
دمشق 
دمشق 

دمشق دمشق دمشق دمشق 

رواق 

رواق دمشق 

رواق دمشق 
دور اإلعالم في الحروب واألزمات 

"الحرب على سورية نموذجًا" 

مداخالت الحلقة النقاشية السابعة ضمن فعالية 

د. نهلة عيسى 

أحمد الدرزي 

علي قاسم 

بطرس الحالق 

حسين ابراهيم 

تحسين الحلبي 

ض  عقيل محفو

محمد البيرق 

مازن جبور 

أروى الشمالي 

ديمة ناصيف 

تركي الحسن 

س زريق  هام

أنصاف حمد 

حيدر حيدر 

رواق دمشق دمشق رواق  رواق 



مؤسسٌة بحثيٌة مستقّلة تأّسست عام 2015، مقّرها مدينة دمشق، ُتعنى بالسياسات العاّمة 
والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
وتطبيقّيًا(،  )نظرّيًا،  الّشامل  المعرفّي  بالمعنى  وذلك  واألمنية،  والعسكرية  والقانونية 
السياسات  على  وتركيزها  المستقبلية/االستشرافية،  بالدراسات  عنايتها  إلى  باإلضافة 
والقضايا الّراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية واإلقليمية والدولية، على أساس الّنقد 

والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.

جميع حقوق النشر محفوظة © 2017

مداد ...

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y



   

)
ً
 1 دور إلاعالم في الحروب وألازمات )الحرب على سورية نموذجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الحلقة النقاشية السابعة ضمن فعالية رواق دمشقمداخالت 

 دور إلاعالم في الحروب وألازمات

" 
ً
 "الحرب على سورية نموذجا

 7112تموز / يوليو  11دمشق 
 ورقة د. نهلة عيس ى ضمن سلسلة أوراق دمشق



   

)
ً
 2 دور إلاعالم في الحروب وألازمات )الحرب على سورية نموذجا

 

  صعب   السوري   إلاعالم مشكلة حل  : الدرزي أحمد. د

، لذلك جاءت  الورشةتأتي مشاركتي في هذه 
ً
كمتلٍق لهذا إلاعالم، بحسبان أنني لست إعالميا

لكن، يمكن أن أطرح ثالث مسائل في هذا  مداخلتي في هذا املنطلق، من موقعي كمراقب خارجي.

 الاتجاه، ذلك وفق آلاتي:

 املسألة ألاولى
ً
: يجب أال نحّمل إلاعالم السورّي وحده ما يعانيه من مشكالت، كونه جزءا

 ببنية عاّمة أصابها الترهل وانعدام إلابداع وسوء إلادارة والبيروقراطية؛
ً
 مرتبطا

َعدُّ مشكلة ذاتية تتعلق باإلعالم ذاته الفاقد للصدقّية، بسبب انعدام املسألة الثانية
ُ
: ت

نات املتعلقة باإلخراج والتصوير، باإلضافة لغياب املعلومات املباشرة الخبرات الحقيقية والتقا

واملتوافقة مع الحدث، ما يدفع املتابعين للبحث عن التسريبات إلاعالمية ملسؤولين سوريين في 

 صحف، مثل: ألاخبار اللبنانية، أو محطات تلفزيونية، مثل: امليادين؛

التواصل الاجتماعي التي وفرت حرية كبيرة لشريحة : تنبُع من ظاهرة وسائل املسألة الثالثة

واسعة من إلاعالميين وغير إلاعالميين، لالستحواذ على النسبة ألاكبر من املتابعين، إلى حّد أصبح 

، ُمَتاَبِعيَن أكثر من محطات التلفزة والصحف السورية، 
ً
معه إعالميون محّددون، بصفتهم أشخاصا

 على املستوى وأعتقد أنَّ حلَّ مشكلة إلاعال 
ً
 عميقا

ً
 بنيوّيا

ً
، ألنه يقتض ي تغييرا

ً
م السوري صعٌب جدا

 العام، وليس في إلاعالم فقط.

 

 الذهنية الصورة نتاج عن الوحيد املسؤول إلاعالم ليس: قاسم علي .أ

  للمجتمع والفكرية

 إلى ألاوجاع 
ً
 من النقاش، ويثير أسئلة تقود تلقائيا

ً
 واسعا

ً
ي املزمنة التيأخذ العنوان حيزا

يواجهها إلاعالم ليس في سورية، بل على املستوى العالمي، بحكم أن املتغيرات ذهبت باإلعالم إلى 

موضع لم يكن يتخيله أحد بالشكل الذي أمس ى فيه، وإلى موقع لم يكن يحلم به أكثر املراهنين 

ة، ضته الرغبة أو الحاجعلى دور إلاعالم الذي انتزعه بحكم استثمار الاحتكارات فيه، أكثر مما فر 

 أو حتى إلامكانية.
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وكي ال ندخل في الكثير من التفاصيل املؤملة، أود أن أوجز في سياق مقاربِة إلاعالِم ودوره في 

املشهد املحلي بما يقدمه ويؤسس له، إذ الفارق بين الصورة النمطية وألاحكام املسبقة من جهة، 

باطراد، ويتفاقُم الاختالف، وتكبُر مساحته، بل يتراكم  وواقع إلاعالم من جهة أخرى، ال يزال يتسع

على جوانبها الكثير من املغالطات التي تحاول أن تقدم وجهة نظر من زاوية واحدة، وهذه إحدى 

 أخطر املشكالت التي تواجه إلاعالم.

فاإلعالم السوري حاله حال كل القطاعات يواجه مشكالت، وهو ليس على مستوى 

ثل في جوهره كل ما نتمناه حتى نحن أبناء ألاسرة إلاعالمية، وبالتالي من غير العدل الطموح، وال يم

على إلاطالق أن أسرد انطباعات عامة عن إلاعالم، في سياٍق منفصل عن واقع حاِل القطاعات 

ألاخرى، باإلضافِة إلى أنه ليس وحده الفاعل على الساحة، وال هو املسؤول الوحيد عن نتاج 

 تتف هنية والفكرية للمجتمع، بل يتشارك بالضرورة مع القطاعاتالصورة الذ
ً
وق ألاخرى، وأحيانا

 يخص حضورها الاجتماعي وفاعليتها.ما عليه في

 ،
ً
 لم يكن يتوقعه أحد يوما

ً
 في الحرب على سورية، أخذ دورا

ً
ال شك في أنَّ إلاعالم، تحديدا

 والفعالية وحتى الاستخدام املتبادل وشهد تطورات وضعته في املرتبة ألاولى، من حيث التأثير 

 إلى صانع أول للحدث وسابق 
ً
 من كينونة إلاعالم، إذ تحول تلقائيا

ً
وحجم املراهنات التي باتت جزءا

له. كما أنه احتفظ بدوره الالحق رغم تغيير قواعد الاشتباك والتعاطي السياس ي معه، وتبدل 

 املعادالت الناظمة للعالقة مع إلاعالم.

 هنا، لكن فيويطوُل 
ُ

ما يخص ورقة العمل في التعليق املباشر عليها أجد نفس ي الحديث

 للقول:
ً
 مضطرا

، في سياق املقاربة الفعلية ملا شهدته سورية، وملا 
ّ
 هامة

ً
ُل الطرُح، بحّد ذاته، خطوة ِ

ّ
ُيشك

 يجري من تناسق واضح بين أدوات الحرب املستخدمة التي كان إلاعالم أداتها ألاكثر استخدام
ً
 ا

وألاقدم وألاسبق، وستبقى هذه ألاداة نفسها حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها، وأعتقد أنَّ هذا 

الطرح يقدم محددات نحتاجها في نقاشنا اليومي، كما أنَّ ذلك حاجة في سياق الفهم الحقيقي 

 .ةللحالة إلاعالمية، وفيه الكثير من الجهد الفعلي ومالمسة واقعية لكثير من النقاط الهام

:
ً
 لكن ما لفت انتباهي ثالث نقاط أساسية سأوجزها ما استطعُت إلى ذلك سبيال
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ً
 إلى التركيِز على إلاعالم في جانبه املرئي، وربما في جانبه إلالكتروني في  -أوال

ُ
يؤوُل بنا البحث

 التقليدي منه أو الورقي، ويحاول 
ً
 كل ما شهده إلاعالم آلاخر، تحديدا

ً
 بعض إلاضاءات، متجاوزا

أن يصادر بقية ألانواع الصحفية، بحكم أنَّ الاهتمام ووسائل الاتصال الجماهيري، يضعان ثقلهما 

ٌر؛ غير أنه له محاذير خطيرة، أرجو  اليوم في الجانب املرئي، وتحتل الصورة املكانة ألابرز، وهذا ُمبرَّ

، وتقودها نحو نوع من أال تغيب عن البال، وهي أن إلاعالم املرئي أو الصورة أخذت تختصر ألامور 

التسطيح الذهني الخطير، بحسبان أنها تحاول أن ترسم الواقع، بوساطة صورة ذهنية، تعتمد 

 العمق الفكري في التحليل والاستنتاج، وهو ما قد يشكل 
ً
فيها على الذاكرة البصرية، متجاوزة

 من حالة الهال 
ً
 في دور إلاعالم، وبالتالي قد يفسر جزءا

ً
 خطيرا

ً
مية وامليوعة التي اتسم بها انزياحا

الكثيُر من املجتمعات التي استطاعت الصورة أن تأخذها إلى حيث تريد لها أن تتعاطى مع الحدث 

 في تعديل املزاج.
ً
 بافتراضية خادعة وكاذبة، ولم يؤِد انكشاف الحقيقة الحقا

 
ً
ألاشياء ونسميها أعتقد أنه من املفيد أن ننتقد، وأن نقسو في نقدنا، وأن نحلل  -ثانيا

بأسمائها وهذا دقيق، لكن ال بد من املعايرة مع التجارب السابقة، إذ ما نتكئ عليه في سياق 

 ملا كان عليه 
ً
 وحرفّيا

ً
 دقيقا

ً
املقارنة التاريخية، كانت له ظروفه ومعطياته، وما أنتجه لم يكن شكال

الذي توصلت إليه التجارب الحال في البدايات ألاولى، بمعنى أن أي إعالم لم يكن هو ذاك 

 والخالصات، بل مر بمراحل مختلفة حتى تمكن من الوصول إلى ما هو عليه الحال اليوم.

وهذا يقودنا إلى ضرورة الفصل بين التقييم العام من منظور الظرف القائم من جهة 

ى ما واملعايرة على أساس اللحظة الراهنة من جهة أخرى، إذ ال يمكنني أن أحاكم السياسة عل

فعلته قبل عقدين من الزمن بمعطى اليوم، ألن لكل زمن ظرفه الخاص ومعطياته ومعلوماته 

 إشكاالته وظروفه، ال أنا وال غيري يحّق له أن يحاكم إلاعالم السوري على ما فعله 
ً
وتجاربه وأيضا

قبل ست سنوات، من منظور وتجربة وظروف وخبرة الوقت الراهن، بل أحتاج إلى أن أكون 

 في مت
ً
على أعذاره الخاصة من مفهوم اللحظة التي أدى فيها دوره، ومن  أحكامي، كيما أعثر ماسكا

 في بعض النصوص واملقاربات 
ً
الظروف التي حاكى فيها الوقائع وتعاطى معها، ألنَّ هناك اجتهادا

جاوُز ما فرضته من معط
َ
ات يعلى أنها سياق استثنائي، وهي محكومة بتجربة يصعب تجاهلها، أو ت

ال يمكن أن  2111وظروف ناتجة عن سياق التطور الطبيعي لألشياء، بمعنى أن إلاعالم في عام 

 .2112يحاكم بمنظور العام 
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ً
اظم لعمل النيمكن أن تنسحب املسألة ذاتها على سائر الاستنتاجات املتعلقة باإلطار  -ثالثا

 في
ً
 بأن الكثير منها يشكل قاعدة صحيحة ما يتعلق بفعالية إلاعالم التي أجزم هناإلاعالم، تحديدا

، مع ألاخذ بالتطورات املصاحبة لها أو السابقة لها، بحسبان أن تجربة 
ً
يمكن البناء عليها الحقا

 بمعايير الغد وحتى مفاهيمه، ألن إلاعالم وفق التصنيفات العلمية دائم 
ً
اليوم محكومة أيضا

 من أحكام  التطور والتغيير، وما ُيَعدُّ باملفهوم ألاكاديمي
ً
 من أشكال الضرورة قد يكون غدا

ً
شكال

املاض ي أو منسياته التي تصلح فقط للدراسة ألاكاديمية البحتة، وهو ما نالحظه في ألانواع 

أنواع جديدة ووسائل جديدة الصحفية التي تعرضت إلى كٍم من املتغيرات، وأفضت إلى ظهور 

.
ً
 أيضا

َعّد هذه املالحظات أو النقاط الثالث 
ُ
مجّرد توطئة لحديث يطول عن إلاعالم السوري ت

، لكننا 
ً
وكيفية التعاطي معه، على قاعدة العمل املشترك في تالفي أخطاء وسقطات ندركها جميعا

 املطول عن اختالفاتها في ود الفهم املشترك 
ُ

ه ال ُيِغّيُر الحديث
ّ
ربما نتباين في أوجه مقاربتها؛ غير أن

 لتطوير إلاعالم، وال يعكس كل 
ً
ما لدى املجتمع السوري والبنية الثقافية والفكرية، غير أنه أحيانا

 في التقاط الحالة وترجمتها، وهنا يطول الحديث وتكثر تشعباته، لكنه في 
ً
 أو متأخرا

ً
يكون قاصرا

مقياس املقارنة مع أي إعالم آخر وبأي ظرف كان ال بد أن نعترف بأن إلاعالمي السورّي، كان له 

دي وإرادة العمل وشغفه الدائم كانا املعيار في ذلك، وهذا يمكن تلمسه في جوانب السبق في التح

 ي تحديد مدى توهجها أو دورها أوإبداعية حقيقية ونقاط مضيئة لإلعالم السوري، ولو اختلفنا ف

 تأثيرها أو نسبتها.

 بمكان أن يكون هناك نقاش مستفيض ومتواصل ومن دون انقطا
ً
 ع،وعليه، ُيعدُّ ضرورّيا

بين إلاعالم كقطاع واملنشغلين فيه كحالة يومية تتم ممارستها على أوسع نطاق، مع ألاخذ بدروس 

الحرب وما فرضته، وبتراكم الخبرات الناتجة عن التجارب الكبيرة التي دفعت إلى الجزم بضرورة 

م كان إلاعال املقاربة على أساٍس واقعّي، بحسبان ما جرى من متغيرات فعلية في دور إلاعالم. وقد 

 السوري حالة قائمة بحد ذاته في هذه املتغيرات، وأقترح هنا طرح نقطتين:

، أن تنظم ورشة عمل حول دور القطاعات ألاخرى، بالتوازي مع قطاع إلاعالم في ألاولى

 الثقافة والتربية وألاوقاف.
ً
 إنتاج املنظومة إلاعالمية، أو املنتج إلاعالمي بصيغته الفعلية، تحديدا
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 من مفرزات العمل لثانيةوا
ً
، العمل على استخالص بعض التجارب التي تصلح لتكون واحدا

إلاعالمي في سورية وخطوطها البيانية املختلفة، وتأطير ذلك في إطار بحث منهجي وعلمي، ملحاكاة 

 واقع الفعل إلاعالمي وتأثيراته. 

 

   الشيطاني الوليد أو إلارهابي إلاعالم: حالق بطرس. د .أ

ثار جدٌل في آلاونة ألاخيرة حول درجة التهديد الذي تمثله وسائل الاتصال، بما فيها من 

 في 
ً
وسائل إعالٍم تقليدّيٍ وشبكاِت تواصٍل اجتماعّيٍ على الرأي العام، ولعلَّ هذا الجدل يبدو مبررا

ّدة وطوال مإطار الدور البارز الذي لعبته تلك الوسائل في التأثير الواضح في الرأي العام قبل 

 الحرب على سورية، وما أفرزته تلك الحرب من أزمات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وقد قدمت الدكتورة نهلة عيس ى ورقة عمٍل، تضمنت رؤية واضحة لدور إلاعالم في تشكيل 

 الحقائق الاجتماعية وصناعة الرأي طوال مدة الحرب على سورية.

 إلى تلك العالقة غير الشرعية التي نشأت ويقتض ي استعراُض هذه الورقة املقّدمة 
َ
إلاشارة

طوال مّدة الحرب على سورية بين "إلاعالم" و"إلارهاب"، وما نتج عنها من "وليد شيطاني" يدعى 

 "إلارهاب إلاعالمي".

 
ً
قد نجح في تشكيل  –وعن سابق إصرار وتصميم– .. ال بد من الاعتراف بأن إلاعالم.بداية

ثالث )املحلّية والعربّية والعاملّية( وفق أجندات سياسية محددة، اتجاه ما الرأي العام بدوائره ال

."
ً
 أطلق عليه "ثورات الربيع العربي وسورية ضمنا

لذلك ال بّد من الَبْدء بتوصيٍف دقيٍق ملا حصل في سورية بعد هذه السنين السبع العجاف 

 من الحرب التي يمكن تحديدها وفق آلاتي:

الكلمة من معنى، كان أحد أهدافها تدمير "الدولة السورية" هي حرب بكل ما تحمل  .1

بحضاراتها املتراكمة، وكانت مساحة الوطن السوري بأكمله ساحة من ساحات تلك 

 الحرب.

هي حرب تعددت أطرافها وتشابكت أحداثها، حتى تحولت سورية إلى ميدان لصراعات  .2

 ية ودولية.دوٍل عديدة، تبلورت في ثالث دوائر رئيسة عربية وإقليم
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لخ(، إة وأمنية واقتصادية واجتماعية...هي حرب أفرزت الكثير من ألازمات )سياسي .3

وسرعان ما تحولت تلك ألازمات إلى أحداث إعالمية اهتمت وسائل إلاعالم بنقل أخبارها، 

 كثيرة في تفاقمها.
ً
 في إدارتها واحتوائها، وأحيانا

ً
 هاما

ً
 مما جعل تلك الوسائل عنصرا

تخدمت كامل صنوف ألاسلحة بما فيها "إلاعالم التقليدي وإلاعالم الجديد" هي حرب اس .4

كسالح استطاع أن يفتك بالرأي العام )بدوائره الثالث العربية وإلاقليمية والدولية( ما 

 بين تغيب أو إشغال أو إلهاء، حتى وصل املآل إلى إعادة بنائه من جديد وبقوالب محددة.

نية جندت فيها شتى وسائل إلاعالم العربية والغربية بأنواعها هي حرب إرهابية إعالمية كو  .5

املختلفة من إعالم تقليدي وإعالم جديد، وتحولت إلى جبهات تسري فيها شائعات كالنار 

في الهشيم، وبورصة أرقام تتاجر بدماء السوريين، بدون حسيب أو رقيب، وسائل إعالمية 

أفالم وصور مفبركة، وتشويه للحقائق،  ضخمة، وغرف سوداء، وميزانيات حدث وال حرج،

وضخ ملواد إعالمية يضيع فيها املشاهد وتضيع معها كل معايير املوضوعية واملهنية، فتصبح 

 الصورة على مقاسات محددة جاهزة وحسب الطلب.

 ثانوية لدى التنظيمات إلارها .6
ً
بية املشاركة فيها، بل كان أداة هي حرب لم يكن إلاعالم أداة

البنية الاتصالية التي شكلت لخدمة تلك التنظيمات، بل كان إحدى أهم  رئيسة ضمن

أدواتها، وقد استطاع مشغلو تلك التنظيمات توظيفه ضمن استراتيجية متكاملة تتسم 

 باملركزية، ووفرة ألاموال، وفرص السيطرة على املجال الاتصالي. 

ي" و"إلاعالم"، نتج عنها هي حرب أفرزت عالقة "زواج غير شرعي" بين "إلارهاب التقليد .2

 ."وليد شيطاني" يدعى "إلارهاب إلاعالمي"

 ما يخص بعض املقاربات في مفهومي "إلارهاب" و"إلارهاب إلاعالمي" نجد أن:أما في

إلارهاب هو ألاعمال التي من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما إلاحساس بالخوف من خطر  -

فعيل نقاط الخوف لدى املتلقي وتفجيرها ما بأي صورة، باملقابل أال يستطيع إلاعالم ت

 الشائعة(.) اتجاه قضية ما؟

َعدُّ وظيفة  -
ُ
إلارهاب يكمن في تخويف الناس والتحريض على أعمال العنف، باملقابل ت

 "التحريض" إحدى أهم وظائف إلاعالم الحديثة.

إلارهاب هو الاستعمال العمدي واملنتظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعب، بقصد تحقيق  -

أهداف غير مشروعة، باملقابل أال يمكن لوسائل إلاعالم الحديث، أن تكون وسائل ذكية 
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)
ً
وفي تفاصيل تلك العالقة املشبوهة . لتحقيق أهداف غير مشروعة )تسطيح الثقافة مثال

 م" و"الارهاب"، نجد:التي نشأت بين "الاعال 

يتصفان بالقدم والاستمرارية، على اختالف أدواتهما  –على عمومهما– أنَّ كال الاصطالحين .أ

 وتعبيراتهما، وما يعتريهما من تطور، وتجديد في الوظائف والوسائط وآلاليات وألاهداف.       

 كمنظومات .ب
ً
مؤثرة في  أن الوظائف املتجددة لإلعالم وإلارهاب تجعلهما حاضرين معا

 .لخإ، والقانون، والنظام الدولي، ...عالقتهما بالحريات العامة والشخصية، والسياسية

أنَّ التالزم إلاشكالي بين إلاعالم وإلارهاب، يشير إلى أن كليهما يحقق بعض أهدافه الوظيفية  .ج

 Walter، على نحو ما أشار إليه الباحث "ما بينهمايوالاحترافية والسياسية بالتشارك ف

Laqueur :ويذهب غيره إلى القول: «إلاعالمي هو أفضل صديق لإلرهابي إن»"، في قوله ،

إن إلاعالمي هو شريك إلارهابي"، بل ذهب بعض آخر إلى القول: إن "العمل إلارهابي ليس "

 في حد ذاته، لكن التشهير هو كل ش يء".
ً
 شيئا

 بأنماط متعددة، ما .د
ً
دية ورمزية ولفظية وخطابية، أنَّ إلارهاب وإلاعالم يتضمنان عنفا

وذلك جزء ال يتجزأ من ألانماط السياسية والدينية وإلايديولوجية والاجتماعية 

، إلى السعي –كجزء من وظائفه وأهدافه–والثقافية... إن إلاعالم و"إلارهاب"  يرمي كالهما 

والحكايات وراء آلاخر، فاألجهزة إلاعالمية تتسارع إلى السبق إلاعالمي، وراء ألاخبار 

والتحليالت الخاصة بالجماعات إلارهابية، تحت شعار الوفاء لحق الجمهور في املعرفة، 

والتنظيمات إلارهابية تمارس العنف وإلارهاب وتسعى وراء ألاجهزة إلاعالمية، لكي تصل 

 الرسالة السياسية ملشغليها، وتحقق أهدافها املتمثلة في إشاعة الرعب والخوف.

 تسهم التغطية إلا  .ه
ّ

عالمية املكثفة لإلرهاب في منح الاعتراف والشرعية لإلرهابيين، فبث

 
ً
 وإعالميا

ً
 رسميا

ً
تصريحات وأحاديث إلارهابيين عبر قنوات فضائية منتقاة، يعّد اعترافا

 بوجودهم.

ر  .و
ّ
 بين إلاعالم الفضائّي وإلارهاب على مبدأ املصلحة املتبادلة، فمن جهة توف

ُ
تقوُم العالقة

فضائية للجماعات إلارهابية الدعاية ألعمالهم والتشهير لها، في املقابل تضمن القنوات ال

دة لإلعالم الفضائي.
ّ
 ألاحداث إلارهابية تحقيق مصالح مهنية وسياسية واقتصادية مؤك

ُعدَّ "إلارهاب إلاعالمي" .. إذا استخدم إلاعالم كأداة إرهابية.ويتساءل البعض.
َ
.. هل يمكن أن ن

 
ً
؟إرهابا

ً
 دولّيا
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ً
 دوليا

ً
الجواب وبكل تأكيد، نعم... ألن مفهوم إلارهاب الدولي هو: إلارهاب الذي يأخذ طابعا

 حين تتوافُر فيه املواصفات التالية:

 .ودعم من الخارج. )إلاعالم كذلك(إلارهاب الدولي يتم بمساعدة  .1

 .لك(إلارهاب الدولي يقع بتحريض من دولة أخرى أو منها مباشرة. )إلاعالم كذ .2

عن مكان التنفيذ. إلارهاب الدولي تتعدد أمكنة التخطيط له وتجهيزه، وتكون بعيدة  .3

 .)إلاعالم كذلك(

 .يتجاوز تأثيُر إلارهاب الدولّي إلاقليَم إلى دول أخرى. )إلاعالم كذلك( .4

 .يكون مسرح عمليات إلارهاب الدولي تحت سيادة دولة أخرى. )إلاعالم كذلك( .5

 في جنسيات الضحية وإلارهابي واملشارك. )إلاعالم كذلك(يوجُد في إلارهاِب الد .6
ٌ

 .ولّيِ اختالف

...
ً
 بشكله إلاعالمي،  وأخيرا

ً
ال شك في أن إلارهاب مخيف ومرفوض بأشكاله كافة، تحديدا

، أن نستعير ما يسمى بأساليب مكافحة إلارهاب ملناهضة 
ً
، فما العيب إذا

ً
 محتوما

ً
لكنه ليس قدرا

 عالمي املوجه ضدنا؟ ومقارعة إلارهاب إلا 

 

  والتقويمنحو منظومة إعالمية تعتمد التكامل : حسين إلابراهيم أ.

 في تجاوز الثغرات، وتدعيم نقاط القوة، ولعلَّ في 
ً
ُيَعدُّ تقويُم العمِل إلاعالمّيِ أساسا

 
ً
ي موضوع ف استحضارِ تجربٍة لكلية إلاعالم في جامعة القاهرة في هذا املجال، ما يحفزنا للتفكير ملّيا

 التقويم.

تتمثل تجربة كلية إلاعالم في جامعة القاهرة بتقويم العمل إلاعالمي من وجهة نظر أكاديمية، 

 ،يّ فالسبق الصحا ،املعالجة ة،الدق ،الصدقّية ،لكتابة الصحافية )أداء الصحافيّ في كل مقومات ا

 لإلعالم املصري.لخ(، باسم كتاب التقويم السنوي إتوظيف الصور...  ،املتابعة

السؤال هنا: ملاذا ال تقوم كلية إلاعالم في جامعة دمشق بأداء املهام التقويمية، بما يكرس 

 دورها الاجتماعي، وُيبعدها عن التقوقع في إطار العملية التعليمية؟!
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، من ابتعاٍد عن أداء الدور التكاملي الذي ينكش  إنَّ ما تعانيه كلية إلاعالم كمكّوٍن إعالمّيٍ
ُ

 ف

في غياب املهام التقويمية، يواجهُه كلُّ املكونات إلاعالمية ألاخرى، في الوقت الذي يشكل فيه 

 التنسيق والتكامل أحد أهم الحلول للمعوقات التي تواجه الحياة إلاعالمية بشكل عام.

وعليه، يمكن اقتراُح أن تخطو كلية إلاعالم، سواء أكان ذلك بوساطة مشاريع طالبية، أم 

بوساطة ورشات تقويمية، إلى إنتاج الكتاب التقويمي السنوي لإلعالم السوري، باعتماد معايير 

 لكل العاملين في إلاعالم، من صحافيين ومسؤولين، وقد 
ً
 مميزا

ً
أكاديمية، ألن ذلك سيكون مرجعا

 أن يتم ذلك بالتعاون مع مركز دمشق لألبحاث والدراسات
ً
 مداد.-يكون مفيدا

 الميةاملكونات إلاع

يعتقد البعض أن وزارة إلاعالم هي املسؤولة الوحيدة عن إلاعالم السوري، وهو ما ينافي 

 
ً
 بكلية إلاعالم، ومرورا

ً
الواقع، فهناك الكثير من املكونات إلاعالمية في املجتمع السوري، بدءا

ل لتواصباملكاتب إلاعالمية في الوزارات وإلادارة السياسية واملواقع إلالكترونية وصفحات ا

الاجتماعي، ومراكز التدريب إلاعالمي واتحاد الصحافيين، والصحافة غير الحكومية، وانتهاًء بوزارة 

 بصورة أو بأخرى. إلاعالم ومؤسساتها،
ً
ها مسؤوال

ّ
 وُيعّد كل

 
ُ
 بين هذه املؤسسات لم تك –التي قد ال ينتبه إليها البعض–تكمُن إلاشكالّية

َ
ن في أنَّ العالقة

 في
ً
يوم من ألايام، بل على العكس، فقد نجد من ال يعترف ببعض هذه املكونات أو بها  إيجابية

، وال بالعاملين بها، كما يرفُض البعُض آلاخر أي تعاون وتنسيق، ألنه ال يجد في ذلك ما 
ً
جميعا

 يحقق أهدافه.

ت اال يمكن للعملية إلاعالمية أن تنجح إذا استمرت حالة التقوقع وعدم الاعتراف باملكون

 بعد وصول إلاعالم الشبكي إلى مواقع متقدمة في استقطاب املتلقي، 
ً
إلاعالمية ألاخرى، تحديدا

سواء أكان ذلك بوساطة املواقع إلالكترونية أم بوساطة وسائل التواصل الاجتماعي، أم أخبار 

 الخلوي.

تثمار سينبغي علينا التفكير بالتكامل والتنسيق، بما يعنيه ذلك من توزيع ألادوار، وا

 إلامكانات الذاتية لكل مكون إعالمي بالشكل ألامثل.
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 التقارب

(، Convergenceبعد أن وصلت العالقة بين إلاعالم والاتصاالت، إلى مستوى التقارب )

 
ً
وتحولت الاتصاالت إلى حالة البنى التحتية، وتحول إلاعالم إلى نموذج املحتوى الرقمي، صار لزاما

 لصحافّي يعمل في التلفاز  علينا أن نعتمد أساليب
ً
، إذ ال يمكن، مثال

ً
 مختلفا

ً
عمل جديدة وتأهيال

التماثلي أن ينتقل إلى العمل في التلفاز الرقمي بطريقِة التفكيِر نفسها، وآليات العمل السابقة، 

ومعالجة املادة الصحفية باألساليب القديمة، وال يمكن لصحافّي أن يتجاهل في مقاالته ألافكار 

 تطرحها مواقع إلانترنت، وبالتالي وضع الروابط التي تنقل القارئ إليها.التي 

 ألخبار الصحف 
ً
هذا، وفي زمن يكون فيه جهاز الخلوي، إضافة إلى أغراضه الاتصالية قارئا

ه يعني أنه 
ّ
 للولوج إلى إلانترنت، فذلك كل

ً
َل صوٍت، وكاميرا للتصوير، ووسيطا وشاشة تلفاز، وُمسّجِ

 ضرورة اعتماد التوافقية بين تم دمج مجموع
ً
ة من املكونات إلاعالمية في جهاز واحد، ويعني أيضا

 هذه املكونات، وهو ما نحتاج إلى تأهيٍل للوصول إليه.

 توجهات

 على إعادة تشكيل الصورة الذهنية 
ً
نحن آلان أمام مرحلة حساسة تتطلب العمل سريعا

 لسورية في العالم، بما يعنيه ذلك من استثمار لش
ً
بكة إلانترنت ولوسائط إلاعالم الرقمي، وصوال

 إلى نماذج إلاعالم الشبكي املختلفة.

البد لنا في هذا املجال من العمل على صياغة منظومة وطنية لإلعالم، تعتمد منهَج عمٍل 

، يضعه خبراء في إلاعالم وعلم الاجتماع والثقافة ومفكرون وأكاديميون وباحثون وإداريون 
ً
إعالمّيا

 لعاملين في القطاعات العامة والخاصة وألاهلّية.من ا

ويستند هذا املنهج إلى خلق حالة تكامل بين الوسائط إلاعالمية التقليدية والجديدة، على 

 إلى تشكيل 
ً
أن تتوزع املهام وألادوار، بما يحقق ألاهداف إلاعالمية التي يتم الاتفاق عليها، وصوال

والتواصل، بما يتوافق مع التغيرات الجديدة واملهام التي فرضتها عالقة جديدة بين املتلقي وإلاعالم 

 على آليات التواصل والتفاعل الجديدة.
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ة متكررةواجهت سور : تحسين الحلبي .أ   ية وتواجه حمالت إعالمي 

الجبهة إلاعالمية، نجد -عندما نقرأ اصطالحاٍت من قبيل: الحملة إلاعالمية، الحرب إلاعالمية

، ومثلما تشن الحروب على جبهات )شمالأنها 
ً
ستخدم في الحروب العسكرية أيضا

ُ
ر، بح-شرق -ت

 في الحروب العسكرية لتحقيق ألاهداف 
ً
 أساسا

ً
إلخ(، فقد أصبحت الحرب إلاعالمية تلعب دورا

 هجوم إعالمّي، 
ً
املطلوبة، ومثلما يوجد هجوم ودفاع في الحروب العسكرية وجبهاتها يوجد أيضا

 ما تنتقل الجيوش من حالة الدفاع العسكري والصد إذا هوجمت وبالتالي 
ً
دفاع إعالمي. وعادة

 لالنتصار، وهذا ما ينسحب على حملة الدفاع 
ً
بلدانها إلى حالة الهجوم العسكري، ذلك تمهيدا

 إلاعالمية.

ذلك إلى أنَّ سورية تعرضت منذ بداية الحرب الشاملة والواسعة عليها لهجوم إعالمي من 

 جبهات إعالمية( محلية وعربية وإقليمية ودولية.عدة )

وكان من الطبيعي أن تتخذ حالة الدفاع إلاعالمي للتصدي لهذه الهجمات من مختلف 

 جبهات إلاعالم وإحباط غاياتها.

( حين واجهت أكبر حملة 2115كما أن القيادة السورية تعرضت لتجربة سابقة في عام )

ن جبهات متعددة في تاريخها قبل هذا الهجوم ألاكبر، فقد هجوم إعالمي ممنهجة وذات تنظيم م

كانت نيران الاتهامات باغتيال الحريري في أكثف درجاتها وبمختلف العيارات والقذائف وأشكال 

الحصار ووسائل "الشيطنة"، والحظ الجميع أن سورية قامت بحمالت إعالم دفاعية متواصلة 

فعها إلى املناورة في سحب قواتها من لبنان بطريقة لم اضطرت فيها، إلى انتهاج تكتيك سياس ي يد

تكن تفضلها هي وحلفاؤها، فالهجوم إلاعالمي املعادي يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية حتى إذا 

 لم يتبعه بهجوم.

 2115 ووجدت سورية نفسها في )عام
ً
 تكتيكّيا

ً
( مجبرة على القيام بمناورة قدمت فيها تنازال

 ،
ً
الاستراتيجية على مدى أطول، ووجدت نفسها في  –لُحسن الحظ–بل يخدم وليس استراتيجّيا

 على إحباط الهدف الاستراتيجي الذي حدده أصحاب الحملة إلاعالمية الهجومية على 
ً
النهاية قادرة

سورية بعد اغتيال الحريري، وأصبحت قادرة على الانتقال إلى الهجوم إلاعالمّي، يساندها في هذا 

 ى حلفاؤها في لبنان واملنطقة.الهجوم بطرق أخر 
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وال ننس ى الفرصة السانحة التي وجدتها إسرائيل وأمريكا مع حلفائهما، في حملة الهجوم 

(، إذ كانت 2115) /فبرايرإلاعالمي على سورية باتهام قيادتها باغتيال الحريري التي بدأت في شباط

( بعد 2116) /يوليوي لبنان في تموز غايتها الانتقال إلى مرحلة الاجتياح العسكري ضد حزب هللا ف

 عام وخمسة أشهر.

 
ً
 واستنزافا

ً
َد ضعفا

ّ
فقد قّدر هؤالء أنَّ الهجوم إلاعالمي على سورية بتهمة اغتيال الحريري ول

َد باملقابل قدرة على إعادة تنظيم خصوم 
ّ
للقدرة املعنوية والتحدي السياس ي في سورية، مثلما ول

نان، بحيث يمكن استخدام الهجوم العسكري للتخلص من سورية وحزب هللا لقوتهم في لب

رايس عن شرق أوسط كبير، حين  اليزاكوندومة، وهذا ما توضح من إعالن الطرفين السوري واملقا

 من القوات ألامريكية على حدود العراق في ذلك العام. 151كان أكثر من 
ً
 ألفا

، وما جرى بعده 2115 /فبرايروما يمكن استخالصه من تجربة الهجوم إلاعالمي في شباط

هو أن هذه الحملة الهجومية تطلبت من القيادة السورية حملة دفاع مكثفة انشغلت فيها على 

، بسبب 2116 /يوليوكافة املستويات حتى القانونية، وتبعها الهجوم العسكري إلاسرائيلي في تموز 

 أصبح م
ً
 بعد التغيير في توازن القو اعتقاد واشنطن وتل أبيب أن الاستفراد بحزب هللا أوال

ً
ى مكنا

 داخل لبنان، وأهم مظاهره:

 حزب هللا. .1
ً
 انسحاب الجيش السوري وحالة العداء لسورية وحلفائها، تحديدا

حملة الهجوم إلاعالمي املوازية لحزب هللا واتهامه باملشاركة باغتيال الحريري، والاعتقاد  .2

، سيقدم عوامل قوة لتحقيق أهداف بأن تزايد دور خصوم سورية في الحكومة اللبنانية

 2116) /يوليوعدوان تموز 
ً
 من سورية وإيران، عسكريا

ً
(، وتمكن حزب هللا مسنودا

، من إحباط العدوان العسكري وأهدافه، وتمكنت سورية في سنوات قليلة من 
ً
وسياسيا

استعادة جزء كبير من مكانتها في لبنان، ومنع تحويل لبنان إلى جبهة حرب إعالمية 

عسكرية وتخريبية ضد سورية. لكن ألاطراف املعادية لسورية من تل أبيب إلى واشنطن و 

( إلى استخالص دروس هذا الفشل، وانتظار الوقت 2116) /يوليووحلفائها لجأوا بعد تموز 

املناسب لتوظيفها في أي ظرف يتيح لهم التخلص من دور سورية وحلفائها، وفي تجربة 

رأ أي من الدول املجاورة مثل تركيا وألاردن وخصوم سورية ( لم يتج2115) /فبرايرشباط

 في لبنان على اختراق الحدود وإرسال املسلحين.
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حتى بدأ العد التنازلي ألكبر حرب  /مارس( يطّل في بداية ربيعه في آذار2111وما كاد عام )

 ومؤسساٍت،-تحريضية-هجومية-إعالمية
ً
 شيطانية مكثفة توجه ضد سورية، قيادة وجيشا

استخدموا لها مجموعات تحريضية داخلية مسلحة من الجمهور السوري، ودعوة للعصيان 

 الجيش على خلفية تحريضية طائفية.املدني، ثم القتل بشكل وحش ي ألفراد ألامن وقوات 

  تزامن مشترك في كل لحظة بين كثافة الهجوم إلاعالمي وكثافة الهجمات املسلحة على

 الجيش.

  مع ضغوط سياسية من جهة، وإغراءات مالية واقتصادية من جهة ترافقت هذه الحمالت

أخرى على القيادة لقطع العالقات مع املقاومة اللبنانية وإيران، وفرض عقوبات من قبيل 

وإطباق الحصاِر  2111 /نوفمبرثانيالتجميد عضوّية سورية في الجامعة العربية في تشرين 

 من كّلِ الاتجاهات.

وقصة النووي السورّي، وتقديم سورية ملجلس ألامن بتهمة  2111 /يونيوهذا، إلى حزيران

 محاولة إنشاء قوة نووية.

وعليه، يمكُن في أّية حملة دفاعّية إعالمّية تحديُد هدف خطابها وأسلوبها ومضمونها 

والجهات املوجهة لها، بموجب معرفة وتبيان طبيعة الهجوم إلاعالمي املعادي، على أساس أهدافه 

طابه، وتحديد الفئات الاجتماعية والسياسية التي يوجهونه لها. وسورية آلان ما تزال في مرحلة وخ

 على شكل 
ً
 نسبيا

ً
الدفاع إلاعالمي بنسبة كبيرة، رغم أن الهجوم إلاعالمي املعادي بدأ يجري تعديال

سنتين الومضمون خطابه، بعد أن انخفضت موجات الهجوم إلارهابي في امليدان بنسبة كبيرة في 

املاضيتين، بسبب الانتصارات امليدانية واملصالحات والتسويات التي تقوم بها الدولة وتعزل من 

 خاللها مجموعات كثيرة عن إلارهابيين مثلما تعزل بيئات حاضنة عنهم.

ولذلك ثمة عالقة دينامية جدلية بين جبهة الحرب إلاعالمية الدفاعية وجبهة الحرب 

 في الخطاب وأسلوبه، بموجب التحوالت العسكرية التي العسكرية الدفاعية، ت
ً
 متزامنا

ً
فرض تغييرا

 تفرضها انتصارات الجيش في امليدان.

لذلك ال بّد من مراقبة ومتابعة دقيقة ومستمرة لهذه العوامل املذكورة: الدفاعية لصد 

 الهجوم إلاعالمي، وإفشال أهدافه املستمدة من تكتيكه وأساليبه.
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 انتقال حملة الاعالم الدفاعية من مرحلة إلى أخرى، بتعديل أو تطوير ويقتض ي ألامر 
ً
أيضا

خطابها إلاعالمي، بموجب انتقال جبهة الحملة العسكرية الدفاعية إلى مرحلة الانتصارات الدفاعية 

 استنتاُج أنَّ هذه العملية تشبه ما يقوم به محامي الدفاع حين 
ً
امليدانية، وربما يصُح هنا أيضا

مذكرته وخطابه بطريقة تفند الاتهام، وتثبت بطالنه بحسب اطالعه على ما يعرضه الادعاء يصيغ 

 من هجوم.

 من التحديد، وصياغة خطة حملة الدفاع إلاعالمي، وبناء عناصر جبهته 
ً
وهذا ما يجعل كال

 من علوم الحرب وفنون الدفاع، في صد الحمالت إلاعالمية التي تستهدف مصالح 
ً
وأدواته جزءا

 لشعب والدولة.ا

 

   محفوض عقيل د.

  قّدمُت 
ً
 ،الاتجاه هذا في مسألٍة  من أكثر على وعملت نفسه، إلاعالمّي  الِقطاِع  هذا في إسهاما

 اكإلادر  لهذا كان وكيف املسائل، من ذلك إلى وما واملعلومة، الصورة، هو الذي إلادراك اتجاه أعني

  الحدث، فهم وفي السورية ألازمة في دوٌر 
ً
 حول  إلاطار هذا في عليه أعمل مخطوط لديَّ  وحاليا

 رتبطم منها كثيرة، أسباب له" الخارجي إلاعالم" لـ الناس لدى الاستجابة منسوب أن وكيف ألازمة،

   أو وسيلة بوصفه وباإلعالم تقني هو بما
ً
، ِقطاعا

ً
 كانت كسوريين، بأننا متعلق ش يء وهناك مهنّيا

 ذاه أن أي ألاداة، موضوع في فقط ليست املسألة آلاخر، يقدمه ما لتلقي نشطة قابلية لدينا

  يأخذ الشخص
ً
 نظري  وجهة من املسألة وغيرها، عالية تصوير دقة لديه وآلاخر بالدوالر راتبا

( س ي بي بي) الـ إعالمُ  املاضية سنة الخمسين طوال فيها ينتشُر  كان سورية ألن باملتلقي، متعلقة

 فيها كان وغيرها، الحريري  أزمة وحتى! هذا كل وغيرها،( كارلو مونت)و( ألادنى الشرق ) وإذاعة

  لديه تكن لم السوري املواطن لكن سورية، على شديد هجوم
ُ
 دهبل عن له يقدم ملا تلّقٍ  قابلية

، مسألة املسألة إذن، ،2111 عام كانت مثلما نفسه وعن  هالدي القابلية فيه، سنبحث ما وهذا تلّقٍ

 " نخوض نحن أقول  أنا إلاعالم، على نتكلم نحن وهنا كثيرة، دوافع
ً
 تصلي ما في" متماثلة ال حربا

 في حنن أدواتنا مقابل وغيرها" امليادين" وحتى والعربية الجزيرة وأدوات إمكانيات قارنا إذا باإلعالم

 أسباب على وتكلمنا املطلوب، إلاعالمي ألاداء لدينا ليس أي ،"متكافئة غير حرب" فهي القطاع، هذا

 .وتفسيراته ذلك
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، نجده أخرى  محطة أي في السوريُّ  إلاعالميُّ  يعمُل  عندما
ً
 مسائل هناك أن يعني هذا متألقا

  أمارس وأنا إلاطار، هذا في كثيرة
ً
 ويحدث ،"بوك الفيس" على وحتى أكتب، فيما لإلعالم شديد نقدا

  ذلك
ً
  أنَّ  غير للغاية، عنيف بشكل أحيانا

َ
 لذينا آلاخرين نقد نستطيع ال أننا في تكمُن  املفارقة

 .ألاداء هذا لتراجع والحقيقية العميقة ألاسباب وراء يقفون 

  هناك
ً
 جان كتبه ما منها الخليج، حرب حول  عميقة دراسات وهنالك الصورة، مسألة أيضا

عنى الذي الكبير الفيلسوف بودريار،
ُ
 الخليج بحر  إنَّ : قال العالم، في إلاعالم مدارس كافة بأفكاره ت

 وقوع بلق وقال ألارض، على الحقيقي باملعنى حرب أّية تقع ولم فيها، وانتهت( نإ نإ س ي) بالـ بدأت

 نَّ أ نالحظ ونحن الافتراض ي، الحيز في حدثت أنها إلى نّبهَ  حدثت وعندما تحدث، لن إنها: الحرب

  منها كبير جزء في كانت السورية أزمتنا
ً
 لنظاما أن عن الحديث تم عندما إذ نفسه، إلاطار في واقعة

 ،السقوط خطاب هو الرابع وأن الثالث، الثاني، الخطاب عن يتحدثون  وبدأوا مّدة، خالل سينتهي

  هناك بأنَّ  تفاجأوا لكنهم وانتظروه،
ً
  خطابا

ً
، خامسا

ً
 ...لخإ وسادسا

 ر مفطو  إلانسان" ألن بل القراءة، يحّبذون  ال لدينا الناس أنَّ  من ليس الصورة، أهمية تأتي

  يعرف التجسيد أو بالتصوف واملهتم صوفية قصة هذه ،"الصورة حب على
ً
 ستل أنا: ُمفاده مبدأ

 
ً
 ذلكل الصورة، أو الحلم في عنها فأبحث رؤيتها أستطيع وال الواقع في أشياء تجسيد على قادرا

 .ُمختلق نحوٍ  على ذلك كان لو حتى الناس أحالم وتقدم صورة، تقدم وغيرها" الجزيرة" كانت

 أو" قطاع" هو اليوم، عالم في إلاعالم أن أفهم باإلعالم، يتصل فيما قرأتها أشياء هناك

  وليس ،"حقل"
ً
 يوالاقتصاد السياس ي الفعل أشكال لكل حقل هو ومواطنين، حكومة بين وسيطا

 لهاك العالم أزمات تفسير في –تورين آالن يقول  كما– رئيس مدخل آلان وهو وغيره، والاجتماعي

،
ً
ّنا لقد تقريبا

ُ
، تقيم أن قضية يخلق هو إلاعالم، مجال في مقّصرين ك

ً
 أن تستطع لم إن أي واقعا

  تلمس
ً
 واق تصبح الصورة هذه ذلك بعد الصورة، وفي السينما في تقيمه أن يمكنك شيئا

ً
، عا

ً
 مادّيا

 .املطلوب وتحقق
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   لدينا الرغبة وتنقصنا إلارادة!: محمد البيرق  أ.

 من بلوغ ذكاٍء عاٍل!جاء في 
ً
 ألاثر، إن من ال يملك إرادة قوية لن يتمكن أبدا

، وينهك  عندما يريد هللا أن يلقي على امرٍئ 
ً
 يختبر تصميمه أوال

ً
، فهو دائما

ً
 عظيما

ً
حمال

ن جوهره 
ّ
جسده ويجعله يعاني مشقات عظيمة، ويحبط جهوده ليتعافى من الكالل العقلي، ثم يمت

 ويصلح نقائصه.

صنا في إلاعالم السوري إلارادة الحقيقية واملشيئة السياسية للتغيير، املال صانع ما ينق

 كما يعتقد بعضهم!!
ً
 استثماريا

ً
 للرأي العام، وليس مشروعا

هناك من يقول: إن إلاعالم السوري إعالم حكومة ال إعالم دولة، ومن بديهيات العمل 

لك فمن حق الحكومة أن تكون لها منصاتها إلاعالمي، أنَّ إلاعالم بوق سيده ويخدم صاحبه. لذ

إلاعالمية التي تخدم سياساتها وتروج ألنشطتها، لكن الش يء الذي يمكن أن نقف عنده )املهنية( 

في عملية الترويج التي يمكن أن يشرف عليها إعالميون اختصاصيون، لخلق رأي عام مؤيد 

 للحكومة.

بدور إلاعالم وأهميته، فقد أضحى اليوم ذلك أنه في سورية، لم تهتم الحكومات السابقة 

السلطة ألاولى وليس السلطة الرابعة كما ما زال يظن بعضهم، واكتفت الحكومات السابقة بأن 

 
ً
 للرأي العام.يكون إلاعالم ظال

ً
  لها وليس صانعا

ال يمكن أن نطالب بإعالم يخدم قضايانا مالم نفتح أمامه باب الحرية، ومالم نتح الفرصة 

ملكونات الاجتماعية للعمل فيه كنشاط اجتماعي، ولندع املنافسة تقوم بفرز إلاعالميين بين أمام ا

أصحاب املهنة وإلابداع وأشباه إلاعالميين الذين ما زال بعضهم يعتقد أن دور إلاعالم يقتصر على 

 نقل الخبر، بينما إلاعالم اليوم )صناعة الخبر(.

إلاعالم الذي يشكل بأدواته وقت السلم حصانة، ال يختلف اثنان في التأكيد على أهمية 

تظهر في البداية على أنها حالة آنية، لكنها في الحقيقة رصيد حكومي تستودعه بنك ألامن 

والاستقرار، ليكون وقت الحرب السالح الحي واملوجه بطريقة رديفة توازي خط سير الخطط 

 الدفاعية والهجومية التي تنتهجها الحكومة.
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نا الرسمّي الكثير في ظل ألازمة من حصار فرض عليه، وصل إلى حجبه عن ألاقمار عانى إعالم

الصناعية، إضافة إلى معوقات داخلية أشار إليها السيد الرئيس بشار ألاسد ووصفها بـ "معوقات 

محلية تتعلق بالعقلية إلادارية املعنية بفكر التطوير للخطاب إلاعالمي والبيروقراطية التي تعرقل 

 ات تطويره، ألن إلاعالم عملية تطور طويلة".عملي

قلة، لكنها لم تكن بالنقلة النوعية التي تجاري 
ُ
وبالفعل، حاول إعالمنا الرسمّي تحقيق ن

 الحرب الكونية املستعرة على الدولة السورية.

لدينا الكادر إلاعالمي والتقني الهام القادر على التطوير وإلابداع، وما نحتاجه خطة إعالمية 

إسعافية مفتوحة ألابواب تجند املعلومة وتهيئها لالنتشار في أثير املعركة، وتحاكي طموح الشارع 

 السوري وتصيب املرمى ألايسر من جسد العدو املتربص بنا.

لذلك، وألن إلاعالم سالح، البّد من أن نتفوق على أنفسنا في استخدامه، ليكون كل منا 

 عادي، بينما ألاخرى مغمضة، لكنهامفتوحة على الشارع املالجندي الذي يحسن إطالق ناره بعين 

 .مطمئنة على شارع محلي تغذيه أخبار شفافة ومعلومات صحيحة

إنَّ املطلوَب من إلاعالم بناُء جسر ثقة ما بين املواطن والحكومة، وهذا الجسر يجب أن 

ر أننا نعيش حالة حرب ب
ّ
 يحاكي الشارع ويتلمس همومه، ويذك

ً
كل معانيها، فالدولة يكون واضحا

أيام الحرب ليست كالدولة أيام السلم، لذلك التشاركية إلاعالمية، ستكون املصل الناجع إلنتاج 

 .إعالم يلبي الطموح السياس ي واستفسارات الشارع املحلي

ألن إلاعالم ضرورة وحاجة، بات من ألاجدى أن نقدمه بطريقة تليق بحضوره كأولويات 

 .تضيف الطعم اللذيذ إلى مائدة يوميات عنوانها الحرب وإلارهابميدانية ال كماليات، 

 

   مازن جبور أ. 

في ألازمة التي أصبحت بمفرداتها املختلفة  –الرسمي والخاص–انخرط إلاعالم السوري 

، من املواد املنتجة في مختلف الوسائل إلاعالمية. وإذا كانت املوارد املالية لإلعالم 
ً
 أساسا

ً
جزءا

 بعد ألازمة، فإن إلاعالم الخاص عانى ومازال يعاني من انهيار مداخيله، الرسمي قد 
ً
تأثرت جزئيا

 .مما أدى إلى غياب عدد كبير من وسائل إلاعالم، واحتجاب غالبية املطبوعات الخاصة
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إن تاريخ إلاعالم في العالم يؤشر إلى أن كل أزمة كبرى بمستوى ألازمة السورية، وحتى إن 

، تؤدي إلى تجييش إلاعالم، والاستفادة من كل الطاقات البشرية كانت أقل منها حّد 
ً
ة وتشعبا

  نيةواملادية والتق
ً
. وهذا ما حدث شكليا

ً
، أم خاصا

ً
املتوافرة لديه لتسانده، سواء أكان رسميا

لإلعالم السوري الرسمي، وبعٍض من إلاعالم الخاص، أما بعضه آلاخر فانزوى غير قادر على حمل 

 .ألاعباء )املادية واملعنوية( الناجمة عن ألازمة، مما قاد إلى حالة من الارتباك، ولدت أخطاء كثيرة

سعى إلاعالم السوري إلى الدفاع عن الدولة السورية منذ ألايام ألاولى لألزمة، رغم حالة  لقد

الارتباك الناجمة عن عدم الاستعداد، وغياب إلامكانيات املهنية ملواجهة ألازمات، واقتصار دوره 

م يرق ل على التنفيذ ال التخطيط والتفكير، ورغم جميع الجهود التي بذلها العاملون فيه. إال أنه

 للخطابات 
ً
 حقيقيا

ً
 فيه، ونّدا

ً
 في الحدث ال منفعال

ً
بأدائه املنهي إلى املستوى الذي يجعله فاعال

 املؤثرة في صنع ألازمة وتأجيجها.إلاعالمية 

بدا إلاعالم السورّي في حالتي حماس ووطنية منقطعتي النظير، إال أن الوطنية والحماسة 

، بل ال بد من مهنية إعالمية. ومتابعة للخبر، ومهارة في وحدهما ال تكفيان لصنع إعالم مؤثر

 
ً
توظيف املعلومة، ومواكبة للحمالت. كما أنه ال بد من سياسات مهنية واضحة كي ننجز إعالما

، يسهم في حماية الدولة والشعب عبر تحصين وعيه وتغذيته املستمرة
ً
 مؤثرا

ً
 .وطنيا

 هذا، إلى ندرة ألاخبار واملعلومات، نتيجة ع
ً
دم وجود جهات واضحة ومحددة تشكل مصدرا

 للمادة ألاساسية الالزمة إلنتاج الرسائل الاعالمية املطلوبة للرأي العام 
ً
لها، جعل إلاعالم فاقدا

وجمهور املتلقين، وتفاقمت مشكلة مصادر املعلومات طوال ألازمة، إذ تداخلت املعلومات بعض 

 ا أفقد املعلومات وألاخبار آلالية املتسقة واملهنية.الاحيان وتناقضت املصادر أحايين كثيرة، مم

 توصيات

، يعي مهمات كل 
ً
 ودفاعيا

ً
 محصنا

ً
 وطنيا

ً
إن إلاعالم الوطني السوري يجب أن يحمل بعدا

 يعتمد املعرفة في مجاالت النشاط إلانساني املختلفة، 
ً
 سياسيا

ً
مرحلة تاريخية، ويؤسس وعيا

اعية والسياسية، وينشر الشعور بـأن الوطن بيئة اجتماعية الثقافية والبيئية والصحية والاجتم

 وثقافية وتاريخية وسياسية واقتصادية. 

 :ومن أجل ذلك، يجب أن يرافق الاعالم مجموعة من الخطوات التي تنمذج عمله كما يلي
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وضع الخطط العملية وآلاليات التنفيذية ملهام املؤسسات الاعالمية وصالحياتها، بحيث  .1

.إلاعالم يكون عمل 
ً
 واضحا

الاطالع املتبادل بين وزارة إلاعالم ووسائل إلاعالم على السياسات إلاعالمية املعتمدة في  .2

  السياسات.ء الرأي املتبادل في هذه كل وسيلة إعالمية، وإبدا

عقد جلسات عمل دورية بين إلاعالميين واملسؤولين السوريين في كافة القطاعات، ذلك  .3

 .ألاداء إلاعالمي وطموحاتهم إلى ما يجب أن يلبيهلتبادل آلاراء في 

 حول واقع الاعالم السوري وآليات  .4
ً
تقديم تقارير سنوية وعقد مؤتمرات سنوية أيضا

 .تطويره

يجاد آلية منظمة وواضحة إمؤسسات الدولة املعنية، من أجل  فتح مجاالت التعاون مع .5

  ومتسقة، تحدد مصادر كل نوع من أنواع ألاخبار واعتماد
ً
مستوى منهي، يعطي أخبارا

 عن التعميم املضّيع للخبر واملعلومة
ً
 .واضحة مبنية على املعلومات املحددة بعيدا

إعطاء إلاعالم السوري الحيز الواسع من الحرية، بحيث يواكب التغيرات التي تطرأ على  .6

قل م حوظائفه ألاساسية أو تزيد عنها، شريطة أن يتحول من إعالم دعائي وتعبوي إلى إعال 

 تفاعلي بين مختلف البنى ألاساسية التي تشكل الهيكل الرئيس للدولة.

 

   أ. أروى الشمالي 

مداد، لتوجيه الدعوة للمشاركة في -بعد شكر القائمين على مركز دمشق لألبحاث والدراسات     

 أود التحدث عن بعض النقاط:هذه الحلقة النقاشية املميزة، 

 في عملّية التدريب، النقطة ألاولى:      
ً
ق بموضوع تدريب إلاعالميين. إذ لدينا نقص كبير جدا

ّ
تتعل

 للتدريب 
ً
 على نحوٍ مسبق، أو يخضع مباشرة

ً
با فالقادم الجديد إلى العمل إلاعالمي: إما أن يأتي متدّرِ

 ملجيئه إلى املؤسسة إلاعالمية بسبب املحسوبيات. كما أنَّ هذا الت
ً
، نظرا

ً
اوز جعلى الشاشة مثال

ئّية، النقطة الثانية:  تتصل باالنتقا يترافق مع عدم الاهتمام بتنمية مهارات املوظفين املوجودين.

 لألمزجة.
ً
 تبعا

تم الحديث عن دور إلاعالم في الحرب وألازمات... أتمنى أن يكون هناك ش يء يسمى "إلاعالم 

 
ً
 وعسكريا

ً
ٍت ، وال يجب أن يقتصر على أزمافقط الاجتماعي في الحرب". فاإلعالم اليوم ليس سياسيا
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بعينها، فلدينا اليوم مشاكل اجتماعية مرعبة، تحتاج إلى التحضير والاشتغال عليها )وهذا الجانب 

الذي أعمل فيه( وأتمنى أن يؤخذ بالحسبان. وأنا اليوم هنا ألقوم بالتحضير لندوة تتناول املوضوع 

 ة.إذ إنها ال تتم على أسس أكاديمي العاملين، تقييملدينا مشكلة في التلفزيون في عملية  ذاته.

قحم كل 
ُ
ال بّد من إثارة موضوع الخضة إلاعالمية ألاخيرة التي أتت على إغالق بعض القنوات، إذ أ

العاملين فيها في الفضائية السورية وقناة دراما. ومثال على ذلك، كنا تسع مذيعات في الفضائية، 

عة من البرامج، ما يخلق حالة تنافسية ال نعلم مدى نصيب مذيعة على مجمو  52أما اليوم هناك 

 الفرد فيها.

 

   العميد تركي الحسن

      

 مسألة ليست فقط –خاصة وأننا نعالج إلاعالم السوري آلان–في تقديري أن مسألة إلاعالم      

 واملطلوب هو . بشكل غير عميقإمكانات، بل هي مجموعة من املكونات، ونحن نالمس القضية من 

  :. فال يمكن القول السياسة إلاعالمية للدولة السورية عنلحديث ا
ً
 ما مسؤوال

ً
إنَّ هناك شخصا

نعم. ويفترض الجواب هو: عن السياسة إلاعالمية في الدولة السورية. فهل هناك لجنة إعالمية؟ 

أعتقد أنه كان . و (أن هناك لجنة سياسية وإعالمية تقر السياسة العامة )الخارجية والداخلية

 على حدث، أما آلان هذه اللجنة معطلة. وما يرشح 
ً
قدم حدثا

ُ
هناك لجنة تتابع وتصنع الخبر، وت

حول إلاعالم، وحول التباين ال بل التناقض بين شخصيات إلاعالم واملسؤولين إلاعالميين، واضح 

غلقت محطات في الشارع. وال ننس ى الهزة التي حدثت في إلاعالم السوري منذ عدة أشهر، 
ُ
حيث أ

 إذاعية وقنوات، وتم الحديث عن تطوير إلاعالم. 

 بطبيعة الحال، إذ       
ً
، إال أنه ُيَعدُّ قاصرا

ً
 رسميا

ً
ما أريد قوله هو آلاتي: إذا قلنا إنَّ هناك إعالما

عاد صياغته من جديد، وتؤخذ املوافقة عليه، فيكون الخبر قد 
ُ
يحتاج أي خبر يرد فيه إلى أن ت

 –قفي الشهر الساب –أدراج الرياح، ويسبقنا إلى نشره جميُع املحطات. فعلى سبيل املثال ذهب 

 في ألاستديو والخبر -عندما وصلت القوات السورية إلى الحدود السورية
ً
العراقية )كنت موجودا

موجود منذ أربع ساعات( أشار لي املذيع بعدم الحديث عن وصول القوات السورية إلى هناك... 
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ا؟ ونحن منذ أربع ساعات نعطي تصريحات تفيد بذلك؟! وبعدما جلسنا في ألاستديو جاءتنا ملاذ

 ورقة تفيد بإذاعة الخبر ...

كما ُيالحظ أنه طيلة السنوات املاضية التي كنت أخرج فيها على إلاعالم، لم يسألني أحد         

 ن الكلمة التي أطرحها. وبالتالي هناكملاذا قلت وماذا قلت وملاذا لم تقل...؟! وبالتالي أنا مسؤول ع

 ذاتي. تقصير  في بعض الحاالت

وينبغي في معرض تحليلنا ألداء إلاعالم الرسمّي، أال نقارن بين جهة إعالمية رسمية وجهة       

إعالمّية حّرة، وإال سيؤول بنا ألامر إلى جلد أنفسنا؛ بل يمكن أن نقارن أّية مؤسسة إعالمية 

 يمكننا املقارنة بين قنوات، مثل: بمؤسسة أخرى تناظ
ً
ية الجزيرة والعربرها أو تضاهيها، فمثال

ودي إلاعالم السعوإلاعالم السوري الرسمي ، وباملقابل يصلح منهجنا عندما نقارن بين وامليادين

 الرسمي.

 أن إلاعالم السوري مر بثالث مراحل: اعتقد

 هيكلٍة حكومّيٍة بحتة لوسائل إلاعالم، : مرحلة ما قبل ألازمة، وقد تمت فيهاملرحلة ألاولى
ُ
ا عملية

ور يعزز دكما ، ويعزز البرامج التنموية إلى حّد ما، الدولةفأصبَح إلاعالم يمجد الحكومة ويعزز دور 

 الحزب. 

صيب بصدمة كبيرة وذهول، ولم: مرحلة بداية ألازمة، أعتقد أن إلاعاملرحلة الثانية
ُ
م يعل الم أ

 لم يكن كيف يتصرف، فهو 
ً
 أننا مررنا بتجربة في عام  جاهزا

ً
تل  2115لهذه الحرب، علما

ُ
عندما ق

ل 
ّ
 عملية –على ألاقل–الحريري، كان علينا أن نتنّبأ بأننا قادمون على ما هو أخطر، ونشك

ً
، فرقا

سواٌء أكان ذلك في التحليل السياس ي، أم الاقتصادي، أم الاستراتيجي وفي كل الاتجاهات، بحيث 

 هؤالء إلى الشاشات في اللحظة املناسبة.ندفع ب

وظاهٌر أننا اعتمدنا في هذه املرحلة، على أشخاص من لبنان، ألاردن، فلسطين، مصر. وكنا          

في حالة عجز، وكذلك إلاعالم كان في حالة عجز. وعندما حاول أن يلتقط ألانفاس، كان الحدث 

 أسرع منه، وبالتالي كنا نجري خلف الحدث!

، ومجموعات في املرحلة الثالثة : مرحلة اللحاق بالحدث. ال شك أنه أصبح هناك جهٌد إعالميٌّ

 فقط، فاإلعالم 
ً
التحليل السياس ي، حاولت اللحاق بالحدث، إال أن إلاعالم ليس أن نقدم ضيفا
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هو عبارة عن مجموعة من إلامكانيات، عبارة عن املحطة نفسها في إعداد كوادرها، إلاعالم في 

ل: في نقل الصورة البصرية. فعندما نقو وفي اختيار الشخص، وفي املوضوع وإلاملام به، وملحررين، ا

 عن قناة أخرى. فنحن أمام مأزق وإلى آلان لم نتلمس 
ً
 ما، فنحن نأخذ الخبر نقال

ً
إن هناك خبرا

 أن جميعنا يدرك ما هو الحل، لذلك ُيعدُّ  رأس املؤسسة مس
ً
، ويجب الطريق إلى املخرج، علما

ً
ؤوال

أن ُيحاسب على هذا ألاساس. هناك توجيهات عامة عريضة للمحطة عليه أن يأخذ بها، وبالتالي 

 مسؤول عن تنفيذ هذه السياسة. يجب أن يلتزم بالسياسة العامة، ذلك أنه

 

  ناصيف ديمة أ.

    

ذا ه ونصف، و معركة كاملة في دقيقتينأقصة كاملة ينبغي في بعض ألاحيان أن نتكلم على     

ه وهذ ،نعمل ونضغط ونكثف قدر إلامكان للكتابة للصورةنعتمد على الصورة وأن ن أيجبرنا 

في ، خرعالم آلا كذلك يفتقدها إلا  ، ليس هو فقط،عالمنا السوري ويفتقدهاإمنها  يعانيشكلة امل

 .لتلفزيونياعالم هم املآزق التي يعانيها إلا أالحقيقة الكتابة للصورة هي واحدة من 

ن قضية منطلقين مامليادين في دمشق فكل العاملين في مكتب  ،انطلقنا في امليادين من قضية     

ة دائنا ورواتبنا ضمن مقولأن ما يوجه لنا حول الربط بين أعتقد أوال  ئهم إلى سورية،البلد وانتما

 اءهذا ألاديوها إعالمويقدم امليادين، ن تتميز أوبالتالي من الضروري  "،العمل على قدر الراتب"

 مردود.، هذا الكالم املميز

     :
ً
ن هذا كان أال إ ،خرج الى امليدانأن أامليادين في دمشق، يلزمني كمديرة مكتب  ش يءال  أوال

 
ً
  .حين توقيع العقد معهم للعمل كمديرة مكتب القناةعلى  اشترطتهاهم الشروط التي أمن  واحدا

: يذهب فريق امليادين      
ً
 إلى ألاماكن نفسها للتغطية،ثانيا

ً
جد أي وال يو  وكّل إلاعالم آلاخر أيضا

 ي ، كما أن طاقم امليادينرغم محبة الناس واملسؤولين لها ،امتياز للميادين
ً
ألاعباء  من تحمل كثيرا

  .ومع ذلك نحن نجتهد على عملنا ،هناك أعباء تكون حين 

 بنيويّ      
ً
 أنَّ هناك خلال

ً
: ُيالحظ حقيقة

ً
 في إلاعالم يشمل الوضع إلاداري فيه،ثالثا

ً
 وال يوجد ا

زمة إعالمية لوضع خطط للتعامل مع أمن وضع خلية ولم نتمكن  ،و استراتيجية إعالميةأتوجيه 

املشاهد وما يقنعه  احترام عقل . كما يجب أال ُيغفللسنا في هذه ألاجواء وكأننا ،زمة والحربألا 
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  ذلك إلى أنَّ  ،وكم هو مدرك ملا يتابعه
ً
من  على رصيده املشاهد يعرف متى َيُعدُّ إلاعالم نفسه وصّيا

 .خباراملعلومات وألا 

: إعالميونا     
ً
وبالتالي  ،نا أرى هذا في كل تغطياتنا املشتركةأو  ،نفسهمأال يريدون التعب على  رابعا

دما فنحن عن ،نفسه الصحافيّ بل  ؛الوسيلة إلاعالمية فقط عنهالخلل إلاعالمي ليست مسؤولة 

قابل تفتح بامل، هذه املساحة الزمنية َملِء درين على اونكون ق وأكثر نفتح هواء في امليادين ساعتين 

 وال حتى على  ،أي عمق ال يحوي كثر من كالم سطحي أ فال نرى  ،قناة أخرى 
ً
 وال عسكرّيا

ً
ال سياسّيا

 يقوم املذيع او املذيعةو أ ،طول الوقت حات يتم تكرارهاصطلامل عدد منمجرد مستوى نقل الخبر، 

 التي لديه. ةعلوماملالحدث وليس  هو صبح يو  ،من إلاعالميين هغير  بتكرار 

      :
ً
،الراتب ليس خامسا

ً
 وحيدا

ً
 غلى ماأمام أستكون  ،مر بحياتكعندما يتعلق ألا  ألنه معيارا

 نجد في الوقت ذاته أن قناة الجزيرة تدفع للمراسلين ،تملك
ً
والر باليوم، دلف أمثلنا ما يقارب  فمثال

 وبالتالي معيار الراتب يختلف من بلد لبلد ومن زمن آلخر.

      :
ً
ادين حتى في املي ألنه ،نه ليس فقط املؤسسة هي املقصرةأنا مصرة أ :معيار التقصيرسادسا

،املؤسسة لم تصنع 
ً
 ال  وهناك الكثير من ألاشخاص ،عالميينإوال  صحافيينولم تصنع  نجوما

ة في الجزيرة وفي العربيهم موجودون فيها وومع ذلك  ،في امليادينأن يكونوا موجودين يستحقون 

  ألاماكن،ن الخلل البنيوي موجود في كل أوهذا يعني  ،وغيرها
ً
 ،ةركائز قو  هناك تكون  لكن أحيانا

مليادين في ا لذلك نحن مراسلي ،وامليادين لديها ركائز قوة حاملة للضعفاء فيها ،تنشل املكان كله

  .باملعلومة بالحصول عليها بربطها بتحليلها أنفسناعلى  نعملسورية 

تأخذ مني املحطة كل وقتي، باستثناء ساعات  ،سوريةقناة امليادين في أنا كمديرة مكتب       

 من ا
ً
لنزول إلى النوم، ال أنفصل عن امليادين، وكأن هذا الفطام مع امليادين غير ممكن، بدءا

وتصحيحها، وإعطاء املهمات ، امليدان، بقصد متابعة العمل من أجل الاطالع على التقارير

للمراسلين، وتوجيههم من أي زاوية يجب الدخول إلى املوضوع، ذلك بغية متابعة أعمال روتينية، 

زيون بالتلف السوري، فأّي رئيس تحرير يعمل هكذا؟ من تساءل عن املسؤول إلاعالميوغيرها، وهنا أ

 يمتلك يتابع موظفيه؟ السوري 
ً
أذكر هنا و ، ؟العمل ويتابع العمل بتفاصيله مع موظفيهب شغفا

موظف، ويترك هذه املؤسسة وهؤالء  6111أحد املدراء ملؤسسة إعالمّية فائقة ألاهمية، لديه 

أي ش يء أيام، أتساءل ماذا يفعل هناك، ال يقوم ب 3املوظفين، ويذهب إلى جنيف، ويبقى هناك 

، وأنا حضرت تغطيات لجنيف وأستنة وشاهدته ال يفعل أي ش يء، ملاذا يترك موظفيه
ً
من  ؟نهائيا
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بالتالي كيف سيكون باقي املوظفين  ،بالحرب مأزومسؤول غير املن افاذا ك سيديرهم ويوجههم؟

 مأزومين؟!

خذت الصورة أأتت و  ، إذامليادين تمكنت من القيام بما هو ضروري في سوريةذلك إلى أنَّ        

 ،و لوم من املشاهدأتعرضت لعوائق  ، فربمان تكون أخطأتأ ،نها من املمكنأرغم  ،خرآلى مكان إ

  وقاٍس وتعرضت لنقد جائر 
ً
عن كل حماقة يرتكبها أي محرر  مسؤولون وكأننا  ،بدون مبرر ،أحيانا

  ذلك بسبب كوننا ،موجود في امليادين
ً
  .ضواءتحت املراقبة وألا  دائما

 أخرين ناتجة عن اعتقادهم آلا  انتقادات هذا إلى أنَّ      
ُ
ير وهذا غ لغيرنا،منح امتيازات ال تمنح ننا ن

باستثناء معارك القلمون  ،خر سويةال نحن والاعالم آلا إلم يؤمن لنا أي مكان  ،طالقدقيق على إلا 

تلعب هذا الدور، ن أوكان على امليادين في ذاك الوقت  ،أخرى لها عالقة بحزب هللا لحسابات

هم مر تحت ألنها ،املشاهدينخذ دور عند أوبالتالي لم تحصل امليادين على امتيازات وتمكنت من 

  .وتحترم عقولهم

 ن هناك أعتقد أال       
ً
 أمن مبد ، يمكن بثه على إلاخبارية السوريةال  بث على امليادين تقريرا

  ،الهوامش الحمراء وغيرها
ً
 مقيدون نعمل تحت سقف الدولة السورية ونحن  فنحن أيضا

انون قونعمل تحت سقف  ،حتى لو كنا نعمل لقناة غير سورية سوريون فنحن باألساس  !ونحاسب

، وأنا أتحدى تقرير بث على امليادين ال يمكن عرضه على إلاعالم السوري، ولكن عالم السوريإلا 

  دائما يتحدثون بأنهم يقيدوننا ويحاسبوننا.

 في هذه ألازمة، أنحتاجه  اما كن إنَّ أكثر        
ً
 خلية تضع  ن يكون لدينا فعال

ً
 واضحا

ً
ا حول ممنهجا

ن ن يكو أأي  استراتيجيات طويلة،ن نقدم رؤية سريعة وليس أو  ،وكيف سنرد على ألاعداء ،نريد

وكيف  ،عالمفي إلا  اوتقدم رؤية لكيفية مناقشته ،بالغاتالهناك اجتماعات تحريرية تطلع على 

 ،ماذا نؤجل وماذا نظهر ،وماهي املصطلحات التي نستخدمها والتي ال نستخدمها ،عالمناإنوجه 

 
ً
ه املكاتب يوجتيتم وبالتالي  ،في امليادين من قبيل ما هي ملفاتنا لهذا اليوم هذه الرؤية نضعها يوميا

 .ميادينلل التابعةألاخرى 

؛ :عالم لن نقول إخر ونذهب باتجاه ونظهر آلا  ،يجب الاستغناء عمن ليس له ضرورة    
ً
 نخبوّيا

شكل ب ترتكب حماقات املذيعة نفسهاوتبقى  ،ن تتكرر ألاخطاءأليس من املعقول  منهّي،ولكن 

ونبقي عليها في عملها بحجة عدم تحطيمها وكسر معنوياتها في الوقت بعدد سنين عمرها،  متكرر 

،، ال يأخبجد وبشغف ويعملون  نشطاءالذي فيه شباب 
ً
  ذون دورهم ويتركون جانبا

ً
 وفقا
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، ألنه يكفي بعد ست سنوات وحاليا السابعة ونحن غير قادرين ن يتوقفأللمزاجيات، وهذا يجب 

 .أن نقدم رواية عن سورية

  ،"غبي"خر ن الطرف آلا أمن حسن حظنا في سورية هذا، و      
ً
  وهو ما ساعدنا سياسيا

ً
 وعسكريا

 إو 
ً
  .مامهاأخر لديه نقاط ضعف كثيرة لم تظهر نقاط ضعفنا ، فالطرف آلا عالميا

 والعمل في ظروفها القاسية،      
ً
باإلضافة إلى التجربة الشخصية في كيفّية تغطية الحرب إعالمّيا

مجرد أن وب ،كالنصر وضرب إلارهاب يحبون ألاشياء التي تطمئنهم وترضيهم،ن الناس أاكتشفت 

هي امليادين في رفع املعنويات ف فرون! وفي هذا إلاطار  أسهمتتريهم الحقيقة، فهم يتوجسون وين

ر كثأتماسك البيئة الحاضنة للجيش  أفض ى إلىوهو ما  ،لى ألارضإول من خلق فكرة النزول أ

 لذلك !حججنا قوية وال نعرف كيف نبرزها !كثر، نحن ننتصر وال نعرف كيف نعرض نصرناأو 

 .د ما نتناوله وما ال نتناولهحدتعالم نحتاج الى مرجعية واحدة في إلا 

     
ً
، الخارجية الس ،دبلوماسيا

ً
إلادارة السياسية لديها وجهات ورية لديها تقصير كبير، وعسكريا

أتمنى تكون امليادين على قدر الرهان عليها، وأن تكون قد نجحت في ! نظر ال أعلم من أين تأتي بها

 رهاناتها.

    حيدر حيدر. د

     

أعتقد أنَّ و أشار أحد الزمالء إلى مسألة أن "إلاعالم صوت سيده"، وبالتالي من يمول هذا إلاعالم؟  

العالم املعاصر يقوم على ثالثة أقانيم هي: الاقتصاد والسياسة وإلاعالم، ذلك في ترابطها مع بعضها 

، وبالنسبة للسلطات الحالية فاإلعالم ركيزة أساسية إضافة للسياسة ولال
ً
الذي  قتصادبعضا

 يحرك الجميع.

 يكون لدى بعض الزمالء     
ً
أعتقد أن إعالمنا جيد، هذا رأيي، ولكن هناك حلقة مفقودة، فأحيانا

تخوف من الناس، إذا صح التعبير، ما يعني أن نحاول جميعنا، احترام عقل القارئ واملشاهد 

وأن نتخلى عن تخوفنا من عدم واملستمع، والثقة بأن الناس يمتلكون القدرة على فهم كل ش يء، 

.
ً
 عاطفيا

ً
  فهم الناس لنا، وأن نكون أقرب إليهم بقلوبنا وبعقولنا، وهذا ليس كالما

    ،
ً
، حتى نوصل الرسالة إلاعالمية كوجبة ساخنة، مغذية أخيرا

ً
 أكثر تواضعا

ً
أتمنى أن نكون جميعا

 وسريعة تتناسب مع العصر الراهن الذي نعيشه.            
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 هامس زريقأ. 

مداد، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة -أرحب بكم بإسمي وبإسم مركز دمشق لألبحاث والدراسات     

 حول إلاعالم.  النقاشية مقدمة لنقاشات ُمتعددة

، أود التساؤل: 
ً
 عن السياسة؟بداية

ً
وهل عالقة السياسة باإلعالم تدين  متى كان إلاعالم مفصوال

ما ينقصنا هو أسلوب إلاخراج، فهذه البراعة إلاعالمية غير موجودة، وإلاعالم،  اعتقد أن السياسة؟

، إذ إن إلاعالم الخاص موجه من 
ً
، موّجها

ً
، ال يعدو أن يكون، ُعمقّيا

ً
، أم خاّصا

ً
سواء أكان رسمّيا

صاحبه، وال يمكن أن يخرج عن خطه وهو ال يستطيع ذلك، وإلاعالم الحكومي موجه من الحكومة، 

  خراج هو الفرق فقط.وإلا 

 سؤال بحاجة إلى إجابة أال وهو
ً
الكذب بمعنى : هل يتقن إعالمنا الكذب؟ يخطر في ذهني أيضا

 تناسبه"، أعتقد بأن الجواب هو: ال. التي طريقة ال"صياغة الحقيقة ب

تغير العالم من حولنا بشكل كبير ويتجلى ذلك بظهور مفاهيم جديدة نتيجة للتطور املعلوماتي 

قني الذي حول العالم إلى شاشة ومشاهد وأصبح للتخاطب عبر تشارك الصور والفيديوهات الت

 
ً
بحموالتها البسيطة أولوية على حساب اللغة. لم يعد امتالك الحقيقة أو اثبات املوضوعية مهما

  بقدر استخدام أدوات تأثير تخاطب العواطف وليس العقول.

التحفظ عن  :وهيأال  ،ر من املآخذ على اعالمنا الرسميألاهمية، وتعتبمن مسألة أخرى على غاية 

خارجية  لوسائل إعالم وأدوات تأثير نشر حقائق ما بحجة إثارة الرأي العام، مما يفسح املجال 

ت فاملعلومة أصبح ،بصياغة الخبر بما يتناسب مع توجهاتها وبالتالي امتالك عواطف الجمهور 

 ى غياب اعالمنا عن ساحة التأثير بالجمهور.بمتناول الجميع بسهولة وهذا ما أدى إل

 

    د. إنصاف حمد

 القدرة املهنية إلاعالمية، بمعنى اعتقد أنه       
ً
ال تنقصنا إلارادة السياسية فقط، بل تنقصنا أيضا

لثانية مشكلتنا او  هل يمتلك إلاعالميون عندنا القدرة على أن يكونوا إعالميين محترفين مهنيين؟

 بل أننا نتعامل مع إعالمنا الرسمي على أنه إعالم تتجلى في 
ً
 حكومّيا

ً
حكومي، وهو ليس إعالما

.
ً
 وطنيا

ً
 املفترض فيه أن يكون إعالما

أشار البعض إلى أن الوزير ينبغي أن يخرج ليصرح، وإذا لم يتم ذلك، ينبغي علّي كوسيلة      

ل، إذ إنَّ من مسؤوليات وزير إعالمية أن أسأله عن سبب عدم تصريحه وعدم إخبارنا عما يحص
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إلاعالم أن ُيطلع املواطنين على هذه ألاخبار. أعتقد أن بإمكاننا نحن رفع السقف، ومطالبة 

 املسؤولين بإخبارنا عما يحصل.

يوب. يط الضوء على الثغرات والعيقوم بتسلأن إلاعالم بتبجيل الحكومة، بل من املفترض أال يقوم 

 أود إلاشارة هنا إلى أننا 
ً
 اج لكييحتأن إلاعالمي  إذ، بين السياس ي وإلاعالميإلى الثقة نفتقر فعال

املواد فبحاجة إلى معلومات وتسريبات، لتكون رسائله أكثر قراءة أو مشاهدة،  معينة، يوّصل رسائل

ألاكثر قراءة في الصحف إلالكترونية هي املواد التي تحتوي على هذه املعلومات والتسريبات التي 

علومة عن مصدر ما. وهذا منطقي فالناس ترغب في معرفة معلومة معينة تسربت بشكل توّصل م

 أو بآخر.
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