSووقعــت رابطــة

الصحفييــن الســوريين مذكــرة تفاهــم
مــع نقابــة الصحفييــن الفرنســيين فــي

كانــون الثانــي عــام .٢٠١٨
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يمثل وضع أعضاء المنظمة المنتشــرين
فــي مختلــف البلــدان عــدة تحديــات،
ً
جــدا تنظيــم اجتماعــات
فمــن الصعــب

يمكــن للجميــع حضورهــا ،باإلضافــة
إلــى ذلــك ،يعمــل الصحفيــون اليــوم فــي

تلك القضايا في وسائل اإلعالم األخرى

ظــل أطــر سياســية وقانونيــة مختلفــة

المؤسســــة دعــوات لمناصــــرة حقــوق

أقــل إشــكالية ،حيــث يكفــي أن يجتمــع

مــن خــال المقــاالت والمقابــات ،وتنظم

الصحفييــن الســوريين مــع مختلــف
المنظمــات الدوليــة ،بمــا فــي ذلــك األمــم

المتحــدة .إضافــة إلــى ذلــك ،شــرعت
ً
مؤخرا بدراســة حول الجوانب
المنظمة
القانونيــة للصحافــة الســورية ،مــا يــدل
علــى التناقــض الصــارخ بيــن القوانيــن

الناظمــة للصحافــة فــي ســوريا وتلــك

الموجــودة فــي بلــدان أخــرى .وتهــدف
تلــك الدراســة لتحديــد التوصيــات فيمــا

يتعلــق بتحســين القوانيــن المســتقبلية

ومتنوعــة .ويُ عتبــر المســتوى اإلداري

مجلــس اإلدارة كل ســتة أشــهر ،وإدارة
األنشــطة اليوميــة بواســطة المديــر

التنفيــذي وفريــق عمــل.

المركــز الســوري لإلعــام وحرية
التعبير ()SCM
يســبق تاريــخ تأســيس المركــز الســوري

لإلعــام وحريــة التعبيــر االنتفاضــة

الســورية ،حيــث أسســه مــازن درويــش

والخلفيــة القانونيــة للصحافة الســورية.

عــام  ،٢٠٠٤وهــو محــام وناشــط فــي

ً
أخيــــــرا ،تحــــدد رابطـــــة الصحفييـــــن

فــي فرنســا كمنظمــة غير ربحيــة .وألقي

الســـــورييـــن ،عبـــــر لـجنـــــة خـاصــــة،
الصحفييــن الذيــن يحتاجــون مســاعدة
ً
ونظــرا لمحدوديــة
ماديــة أو قانونيــة.

المــوارد الداخليــة المتوفــرة ،تقــوم برفــع
قضيــة الصحفــي إلــى شــركائها الدولييــن

والســوريين لمحاولــة تغطيــة التكاليــف

الماليــة الالزمــة.

مجــال حريــة التعبيــر .وســجل المركــز

القبــض علــى مــازن درويــش إلــى جانــب

العديــد مــن أعضــاء المركــز فــي ١٦
فبرايــر  ،٢٠١٢ولــم يُ فــرج عنــه إال فــي ١٠

أغســطس  ٢٠١٥واســتمر المركــز بالعمــل

بيــن عامــي  ٢٠١٢و ٢٠١٥ولكنــه كان أقــل
ً
نشــاطا إلــى حيــن إعــادة إطالقــه عــام
.٢٠١٦
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يعــد الهــدف مــن تأســيس المركــز الســوري

وبالرغــم مــن أن المركــز ال يــزال يخضــع

يعمــل المركــز الســوري لإلعــام وحريــة

إلنشــاء صــوت موحــد للمجتمــع المدنــي

البرامج قد جرى تفعيلها .وسوف يصبح

ســوريا ،ويعتمــد علــى شــبكة مــن

لإلعــام وحريــة التعبيــر تقديــم الدعــم
والمؤســســــات اإلعالميــــة الســــــــورية،
وتمكينهــا مــن ممارســة الضغــوط علــى

لعمليــة إعــادة بنــاء ،إال أن العديــد مــن
مرصــد خطــاب العنــف والكراهيــة ،والــذي

فــي برليــن ،لكــن ال يضــم أي برنامــج

مســاعدة المنظمــات اإلعالميــة الســورية

واحــد .ويحــاول المركــز تحســين ســير

واإلقليمــي .ويهــدف البيــت الصحفي إلى

أجــل التأثيــر علــى صناع القــرار الدوليين.

كــي تصبــح أكثــر اســتدامة ومهنيــة.

التفكيــر ليــس فقــط فــي إعــادة اإلعمــار
ً
أيضــا فــي العدالــة االنتقاليــة
ولكــن

الدعــم للصحفييـــن الســوريين ،ويفحــص

وعلــى المــدى القصيــر ،يعنــي دفعهــم إلــى

كمــا يقــدم برنامــج البيــت الصحفــي
الحــاالت الفرديــة ويقدمهــا إلــى منظمــات

كجانــب رئيســي ٧٧علــى ســبيل المثــال.

مثــل مراســلون بال حــدود ،وبيت الحرية،

وحريــة التعبيــر تمتعــه بمركــز استشــاري

اإلعــام الدوليــة ( .)IMSوبــدأ بمراقبــة

ويعــزز هــذا الدور للمركز الســوري لإلعالم
فــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي

لألمــم المتحــدة منــذ عــام  ،٢٠١٠مــا يمنحــه

إمكانيــة حضــور العديــد مــن اجتماعــات

األمــم المتحــدة.

ولجنــة حمايــة الصحفيين ومنظمــة دعم
االنتهــاكات ضــد الصحفييــن عــام ،٢٠١٦

وبنــاء أرشــيف يعتمــد علــى المــواد التــي

تنتجها منظمات مثل رابطة الــصحفييـن
الســـــوريين ،والشــــــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان والتــي تتعلــق باالنتهــاكات

واليــوم ،يقــوم المركــز الســوري لإلعــام

ضــد الصحفييــن منــذ عــام  .٢٠١١وســتركز

المتنوعــة ،فبعــد إعــادة تفعيــل برنامجــه،
ً
تدريجيــا مــن تأميــن مصــادر
تمكــن

وبحــث اإلطــــار القــانونـــي للـصحافـــــة

وحريــة التعبيــر بالعديــد مــن األنشــطة

تمويـــــل مخـتلفـــة وتغطيــة مجموعـــة
واســعة مــن النشــطات.

يركــز المركــز الســوري لإلعــام وحريــة

المتطوعيــن تكونــت علــى مــر الســنين

بــدأ كمشــروع فــردي فــي أواخــر عــام ،٢٠١٧
ً
ً
دائمــا يراقــب اإلعــام الســوري
مرصــدا

أصحــاب الســلطة الرئيســيين .وفــي هــذا
ً
محــورا
الســياق ،يســعى المركــز ليكــون
لهــؤالء الممثليــن ولتعزيــز أصواتهــم مــن

التعبيــر فــي عــدة بلــدان ،إضافــة إلــى

األنشــطة األخــرى علــى األمــن الرقمــي
٧٨

الســورية.

داخــل ســوريا ،ويوجــد مكتبــه الوحيــد
أو قســم جميــع أعضائــه فــي مــكان

أعمالــه علــى الصعيــد العــام .وتقــوم

منظمــة آيفكــس بدعــم المركــز ليصبــح
ً
اعتمــادا علــى
أكثــر اســتدامة وأقــل

المانحيــن ،ويقومــون بدراســة الحلــول
٨٢

لتحســين الوضــع القانونــي للعامليــن في

أوروبــا والعالــم العربــي .إضافــة إلــى
ذلــك ،يســاعد مجلــس اإلدارة المركــز مــن

ناحيــة إبــراز صورتــه وجمــع األمــوال
لنشــاطاته.

شبكة الصحفيات السوريات

()SFJN

تأسســت شــبكة الصحفيــات الســوريات
عـــــــام  ٢٠١٣علــى يــــد صـحـفـيـتـيـــــن

وناشــطتين ســوريتين ،وهــي مســجلة
فــي هولنــدا كمنظمــة غيــر ربحيــة،

أمــا بالنســبة لبرنامــج التوثيــق ،فقــد قــام

وتهــدف إلــى إقامــة جســر بيــن وســائل

بدمــج مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي

الـهيـــــاكل اإلعـالميـــة وعلــى صعيـــــد

المركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر

اإلعــــام والمــــرأة ،وتمكينهــــا داخــل

التعبيــر علــى ثــاث مجــاالت وهــي:

ســوريا ،وتدريبــه لتحســين منهجيتــه

اإلنســان ،والمجتمــع المدنــي والمواطنــة،

هناك قاعدة بيانات جديدة قيد اإلنشاء،

ووفقـ ًـا ألحــد مؤسســتيها ،كانــت الفكــرة

والتوثيــق فــي مجــال حقــوق اإلنســان

الســوريات األفــراد .لكــن ظهــور وســائل

اإلعــام والحريــة ،والعدالــة وحقــوق

٧٩

وأدواتــه التحليليــة .إضافــة إلــى ذلــك،

ويتضمــن كل مجــال برامــج مختلفــة.

بالتنســيق مع الشبكة الدولية للمعلومات

مشــروع وهــو المســؤول عــن التخطيــط

(The Human Rights Information and

لــكل برنامــج (ومجموعهــا ثمانيــة) مديــر

والتنفيــذ .ويوفــر قســم الدعــم لجميــع

البرامج كل ما تحتاجه بالنســبة للشــؤون

التغطيــــة اإلعــالميــــة.

األوليــة هــي إنشــاء شــبكة للصحفيــات
اإلعــام الســورية المســتقلة دفعهــم إلــى

معالجــة هــذه المنظمــات فــي المقــام

٨٠

.)Documentation Systems

األول .وأظهــر تقريــر أصدرتــه عــام ٢٠١٥

اإلداريــة ،واإلدارة الماليــة ،وتكنولوجيــا

ً
أيضــا كمصــدر
ويعمــل فريــق التوثيــق

أنــه يتــم تمثيــل المــرأة بشــكل محــدود

والتطويــر ،والخدمــــات اللوجســــتية .كمــا

وهــو متخصــص فــي جمــع األدلــة حــول

دورهــا فــي المناصــب القياديــة بشــكل

المعلومــات ،واألمــن الرقمــي ،والتمويــل،

رئيســي لبرنامــج الدعــاوى القضائيــة،

يقــوم بإدارة التواصل ودعوات المناصرة

انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا

العامــة ،واســتخدام المخرجـــــات التــي

بمصــادر مختلفــة ،ويقــدم القضايــا إلــى

بربط البرامج ،وتصميم االســتراتيجيات

تنتـجهــــا البرامـــــج بشــكل فــردي لتعزيــز
الحمــات وعمليـــات العدالــة االنتقاليــة.

وبعــد اختيــار ملــف ما ،يســتعين البرنامج
المحاكــم األوروبيــة أو الدوليــة بالتعاون
٨١

مــع المنظمــات األوروبيــة.

فــي قطــاع اإلعــام المســتقل ،ويغيــب
٨٣

كبيــر.

ال تنتــج الشــــبكة المحتــــوى بشـــــكل
مباشــــر ،ولكنهــا تعمــل بالتعــــاون مــع

العديــد مــن وســائل اإلعــام الســورية
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المســتقلة ،حيــث تقــدم التدريــب
وورشــات العمــل ،وتشــجع المحتــوى

الجنــدري ،وتحلــل التغطيــة اإلعالميــة.

كان مــن أهــم إنجازاتهــا إنتــاج مدونــة
لقواعــد الســلوك تهــدف إلــى تحســين

صــورة المــرأة فــي وســائل اإلعــام.

٨٤

المؤسسات اإلعالمية :بعض
االعتبارات العامة
يُ عــد نشــوء المؤسســات اإلعالميــة فــي

إطــار تشــكيل منظومــة إعالميــة ســورية
مســتقلة وقــادرة علــى االســتمرار إنجـ ً
ـازا

وأنشــــــأت بالتــــوازي شــبكة خاصــة

مهمـ ًـا ،رغــم اضطرارهــا للعمل في المنفى
ً
تقريبــا .وكمــا هــو الحــال
بشــكل كامــل

الماضــي قاعــدة بيانــات مفتوحــة

التمكينيــة المثاليــة ،حيــث يمتلــك قطــاع

مــن الصحفيــات الســوريات اللواتــي

يعيشــن فــي بلــدان مختلفــة ،وتشــمل
ً
أيضــا .وأطلقــت الشــبكة العــام
الرجــال
المصــدر للخبيــرات الســـــوريات تحــت
اســم «قالــت».

عضويــة فــي ميثــاق شــرف لإلعالمييــن

الســوريين .وفــي الوقــت نفســه ،تواجــه
المؤســــسات اإلعـالميـــة الكثيـــر مــن
ً
هشــا إلــى
التحديــات ويعتبــر وضعهــا
حــد كبيــر.

األماكــن األخــرى ،تشــكل المؤسســات
ً
ً
حيويــا فــي البيئــة
عنصــرا
اإلعالميــة

وتنجــم أحــد عناصــر ذلــك الضعــف عــن

اإلعــام الســوري المســتقل العامــل اآلن

إضفـــاء الطابـــع المؤسســـــاتي .علــى

فــي المنفــى عنصريــن أساســيين مــن

الصعوبــات التــي تواجههــا عمليــات
ســبيل المثــال ،عانــى ميثــاق شــرف

كمــا تمكنــت الشــبكة مــن تنويــع مصــادر

عناصر البيئة التمكينية .ويمكن اعتباره
ً
قطاعــا ألن المؤسســات
فــي الواقــع

إدارة العمليــات التنفيذيــة ،أي وجــود

علــى الحصــول علــى التمويــل مــن

يتجــزأ منــه ،وليــس فقــط ألنــه يمثــل

جميــع العمليــات التنفيذيــة (كمــا فعلــت

تمويلهــا بشــكل كبيــر ،وهــي قــادرة
أجــل وســائل اإلعــام وحقــوق اإلنســان
وحقــوق المــرأة أيضـ ًـا .وبالرغــم مــن أن
مكتبهــا الرئيســي يقــع فــي هولنــدا ،إال

أن لديهــا موظفيــن فــي األردن وســوريا

وتركيــا وإنكلتــرا.

الداعمــة لوســائل اإلعــام هــي جــزء ال
مجمــوع وســائل اإلعــام المســتقلة.

واالعتــراف بــأن العمــل علــى صعيــد

تواجــــه المجموعـــة اليــــوم .وتتمثـــــل

الســـــياقات المختلفــــة ،وعـــدم فقــدان

االتصــال مــع ســوريا.

انظــر أعــاه) ،ولــم يؤثــر غيــاب إدارة
ً
ســلبا علــى ســير
العمليــات التنفيذيــة

األميــن العــام «شــخصية سياســية» أو

نظر استراتيجية لتنمية وسائل اإلعالم،

المؤسســات اإلعالمية جاهدة إلى توفير

فــي مختلــف البلــدان ،والتكيــف مــع

الشــبكة الســورية لإلعــام المطبــوع،

العمــل الداخلــي فحســب .ففــي عمليــة

تشــكل حالــة التشــتت وظــروف المنفــى

القضايــا الرئيســية ٨٥بتنســيق األنشــطة

أميــن عــام يأخــذ علــى عاتقــه مســؤولية

ويعــد إنشــاء المؤسســات اإلعالميــة
ً
ـتجابة للجهــود الراميــة لتبنــي وجهــة
اسـ

اإلنتـــــاج اإلعالمـــي يعنــي االضطــــرار

لموظفيهــا التحديــات الرئيســية التــي

لإلعالمييــن الســوريين مــن قصــور فــي

إلــى إتبــاع منهــج تكتيكــي .وتســعى
بيئــة ثقافيــة ومهنيــة واجتماعية واســعة

النطــاق ،بيئــة تحتاجهــا المؤسســات

اإلعالميــة الفرديــة للعمــل بفاعليــة أكبــر،

بنــاء المؤسســات مــن األســفل ،يكــون

شــخص يتوجــب عليــه القيــام بــدور

قيــادي .ومــن الضــروري جعــل المؤسســة
أقــل تأثـ ً
ـرا بتصرفــات أعضائهــا ،وتفــادي

وقــــوع النزاعــــات فيمـــا بينهــــم .مــن
ناحيــة أخــرى ،يجــب علــى منظمــات

اإلعــام الســورية أن تــدرك ضــرورة
٨٦

وليــس كوســائل إعــام "بديلــة" فحســب.

إعطــاء المزيــد مــن االســتقاللية لهــذه

وقــد حققــت هذه الجهــود بعض النجاح،

اإلدارة عمــا يخــص الواجبات التنفيذية.

وتمكنــت مــن إدارة وتنظيــم نفســها فــي

كمــا ينبغــي علــى المؤسســات اإلعالميــة
ً
ونظــرا
االســتمرار بتعزيــز شــرعيتها.

إذ ال تــزال جميــع المنظمــات الثالثة التي
قمنــا بتحليلهــا سـ ً
ـابقا مســتمرة بالعمــل،
ظــل ظــروف شــديدة الصعوبــة.

المؤسســــات فــي ظــل ابتعــاد مجالــس

الســــــتدعائها للعمــل كجهــات فاعلــة

خارجيــــة ،فهــي بحاجــــة إلــى وضـــع

كمــا أن التعــاون فيمــا بينهــا يــزداد
أيضـ ًـا ،وخاصـ ً
ـة بيــن رابطــة الصحفييــن

ونزيهــة .بمعنــى آخــــر ،يجــب عليهــــا

الســــوريين .كمــا اســــتطاعت رابطــــة

ســير العمل الداخليــة لتعزيز مصداقيتها

الســوريين وميثــاق شــرف لإلعالمييــن
الصحفييــن الســوريين إنشــاء عالقــات

متينــة مــع العديــد مــن الجهــات الفاعلــة،
ً
مؤخــرا بطلــب الحصــول علــى
وقامــت

إجــراءات داخليــة واضحــة المعالــم
االســتثمار فــي المنظمــات وعمليــات
بيــن شــركائها .وكمثــال ،وضعــت رابطــة

الصحفييــن الســوريين إجــراءات معقــدة
ً
نوعــا مــا النتخــاب مجلــس اإلدارة،
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كمــا عينــت لجنــة انتخابيــة مخولــة

أنشــطتها إلــى أن التعــاون فــي هــذا
القطــاع ضعيــف جـ ً
ـدا بصــورة عامــة ،إذ

لإلعالمييــن الســوريين بشــكل كامــل

مدركــة لمــا يفعلــه اآلخــرون .كمــا يعطــي

باإلشــراف علــى جميــع إجــراءات

االنتخــاب .لــم يعمــل ميثــاق شــرف
لفتــرة طويلــة ،ويرجــع ذلــك بشــكل

أساســي إلــى عــدم وجــود أميــن عــام،
لكــن الحاجــة لــدوره ال تــزال موجــودة

بيــن الصحفييــن والعامليــن الســوريين
فــي مجــال اإلعــام .ويُ عتبــر دعــم

القيــم األخالقيــة التــي توجــه قطــاع

اإلعــام بشــكل طوعــي مــن جانــب
عــدد كبيــر مــن المنظمــات اإلعالميــة

(أي وســائل اإلعــام) ،وأعضــاء ميثــاق
ً
انجــازا
شــرف اإلعالمييــن الســوريين
ً
هامــا ،وأن ذلــك الميثــاق يتصــرف
كهيئــة ذاتيــة التنظيــم (يتوســط أحيانـ ًـا
فــي حــاالت الشــكاوى) .كمــا قامــت
ً
أيضــا
رابطــة الصحفييــن الســوريين
بــدور الوســيط فــي حــال حصــول

ً
غالبــا مــا تكــون الجهــات الفاعلــة غيــر

المانحــون عبــر اهتمامهــم المتفــاوت
ً
انطباعــا بالمعاملــة الـتـفضيليـــــة مــن
جـــانب المـؤســســــــة الواحــدة ،مــا يــؤدي

إلــى ازديــاد حــدة المنافســة ،وتطــور

المؤسســات بشــكل غيــر متكافــئ،
وحــدوث عواقــب غيــر متوقعــة بــدالً
مــن تعزيــز القطــاع ككل .ال ينبغــي ألي

مؤسســة أن تقوم بدور األخـــــرى ،ولـــكل

مؤســـســــة مكانتهـــــا الفريــدة .وحيــن

ظهــر المركــز الســوري لإلعــام وحريــة

التعبيــر عــام  ،٢٠١٦تــم تقديــم دعــم كبيــر
ً
تاريخــا
لهــذه المؤسســة التــي تمتلــك
حافــاً فــي الدفــاع عــن حريــة التعبيــر

المؤسســات.

الجهــات الفاعلــة اإلقليميــة والدوليــة
التأثيــر علــى تطــورات األحــداث،
باإلضافــة إلــى التدافــع الكبيــر للمصالــح
فيمــا بينهــا .وقــد نجحــت حتــى اآلن فــي
مقاومــة تلــك التأثيــرات ،لكنها ســتحتاج
فــي المســتقبل إلــى كل الدعــم مــن

جانــب المانحيــن والشــركاء الدولييــن
لمواجهــة هــذه المصالــح والضغوطــات
ا لمســتقبلية .

ويشــكل التنافـــــس بيــن المؤسســـــــات
والـتـــداخل فـــي أنشـــــطتها مشــــكلة

أخــرى لتطورهــا ومصداقيتهــا فــي
المســتقبل ،ويعــود الســبب فــي تداخــل

بــدأ المانحــــون ومؤســســـــات تطويـــر

اإلعــام بالمشــاركة فــي ســوريا قبــل

االنتفاضــة التــي انطلقــت عــام .٢٠١١
وفــي الواقــع ،بــدأ فــي فتــرة االنفتــاح

المحــدود لنظــام األســد .ومــع ذلــك ،لــم

ســوى جــزء هامشــي مــن برامــج
تــم تنفيذهــا فــي تلــك الفتــرة التــي

فــي الحقيقــة إلــى حالــة اضطــراب بيــن

المؤسســات والمنظمــات اإلعالميــة التي

مختلــف

الســوري

الجهـــات المـانحـــة ومـنظمـــات
تنميــة وســائل اإلعــام الدوليــة

المســئولة والترخيــص لجميــع البرامــج

االهتمــام والتمويــل بشــكل غيــر متســاو

التعبيــر فــي الواقــع منظمــة مســتقلة

حيــث

علــى جميــع الجهــات الفاعلــة.

للجــدال .وفــي الحقيقــة ،كان ال بــد

كمــا ينبغــي علــى هــذه المؤسســات أن
تحــاول

لدمــج الجهــود أو تصميــم المشــاريع
بطريقــة أكثــر تكامــاً لتعــود بالفائــدة

الكثيــر مــن التمويــل واالهتمــام ،وذلــك
ً
تمامــا .ولكــن أدى إعطــاء
أمــر مفهــوم

ظهــرت بعــد عــام  .٢٠١١عــاوة علــى ذلــك،

تدافــع عــن اســتقالليتها فــي الســياق

مــن ذلــك ،يجــب بحــث ســبل التعــاون

الشــخصي .وقــد جــذب التاريــخ الخــاص

بالمزيــد مــن الجهــود لربــط المؤسســتين

يخــدم هــدف االســتمرار بتطويــر هــذه

اإلعــام .إذ يجــب تجنــب المشــاركة فــي
مشــاريع مشــابهة بشــكل منفصــل ،وبــدالً

المســاعدات التنمويــة الشــاملة التــي

لهــذه المؤسســة باإلضافــة إلــى ســمعتها

أن التعــرف علــى أفضــل الممارســات

غيــر الحكوميــة والشــركاء فــي مجــال

تحتــل عمليــة تنميــة وســائل اإلعــام

نزاعــات داخــل المنظمــات اإلعالميــة.

بمؤسســات دوليــة مشــابهة ،حيــث

المصداقيــة بيــن المانحيــن والمنظمــات

قبــل عــام  ٢٠١١وفــي الســنوات التــي
ً
ً
باهظــا كمؤسســة
ثمنــا
تلــت .ودفعــت
بســبب مصيــر قادتهــا علــى الصعيــد

علــى أي حــال ،هنــاك حاجــة إلــى القيــام

ومــن الممكــن أن يؤثــر ذلــك أيضـ ًـا علــى

نجــد المركــز الســوري لإلعــام وحريــة

وليــس مؤسســة تــم إنشــاؤها مــن
األســفل بواســطة الصحفييــن .كمــا يبــدو

التواصــل بيــن المركــز والجهــات الفاعلــة
ً
ضعيفــا فــي بعــض األحيــــان،
األخــرى

تميــزت بانتشــار برامــج غيــر مثيــرة
مــن الحصــول علــى موافقــة الــوزارات

التــي ســيتم تنفيذهــا داخــل البــاد .وقــد
عمــل العديــد مــن المانحيــن مباشــرة مــع

وزارة اإلعــام علــى إصــاح وســائل
اإلعــام ،إلــى أن تدهــورت األوضــاع

تقبــل عــدد قليــل مــن
األمنيــة .وقــد
ّ

المانحيــن فكــرة دعــم البرامــج دون
الحصــول علــى موافقــة رســمية مــن
الســلطات .اتســمت البرامــج التــي كان

وهنــــاك تداخــل فــي بعــض مشــاريعهم.

يدعمهــا المانحــون قبــل عــام  ٢٠١١وفــي

ً
وغالبــا مــا تميــل الجهــات الفاعلــة فــي

إلــى األهــداف طويلــة األمــد ،حيــث

والمنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى إيجــاد

تدريــب األفــراد دون وجــود أي رؤيــة

اإلعــام الســوري والجهــات المانحــة
مشـــــاريع ومبــــادرات مشـــــابهة دون

التعــاون كمــا يجــب فيمــا بينهــا .وهــذا
مــن شــأنه أن يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى عالقتهمــا

علــى المــدى الطويــل ،مــا يعــزز روح
المنافســة بــدالً مــن التعــاون بينهمــا.

الفتــرة التــي تلتهــا مباشــرة باالفتقــار
كانــت تركــز بشـــكل أســاســــي علــى
لبنــاء مؤسســات إعــام محليــة.

٨٨

عــاوة علــى ذلــك ،حافظــت منظمــات

تنميــة وســــــائل اإلعــــــام التــي بــدأت
تدعــم المبــادرات عبــر اإلنترنــت علــى

ســرية برامجهــا بســبب المخاطــر التــي

ورقة إحاطة61 /

قــد يتعــرض لهــا المشــاركون فــي الفتــرة

اإلرهــاب فــي إطــار العمليــة الواســعة

وتشــمل البرامــج التدريبيــة الرائــدة

إطــاق جهــود التعــاون إال فــي عــام

المفارقــة أنــه فــي الوقــت الــذي حقــق

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة تلــك

التــي تلــت عــام  ٢٠١١مباشــرة .ولــم يتــم
 ٢٠١٣بالتنســيق مــع المنتــدى العالمــي

لتطويــر اإلعــام.

٨٩

«لمكافحـــة التطــرف العنيــف» .ومــن

فيــه الفاعلــون فــي قطــاع اإلعــام
ـنا مهنيـ ًـا كبيـ ً
الســوري المســتقل تحسـ ً
ـرا

وبــي بــي ســي ميديــا أكشــن ،وقنــاة

فــي مجــال اإلدارة ،واالســتدامة) ،كان

"اإلعــام عبــر التعــاون وفــي التحــول"

مــن حيــث المحتــوى والتنظيــم (أي

بذلــت منظمــات تنميــة وســائل اإلعــام
ً
جهــودا كبيــرة بيــن عامــي
الدوليــة

علــى القطــاع عكــس أهدافــه التنمويــة

مــع التركيــز علــى بنــاء القــدرات

بســبب نقــص التمويــل مــرة أخــرى.

 ٢٠١١و ٢٠١٦لتنميــة وســائل اإلعــام،

المهنيــة للصحفييــن ووســائل اإلعــام،
وإنتــاج المحتــوى اإلعالمــي ،وتدابيــر

الســامة البدنيــة والســامة علــى
شــبكة اإلنترنــت .ونجــد أن األمثلــة

الوحيــدة علــى أنشــطة تنميــة وســائل
اإلعــام التــي أخــذت بعيــن االعتبــار

تنميــة القطــاع هــي برامــج منظمــة دعــم
اإلعــام الدوليــة ( )IMSوفــري بــرس

والتركيــز بشــكل كامــل علــى النجــاة
٩٠

المؤسســات اإلعالميــة (مثــل الشــبكة

الســورية لإلعــام المطبــوع ،ورابطــة
الصحفييــن الســوريين ،وميثــاق شــرف

لإلعالمييــن

الســوريين).

وتشــير المنظمــات الدوليــة لتنميــة
وســائل اإلعــام إلــى أن المــوارد التــي
تــم توفيرهــا لســوريا منــذ عــام  ٢٠١٦أقــل

بكثيــر ممــا ســبق .فمنــذ بضعــة ســنوات

كان لــدى  ١٤منظمــة دوليــة برامــج
فــي ســوريا تتعلــق بتنميــة وســائل
اإلعــام ،ولكــن لــم يبقــى منهــا اليــوم

ســوى عــدد قليــل .ويتشــارك بعــض

المانحيــن الــرأي بــأن األولويــات قــد
تغيــرت فــي المنطقــة بشــكل عــام ،وفــي

ســوريا بشــكل خــاص .يعــرّ ف البعــض
هــذا التحــول ،حيــن ينجــم عــن الجهــة

"دعــم اإلعــام المســتقل فــي ســوريا"

لمكتــب شــؤون الشــرق األدنــى التابــع

per il Servizio Volontario (COSV).
عــن العمــل فــي ســوريا بســبب نقــص

اســتمرت منظمــات أخــرى بالمشــاركة
ً
جــدا لنفــس
ولكــن بشــكل محــدود
المــرء التــردد الواضــح لــدى بعــض

 .IREXركـــــز البرنامـــج فــي البدايــــة

المشــاريع اإلعالميــة المتعلقــة بســوريا

شــبكات الراديــو بالمعــدات الالزمــة ،أمــا

اآلن فهــو يســاعد العديــد مــن محطــات

الراديــو التــي تبــث فــي ســوريا (يقــع
المكتــب الرئيســي لبعضهــا فــي تركيــا،

الســبب .وبشــكل عــام ،ال يخفــى علــى
الحكومــات األوروبيــة تجــاه تمويــل

فــي الوقــت الحالــي ،إلــى حيــن يصبــح
ً
ـروءا أكثــر ٩١.ومــع ذلــك،
الوضــع هنــاك مقـ
هنــاك عالمــات تشــير إلــى أن البعــض
قــد يتوســع فــي البرامــج أو قــد يبــدأ

والبعــض اآلخــر يقــع فــي ســوريا)

ببرامــج جديــدة فــي المناطــق الســورية
التــي تــم تحريرهــا مؤخـ ً
ـرا مــن داعــش،

تدريبــات محــددة األهــداف ودراســة

المانحــة األولويــة لتلــك المناطــق.

بطريقــة متكاملــة وشــاملة عبــر توفيــر

بحثيــة عــن الجمهــور ،إلــخ .وفــي اآلونــة
األخيــرة ،يســاعد البرنامــج أيضـ ًـا منصــة

إذ تعطــي بعــض الجهــات الحكوميــة
٩٢

وحافظــت العديــد مــن منظمــات تنميــة

إلكترونيــة واحــدة ومحطــة تلفزيونيــة.

وســائل اإلعــام األوروبيــة مثــل فــري

ودعمــــت المنظمـــــات غيــر الحكوميـــــة

الدوليــة ( ،)IMSعلــى ملــف مشــاريع
مســتقرة نسـ ً
ـبيا .وأنشــأت منظمــة دعــم

لتنميــة وســائل اإلعــام الســورية ،ولكــن

ملــف كامــل فــي ســوريا ضمــن برنامجهــا

األوروبيــــــة بتمويــل مــن الحكومـــــات

األوروبيــة المشــاريع التــي أطلقتهــا
منهجيتهــا قصيــرة المــدى أدت إلــى

انتهــاء مــدة الدعــم مــا ســبب توقــف

بــرس أنليميتــد ومنظمــة دعــم اإلعــام

اإلعــام الدوليــة ( )IMSمنــذ عــام ٢٠١١
للشــــرق األوســـــط وشـــــمال إفريقيــا

بتمويــــل مــن الحكومـــــات الدانمركيـــــة

بعــض المشــاريع بشــكل مفاجــئ .لكــن
الــدول اإلســكندنافية المانحــة ُتعــد

والــذي يوفــر الدعــم المؤسســاتي لعــدة

البرامــج التــي تهــدف إلــى تنميــة قطــاع

إنتــاج المحتــوى ،والتطوير المؤسســاتي

ـتثناء فــي هــذه الناحيــة ،حيث تدعم
ً
اسـ

فــي الحالــة الســورية لمكافحــة داعــش

اإلعــام المســتقل مــن بدايــة الصــراع

ومــا ارتبــط بهــا مــن أعمــال مكافحــة

Coordinamento delle Organizzazioni

لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة بنهايــة
عــام  ،٢٠١٢والــذي تقــوم بتنفيــذه حاليـ ًـا

المانحــة ،بأنــه «التأميــن علــى جــدول
األعمــال» ،وبــدالً مــن تنميــة قطــاع
اإلعــام المســتقل ،تــم إعطــاء األولويــة

الربحيــة لتنســيق المنظمــات التطوعيــة

أوقاتهــا ،ومــن بينهــا ،إطــاق برنامــج

والتــي شــملت الدعــم المؤسســاتي
للمنظمــات

األلمانيــة ،والمنظمــة اإليطاليــة غيــر

التمويــل المقــدم مــن المانحيــن ،بينمــا

جانــب المانحيــن قليلــة ومتباعــدة فــي

الكثيــر مــن مســاعدته علــى تزويــد

اإلعالميــة

فرنســا الدوليــة ،وســمارت ،ومنظمــة

نــرى األمثلــة علــى الدعــم الفعّ ــال مــن

أنليميتــد .وتتضمــن هــذه البرامــج

وتنميــة

التــي أجرتهــا فــري بــرس أنليميتــد،

وقــد توقفــت بعــض هــذه المنظمــات

منظمــة األبحــاث والتبــادل الدولــي

مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلة،

التــي تــم تفعيلهــا فــي أوقــات مختلفــة

وحتــى اليــوم.

والنرويجيــة والســويدية والبريطانيــة،

وســائل إعــام ســورية مختــارة ،ويدعــم
مــع التركيــز علــى االســتدامة ،والتواصل

والنشــر ،والســامة .وتحافظ فري برس
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أنليميتــد ،ومنظمــة األمــم المتحــدة

هــذه االســتراتيجية مخــاوف كبيــرة

ومنظمــة دعــم اإلعــام الدوليــة ()IMS

الحــرة والمســتقلة بشــكل بســيط ،إال أن

التنسيق السـوري للمنتدى
العالمي لتطوير اإلعالم

علــى مســتوى معيــن مــن التعــاون فيمــا

التنفيــذ هــو أكثــر مــن مجــرد «تعزيــز

حريــة التعبيــر عبــر دعــم اإلعــام الحــر
ً
ووفقا للمعلومــات المتاحة،
والمســتقل».

بــدأ التنســيق الســوري ضمــن إطــار

للتربيــة والعلــم والثقافــة (يونيســكو)،

ومنظمــة األبحــاث والتعــاون الدولــي
بينهــا.

مــن أنــه رغــم اإلشــارة لوســائل اإلعــام

يشــارك االتحــاد األوروبــي فــي إنشــاء

المنتــــدى العالمــــي لتطويــــر وســــــائل

اإلعــام عــام  .٢٠١٣وتــم عقــد عــدد مــن

االجتماعــات مــع مؤسســات تطويــر

ووفقـ ًـا لدراســة أجريــت عــام  ،٢٠١٦أقــرت

ودعــم منصــة لمنــح منظمــات المجتمــع
ً
ً
مباشــرا دون
صوتــا
المدنــي الســورية

بيــن عامــي  ٢٠١٣و ،٢٠١٦ثــم انضــم إليهــا

يجــب النظــر إليهــا علــى المــدى البعيــد،

أرضيــة مشــتركة تجــذب الســوريين فــي

مطلــع عــام  .٢٠١٤وحضــر االجتماعــات

وزارة الخارجيــة األمريكيــة أن دعــم
اإلعــام الســوري أصبــح اآلن مســألة

وقامــت بتعديــل إجراءاتهــا اإلداريــة
وفقـ ًـا لذلــك ٩٣.إال أن الدالئــل علــى حدوث
تحــوالت فــي سياســة التمويــل لــم تظهــر
بعــ ْد ،إذ ال يضمــن المشــروع الرئيســي

االســتمرار بالتمويــل بعــد صيــف .٢٠١٩

٩٤

الحاجــة إلــى وســطاء تهــدف إلــى توفيــر
جميــع المجــاالت.

ويُ عبــر اإلعالميــون الســوريون الفاعلــون
عــن اســتيائهم المتزايــد مــن مقاربــات
المانحيــن الدولييــن التــي تتعــارض دومـ ًـا
مــع احتياجــات القطــاع ،والتــي تغفل عن

وســائل اإلعــام الدوليــة فــي البدايــة
ممثلــو وســائل اإلعــام الســورية فــي
التــي عُ قــدت فــي اســــــطنبول خــال

عامـــــي  ٢٠١٤و ٢٠١٥مــــا يقـــــارب ٦٠
ً
مشــــــاركا يمثلــون ثــاث مجموعـــات

مــن أصحــاب العالقــة .وتــم إعــداد

ورقــة بيضــاء عــام  ٢٠١٥بعنــوان "نــداء
لدعــم اإلعــام الســوري المســتقل

كـمـــا تبنـــــى الـمـجـلـــــس األوروبـــــي

إدراك أهميتــه طــوال فتــرة الصــراع ومــا
بعدهــا .ويشــكل ُّ
تغيــر أولويــات الجهــات

الصــراع الســوري" ،والتــي كانــت بمثابــة

االســتراتيجية إلــى «تعزيــز الديمقراطية

المــدى ،وغيــاب التوافــق بيــن الجهــات

التــي عقــدت فــي واشــنطن ،وبروكســل

اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي بشــأن
ســــــوريا عــــــام  ٩٥ .٢٠١٧وتـــــهــــــدف تلــك

وحقــوق اإلنســان وحريــة التعبيــر عبــر

تعزيــز منظمــــات المجتمــــع المدنـــــي
الســورية» .وفــي هــذا اإلطــار« ،وافــق
المجلــس علــى زيــادة جهــود االتحــاد

األوروبــي لتعزيــز حريــة التعبيــر عبــر

دعــم وســائل اإلعــام الحــرة والمســتقلة
ً
أيضــا» ٩٦.إال أن المنظمـــــات الدوليـــــة
واألوروبيــة لتنميــة وســائل اإلعــام

ومؤسســات اإلعــام الســوري المســتقل
لــم تؤكــد علــى توفــر التمويــل وفــق

اإلطــار االســتراتيجي الــذي تــم تبنيــه.

كان االتحــاد األوربــي قبــل عــام ٢٠١٧
جهــة مانحــة شــديدة األهميــة ،ونتــج عن

غيابــه منــذ ذلــك الحيــن آثــار مدمــرة على
عمليــة تنميــة وســائل اإلعــام .وقــد تــرك

ذلــك المنظمــات الدوليــة والســورية التــي
شــاركت فــي المشــاورات قبــل المصادقــة
علــى اســتراتيجية عــام  ٢٠١٧فــي حالــة
مــن االرتبــاك حــول ســبب عــدم إدراج

المانحــة ،إضافــة إلــى المقاربــات قصيــرة

المانحــة فيمــا يتعلــق بدور تنمية وســائل
اإلعــام فــي ســوريا بشــكل عــام ،تحديـ ًـا
للمنظمــات اإلعالميــة الســورية التــي

تســعى إلــى صيـاغـــة اســـتراتيجيـاتهـــا

اإلنمائيـــة علــى المــدى المنظــور والبعيــد.
ً
أيضــا ،أن تجبــر علــى
ومــن التناقــض

 -الخطــوات األولــى فــي دعــوات

المناصــرة المشــتركة .وبقــي التنســيق
الشــامل حتــى الربــع الثانــي مــن عــام
ً
راكــدا.
٢٠١٦
اقترحــت منظمــة دعــم اإلعــام الدوليــة
ســوريا بيــن منظمــات تطويــر وســائل

إلــى حــد كبيــر.

العالمــي لتطويــر اإلعــام ،فــي مطلــع

منهــا علــى إيقــاف عملياتهــا أو تقليصهــا

( )IMSفكــرة قيــام تنســيق أوثــق حــول
اإلعــام الدوليــة فــي إطــار المنتــدى

وال تــزال العديــد مــن الجهــات المانحــة

عــام  ٢٠١٣فــي اجتمــاع للمنتــدى فــي
باريــس (والــذي ُنظــم بالتــوازي مــع

(مثــل مؤسســات المجتمــع المفتــوح،

العاصمــة الفرنســية) ٩٧.وكانت األســباب

مــن القطــاع الخــاص والمؤسســات

والمؤسـســــة األوروبيـــة مــن أجــل

الديمقراطيــة ،والصنـــــدوق الوطنـــي
للديمقراطيــــة) مرنــة تجــاه عــدد معيــن

مــن المؤســســـات اإلعالميــة المســتقلة،

إال أنها ال تســتطيع ســد الفجوة الحاصلة

دعــم وســائل اإلعــام الحــرة والمســتقلة
األوروبي بشــــــأن ســــوريا .ويثير غموض

الســتراتيجيات شــاملة لدعــم القطــاع

الطريقــة التــي ســيتم عبرهــا تفعيــل

األســاس الجتماعــات دعــوات المناصــرة

تركيــز جهودهــا علــى محاولــة أجــل
ـرارا وتكـ ً
النجــاة مـ ً
ـرارا ،مــع إجبــار الكثيــر

فــي التمويــل ،وتلبيــة احتياجــات

بشـــكل أوضــح في اســــتراتيجية االتحـاد

كعنصــر رئيســي فــي تخفيــف وحــل

القطــاع بأكملــه ،كمــا أنهــا لــم تخطــط
بأكملــه.

مؤتمــر اليونيســكو الــذي عقــد فــي
متعــددة وتضمنــت:

تـحـولـــــت االحـتجـاجـــات الســـــــورية

الـمـــدنية والحــراك الســـــلمي ،الـــذي

تزامــن مــع الحــركات واالضطرابــات
التــي حدثــت فــي العالــم العربــي عــام
 ،٢٠١١بســرعة إلــى حــرب وصراعــات

ذات تعقيــد ونطــاق لــم يســبق لــه
مثيــل .وكانــت مهمــة متابعــة وتقييــم
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التطــورات الســريعة لألحــداث علــى
ً
جــدا
األرض مـهمـــة كبيـــرة وصعبــة
علــى أي جهــة فاعلــة مســاعدة لوســائل

اإلعــام.

والتعمــق فــي فهــم قطـــــاع اإلعــــام
المتغيــر ،وتهيئــة المنــاخ
الســــــوري
ّ
لفــرق المســاعدة اإلعالميــة الدوليــة

-أعضــاء المنتــدى العالمــي ل تطويــر

بشــكل أفضــل ،وتوفيــر المــكان لوســائل

مســتويات تبــادل المعلومــات والجهــود

والمنظمــات المحليــة للقــاء والتفاهــم

وكان المشــهد اإلعالمــي يتغيــر بالوتيرة

اإلعــام الســــــورية للتعــرف علــى بعضها

كبيــرة فــي وســائل اإلعــام» .إذ لــم

كقطـــــاع وصياغــة احتياجاتــه ،وتوفيــر

الســريعة ذاتهــا ،مــا أدى إلــى «هــزة
تتمكــن أي مؤسســة مــن مؤسســات
تطويــر وســائل اإلعــام مواكبــة ســرعة
التطــورات وحجــم االحتياجــات التــي
ً
ممكنــا
نتجــت عــن ذلــك ،ولــم يكــن

ألي منظمــة تكويــن صــورة واضحــة

وموثوقــة لكامــل المشــهد اإلعالمــي
الناشــئ بالعمــل بمفردهــا.

ً
وغالبــا مــا كانــت الجهــات الفاعلــة فــي

اإلعــام الســوري تتصــرف بمعــزل عــن
بعضهــا البعــض ،بينمــا وجــدت بعــض

الشــبكات ،التــي تــم إنشــاؤها قبــل عــام
 ،٢٠١١نفســها تحــت ضغــط شــديد مــن
النظــام (مثــل المركــز الســوري لإلعــام

وحريــة التعبيــر) ،مــا حــد مــن قدرتهــا
علــى االســتمرار فــي العمــل كجهــات

اتصــال بشــكل كبيــر.

بشــكل أفضــل والـبـــدء فــي إدراك ذاتهــــا

المــكان لفــرق المســاعدة اإلعالميــة
الدوليــة والفاعليــن فــي وســائل اإلعــام

الســورية لصياغــة مقاربــة اســتراتيجية
تجــاه المســاعدة اإلعالميــة الشــاملة

جهودهــا لالحتياجــات علــى األرض،

ودون فكــرة عــن ماهيــة أدوارهــا فــي
وضــع محلــي ســريع التغيــر كهــذا.

الجهــات المانحــة والتأثيــر عليهــا تجــاه

تمويــل البرامــج المســاعدة فــي ســوريا.
ويــرى معظــم المشــاركين فــي التنســيق

الســوري أن ســنوات «الــذروة» كانــت
عامــي  ٢٠١٤و ،٢٠١٥وهــي الفتــرة التــي

تزامنــت مــع تدفــق التمويــل مــن جانــب

المانحيــن بشــكل ثابــت ومنتظــم ،والتي
تغيــر
رافقهــا األمــل فــي احتماليــة
ّ
أهدافهــم مــن تلــك المتصلــة بـــ قضايــا

بـــخطط التنميــة طويلــة األمــد .إال أن
واجهــت منظمــات تطويــر وســائل
اإلعــام الدوليــة وكذلــك عمليــة تطويــر

وســائل اإلعــام الســـــورية المســـــتقلة
ً
ً
كبيــرا فــي التمويــل ،رافقــه
انخفاضــا
تضــاؤل جهــود التنســيق منــذ ذلــك
الحيــن .وتــم عقــد عــدة اجتماعــات

استشــارية فــي عامــي  ٢٠١٧و،٢٠١٨

وأتــاح التنســيق الســوري للمنتــدى

ولكنهــا فشــلت فــي تجديــد وإصــاح

فرصــة حقيقيــة ليكــون آليــة لتبــادل

الــوراء نجــد العديد مــن اإلنجازات التي

العالمــي لتطويــر وســائل اإلعــام

المعلومــات والــدروس المســــــتفادة بيــن
فــرق المســاعدة اإلعالميــة الدوليــة،

حــول بيئــة وســائل اإلعــام ،وكذلــك

حــول مــا يمكــن فعلــه أو ال فــي بيئــة
ً
ً
كبيــرا
عــددا
معينــة ،وجلبــت العمليــة
مــن أصحــاب العالقــة الســوريين،

وحاولــت تعزيــز الحـاجـــة والضــــرورة
لوضــــع اســتراتيجية ،وأتاحــت المجــال

الدوليــة لســوريا ،وتوجيــه سياســات

وكذلــك كانــت التدخــات التــي قامــت

لديهــا أدنــى فكــرة عــن مــدى تلبيــة

الجماعيــة الهادفــة إلــى تعميــق المعرفــة

بحثيــة (دراســات حــول رســم الخرائــط

يتجــزأ مــن اســتراتيجيات التنميــة

عــام  ٢٠١٦مثــل نقطــة تحــول ،حيــث

الدوليــة ،حيــث تصرفــت دون أن يكــون

اإلعــام -ونتــج عــن العمليــة تزايــد

والتواصــل فيمــا بينهــا ومــع نظرائهــا

وكان المشهد اإلعالمي السوري حديث

بهــا منظمــات تطويــر وســائل اإلعــام

الدوليــة ومعارضتهــا فــي البدايــة

الالزمــة لإلعــام الســوري وجعــل قضيــة
ً
جــزءا ال
تطويــر اإلعــام فــي ســوريا

البقــاء البحتــة إلــى تلــك التــي تتعلــق

الــوالدة يتســم بالتشــتت والتجــزؤ،

بعــض منظمــات تطويــر وســائل اإلعــام

العمليــة .ومــع ذلــك ،إذا ألقينــا نظــرة إلى
تســتحق التقديــر ،حيــث تــم تجريــب

العمليــة فــي أوائــل عــام  ٢٠١٣رغــم تــردد

للجهــات

الفاعلــة

الســورية

للقــاء

مــن المجتمــع الدولــي ،وأجــرت دراســات

لوســائل اإلعــام ،ودراســة اســتقصائية
عــن الجمهــور كمثــال) ،فــي حيــن قدمت

الورقــة البيضــاء أســاس دعــوات
المناصــرة.
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مــا بعــد الحــرب ،توجهــات تشــكل عقبــات وفــرص

أمــام المنظمــات اإلعالميــة الســورية المســتقلة

ال يمكــن تعميــم أطــر النــزاع والفترة التي

الصحافــة فــي أســــــوأ حاالتهـــــا منــذ
ً
عامــا ٩٩.وكشــــــفت لجنـــة حـمــايــــة
١٣

وراء النــزاع .يمتــاز ســياق مــا بعد الحرب

المســجونين بســبب مهنة الصحافة في

تلــي انتهائــه .إن فهــم الســياق أمــر شــديد
األهميــة إذ تختلــف الدوافــع الكامنــة
بعــدة خصائــص وســمات تتبايــن فــي

شــدتها ،مثــل العنــف المســتمر ،والضعــف

والهشاشــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن

الـصحفـيـيـــــن أن عــــدد الـصحفـيـيـــــن

أعلــى مســتوياته منــذ التســعينيات،

١٠٠

وتعيــد منظمــة مراســلون بــا حــدود

التوجهات اإلقليمية
أ) التوجهــات اإلقليميــة التــي تشــكل
عقبــات أمــام تطويــر وســائل اإلعــام

المســتقلة

تأكيــد هــذا االســتنتاج حيــث تقــول:

ُتعــد منطقــة الشــرق األوســط وشــمال

قيــم مســتوى حريــة
فــي المؤشــر الــذي يُ ّ

حريــة الصحافــة ،حيــث تــم تصنيــف ١٦

المحتمل أن تسوده الميول االستبدادية

"إن منــاخ الكراهيــة يظهــر بشــكل ثابــت

إفريقيــا ثانــي أســوأ منطقــة فــي مجــال

المواتيــة إلحــال الســام الدائــم عبــر

الصحافــة فــي  ١٨٠دولــة كل عــام .لــم

دولــة مــن بيــن دول المنطقــة العشــرين
١٠٤
ً
ووفقــا لمؤشــر
علــى أنهــا "غيــر حــرة".

المتصاعــدة أو الطمــوح لتهيئــة الظــروف
تعزيــــز الديمقراطيــــة ،وذلــك يعتمـــد
علــى االتجاهــات الواســعة التــي تســود

المنطقــة ،ووضــع البــاد مــا قبــل الحــرب،

تعــد معـــاداة الزعمـــاء الســياســــيين

لوســائل اإلعــام تقتصــر فقــط علــى

الــدول االســتبدادية مثــل تركيــا ومصــر.

والديناميــات التــي أنتجهــا النــزاع نفســه.

وأصبــح “رهــاب وســائل اإلعــام" اآلن
ً
واضحــا لدرجــة اتهــام الصحفييــن

والتدخــات المبنيــة وفــق النمــاذج مــن

جميــع الذيــن ال يظهــرون الــوالء بشــكل

يســاعد التركيــز علــى المقاربــات الواعيــة

لحساســية الســياق فــي تجنــب التعميــم
جانــب المانحيــن والتــي يصعب تطبيقها
وتكرارهــا فــي البيئــات المختلفــة التــي
تنتــج عــن النزاعــات وبيئــات مــا بعــد

النــزاع.

باإلرهــاب بشــكل روتينــي ،ويتــم ســجن

تعســفي .ولــم يعــد الكثيــر مــن القــادة
ً
ديمقراطيــا ينظــرون إلــى
المنتخبيــن

حريـــــة الصحافــــة العـالمـــي لمنظمــــة

مراســلون بــا حــدود ،تأتــي بلــدان الشــرق

األوســط مــرة أخــرى فــي أســفل القائمــة.
وتشــير منظمــة مراســلون بــا حــدود
ً
"وفقــا
فــي مؤشــرها لعــام  ٢٠١٨إلــى أنــه:

للمؤشرات المستخدمة لقياس التغيرات
السنوية ،سجلت منطقة الشرق األوسط

وشــمال إفريقيا أكبر انخفاض في حرية

وســائل اإلعــام كركيــزة أساســية

اإلعــام".

تجاهــه الكــره والبغضــاء" .كمــا يُ ظهــر

وفــي حيــن أن التوجــه الســلبي فــي

للديمقراطيــة ،بــل كخصــم يعلنــون
١٠١

١٠٥

التوجهــات العالميــة واإلقليميــة
لحريــة التعبيــر

( ،)Varieties of Democracyوالــذي

إفريقيــا تجــاه حريــة اإلعــام يتوافــق

تعــد التوجهــات العالميــة واإلقليميــة
ً
أمــرا وثيــق الصلــة
لحريــة التعبيــر

الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم،
ً
ً
تنازليــا للتقــدم الديمقراطــي
توجهــا

العالمــي ،إال إنهــا ليســت مجــرد نتيجــة

فمــا أن تنتهــي البــاد مــن حربهــا الطويلــة

التقريــر نفســه إلــى أن حريــة وســائل

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا
جزئيـ ًـا للصراعــات الدوليــة فــي المنطقــة،

الحكوميــــة علــى وســــــائل اإلعــــــام،

االســتبدادية المتصاعــدة والتــي تتفاوت

إلــى التعدديــة اإلعالميـــة والرقابــة

أن هــذا التوجــه غيــر قابــل للتغييــر

أنحـــاء العالـــم ،مــع ازديــاد ملحــوظ

ويتــم اســتخدام وســائل قانونيــة وغيــر

بمســتقبل اإلعــام الســوري المســتقل،

والوحشــية ،ســتحدث التطــورات فــي

تقريــر معهــد "أنــواع الديمقراطيــة"

منطقــة الشـــــرق األوســــط وشـــــمال

يُ جــري دراســات بحثيــة حــول حالــة

مــع التوجهــات الســلبية علــى الصعيــد

وخاصــــة منــذ عــــام .٢٠١٠

١٠٢

ويشـــــير

اإلعــام فــي أدنــى مســتوياتها منــذ

للمســارات العالميــة فحســب .إذ تخضــع

الدوافــع الرئيســية لذلــك المســار فــي

ظل العداء المتزايد نحو وسائل اإلعالم

مطلــع القــرن .وتظهــر مؤشــرات الرقابــة

وتنبــع بشــكل رئيســي مــن النزعــة

المدنــي فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب ،علــى

وفســـاد اإلعــام وانحيــازه ،واالفتقــار

فــي شــدتها مــن بلــد إلــى آخــر ،كمــا تبيــن

الذاتيــة ،تراجعــات مقلقــة فــي جميــع

بشــكل إيجابــي علــى المــدى المنظــور.

فــي الرقابــة الحكوميــة علــى وســائل

قانونيــة لكــم أصــوات المعارضين بشــكل

المســـــتقلة والصحفييــــن والمجتمــــــع
الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي.

وتوَ ثــق أحــدث التقاريــر الصــادرة عــن
عــدة منظمــات بــارزة االتجــاه العالمــي
لتناقــص حريــة التعبيــر .ووفقـ ًـا لمنظمــة

بيــت الحريــة األمريكيــةُ ،تعــد حريــة

اإلعــام.

١٠٣

متزايــد فــي وســائل اإلعــام عبــر توجيــه
تهــم اإلرهــــــاب ،و«تهديــــد المصلحــــة
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الوطنيــة» لهــم وغيــر ذلــك .كمــا ُتنظــم
حمــات للتشــويه ولنشــر المعلومــات

الكاذبــة حــول المحترفيــن البارزيــن مــن

ّ
تمكن
والتشريعات الناظمة لإلعالم التي

مــن تطويــره وتنميتــه ،وعجــز أســواق
ً
وظيفيــا واإلعالنــات
وســائل اإلعــام

الشــبكات الثابتــة ،وهــذا هو الســبب وراء

االقتصادية الشديدة ،وقوانين االستثمار

منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا

النطــاق.

ويتضــح ذلــك فــي ازديــاد عــدد مــرات

المعارضين بواسطة وسائل اإلعالم التي

المرتبطــــة بهــا ،إلــى جانــب الضائقــــة

وتشويه سمعتهم .وتهدف جهات فاعلة

المقيــدة ،والحــروب والصراعــات واســعة
ّ

تناصــر الحكومــة فــي محاولــة إلبعادهــم
غيــر حكوميــة مــن دول مختلفــة إلــى
تعبئــة الطبقــات االجتماعيــة المحافظــة

والتــي يمكــن أن تحــرض على اســتخدام
العنــف ضــد الصحفييــن والمدافعيــن عن
حقــوق اإلنســان وحريــة التعبيــر .وحتــى

لــو لــم تكــن هنــاك صلــة مباشــرة بيــن هــذه

الجهــات والنظــام ،فــإن هــذا الســلوك مــن
«اإلعدام العلني» للمعارضين واستخدام

المعلومات المزيفة يمر دون أي مســاءلة
مــن جانــب الســلطات.

تنحصــر وســائل اإلعــام المســتقلة

فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ضمــن هــذه

االتجاهــات الســلبية بينمــا تحــاول

توفيــر صحافــة جيــدة وتغطيــة متنوعــة

وتعدديـــــة لمجموعــــة واســــعة مــن
المواضيع .ويتحتم على وسائل اإلعالم
ً
حديثا التنافس على
والمبادرات الناشئة
ســاحة غيــر متكافئــة مــع قطــاع اإلعــام

الضخــم التابــع للدولــة مــن جهة ،ووســائل

مســتخدمي الشــبكات المتنقلــة واســعة

النطـــــاق ( )3G/4Gعـــــدد مســـــتخدمي
توقعــات المحلليــن بــأن تصبــح بلــدان

األســواق «األولــى لألجهزة المحمولــة».

١٠٧

مشــاهدة المواقــع اإللكترونيــة علــى

ب) التوجهــات اإلقليميــة التــي تتيــح

الهواتــف المحمولــة ،والتــي قفــزت مــن

ُتعــد الثــورة الرقميــة مــن التوجهــات

عــام  .٢٠١٥ويخلــق هــذا االســتخدام
ً
ً
جديــدا
ســلوكا
الكبيــر لشــبكة االنترنــت

الفــرص

التــي تحتــوي علــى إمكانيــات تحوليــة

طويلــة األمــد ،وتؤثــر علــى الســكان
ً
ســنا بشــكل خــاص .كمــا يُ عــد
األصغــر
الشــرق األوســط مــن أحــد أكثــر المناطق
ً
اســتخداما للتكنولوجيــا الرقميـــة فــي
العالـــــم .وتقضــي النــاس فــي منطقــة

 %١١فــي عــام  ٢٠١١إلــى حوالــي  %٧٠فــي

ً
فرصا جديدة
لــدى المتابع ويتيح بــدوره

كمــا يمثــل تحديــات أخــرى.

يشــجع التوجــه المتزايــد لمتابعــة

وســائل اإلعــام علــى شــبكات التواصــل
االجتماعــي ومحتــوى أفــام الفيديــو

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
ً
يوميــا علــى
أكثــر مــن خمــس ســاعات

الخفيفــة» فــي ســائر أنحــاء المنطقــة.

التواصــــل االجتماعــي .ومــن المتوقــع

شــبكات التواصــل االجتماعــي ومقاطــع

اإلنترنــت ،مــعظمهـمــــا علــى منصــــات

القصيــرة ثقافــة «الوجبــات اإلعالميــة
ويبلــغ معظــم الوقــت المقضــي علــى

أن يواصــل ســكانها تفضيــل المنصــات
الرقميــة ،نظـ ً
ـرا لنســبة الشــباب الكبيــرة

المتابعيــن ،حيــث يتــم قضــاء  ٨٠دقيقــة

الرئيســية لتوقعــات اإلعــام العربــي

التواصــل االجتماعيــة والفيديــو علــى

فيهــا .وتشــــــير أحــد االســتنتـاجـــات

الفيديــو المحمولــة  %٤٠مــن فترة اهتمام

و ٢٨ثانيــة مــن الوقــت علــى شــبكات

إعالم القطاع الخاص الراســخة من جهة

لعامــي  ٢٠١٦و ٢٠١٨إلــى أن المشـــــــــهد

الدولــة الحمــراء») .بمعنــى آخــر ،يتــم

دعــم كل مــن قطاعــي اإلعــام الحكومــي

١٠٦

تحــول نموذجــي مدفــوع ببنيــة تحتيــة
ّ
المتغيــر.
متطــورة وســلوك المتابــع

شــبكات التواصــل االجتماعيــة المختلفة

بامتيــازات فــي وســط إعالمــي خاضــع

وهمــا :التركيبــة الســكانية مــن الشــباب

يــزال المنصــة األكثــر شــعبية .وارتفــع

أخــرى (مــع التــزام األخيــرة «بخطــوط

والخــاص بشــــــكل كبيـــر ،ويتمتعــان
لســيطرة السياســة والمصالــح .وتكافــح
قلــة مــن وســائل اإلعــام المســتقلة فــي

المنطقة إليجاد نموذج مســتدام ،مثل ما
يحــاول نظرائهــا في العالم المتقدم ولكن
ً
جذريــا.
فــي بيئــة مختلفــة

اإلعالمــي فــي المنطقـــة يمــر بمرحلــة

ويشــير إلــى عامليــن يدفعــان للنمــو

وتزايــد فــي مســتوى الرقمنــة.

التوالــي.

١٠٨

يظهــر تحليــل مقــارن لمعــدالت تغلغــل
فــي المنطقــة العربيــة أن فيســبوك ال
عــدد مســتخدمي فيســبوك فــي المنطقــة

العربيــة بشــكل مطــرد علــى مــدار

ويقــود التطــور الســــريع لالتصــــاالت

الســنوات الســت الماضيــة ،حيــث بلــغ

واألجهــزة اللوحيــة والتطبيقــات والبنيــة

 ،٢٠١٧وفــق النتائــج التــي توصلــت إليهــا

عمليــة الرقمنــة ،بفضــل الهواتــف الذكيــة

التحتيــة .حيــث يتزايــد انتشــار الهواتــف

أكثــر مــن  ١٥٦مليــون مســتخدم عــام
سلســلة تقاريــر وســائل إعــام التواصــل

وهكــذا ،فــإن أكبــر التحديــات التــي تواجه

الذكيــة بســرعة ،وال يقتصــر اســتخدامها
علــى البلــدان األكثــر تطـ ً
ـورا فــي المنطقــة

عــدد مســتخدمي فيســبوك المتوســط

تشــمل :البيئــات السياســية العدائيــة

والشـــــــــبكات ذات النطـــــاق العريــــض،

وهــي :مصــر ،والســعودية ،والجزائــر،

اإلعــام المســتقل فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا بشــكل دائــم

وقيــام جهــات فاعلــة حكوميــة وغيــر

حكومية بالتهديدات ،واالفتقار للقوانين

فحســب .كمــا يــزداد انتشــار اإلنترنــت

وترتكــز علــى األجهــزة المتنقلــة كمعظــم

األســـــواق الناشــــئة .ويتجـــاوز عـــــدد

االجــتمـــــاعي العربيــــة.

١٠٩

كمـــا تجــــاوز

اإلقليمــي فــي  ٧مــن أصل  ٢٢دولة عربية

والعــراق ،والمغــرب ،واإلمــارات وســوريا.
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كمــا تهيمــن اللغــة العربيــة بشــكل متزايــد

أجــل المشــاركة مــع أو االســتفادة مــن

ٌ
االقتصاد الســوري مدمرٌ
ومفتت بشــكل

اإلنترنــت ،حيــث أصبحــت هــذه القنــوات

التــي تبــذل فــي ســبيل البحــث عــن نماذج

عــام  ،٢٠١٥قــام المركــز الســوري ألبحــاث

علــى التفاعــــات االجتمـاعيــــة عبـــــر

هــي الشــكل الفعلــي للتفاعــل بيــن معظــم
ً
خروجــا
النــاس فــي المنطقــة .مــا يعــد
عــن مرحلــة النمــو المبكــرة ،حيــن كان

مجــرد وســيلة للتفاعــل بيــن «النخــب»
فــي معظــم المجتمعــات .ويبلــغ معــدل

االبتــكارات واألمثلــة الجيــدة للجهــود
عمــل قابلــة للتطبيــق والنجــاح.

كبيــر وعلــى نطــاق واســع« .ففــي نهايــة

السياســات بحســاب إجمالــي الخســائر

االقتصاديــة والتــي بلغــت  ٪٤٦٨مــن

التطورات في سوريا،
٢٠١٨—٢٠١١

الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســوري عــام
َ
وفقــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي
.٢٠١٠

كان لــدى ســوريا قبــل نشــوب الحــرب،

المتحــدة اإلنمائــي معــدل الفقــر بيــن

حوالــي  .... ٪٦٤٫١ويق ـ ّدر برنامــج األمــم

اســتخدام اللغــة العربيــة فــي أنشــطة
ً
وســطيا
وســائل التواصــل االجتماعــي

وكمــا دار النقــاش فــي الفصــول الســابقة،

الســكان بـــ  ،٪٨٥٫٢حيــث يعيــش ٪٦٩

(علــى فيســبوك) ،كمــا يتــم نشــر  %٧٢مــن

وشــكلت بيئــة ال تناســب حريــة اإلعــام

شــبكات الفســاد والمحســوبية أكثــر
انتشـ ً
ـارا ممــا كانــت عليــه قبــل عــام .٢٠١١

 ،%٥٥فــي حيــن بلــغ  %٤٣منــذ عاميــن

التغريــدات علــى تويتــر فــي المنطقــة
ً
حاليــا.
باللغــة العربيــة

جميــع خصائــص الحكــم االســتبدادي،

وال تشــجع علــى حريــة التعبيــر .وفــي
حيــن يصعــب التنبــؤ بتطــورات األحــداث
فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع ،إال أنــه مــن

منهــم فــي فقــر مدقــع» .وقــد أصبحــت
١١٠

ووفقـ ًـا لتقريــر المركــز الســوري ألبحــاث

السياســات ،تعمقت الهياكل الرأســمالية

وال يقتصــر اســتخدام وســائل التواصــل

الممكــن للمــرء أال يــرى أي ســبب يدعــو
ً
نظــرا لطبيعــة العمليــات التــي
للتفــاؤل

الناضجيــن مــن المســتخدمين ،وتبلــغ

طــوال فتــرة االقتتــال .ومــن المحتمــل
ً
جـــــدا أن تواجــه وســـــــائل اإلعـــــام

والءاتهــا بشــكل جزئــي فيمــا بعــد.

ليــس فقــط بســبب الظــروف السياســية
ً
أيضــا بســبب الظــروف
القائمــة ،ولكــن

رجــال أعمال ســوريين علــى حوالي ٪٩٠
١١١
ً
أخيــرا ،ازداد
مــن االقتصــاد المحلــي.

االجتماعــي علــى فئــة الشــباب فــي
المجتمعــات العربيــة ،حيــث يــزداد عــدد
نســبة مســتخدمي وســائل التواصــل

االجتماعــي الذيــن تقــل أعمارهــم عــن
 ٣٠ســنة فــي المنطقــة  %٦٤وسـ ً
ـطيا .ومــع
ذلــك ،فقــد انخفضــت هــذه النســبة بشــكل
طفيــف ولكــن ثابــت خــال الســنوات

الســت الماضيــة ،حيــث كان مســتخدمو

وسائل التواصل االجتماعي في المنطقة
مــن فئــة البالغيــن .وهنــاك زيــادة ملحوظــة

وثابتــة فــي عــدد المســتخدمين الذيــن
تتجــاوز أعمارهــم الـــ ٣٠فــي الســنوات

الســت الماضيــة.

ترتبــط التوجهــات المذكــورة أعــاه

ســبقت الحــرب وطبيعــة التطــورات

والمؤسســات المســتقلة تحديات قاســية

االقتصاديــة علــى األرض.

واســتخدمت همجيــة مفرطــة تجــاه
المدنييــن .أمــا فــي المناطــق الخارجــة
عــن ســيطرة النظــام ،فمــن الممكــن

مالحظــة عمليــة ســـياســـــية تشــــتمل
فــي المناطــق الكرديــة فقــط ،ومــع ذلــك،

بواســطة ذراعــه العســكرية ،وحــدات
حمايــة الشــعب ،ميــوالً اســتبدادية
ً
أيضــا .بينمــا يتعــرض المواطنــون فــي

الجيــل الــذي ينتمــي إليــه جمهورهــا،
ولديهــا أيضــاً الــذكاء التكنولوجــي ،ولهــذا

المناطــق التــي يســيطر عليهــا الثــوار

وعــادات جمهورهــا المتغيــرة .وكــي تعــود

المســيطرة .فعلــى مــا يبــدو لــم يســتطع

عليها تلك المزايا المحتملة بفائدة معينة،
عليهــا أن ترتبــط بمجتمعهــا الطبيعــي

المحتــرف فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن

وبحســب التقديــرات ،يســيطر تســعة

نفــوذ الجهــات السياســية الخارجيــة
الفاعلــة فــي ســوريا ،وبالتحديــد روســيا

المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام

منصــات متعــددة .وفــي ذلــك الصــدد،

فهــي تتمتــع بإمكانيــة اســتيعاب خيــارات

الفاعلــة التــي تهيمــن علــى االقتصــاد

الخارجيــة مســاحة كبيــرة لتأثيرهــا فــي

الشــــرســــة ضـــد الـمـعـارضــيـــن فــي

أظهــر حــزب االتحــاد الديمقراطــي

اإلقليميــة ،حيــث أنهــا جــزء مــن نفــس

وغيــرت الجهــات
البــاد قبــل األزمــة،
ّ

حيــث واصـلـــت الــحـكومـــة حـملتهــــا

بوســائل اإلعــام الســورية ،بغــض النظــر

فهــي فــي وضع جيد بالنســبة لالتجاهات

األقــارب والوســاطة التــي هيمنــت علــى

وإيــران ،كمــا يضمــن اعتمــاد النظــام

علــى خصائــــص الهيــاكل الديمقراطيــة

عــن كونهــا رقميــة فقــط أو تســتخدم

القائمــة علــى المحســوبية ومحابــاة

النتهــــاك حقوقهــم مــن جانــب الفصائــل

أي طــرف مــن األطــراف المنخرطــة
فــي الصــراع توفيــر ظــروف اقتصاديــة

وسياســية أفضــل للمدنييــن.

الســــــوري علــى األطــراف السياســية

تشــكيل السياســة الســورية.

وتشــير جميــع هــذه التوجهــات التــي

تمــت دراســتها إلــى التحــدي الضخــم

الــذي يواجــه قطــاع اإلعــام المســتقل
مــن أجــل اســتمرار بقائــه ،وبلــوغ مرحلــة

اســتدامة التعــادل بيــن الربح والخســارة

أمــام الظــروف السياســية واالقتصاديــة.
مستقبل وسائل اإلعالم السورية في

المنفى ،مرحلة ما بعد النزاع

ً
جدا التنبؤ بتطورات السياق
من الصعب

السياســـــي فــي ســـــوريا فــي الســنوات

القليلة المقبلة .ومن المســتبعد أن تتوفر

الظــروف المواتيــة لعــودة وســائل اإلعــام
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الســورية فــي المنفــى بشــروطها الخاصــة
على المدى المنظور ،أي توفير الضمانات

وهنــــاك احتمـــال كبيــر بــأن يفســـــح

اســــتيعاب جــزء مــن المــوارد البشــرية

حريــة التعبيــر .وبالمثــل ،يصعب تصديق
أن البــاد ســتتمتع قريبـ ًـا بمســتوى معيــن

االســتقطاب السياســي المجــال أمــام
ً
تلونــا وحياديــة.
منــاخ سياســي أكثــر

الذهــاب إلــى مــكان آخــر.

المعارضــة بيــن األوســاط المناصــرة التــي

أخيـ ً
ـرا ،ستســاعد شــبكة متينــة لوســائل

المقبلــة فــي الغالــب بالعمليــات اإلرهابيــة

فتــرة الحــرب .وبــدأت وســائل إعــام

لســامة الصحفيين ،ومســتوى معين من

مــن االســتقرار ،إذ ستتســم الســنوات

والتوتــر االجتماعــي وقمــع الحريــات فــي

البــاد.

وفــي هــذا الســياق ،يمثــل التواجــد فــي

المنفــى بعــض التحديــات ،ولكنــه يوفــر
بعــض الفــرص أيضـ ًـا.

ً
فعليــا عالمــات قويــة علــى
وتظهــر

اصطفــت بقــوة إلــى جانــب النظــام خــال
النظــام فــي تقديــم محتــوى ناقــد منــذ

بدايــة عــام  ،٢٠١١ويبــدو أن هــذا التوجــه
أصبــح قويـ ًـا وفقـ ًـا لمــا قالــه العديــد مــن
الصحفييــن الســوريين.

اليــوم ُتمكــن المنظمــات العاملــة فــي
المنفــى مــن الوصــول إلــى جمهورهــا

داخــل ســوريا بســهولة .لكــن الصــراع
يقيــد هــذا العامــل حتــى اآلن ،حيــث

أدى انقطــاع الكهربــاء واالشــتباكات
المســلحة والتهجيــــر القســــــري إلــى
إضعـــــاف اســتخدام اإلنترنــت كمصــدر

ببســاطة بســبب النــزاع.

يمثــل إغــاق عــدد كبيــر مــن وســائل
اإلعــــــام ،دون وجــود اســتراتيجية
ً
غالبــا ،خســارة كبيــرة إذا
انســحاب
مــا نظرنــا مــن وجهــة نظــر هــؤالء

الصحفييــن الذيــن ناضلــوا لســنوات

إلبقائهــا علــى قيــد الحيــاة .وفــي الوقــت

نفســه ،كان انخفــاض عــدد المؤسســات
اإلعالميــة النشــطة أمـ ً
ـرا متوقعـ ًـا .فضــاً

الســوريين مــن زيــادة اســتقرار شــبكات
المصــادر اإلخباريــة داخــل البلد ،وهو ما
يحــدث اآلن فعليـ ًـا .وحتــى لــو اضطــرت
هــذه المصــادر إلــى االنتقــال والتغطيــة

بطريقــة ســرية وغيــر رســمية ،وكان
ً
ـدودا إلــى
حصولهــا علــى المعلومــات محـ
حــد مــا ،إال أنــه يحتمــل ازديــاد قدرتهــا
علــى توفيــر محتــوى منتظــم أكثــر ممــا

كانــت عليــه أثنــاء فتــرة النــزاع.

تطويــر وســائل اإلعــام فــي إطــار
إلــى حــد اآلن .علينــا أن نــدرك أن فكــرة
علــى افتراضــات يجــب التحقق منها في
الوقــت الحالــي ،أخذيــن بعيــن االعتبــار

الوضــع المرجــح لفتــرة مــا بعــد النــزاع
مباشــرة .وحتــى لــو اســتطاعت العــودة

إلــى ســوريا ،فــإن اســتدامة وســائل

اإلعــام المســتقلة ســيكون هــدف مــن

الصعــب تحقيقــه إلــى حــد كبيــر.

فــي هــذا الســياق ،يمكن لوســائل اإلعالم

الســورية فــي المنفــى أن تكــون جهــة
فاعلــة مســتقرة تتطــور بشــكل مســتقل

والصحفيــون والكتــاب والمصــورون

مــا يتيــح فـــرصة أكبــر لوســائل اإلعــام

ســتؤدي حالــة مــا بعــد النــزاع إلــى تمكــن

ويتــم تصميم اســتراتيجيات وتكتيكات

فــي أدوارهــا وتأثيرهــا واســتراتيجياتها

مــن االلتحــاق بالعمــل لــدى الوســائل

جــمهــــور أكبـــر .عــــاوة علــى ذلــك،

األقــل خــال الســنوات القليلــة المقبلــة.

واالنتكاســات التــي قــد تتعــرض لهــا

المحــررون الســوريون ومنتجــو الفيديــو

الســورية فــي المنفــى للتنافــس لبلــوغ

االنتقاليــة» لــدور وســائل اإلعــام ،علــى

عــن ذلــك ،ال يمكــن ضيــاع الخبــرات
ً
وغالبــا مــا يتمكــن
المتراكمــة لألفــراد،

رئيســي للتواصــل .كمــا يمكــن أن تــؤدي
تهدئــة األوضــاع إلــى ُّ
تغيــر كبيــر فــي
متابعــة وســائل اإلعــام فــي المســتقبل،

والمانحيــن علــى التخلــي عــن «المقاربــة

مــن الممكــن بلوغــه مــن قبل ،إما ألســباب

نمــاذج مســتدامة مــن أجــل البقــاء.

ميـــــزة القـــرب مــن قرائهــــــا ،فمـــن
ً
أيضــا أن التقنيــات الحديثــة
الصحيــح

ومؤسســــات تطويــر وســائل اإلعــام

العــودة القريبــة إلــى ســوريا اعتمــدت

فنيــة أو بســبب توجهاتهــا السياســية أو

األرض يعطــي المنظمــة اإلعالميـــة

المذكــورة أعــاه الصحفييــن الســوريين

االســتعداد لعودتها الوشــيكة إلى ســوريا

ســيوفر العمــل فــي المنفــى المزيــد

صــح القــول بــأن التواجــد علــى
وإن
ّ

اإلعالم في المنفى إذا اقترنت بالعناصر

يمكــن لوســائل اإلعــام الســورية فــي
ً
دورا
المنفــى فــي هــذا الســياق أن تلعــب
ً
مختلفــا وأن تخاطــب جمهــور لــم يكــن

مــن االســتقرار ،والفرصــة لتطويــر

التــي فــرض عليهـــا الوقــت الراهـــــن

اإلعالميــة الناجيــة ،فــي حيــن يتــم

توظيــف اآلخريــن لــدى وســائل اإلعــام
اإلقليميــة أو الدوليــة المرموقــة .ويتبــــع
بعضهـــــم مســــــارات فرديــــة خاصــة بهــم

كالفنانيــن أو المخرجيــن أو الروائييــن،
ً
اعترافــا
وينالــون فــي بعــض األحيــان
ً
ً
ً
كبيــرا .إن كل هــذه
ودوليــا
إقليميــا

المــوارد البشــرية ال تــزال متاحــة
لـــلوسائل اإلعالميــة العاملــة فــي المنفــى
ً
جــزءا مــن الشــبكات
ألنهــا مــا زالــت

ذاتهــا ،وفــي المســتقبل ،مــن الممكــن أن

يتيــح لهــا االســتقرار والمــوارد المتزايــدة

عــن الحالــة المضطربة للوضع السياســي

البالد في المســتقبل .وإذا أعدنا التفكير
فــي هــذا الســياق ،نجــد أن بإمكانهــا

تقديــم إطــار أكثــر واقعيــة وفاعليــة

ويمكــن الســيطرة عليــه لجميــع الالعبين

الهاميــن مــن صحفييــن وجهــات مانحــة.
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مالحظات ختامية
فــي الفتــرة بيــن عــام - ٢٠١١حيــن بــدأت

المؤسســات اإلعالميــة الســورية البديلــة
فــي الظهــور بوتيــرة مفاجئــة وفوضويــة

كشــكل مــن أشــكال النشــاط اإلعالمــي-
وعــام  ،٢٠١٩بُذلــت جهــود ملحوظــة
للتحــول مــن النشــاط اإلعالمــي إلــى

إنتــاج إعالمــي أكثــر احترافيــة ،وتغطــي

المؤسســات اإلعالمية الســورية البديلة،
اليــوم ،مجموعــة متنوعــة مــن وســائل

التنظيمــي ،لكنهــا تختلــف فــي درجــة

قــدرات القطــاع علــى إحــداث التغييــر

تطورهــا ،مــن حيث الملكيــة والمحتوى،
ً
قطاعــا مســتقالً.
إذ تمثــل

الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا الســوريون

وقد دعمت الجهات المانحة ومنظمات

الدوليــة والمانحــون حتــى اآلن.

المهنـــي لهــذه المنظمـــــات ،بدرجـــــات

يجــب علــى المؤسســــــات اإلعالميـــة

تطويــر وســائل اإلعــام التطويــر والنمــو
متفاوتــة علــى مــر الســنوات الثمانــي

الماضيــة ،ومــن المفارقــات ،أنــه فــي

و«رأس مالــه الديمقراطــي» ،ويهــدر
ومنظمــات تطويــر وســـــائل اإلعــام

الســورية علــى الصعيــد الداخلــي أن

تواصــل العمــل على التنســيق التنظيمي،

اإلعــام :الصحــف واإلذاعــة واإلنترنــت

الوقــت الــذي يتطلــب فيــه التعزيــز
ً
مزيــدا مــن
المهنــي والتنظيمــي القــوي

الداخــل ووســط نســبة كبيــرة مــن

المســتهدف) ،بينمــا يحــاول البعــض

كبيــر ،ونتيجــة لذلــك ،توقفــت العديــد

فــي المنفــى ،ومــن المحتمــل أن تســتمر

والتلفزيــون ،ويُ عــرّف البعــض أنفســهم
باإلعــام المتخصــص (وفقـ ًـا لجمهورهــم

الدعــم ،انخفــض هــذا الدعــم بشــكل

اآلخــر الوصــــول إلــى جمهــــــور علــى

مــن المؤسســات اإلعالميــة عــن العمــل

مســتوى البــاد ،وتتــراوح المؤسســات
اإلعالميــة بيــن منظمــات حريــة التعبيــر

والجمعيــات المهنيــة والمنظمــات التــي

أو فكــرت فــي القيــام بذلــك ،وحاولــت
عــــدة مؤســســــات إعالميــــة تعديـــل

اســتراتيجياتها لتجــاوز األزمـــة مــع

وتعزيــز التواصـــل مــع جمهورهــم (فــي

الالجئيــن الســوريين) أثنــاء وجودهــم

طريقــة العمــل هــذه فــي تقديــم نفســها
علــى أنهــا الحــل الوحيــد فــي الوقــت

الحالــي ،حيــث يمكــن العثــور علــى درجــة
عاليــة مــن الخطــورة وتدنــي مســتوى

الحفــاظ علــى إنجازاتهــم المهنيــة.

األمــن فــي جميــع الســياقات المحــددة،

المنفــى فــي األيــام األولــى التــي أعقبــت

مفتــرق طــرق ،فــإذا اســتمر الوضــع علــى

المناطــق الخاضعــة لســيطرة المتمرديــن

األرض أجبــر الكثيريــن باالســتمرار

بعيــــدة المــدى للخســـــارة المحتملـــة،

تســتهدف قضايــا وجماهيــر محــددة،
وعلــى الرغــم مــن إطــاق بعضهــا فــي

انتفاضــة عــام  ،٢٠١١إال أن الوضــع علــى
فــي العمــل فــي المنفــى ،ووصــل إلــى

ذروتــه فــي عــام  ٢٠١٦حيــن أصبــح مــن
المســتحيل تقريبـ ًـا العمــل بشــكل كامــل
مــن داخــل ســوريا.

تمثــل المؤسســات اإلعالميــة البديلــة
الســورية قطاعـ ًـا متميـ ً
ـزا يضــم وســائل
إعــام متنوعــة وجمعيــات مهنيــة
ومنظمــات حريــة التعبيــر ،التــي أسســها

أفــراد ال تربطهــم صــات بمجموعــات

سياســية أو مجموعــات أخــرى قائمــة
علــى المصالــح ،عــاوة علــى ذلــك ،تقــوم

هــذه المؤسســــات ووســــائل اإلعـــام
بصياغــة رســالتها بشــأن القيــم المهنيــة

وتفضيــل مخرجــات العمــل الصحفــي
الجيـــد ،وتبنــت معظــم المؤسســــات

اإلعالميــــة المعنيـــة أهميـــة التطويــر

ويقــف قطــاع اإلعــام المســتقل أمــام
مــا هــو عليــه ،فســوف تترتــب عواقــب

ولــن يحــرم جمهورهــم مــن مصــادر

المعلومــات البديلــة فــي الوقــت الحالــي
فحســب ،بــل ســتفتقر ســوريا فــي فتــرة
مــا بعــد الحــرب إلــى قطــاع إعــام قــادر

علــى لعــب دورهــا الرقابــي باإلضافــة

إلــى دورهــا فــي بنــاء الســام.

مــن مناطــق ســيطرة الحكومــة إلــى

إلــى تلــك التــي يســيطر عليهــا األكــراد.
وتهــدف جميــع المنظمــات اإلعالميــة
البديلــة فــي المنفــى إلــى التمكــن مــن

العمــل بشــكل كامــل فــي البــاد ،ويتمتــع
جميعهــم بمســتوى عــال مــن التواجــد
فــي البــاد عبــر شــبكة مــن الصحفييــن،

ويراقبــون التطــورات داخــل البــاد عــن
كثــب لتقييــم إمكانيــة زيــادة تواجدهــم
على أرض الواقع عبر مكتب صغير على

وبالنظــر إلــى الخطــر المحــدق بمســتقبل

األقــل .ويســود التقييــم بــأن الظــروف ال

ووســائل اإلعــام الســورية البديلــة

للعمليــات إلــى داخــل الدولــة يتطلــب

هــذا القطــاع ،ينبغــي علــى المؤسســات

تتيــح الفرصــة بعــد ،وأن االنتقــال التــام

إيجــاد طــرق للعمــل والتعبيــر عن نفســها
ً
تناســقا ،والدفــاع عــن
كقطــاع أكثــر

ضمانــات القــدرة على العمل علــى األرض

أن يــؤدي هــذا الجهــد إلــى االعتــراف

حريــة التعبيــر .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه

احتياجاتهــا بشــكل مشــترك ،علــى أمــل
بأهميــة القطــاع لــدى الجهــات المانحــة
علــى نطــاق أوســع ،وبــأن مــن شــأن

تغيــر اهتمامــات المانحيــن أن يقــوض
ُ

وضــع حــد أدنــى للشــروط ،بمــا فــي ذلــك
بمســتوى معيــن مــن الســامة واحتــرام

الشــروط تشــكل الحــد األدنــى المعقــول،
إال أن التطــورات الشــاملة علــى األرض
متقلبــة إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه أي
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جــدول زمنــي متوقــع غيــر واقعــي ،إذ

مــن النشــاط إلــى االحترافيــة ،وتقديــم

الســورية البديلــة أال تتســرع فــي اتخــاذ

تتأثــر بالدولــة والفصائــل ،وباتــت

أن تتوفــر الشــروط الدنيــا ،ومــن الواقعي

علــى لعــب دور اإلعــام المحتــرف فــي

يتوجــب علــى المنظمــات اإلعالميــة

قــرار باالنتقــال الكامــل إلــى ســوريا قبــل
أن يكــون اإلطــار الزمنــي متوســط

األجــل ،وليــس قصيــر األجــل ،بســبب

البديــل الوحيــد لوســائل اإلعــام التــي
تمتلــك القــدرة (إذا تمكنــت مــن البقــاء)
عمليــات مــا بعــد النــزاع المســلح (أي
فــي فتــرة مــا بعــد الصــراع) .ويتطلــب

طبيعــة التطــورات علــى أرض الواقــع.

هــذا أن يعطــي المانحــون األولويــة

األجــل للمنظمــات المعنيــة بتقييــم

والتنظيمــي لوســائل اإلعــام المعنيــة،

وسيســمح اإلطــار الزمنــي متوســط
الفــرص بعنايــة والتحضيــر لعودتهــم.

للبقــاء والمزيــد مــن التطويــر المهنــي

والتــي تعمــل فــي الغالــب فــي المنفــى،

وبســبب موقعهــا المســتقل ،تمتلــك

وتعــد المنظمــات اإلعالميــة الســورية

القــدرة علــى المســاهمة فــي الســام

اإلقليمــي «المقاطعــة الرقميــة» إلــى

ويجــب علــى الجهــات المانحــة صياغــة

البديلــة فــي وضع جيــد لتحويل االتجاه
صالحهــم .إذ يمــر المشــهد اإلعالمــي
فــي المنطقــة بتحــول نموذجــي مدفــوع

بالبنيــة التحتيــة المتطــورة فــي المنطقة

وســلوك المســــتهلك .وتعــد التركيبــة
الســـــكـــانية األصـغـــر علـــى مســــــــتوى

المنطقــة ،وتزايــد مســـــتوى الرقمنــة
والطلــب علــى المحتــوى باللغــة العربيــة،
والصيــغ المحــددة المرتبطــة باإلعــام

الســوري البديــل ،بغــض النظــر عمــا إذا

كانــت رقميــة فقط أو تســتخدم منصات
متعــددة ،وينبغــي النظــر إلــى التطويــر

التكنولوجــي المســتمر كعامــل رئيســي
لوســائل اإلعــام المعنيــة فــي زيــادة

جمهورهــا والمنافســة مــع القطاعــات
اإلعالميــة األخــرى.

يجــب علــى المانحيــن االعتــراف بأهميــة
قطــاع اإلعــــام الســــوري المســــتقل

ودوره فــي تشــكيل خطــاب بديــل
فــي المجــال الســوري العــام .وينبغــي

عليهــم االعتــراف بالتطــور الفريــد مــن
ً
تقريبــا لنــوع وســائل اإلعــام
نوعــه

والمؤسســات التــي حققــت ،فــي فتــرة
ً
ً
ً
كبيــرا
تقدمــا
نســبيا،
زمنيــة قصيــرة

والمصالحــة والمســاءلة والشــفافية،
مناهــج لتطويــر وســائل إعــام تســتند

إلــى الرؤيــة بعيــدة المــدى وترتكــز عليها،

ولكــن تعمــل بســرعة الســتباق التراجــع
والخســارة المحتملــة لقطــاع اإلعــام

الحالــي.
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مقابلة مع مالك حداد ،وكالة سمارت لألنباء ١٢ ،فبراير .٢٠١٩
 ،)2016(In Issaص.٣.
انظر على سبيل المثال.2018 ،Della Rattak ;2011 ،De Angelis ،
2012 ،De Angelis
حــول العالقــة المضطربــة بيــن وســائل إعــام المنفــى وجمهورهــا ،انظــر،
ً
بحثــا عــن
علــى ســبيل المثــال ،علــي بهلــول" ،اإلعــام الســوري البديــل:
جمهــور" الجمهوريــة  ٣٠مايــو  ،٢٠١٧متــاح علــى الموقــع
https://www.aljumhuriya.net/ ar / content / syria-alternativemedia-search-).
علــى ســبيل المثــال ،انظــر أميــرة جــال،Event Based Media Report ،
ً
قريبــا.
فــري بــرس أنليميتــد ،ســيصدر
مقابلة مع  ،SJOU5في  ٢٣فبراير .٢٠١٩
دوليت ،"The New Syrian Press" ،ص.١٤ .
يــزن بــدران وإنريكــو دي أنجيليــس ( ،)Enrico De Angelisتقريــر IMS
المؤقــت.٢٠١٥ ،
انظــر جابــر بكــر وعبــد هللا أميــن الحــاقJournalism in Crisis. A " ،
Content Analysis of the Emerging Media Sector in Syria "، the
Samir Kassir Foundation and the Friedrich Naumann Foundation
 ٢٠١٨ ،for Freedomمتوفــر علــى الرابــط:
https://beirut.fnst.org/content/journalism-crisis
(يشار إليه باسم)'Baker and Hallak," Journalism in Crisis" ،
بكر والحالق ،"Journalism in Crisis" ،فري برس أنليميتد،
"."Syria Media Monitoring
انظــر ،علــى ســبيل المثــال" ،اإلعــام الســوري البديــل فــي الســنة الثامنــة:
االســتقطاب ســيد المشــهد" ،عنــب بلــدي ٣١ ،كانــون الثانــي  ،٢٠١٩متوفرعلــى
الرابــط التالــي:
https://english.enabbaladi.net/archives/01/2019/syrianalternative-media-after-eight-years-polarization-dominating-thescene/
فيوكس ،"Alternative Media as Critical Media" ،ص.١٨٣ .
مقابلة مع  ،SJOU11في  ١٧كانون الثاني .٢٠١٩
ً
قريبا.
بدران،
يزن بدران وإنريكو دي أنجيليس،
Journalism in Raqqa (IV): War, Reconstruction and Power Struggles
ســوريا أنتلــود ٢٦ ،أبريــل  ،٢٠١٩موجــود علــى الرابط:
https://syriauntold.com/26/04/2019/journalism-in-raqqa-ivwar-reconstruction-and-power-struggles/
مقابلة مع منظمتين غير حكوميتين.
مقابلة مع ممثل منظمات غير حكومية ،في إصدار بدران القادم.
مقابلة مع منظمة غير حكومية.
حكاية ما انحكت "،رابطة محطات اإلذاعة السورية المستقلة.
يــزن بــدران وإنريكــو دي أنجيليــس ،تقريــر منظمــة دعــم اإلعــام الدوليــة
( )IMSالمؤقــت.٢٠١٥ ،
مقابلة مع  ،SJOU6في  ١٩فبراير .٢٠١٩
انضمت إنترنيوز إلى المبادرة في عامي  ٢٠١٤و.٢٠١٥
أيــدن وايــتHope in the Headlines as Syrian Media Launch a ،
 ،”Journalists’ Charterشــبكة الصحافة األخالقية ٢١ ،ســبتمبر  ،٢٠١٥متوفر
علــى الرابــط:
https://ethicaljournalismnetwork.org/hope-in-the-headlines-assyrian-media-launch-a-journalists-charter
مقابلة مع  ،SJOU2في  ٢٣يناير .٢٠١٩
"ميثــاق شــرف يعقــد أولــى ندواتــه داخــل ســوريا " ،عنــب بلــدي ٢٠ ،أغســطس
 ،٢٠١٨متوفــر علــى الرابط:
https://english.enabbaladi.net/archives/08/2018/the-ethicalcharter-for-syrian-media-conducts-its-first-seminars-insidesyria/
مقابلة مع  ،SJOU3في  ٢٣كانون الثاني .٢٠١٩
Interview with SJOU7 on 22 January 2019.
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"مذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع نقابــة الصحفييــن الفرنســيين" ،رابطــة
الصحفييــن الســوريين 28 ،كانــون الثانــي  ،2018متوفــر علــى الرابــط:
https://www.syja.org/en/home/news/32/advancecontents/31022/mou-signed-with-syndicate-of-frenchjournalists
مقابلة مع  ،SJOU8في  ٥فبراير ٢٠١٩
مقابلة مع  ،SJOU9في  ٢٣فبراير .٢٠١٩
الصفحــة الرئيســة لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا ،متوفر علــى الرابط
https://vdc-sy.net/en/
الصفحــة الرئيســية للشــبكة الدوليــة للمعلومــات والتوثيــق فــي مجــال حقوق
اإلنســان ،متوفــر علــى الرابــطhttps://www.huridocs.org/ :
لالطــاع علــى نتائــج إجــراءات العدالــة االنتقاليــة للمركــز الســوري لإلعــام
وحريــة التعبيــر ،انظــر ،علــى ســبيل المثــال" ،الدعــاوى القضائيــة المرفوعــة
ضــد  ٢٥مــن مســؤولي الجهــاز األمنــي مــن نظــام األســد" ،المرصــد الســوري،
 ٢٥فبرايــر  ،٢٠١٩متوفــر علــى الرابــط:
https://syrianobserver.com/EN/news/48784/lawsuits-filedagainst -25 -security-officials-from-the-assad-regime.html
صفحة الرئيسة لـ  ،IFEXمتوفر على الرابطhttps://www.ifex.org/ :
النســاء فــي وســائل اإلعــام الســورية الناشــئة :تحليــل الخطــاب النقــدي
( ،" )٢٠١٦-٢٠١١شــبكة الصحفيــات الســوريات ،متوفــر علــى الرابــط:
http://www.sfjn.org/research-en.pdf
"مدونــة ســلوك لتحســين صــورة المــرأة فــي اإلعــام والعمــل اإلعالمــي"،
شــبكة الصحفيــات الســوريات ،متوفــرة علــى الرابــط:
http://media.sfjn.org/en/code-of-conduct/
مقابلة مع  ،SJOU12في  ٣١كانون الثاني .٢٠١٩
مقابلة مع أربع منظمات غير حكومية ،في  ٢٥فبراير .٢٠١٩
مقابلة مع أربع منظمات غير حكومية ،في  ٢٥فبراير .٢٠١٩
للمزيــد انظــر مهــا تاكــي" ،ســوريا :دعــم وســائل اإلعــام حيــث الحريــات
والحقــوق اإلعالميــة مقيــدة ،بــي بــي ســي.٢٠١٢ ،
انظر الفصل الثاني.
BiLjana Tatomir ،" Syrian Coordination-Status and Ways Forward: an
 ،"assessmentمنظمــة دعــم اإلعــام الدوليــة ( (٢٠١٧ ،)IMSيشــار إليــه باســم
.)"Tatomir، "Syria coordination
مقابلة مع منظمة غير حكومية واحدة ،فبراير ،٢٠١٩
مقابلة  ٣منظمات غير حكوميات ٦ ،فبراير .٢٠١٩
مقابلــة مــع ديفيــد هيفت ( ،)David Hivetالوكالة الفرنســية للتعــاون اإلعالمي،
 ٥فبرايــر .٢٠١٩
"Antoun Issa، " Syria’s New Media Landscape Born Out of War
وثيقــة السياســة لمعهــد الشــرق األوســط  ،٢٠١٦ -٩معهــد الشــرق األوســط،
متوفــر علــى الرابــط:
_https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PP9_Issa
Syrianmedia_web_0.pdf
مقابلة مع منظمات غير حكومية ٢٣ ،يناير .٢٠١٩
"تبنــي المجلــس إســتراتيجية االتحــاد األوروبــي بشــأن ســوريا" ،مجلــس
االتحــاد األوروبــي ،بيــان صحفــي ٣ ،١٧/١٨٠ ،أبريــل  ،٢٠١٧متوفــر علــى الرابــط:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/03/04/2017/fac-conclusions-syria/pdf
(يشار إليه باسم)Council adopts EU strategy on Syria ،
"تبني المجلس إستراتيجية االتحاد األوروبي بشأن سوريا".
فــي أوائــل عــام  ،٢٠١٣كان المنتــدى العالمــي ل تطويــر اإلعــام – وهــو
شــبكة عضويــة دوليــة لمجموعــات المســاعدة اإلعالميــة ،تأسســت عــام
 ،٢٠٠٥وتهــدف بشــكل عــام إلــى "تعزيــز أهميــة وســائل اإلعــام المســتقلة
والتعدديــة والمســتدامة فــي عمليــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة"
و"جعــل تطويــر وســائل اإلعــام جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيات
المجتمــع الدولــي للتنميــة" -علــى مفتــرق طــرق .وقــررت إدارتــه الجديــدة،
بدعــم مــن األعضــاء الفاعليــن فــي لجنتــه التوجيهيــة ،بحــث ســبل وأشــكال
جديــدة مــن األنشــطة التعاونيــة التــي مــن شــأنها إعــادة تعزيــز أهــداف
المنتــدى وإحيــاء دوره .ولكــن فــي البدايــة قوبلــت فكــرة التنســيق الســوري
ً
نظــرا للمخــاوف المتعلقــة باألمــن بالســامة.
بالشــك واالرتيــاب
تاتومير (" ،)Tatomieتنسيق سوريا" (.)Syria Coordination
"الديمقراطيــة فــي تراجــع :الحريــة فــي العالــم democracy in Retreat:( "٢٠١٩
 ،)2019 Freedom in The Worldبيــت الحريــة ( ،)Freedom Houseمتوفــر
علــى الرابــط:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedomworld2019التقريــر الســنوي للجنــة حمايــة الصحفييــنCommittee to Protect( ٢٠١٨ ،
 ،)Journalistsمتوفــر علــى الرابــط:
https://cpj.org/about/CPJ.2018.Annual.Report.pdf
"مؤشــر مراســلون بــا حــدود  :١٠١٨كراهيــة الصحافــة تهــدد الديمقراطيــات"،
مراســلون بــا حــدود ،متوفــر علــى الرابــط:
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatensdemocracies
"الديمقراطيــة للجميــع؟ تقريــر معهــد أنــواع الديمقراطيــة الســنوي الخامــس
لعــام Democracy for All? V-Dem Annual Democracy Report( " 2018
 ،)2018أصنــاف الديمقراطيــة ( ،)V-Demمتوفــر علــى الرابــط:
/https://www.v-dem.net/en/news-publications/democracy-reports
"تقريــر برنامــج حريــة التعبيــر The Expression Agenda( "٢٠١٧-٢٠١٦
 ،)2017-2016 Reportالمــادة  ،١٩متوفــر علــى الرابــط:
/https://www.article19.org/xpa17صحيفـــــة االقتصاديــة (" ،)The Economistالركـــــود العالمــــي فــي حريــــــة
الصحافـــــة" (.)The global slump in press freedom
"مراســلون بــا حــدود " :"٢٠١٨اســتمرار الحــروب فــي ســوريا (فــي المرتبــة
 ،)١١٧واليمــن (فــي المرتبــة  ،)١٦٧وتهــم اإلرهــاب مــا زالــت تســتخدم فــي
مصــر (فــي المرتبــة  ،)١٦١والمملكــة العربيــة الســعودية (فــي المرتبــة ،)١٦٩
والبحريــن (فــي المرتبــة  )١١٦ممــا يجعــل هــذه المنطقــة أكثــر المناطــق
صعوبــة وخطــورة علــى الصحفييــن لمزاولــة أعمالهــم ".
"مراســلون بــا حــدود " :"٢٠١٨اســتمرار الحــروب فــي ســوريا (فــي المرتبــة
 ،)١١٧واليمــن (فــي المرتبــة  ،)١٦٧وتهــم اإلرهــاب مــا زالــت تســتخدم فــي
مصــر (فــي المرتبــة  ،)١٦١والمملكــة العربيــة الســعودية (فــي المرتبــة ،)١٦٩
والبحريــن (فــي المرتبــة  )١٦٦ممــا يجعــل هــذه المنطقــة أكثــر المناطــق
صعوبــة وخطــورة علــى الصحفييــن لمزاولــة أعمالهــم ".
http://www.dmc.ae/events/arab-media-outlook2016"القفــزة التكنولوجيــة " هــي ظاهــرة "تخطــي" المســتهلكون (أو البلــدان)
اإلصــدار الســابق مــن التكنولوجيــا واعتمادهــم لواحــدة جديــدة ،متجاوزيــن
المســار الــذي تســلكه األســواق الناضجــة.
تقريــر وســائل إعــام التواصــل االجتماعيــة العربيــةArab Social( ٢٠١٧ ،
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: متوفــر علــى الرابــط،)2017 Media Report
http://www.arabsocialmediareport.com/home/index.aspx
Arab Social( ٢٠١٧، تقريــر وســائل إعــام التواصــل االجتماعيــة العربيــة.١٠٩
: متوفــر علــى الرابــط،)2017 Media Report
http://www.arabsocialmediareport.com/home/index.aspx
The Bertelsmann Stiftung’s(  مؤشــر تحــول بــرت لســمان ســيفتون.١١٠
 متوفــر،" ســوريا-٢٠١٨  لعــامBIT  "التقريــر القطــري لـــ،)Transformation Index
:علــى الرابــط
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/
itc/SYR/ (يشــار إليــه باســم، BIT 2018 Country Report- Syria)
Country Report- 2018 BIT( " ســوريا-٢٠١٨  لعــامBIT  "التقريــر القطــري لـــ.١١١
.)Syria
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الملحق األول أ:
المنهجية

أ) اعتبــارات عامــة تــم دمجهــا فــي المقاربــة
المنهجيــة
دخلــت الحــرب الســورية عامهــا التاســع،

اإلعالميـــة المهنيـــة واالســــــتقاللية.

مــن حيــث الحجــم والتعقيــد .حيــث

إعالمــي حقيقــي ،يضــم وســائل إعــام

وهــي حــرب لــم يســبق لهــا مثيــل
ألحقــت خســائر فادحــة بالمدنييـــن

وبــرزت مــع تطورهــا "مالمــح قطــاع

مســتقلة وموحــدة ومحترفــة ذات

وأدت لنــزوح شــريحة كبيــرة مــن ســكان
ً
ً
عميقــا
تغييــرا
ســوريا .كمــا أحدثــت

ومؤسســـــــات إعالميــة جديــرة ،رغــم

هــزت هيــكل اإلعــام العمــودي المقيــد

الوقــت" ،كمــا الحظــت منظمــة دعــم

فــي المشــــــهد اإلعالمــي الســـــوري ،إذ

للغايــة قبــل الحــرب .وظهــرت جهــات
فاعلــة وجماعــات جديــدة خــال عامــي
 ٢٠١١و ،٢٠١٢مــا أدى إلــى إنتــاج محتــوى

إعالمــي للطعــن فــي ســرد النظــام.

قــدرات أخالقيــة وصحافيــة متزايــدة

التحديــات الهائلــة التــي واجهتهــا طــوال

اإلعـــــام الدوليـــة ( )IMSفــي طلبهــــا
لتقديــم المقترحــات .ويمتلــك تطويــر
قطـــــاع اإلعـــــام الســــوري المســـــتقل
ُ
مســارات عديــدة ،حيــث أنشــئت بعــض

وقــد ولــدت "الثــورة اإلعالميــة" مئــات
المبــادرات اإلعالميــة لتقــدم سـ ً
ـردا بديــاً

وقــت مبكــر ،وحافظــت علــى شــبكات

نجحت الجهود المبذولة بإنشــاء وســائل

وكان البعــض اآلخــر يعمــل بشــكل كامــل

مــن القاعــدة إلــى القمــة .وســرعان مــا

اإلعــام ،وترتبــط هــذه الجهــود بشــكل
مباشــر بالحركــة المدنيــة وحركــة الســام

الســورية ومطالبهــا بالديمقراطيــة بمــا
فــي ذلــك حريــة التعبيــر.

وبــدأ قطــاع اإلعــام المســتقل الناشــئ،
فــي الســنوات التــي تلــت عــام ،٢٠١١
ً
تدريجيــا مــن ســمة النشــاط
باالنتقــال

الغالبــة نحــو اعتبــار اإلعــام مهمتــه
المهنيــة األساســية .وبخــاف وســائل

اإلعــام المعارضــة أو المتطرفــة أو

التــي يســيطر عليهــا النظــام ،والتــي

كان مــن ســـــماتها المشــتركة الترويــج
أليــديولوجيـــة ،اختـــــارت مجموعـــــة
متميــزة مــن وســائل اإلعــام والمنظمــات

المؤسســات اإلعالميــة فــي المنفــى فــي
واســعة مــن المراســلين داخــل ســوريا،
فــي البــاد مــع مســتويات مختلفــة مــن

التواصــل اإلقليمــي.

وشــهد التاريــخ ،القصيــر ولكــن الغنــي،

فــي أوروبــا ،بســبب البيئــة المتغيــرة فــي

تركيــا وغيرهــا مــن البلــدان المجــاورة.
ً
وغالبــا مــا يتــم تجاهــل أن الذهــاب
ً
ً
خيــارا ،فــي
أبــدا
إلــى المنفــى لــم يكــن

المناقشــات التــي تغــذي نهــج إمــا/أو ،إذ

كانــت القــرارات بنقــل المنظمــة بأكملهــا

أو جــزء منهــا إلــى الخــارج مدفوعــة
بالضــرورة دائمـ ًـا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،من
المهــم للغايــة إعــادة النظــر فــي مصطلــح

"إعــام المنفــى" فــي ســياق تكنولوجيات

االتصــال الجديــدة ،وإلقــاء

نظــرة

فاحصــة علــى مــا يُ عــرف وســائل اإلعــام
بأنهــا "إعــام المنفــى".

قــد يتســاءل المــرء لمــاذا اختيــرت

المؤســســــات اإلعـالميـــة الســــــورية
المســتقلة فــي المنفــى كموضوع رئيســي
لهــذه الدراســة .كمــا الحظــت منظمــة

دعــم اإلعــام الدوليــة ( ،)IMSتحــاول
هــذه المنظمــات "بشــكل متزايــد فهــم

للمؤسـســـــات اإلعـالميـــة الســــــورية
ً
مؤخرا نقاشـ ًـا حول المنظمات
المســتقلة

اســتراتيجية ووجوديــة عميقــة حــول

يطرحــه عــادة المانحــون الدوليــون أكثــر

الســوري المســتقبلي فــي المنفــى طويــل

التــي ينبغــي منحهــا األولويــة ،ســؤال

المســتقبل فــي المنفــى ،وتثيــر تســاؤالت
هــدف وأهميــة ودور اإلعــام المســتقل

مــن القطــاع نفســه .وكان االنقســام بيــن
ً
ســطحيا
"المنفــى" و"العمــل فــي البلــد"

والصعوبــات التشــغيلية التــي تواجههــا"،

مناهــج متضاربــة .بينمــا أجبــر الوضــع

أي جــزء مــن قطــاع اإلعــام المســتقل

إلــى حــد مــا منــذ البدايــة ،ألنــه يشــير إلــى

علــى أرض الواقــع المنظمــات اإلعالميــة
علــى الذهــاب إلــى المنفى بشــكل متزايد،
ً
ومؤخــرا
وتركــز معظمهــا فــي تركيــا،

األمــد مــع إغــاق المســاحات داخــل البالد
مــع االعتــراف بأنــه ال ينبغــي الحكــم علــى
بســبب موقعــه ،فهنــاك أســباب مشــروعة

العتمــاد المنظمــات اإلعالميــة الســورية
المســتقلة العمــل المطــوَّ ل مــن المنفــى.
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تحتــل ســوريا المرتبــة الثالثــة قبــل
ً
وفقــا لمؤشــر مراســلون بــا
األخيــرة

حدود لحرية الصحافة العالمية .كما أنها
ُتصنــف "غيــر حــرة" فــي مؤشــر فريــدم
هــاوس لحريــة الصحافــة .إذ يتعــرض

الصحفيــون الســوريون لالضطهــاد مــن
قبــل الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر

الحكوميــة .وال تشــكل وحشــية النظــام
في محاولة إســكات األصوات المســتقلة

لــه تنبــع مــن رغبــة إلعــادة توطيــد

االســتبداد تتفــاوت شــدتها مــن بلــد إلــى
آخــر .وأخيـ ً
ـرا ،نجــد االتجاهــات العالميــة
ً
أيضــا ،حيــث انخفــض مســتوى
ســلبية

االهتمــام ببرنامــج حقــوق اإلنســان،
ً
مهيمنــا فــي التســعينيات،
الــذي كان

المتورطــة فــي الحــرب لوســائل اإلعــام
والصحفييــن المســتقلين .ووفقـ ًـا لتقريــر
مراســلون بــا حــدود لعــام ُ ،٢٠١٧قتــل
ً
ً
ً
مواطنــا خــال
وصحفيــا
صحفيــا
٢١١

فــي المســتقبل.

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،نجــد
قــد أصبحــت مجــال تركيــز العالقــات

المانحيــــن (مــع اســـــتثناءات قليلــــة
ً
جــدا) فــي تقديــر دور وســائل اإلعــام

الصحافــة المســتقلة فــي ســوريا .ويُ عــد

العــداء الــذي تكنــه جميــع األطــراف

ســوريا ،بغــض النظــر عــن مــدى بعدهــا

والمهنــي ممكــن حتـــى فــي الحــــاالت

األلفيــة الجديــدة .وإذا نظرنــا إلى منطقة

الثنائيــة ،وهــو نهــج يديــم اســتراتيجيات

راديــو فريــش تذكــرة مؤلمــة بمســتوى

القيــام بــأي عمليــة بعــد الحــرب فــي

فــي إطــار العالقــات الدوليــة منــذ بدايــة

ســوى مصــدر واحد النعــدام أمن وتهديد

مقتــل رائــد فــارس وحمــود جنيــد مــن

كـ"رأســمال للديمقراطيــة" ال يمكــن بدونه

وتثبــت حالــة المؤسســات اإلعالميــة

االســتقرار ومكافحــة اإلرهــاب والهجــرة

ســامة أولئــك الذيــن يحاولــون ممارســة

بالــغ األهميــة .كمــا يجــب أن يُ نظــر إليــه

مــا قبــل الثــورة التــي كان ينظــر إليهــا

الســورية المســتقلة أن التقــدم التنمــوي
القصــوى .ومــع ذلــك ،يُ قصــر مجتمــع

والمؤسســات المســتقلة .ويجــب أن

كدعــم الســتقرار أنظمــة المنطقــة
االســتبدادية بــدالً مــن تحديهــا .وهــذه

التزامــات ماليــة كافيــة ،وجهــود منســقة

مراعاتهــا فــي االعتبــارات اإلســتراتيجية

المســتقل برؤيــة متوســطة إلــى طويلــة

هــي عناصــر الســياق األوســع التــي يجــب

المتعلقــة بالمنظمات اإلعالمية الســورية
فــي المنفــى.

يشـــــمل هــذا النهــــج االســـــتراتيجي
ومتواصــلــــة لـدعــــم قطــــاع اإلعــــام

األمــد .ورغــم فوائــد التدريــب والدعــم

التقنــي والمؤسســي الــذي تلقتــه مختلف

الحــرب األهليــة فــي ســوريا و"كانــت
ً
فتــكا
ســوريا لســنوات أكثــر دول العالــم

مــن الشــائع أن تعتمــد وســائل اإلعــام

حتــى اآلن ،ظهــر النقــص الشــامل لل ُنهــج

الذيــن وقعــوا بيــن كل مــن نظــام األســد

الصحافــة االحترافيــة ،واإلدارة الســليمة

علــى شــكل عــدد مــن التدخــات ذات

مــن الجماعــات الجهاديــة المتطرفــة،

التمويــل المســتقرة ،والوســائل المناســبة

األولويــة لالتصــاالت االســتراتيجية

بالصحفييــن والصحفييــن المواطنيــن

وحلفائــه ،والدولــة اإلســامية والعديــد
والقــوات الكرديــة".
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المســتقلة علــى نظــام معقــد يتضمــن
للمؤسســات

اإلعالميــة،

ومصــادر

لجمــع األخبــار وتوزيعهــا ،والمعــدات

الحديثــة ،وقوانيــن وســائل اإلعــام

ال توجــد نهايــة واضحــة للحــرب فــي

الداعمــة

أي نــوع مــن تفاهمــات الســام وترتيبــات

ولكــن المؤسســات اإلعالميــة الســورية

ســوريا فــي األفــق .ورغــم ذلــك ،يحمــل
مــا بعــد الحــرب التــي ســيتم التوصــل

إليهــا أهميــة كبيــرة بالنســبة للمنظمــات
اإلعالميــة الســورية المســتقلة .حيــث

لحريــة

التعبيــر،

وقــدرة

وال يوجــد أي دليــل أن هــذا االتجــاه
الســلبي ســيتغير فــي المــدى القصيــر إلــى

المتوســط ،حيــث أن الدوافــع الرئيســية

وقــد شــعرت المؤسســات اإلعالميــة
الســورية المســتقلة بتأثيــر التغييــرات

تقــف علــى مفتــرق طــرق مهــم لتطورهــا،
حيــث تواجــه تحديــات بالغــة الصعوبــة
فــي تقييــم مســتقبلها ،مــع بلــد تدمــرت

البلــدان المشــاركة فــي الحــرب والتــي

بحريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام.

أكثــر مــن تطويــر وســائل اإلعــام.

عندمــا يكــون البقــاء غيــر مؤكــد.

محادثــات الســام ستشــمل أي مناقشــة

الســام" بســجالتها المشــينة فيمــا يتعلق

إطــار زمنــي قصيــر ،باإلضافــة إلعطــاء

الصحفييــن علــى العمــل فــي بيئــة آمنــة.

بشــأن متــى ســيتم إعــادة بنائــه وبــأي

تحــاول القيــام بــأدوار بــارزة كـــ “وســطاء

الطويلــة األمــد مــن جانــب المانحيــن

فــي أولويــات المانحيــن .حيــث ال يمكــن

لــم تكــن ضمانــات حريــة التعبيــر وحريــة
ً
جــزءا مــن أي
اإلعــام فــي البــاد
محادثــات حتــى اآلن ،وتشــتهر بعــض

منظمــات المســاعدة اإلعالميــة الدوليــة

بنيتــه التحتيــة بشــدة ،وغيــاب توقعــات

تمويــل ،وانعــدام أي دليــل علــى أن
لقوانيــن اإلعــام الداعمــة لحريــة التعبيــر

أو ضمانــات لعمــل الصحفييــن فــي بيئــة
آمنــة ومســتقلة.

ويعــد دور اإلعــام الســوري المســتقل

فــي إيصــال التطــورات فــي ســوريا لــكل
ً
أمــرا
مــن الجمهــور الســوري والدولــي

للتقــدم التنمــوي أن يكــون طويــل األمــد

ب :المقاربة
ب  )١وضــع المنظمــات والمؤسســات
اإلعالميــة الســورية يف المنفــى ضمــن
إطــار أوســع
اعتبرنــا أن إنشــاء إطــار أوســع للتحليــل
أمــر مهــم لســببين علــى األقــل :أ) إضفــاء

طابــع منهجــي علــى مجمــل المعــارف

الحاليــة

علــى

مســتوى

المقاربــة

والتوصيــات التــي وضعتهــا ،و(ب) وضــع
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ســياق لقضيــة اإلعــام الســوري فــي

المنفــى والحيــاة فــي مرحلــة مــا بعــد

والتركيــز الجغرافــي ،وعمليــات إضفــاء

اإلعالمــي على الصعيد العالمي ،وحاولنا

الضــوء علــى حــاالت وســـــائل اإلعــام

والتوعيــة والجمهــور ،والتصنيفــات

المنفــى ضمــن هــذا القطــاع مــن التطويــر
علــى وجــه الخصوص تحديد مــا إذا كان
هنــاك اتســاق فــي المقاربــة المتبعــة إزاء

وســائل اإلعــام فــي المنفــى وإلــى أي

مــدى تــم دمــج الــدروس المســتفادة مــن
الماضــي فــي مقاربــة أكثــر حداثــة.

كمــا اعتبرنــا مــن المهــم تحليــل حــاالت

وســائل اإلعــام فــي المنفــى الســابقة

والحــالــيـــة لعـــــرض العوامـــــل التـــي

تدفــع وســـــائل اإلعــام إلــى المنفــى
واســتراتيجياتها

التنمويــة

ودورهــا

واالنتقــال إلــى أســلوب عمــل داخــل البلــد
حيثمــا اقتضــى األمــر ،وشــمل ذلــك أيضـ ًـا
تجربــة وســائل اإلعــام فــي المنفــى فــي

إقامتهم خارج البالد ،من حيث التنظيم

الداخلــي ،وجمــع األخبـــــار ،واإلدارة،
ونشـــر المحتــوى وإجــراء الدراســات

االســتقصائية للجمهور (حيثما وجدت)،
وغيــر ذلــك ،ونعتــزم عــرض المنهجيــة
التــي تســتخدمها وســائل اإلعــام هــذه

والجهــات المانحــة فــي تحديــد دور وأثــر
وســائل اإلعــام فــي المنفــى.

المنفــى ،ومــن األهميــة بمــكان تســليط
المنفيــة التــي كانــت موجــودة لفتــرة
مــن الزمــن ولكنهــا توقفــت فــي نهايــة

المطــاف بعــد عــدة ســـــنوات ،وتحليــل

أســباب توقفهــا.

المختلطــة المتمثلــة فــي "التعايــش" بيــن

الجديــدة.

لتحديـــد المنظمــــــات والمؤســـــــســــــات

المختــارة واســتخدام التكنولوجيــات

ب  )٢تحليــل اخللفيــة التاريخية ،وظهور
وســائل اإلعــام الســورية المســتقلة،
وقضاياهــا احلـاليــــة وســـيناريوهـــات
المســتقبل

وســائل اإلعــام في المنفــى التي انتقلت

أعمالهــا إلــى داخــل البلــد عبــر النظــر فــي
الشــروط المســبقة الداخليــة والخارجيــة

والــدور الــذي لعبتــه وســائل اإلعــام فــي
المشــهد اإلعالمــي لبلدانهــم فــي حيــاة

مقدمــة للمصطلـحـــات المســــــتخدمة

اإلعالميــة مثــل تلــك التــي هــي فــي

صميــم هــذه الدراســة ،علــى اعتبــار
ً
حتمــا
أن هــذه المصطلحــات تشــكل

الطريقــة التــي ينظــر بهــا إلــى الميــدان.

ثــم قمنــا بعــد ذلــك بتحليــل القضايــا
ً
حاليــا:
الرئيســية التــي تميــز الميــدان

يحلــل القســم المركــزي مــن الدراســة

اإلعالميــة الســورية فــي المنفــى اليــوم

والهويــة التحريريــة ،وســياق التمويــل

حالــة

والمؤسســات

المنظمــات

وفــي الماضــي القريــب ،والجــزء األول
لتحليــل

تاريخــي

موجــز

للمشــهد اإلعالمــي فــي ســوريا قبــل
بعــد عــام  ،٢٠١١وظهــور وســائل إعــام
بديلــة أثنــاء الحــرب ،ويســتمد ذلــك مــن

والتوزيـــع الجـــغــرافــــي ،والـجـمهــــــور،

واســتراتيجياته ،والســياق القانونــي،
وعمليــات إضفــاء الطابــع المؤســــســــــي

واالحــتــــرافي ،وعــمــليــــات التعـــــاون.
وبغيــة الحصــول علــى صــورة دقيقــة
بقــدر اإلمــكان ،اعتمدنــا علــى مزيــج مــن

التحليــل األدبــي الموســع والمقابــات

اعتقــادٍ بغيــاب محاولــة حقيقيــة لتقديم
تاريــخ أكثــر اكتمــاالً لوســائل اإلعــام

والعامليــن فــي مجــــال تطويــر وســائل

نحــن مقتنعــون بضــرورة فهــم مختلــف

وبُــذل جهــد خــاص لتســليط الضــوء

الحــــــاالت "الخالصــة" حيــث تشـــــكل

المنــوال ،ســلطنا الضــوء علــى حــاالت

نقــدي للحالــة الراهنــة ،وقــد قررنــا أن

أشــــكال وســــائل اإلعــــام وأنواعهــا،

جوانــب الحالــة الراهنــة وتقييــم هــذه

الوحيد للمحتوى المســتقل ،وعلى نفس

هــذا الصــدد.

نضــع هــذا الجــزء ضمــن الســياق مــع

وســائل اإلعالم المنفية ووســائل اإلعالم

وســائل اإلعــام فــي المنفــى المصــدر

التــي تــم النظــر فيهــا إلــى حالــة المنفــى،

البلــدان والمناطــق المعنيــة ،واألكثــر
ارتباطـ ًـا بحالــة المنفى واالســتراتيجيات

الســورية البديلــة ،وعــاوة علــى ذلــك،

المســتقلة التــي تعمــل فــي البــاد ،وكذلك

العمليــات التــي دفعــت معظــم المنافــذ

وتــم تكريــس الجــزء الثانــي لتحليــل

(زيمبابــوي وبورمــا) والحــاالت الحاليــة

والنمــاذج المختلفــة مثــل :الحــاالت

التحليــل ،كان هدفنــا هــو توضيــح

ســعينا إلــى إلقــاء نظــرة علــى األمثلــة
العابــرة للحــدود ،واألقــل ارتباطـ ًـا بســياق

يتســم بهــا المشــهد اإلعالمــي الســوري،

االنتفاضــة ،وظهــور نشــاط إعالمــي

وإيــران) تقديــم العديــد مــن الســياقات

واإلنتــاج الصحفــي ،وطــوال هــذا

ومــع إدراكنــا للطبيعــة الفريــدة التــي

وكان المقصــود مــن تحليــل الحــاالت

(بيالروســـــيا ،وروســـــيا ،وأذربيجــــان،

اإلعالميــة ،وإضفــاء الطابــع المهنــي،

والمقاربــة المختلفــة التــي تتبعهــا فــي

مكــرس

الســابقة لوســائل اإلعــام فــي المنفــى

الطابــع المؤسســي ،ومصــادر التمويــل،

الظاهــرة علــى نحــو أفضــل.

وتــم

تقســيم

تطــور

المؤسســات

اإلعالميــة إلــى مراحــل ثــاث" :البدايــة"
( ،)٢٠١٢ - ٢٠١١و"االزدهــار" (،)٢٠١٥ - ٢٠١٣

و"الســنوات العســيرة "(،)٢٠١٨ — ٢٠١٦

وفــي كل مرحلــة حاولنــا إبــراز العناصــر
الرئيســية مــن حيــث المنافــذ النشــطة،

المتعمقــة مــع الصحفييــن الســـــوريين،

اإلعــام ،وممثلــي الجهــات المانحــة،
علــى الــتـحـــديـــــات التـــي تــواجـهــهــــا
ً
حـاليـــــا ،وكـــذلك
الــجهــــات الفــاعـلـــة
علــى اســتراتيجياتها للتغلــب عليهــا

وإنجازاتهــا.

وفــي الفقــرة األخيــرة ،حددنــا التطورات
المحتملــة فــي المســتقبل فــي الميــدان،
مــن حيــث العقبــات والفــرص علــى حــد

ســواء.
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ج :طرق البحث

د) الزيارات الميدانية

ج  )١دراسة مكتبية

أجرينــا زيــارات ميدانيــة إلى المدن التي

وقــد قمنــا بجمــع وتنظيــم ودراســة

الســورية فــي المنفــى :اســطنبول،

المتاحــة والمنشــورات وغيرهــا مــن

مكنــت هــذه الزيــارات الفريق مــن إجراء

األبحــاث األكاديميــة وشــبه األكاديميــة

الوثائــق المتعلقــة بوســائل اإلعــام
فــي المنفــى الســتخالص الــدروس

المســتفادة فــي هــذا المجــال مــن
تطويــر وســائل اإلعــام (انظــر الملحــق

.

الثانــي) .ويســتتبع ذلــك مــا يلــي:

.
.
.

تضــم أكبــر عــدد مــن الجهــات اإلعالميــة

وغــازي عنتــاب ،وبرليــن ،وباريــس ،وقــد
مقابــات مــع مجموعــة متنوعــة مــن
أصحــاب المصلحــة فــي غــرف األخبــار،

وكذلــك إجــراء مقابــات متعمقــة مــع

األفــراد الذيــن يعملــون بــدون مســاحة
مكتبيــة ثابتــة ،وحضــر اثنــان مــن

المنشورات المتعلقة بتطوير وسائل

الباحثيــن معظــم االجتماعــات مــن أجــل

حــاالت مــا بعــد الصــراع ،وفــي الــدول

إعــداد تســجيالت لضمــان إســناد هــذه

اإلعــام فــي حــاالت الصــراع ،وفــي
الهشــة ،لتحديــد نقــاط مشــتركة
ومتباعــدة فــي مختلــف المقاربــات.

منشــورات ذات صلة بوســائل اإلعالم
في المنفى.

األدبيــات المتاحــة بشــأن المقاربــة
التــي يتبناهــا المانحــون فــي التعامل

مــع وســائل اإلعــام فــي المنفــى

األدبيــات المتاحــة حــول المنظمــات

والمؤسســات اإلعالميــة الســورية

ج  )٢مقابــات مــع مجموعــات مختلفة
مــن أصحــاب المصلحة
نظرنــا فــي المجموعــات التاليــة مــن

أصحــاب المصلحة ذوي الصلة بأبحاثنا:

الجهــات المانحــة ،ومنظمــات تطويــر
وســائل اإلعــام ومنظمــات حريــة
التعبيــر ،وشــبكة الممارســين ،واألهــم
مــن ذلــك ،المنظمــات والمؤسســات

اإلعالميــة الســورية ،وفــي الفتــرة مــا
ً
عــددا
بيــن ينايــر وفبرايــر  ،٢٠١٩أجرينــا

مــن المقابــات (انظــر الملحــق الثاني ب)
فــي شــكل مقابلــة مفتوحــة مــع أســئلة

توجيهيــة (انظــر الملحــق الثانــي ج).

وجــرت جولــة ثانيــة مــن المقابــات فــي
األشــهر التاليــة ،ال ســيما عــن طريــق
ســكايب ،بغيــة تأكيــد أو اســتكمال بعض
المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل.

تأكيــد هــذه القصــص .وعنــد الحاجــة ،تم
القصــص علــى النحــو الصحيــح.

ورقة إحاطة77 /

الملحق الثاين :ب)
قائمة بالمقابالت

اجلهات المانحة:
جويل كامبانا،
المديــر اإلقليمــي لمؤسســات المجتمــع المفتــوح،
 ١٨ينايــر ٢٠١٩

ميغ غايدوسيك،
كبيــر مستشــاري التطويــر اإلعالمــي الســابق،
مكتــب الوكالــة األمريكيــة للتنمية الدوليــة ألوروبا
وأوراســيا ١٥ ،ينايــر ٢٠١٩

إيفار إيفنسمو،
كبيــر مستشــاري إدارة التنميــة االقتصاديــة
والجنــدر والحوكمــة ،قســم حقــوق اإلنســان
والحوكمــة والهشاشــة ،الوكالــة النرويجيــة للتعاون
اإلنمائــي ١٦ ،ينايــر ٢٠١٩

إليزابيث سالفسين،
كبيــرة المستشــارين ،قســم حقــوق اإلنســان
والديمقراطيــة ،وزارة الخارجيــة النرويجيــة١٨ ،
ينايــر ٢٠١٩
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منظمــات تطويــر اإلعــام وحريــة
التعبير:
يسبر هوبرغ،

مجتمع الممارسة:

المؤسسات والمنظمات اإلعالمية
السورية:

مديــر أول ســابق فــي المجتمــع المفتــوح ٢٩ ،ينايــر
٢٠١٩

كمي الملحم،

جين ماكلون،

المديــر التنفيــذي ،منظمــة دعــم اإلعــام الدوليــة
( ٧ ،)IMSفبرايــر ٢٠١٩

ماري ستروثرز،

مديــر مجلــس البحــوث والتبادل الدولــي (أيركس)
أوروبــا ١٦ ،يناير ٢٠١٩

ويلف مبانغا،

مايكل دي فيليرز،
مارتن الندي

كبيــر المستشــارين الفنييــن ،مجلــس البحــوث
والتبــادل الدولــي (أيريكــس) الواليــات المتحــدة،
 ١٧ينايــر ٢٠١٩

سيرينا هاميلتون،

مديــر أول ســابق فــي المجتمــع المفتــوح ٢٩ ،ينايــر
٢٠١٩

مؤسس ذا زيمبابويان ١٥ ،يناير ٢٠١٩

جون ماسوكو،

مؤسس فويس أف ذا بيبول ١٨ ،يناير ٢٠١٩

رئيس تحرير إم أي سي تي ١٣ ،فبراير ٢٠١٩

جواد شربجي،

رئيس تحرير ،عنب بلدي ٢٤ ،يناير ٢٠١٩

أكرم األحمد،

رئيــس لجنــة مجلــس اإلدارة( ECSM ،المركــز
الصحفــي الســوري) ٢٣ ،ينايــر ٢٠١٩

خليل آغا،

عضــو لجنــة مجلــس اإلدارة ،المركــز الصحفــي
الســوري ٢٣ ،ينايــر ٢٠١٩

ضياء دغمش،

المدير العام ،أنا برس ٢٣ ،يناير ٢٠١٩

رئيســة الحــزب ،مجلــس البحوث والتبــادل الدولي
(أيريكس) إســطنبول ٥ ،فبراير ٢٠١٩

حسين برو،

مديــر السياســات والبرامــج ،فــري بــرس أنليمتــد،
 ١٠فبرايــر ٢٠١٩

إبراهيم حسين،

رئيــس قســم الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
أكاديميــة دويتشــه فيلــه ٢٦ ،فبرايــر ٢٠١٩

يوسف وهبي،

ليون ويلمس،

جينس أوي راهي،
يوهان روماري،

المدير السابق لفوجو ٣١ ،يناير ٢٠١٩

جيمس دين،

مديــر مجلــس اإلدارة ،الشــبكة الســورية لإلعــام
المطبــوع ١٩ ،فبرايــر ٢٠١٩

المديــر العــام ،رابطــة الصحفييــن الســوريين٢٢ ،
ينايــر ٢٠١٩

مديــر المشــروع العــام ،المركــز الســوري لإلعــام
وحريــة التعبيــر ٥ ،فبرايــر ٢٠١٩

محمد حداد،

مديــر السياســة والتعلــم ،بــي بــي ســي ميديــا
أكشــن ٨ ،فبرايــر ٢٠١٩

مديــر دار الصحفييــن ،المركــز الســوري لإلعــام
وحريــة التعبيــر ٢٣ ،ينايــر ٢٠١٩

مديــر منطقــة البحــر المتوســط وآســيا ،قنــاة
فرنســا الدوليــة ٥ ،فبرايــر ٢٠١٩

المديــر التنفيــذي ،شــبكة الصحفيــات الســوريات،
 ٣١ينايــر ٢٠١٩

رئيــس مكتــب المســاعدة ،مراســلون بــا حــدود،
 ١٢فبرايــر ٢٠١٩

المدير التنفيذي ،سوريا أنتولد ١٦ ،يناير ٢٠١٩

ديفيد هيفت،

مارتيال تورنر،

ميرا ميلوسوفيتش،

المديــر التنفيــذي ،المنتــدى العالمي لتطوير وســائل
اإلعــام ٥ ،فبرايــر ٢٠١٩

إليزابيتا بلباني،

منســقة برنامــج ســوريا ،فــري بــرس أنليمتــد٢٥ ،
فبرايــر ٢٠١٩

هنريك غرونت،

مديــر البرامــج الســابق ،منظمــة دعــم اإلعــام
الدوليــة ( ٢١ ،)IMSفبرايــر ٢٠١٩

روال أسد،

روبرتا باسيني،
محمد ديبو،

رئيس التحرير ،سوريا أنتولد ١٦ ،يناير ٢٠١٩

ياسين سويحات،

رئيس التحرير ،الجمهورية ١٧ ،يناير ٢٠١٩

كرم نشار،

المدير التنفيذي ،الجمهورية ٢٥ ،يناير ٢٠١٩

عبسي سميسم،

العضو المنتدب ،صدى الشام ٢٥ ،يناير ٢٠١٩

جواد أبو المنى،

المدير العام ،سوريتنا ٢٥ ،يناير ٢٠١٩

مالك حداد،

رئيــس تحريــر وكالــة ســمارت لألنبــاء ١٢ ،فبرايــر
٢٠١٩

لينا شواف،

مديرة (باريس) ،راديو روزنة ٢٢ ،يناير ٢٠١٩

منير األيوبي وتمام المبيض،

مديــرو المشــاريع (غــازي عنتــاب) ،راديــو روزنــة،
 ٢٣ينايــر ٢٠١٩

ورقة إحاطة79 /

الملحق الثالث :ج)

أســئلة توجيهيــة للجهــات المانحــة
ومنظمــات تطويــر وســائل اإلعــام
وشــبكة الممارســن:
هــل تغيــرت سياســات الجهــات

المانحــة وممارســات تطويــر وســائل
اإلعــام فــي الصراعات والمجتمعات
ً
اســتنادا إلــى رؤيتــك
المغلقــة،

وخبرتــك المهنيــة؟ إذا كان األمــر

كذلــك ،فكيــف؟

مــا هــو األســاس الــذي تقــوم عليــه
هــذه السياســات؟

ومــا هــي األطــر األوســع نطاقـ ًـا التــي
ً
عــادة تنميــة /مســاعدة
تســتضيفها
وســائل اإلعــام فــي المجتمعــات
المتأثــرة بالصــراع والمجتمعــات

المغلقــة (زاويــة حقــوق اإلنســان،
والحكــم الرشــيد ،وغيــر ذلــك)؟

كيف تم تعريف دور وســائل اإلعالم
في مثل هذه الســياقات؟

هــل وســائل اإلعــام فــي المنفــى
جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه النهــج؟

مــن الناحيــة العمليــة ،مــا هــي

المبــررات التــي اســتخدمت لوســائل
اإلعــام فــي المنفــى لكــي تصبــح
ً
جــزءا مــن برامــج المســاعدة؟

كيف تم دعمهم؟
ما هي الدروس الرئيسية المستفادة

من هــذه البرامج؟

وفقـ ًـا لمالحظاتكــم ،مــا الــذي حــدث
ً
مؤخــرا مــع سياســات /مقاربــات
مجتمــع المانحيــن تجــاه وســائل

اإلعــام ووســائل اإلعــام فــي
المنفــى فــي مناطــق الصــراع /مــا بعــد

الصــراع؟ مــا الــذي يمكــن ،فــي رأيــك،

وينبغــي أن يتغيــر فــي هــذا النهــج؟

هــل ينبغــي لمصطلــح «وســــائل

اإلعــام فــي المنفــى» أن يطــرح
تعريفـ ًـا للتغييــر فــي العصــر الرقمــي؟
مــا هــي المقاربــة التــي اتبعتهــا
منظمتكــم تجــاه ســوريا /وســائل

اإلعــام

الســورية؟
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أسئلة توجيهية للمنظمات والمؤسسات
السورية:
هــل تــم تأســيس المنظمــة ألول مــرة فــي

المنفى؟

هــل تــم تأســيس المنظمــة ألول مــرة فــي

سوريا؟

مــا هــي األســباب التــي دفعــت المنظمــة

إلــى مغــادرة ســوريا؟

مــا هــي األســباب التــي دفعــت المنظمــة

إلــى اتخــاذ القــرار باالنتقــال مــن بلــد
منفــى إلــى آخــر؟

هــل تخطــط المنظمــة لالنتقــال إلــى

ســوريا ،وإذا كان األمــر كذلــك ،فمــا هــي
فتــرة عمــل المنظمــة المتوقعــة مــن

التنظيم

اجلمهور وتأثريه

ً
داخليا؟
كيف يتم تنظيم المنظمة

ً
ً
محددا؟
جمهورا
هل تستهدف المنظمة

كــم عــدد األشــخاص المقيميــن فــي

كيــف تقــوم المنظمــة بتتبــع جمهورهــا

المقــر الرئيســي الخــاص بــك ،وبــأي قدرة

تنظيميــة؟

هــل لــدى المنظمــة شــبكة مرتبطــة مــن

المســاهمين فــي ســوريا؟

مــا هــي القضايــا التنظيميــة الرئيســية

المتعلقــة بوجــود موظفيــن فــي مواقــع
متعــددة؟

هــل لــدى المنظمــة اســتراتيجية ،وإذا

كان األمــر كذلــك ،ماهــي المــدة؟

وقياســه؟

كيف تتفاعل المنظمة مع جمهورها؟
ما الذي تعتبره المنظمة تأثيرها؟

التدريب
مــا نــوع التدريــب الــذي تحتاجــه

المنظمــة ،وفــي أي مجــاالت؟

ما نوع التدريب الذي تلقته المنظمة؟

المحتوى

من هم متعهدي التدريب الرئيسيين؟

مــا هــي الشــروط المســبقة التــي يجــب

مــا هــي الــســــــمات الرئيســـــية للملـــــف

التحريــري للــمنظمــــة؟

مــا نــوع التدريــب الــذي تلقتــه المنظمــة
والــذي تعتبــره مفيـ ً
ـدا؟

االنتقــال إلــى ســوريا؟

هل لدى المنظمة مدونة قواعد أخالقية

مــا هــي البرامــج التدريبيــة التــي كانــت
أقــل نجاحـ ًـا؟

كيــف تضمــن المنظمــة إخــراج محتــوى

المالية

المنفــى؟

توافرهــا فــي المنظمــة لتفكــر فــي

اإلعداد القانوين:
أيــن تــم تســجيل المنظمــة بشــكل
قا نو نــي ؟

داخلية؟

احترافــي؟

مــا هــو موضــع المنظمــة المتصــور مقارنة

مــا هــو مصــدر التمويــل الرئيســي
للمنظمــة ؟

ما هي أسباب هذا اإلعداد القانوني؟

بوســائل اإلعــام الســورية األخرى؟

ما هي ميزة هذا اإلعداد القانوني؟

هــل تتعــاون المنظمــة مع وســائل اإلعالم

أيــن هــي التغييــرات الملحوظــة فــي

ما هي عيوب هذا اإلعداد القانوني؟

(و /أو وســائل اإلعــام األجنبيــة)؟

الدعــم؟

كيــف يتــم حــل الوضــع القانونــي

للموظفيــن المقيميــن فــي بلــد المنفــى؟

الســورية األخــرى فــي إنتــاج المحتــوى

من هم المانحون الرئيسيون؟

اســتعداد الجهــات المانحــة لتقديــم

هــل تؤثــر التوجهــات التــي تتبناهــا

الجهــات المانحــة علــى وضــع المنظمــة،

وإذا كان األمــر كذلــك ،فمــا هــي الســبل؟
هل هناك أي مصادر دخل أخرى؟
هل هناك مصادر دخل محتملة أخرى؟
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مــن أجــل حريــة الصحافــة العالميــة
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