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 ملخص

ال شّك في أّن اإلعالم يحمل أعباء أكثر كثيًرا مما كان يحمله في السابق في أوقات الحرب والنزاع، ملا له من 

ر في
ّ
نقل الحقيقة، بخاصة في ظّل تعتيم متعّمد من أطراف الصراع لحوادث بعينها، وهذا العبء  دور مؤث

هو ما يجعل مهنة اإلعالم شائكة، فتجد أّن الحوادث واحدة، إال أّن التغطيات لها مختلفات أحياًنا، كّل 

 يدفعها باتجاهه لتحقيق أجنداته الخاصة.

سورية، وتأثير النزاع فيه في مدى أكثر من خمس سنوات  يتناول البحث بيئة العمل الصحافي في شمال

فت آالف الضحايا وماليين النازحين والالجئين، وفي الجانب 
ّ
أسهمت في تدمير األنساق االجتماعية، وخل

اآلخر من األمر، كانت بيئة مهمة لجذب الوكاالت والصحف وكبريات القنوات العاملية، إذ تناولت الصحافة 

هات القائمين عليها.الشأن السوري بك  ثافة، لكن بحسب توجُّ
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 مقدمة

ه يلقي بظالله بعيًدا على مفاصل شتى في الحياة، وهذا 
ّ
ال شّك في أّن النزاع إذا ما احتدم في مكان ما، فإن

بطبيعة الحال يتمظهر في العالقات والبنيات االجتماعية والسياسية، ويعّد اإلعالم الواجهة األبرز له، 

ه يتعّداه إلى كونه يصنع وبخاصة ملا 
ّ
لدوره من تأثير، ليس في نقل الخبر وصورة األوضاع فحسب، بل ألن

 الحدث أو يقلبه رأسا على عقب.

ا يتجاوز تركيبته التقليدية، فالنظر إليه بوصفه إمبراطوريات، 
ً
يبدو الحديث عن اإلعالم في راهنه حديث

تحريكه بات اآلن مرهوًنا  واإلسهام فييه غير ممكن، ويحتاج إلى أدوات عظيمة، والحديث عن أن الولوج إل

بأسئلة أخريات، فحتى اإلمبراطوريات اإلعالمية الكبريات، باتت تتوّجه اآلن إلى وسائل أقّل تكلفة إذا ما 

ر في 
ّ
قورنت باألدوات التقنية املتقّدمة التي يستخدمها اإلعالم ويتوّسلها للوصول إلى خطاب مدروس يؤث

 امليةـ وأحياًنا يهدف إلى تغييرها.السياسات الع

وملا كان ديدن اإلعالم النشاط في مناطق تكثر فيها القالقل، فهو ناقل لصورة الحوادث بـ )فالتر( من 

السياسات التحريرية واألجندات السياسية، وما للنزاع من أثر في أخالقيات مهنة اإلعالم تتفاوت درجاته 

ين امليدانيين واملحّررين، وتعدد مصادر الخبر أحياًنا أو صعوبة الحصول تبًعا للوسيلة اإلعالمية والصحافي

 عليها، ما يجعلها عرضة للتخمين والتفسير ضمن سياقات معّينة.

في ظل هذه املتغّيرات وتوّجه الدول الداعمة والصديقة للثورة السورّية إلى تنشيط اإلعالم بدعم إذاعات 

لناشطين الصحافيين بأدوات العمل، وإخضاعهم لورشات عمل محلّية، ومواقع ألكترونية وتزويد ا

تخصصية في الصحافة، كان لإلعالم املحلّي الصاعد دور في ظهور تيار آخر في اإلعالم، وهو ما اصطلح على 

تسميته )اإلعالم البديل(، في الضّد من اإلعالم التقليدي أو في الجانب اآلخر منه، واستطاع هذا اإلعالم أن 

سه موطئ قدم ومستمعين ومتابعين يتأثرون بمقوالته، واستطاع كذلك تحريك نبض الشارع يجد لنف

 بدرجة ما، وهو الدور الذي كانت تؤديه في السابق مؤسسات اإلعالم التقليدية فحسب.

وفي هذا السياق نجد أّن املهنية الصحافية كانت دوًما على املحّك، وليس أدّل على ذلك من تعدد 

لسياسية والعسكرية في تناقل الخبر الواحد، ما يفتتح أسئلة عّدة عن هذه االختالفات االصطالحات ا

ومصادرها، وتبّني الصفات أو خلعها على اآلخر، كتبّني مصطلحات بمثل )داعش، وحالش، والنظام 

 النصيري....(، أو )املرتزقة والعمالء، وما إلى ذلك(.

بطريق التقادم أو بطريق -جاوز االسم إلى صفة الصحافي وكان للناشطين الصحافيين الذين استطاعوا ت

دور في أن يكونوا ناقلين للخبر، بل وفي بعض األماكن املصدر  -الجهد الذي بذلوه للدخول إلى عالم الصحافة

ن 
ّ
ن هؤالء الصحافيين من صنعتهم، من دون تأثير هذا التمك

ّ
الوحيد له، وهذا أيضا يحيل السؤال إلى تمك

 الصحافية لديهم.في املهنية 
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: اإلطار النظري للدراسة
ا

 أوًل

 مشكلة الدراسة وأهميتها -1

إّن أحوال الوضع السوري وتداخالته عامة، ووضع شمال سورية بخاصة، وبروز قوى عدة فيها، صار 

يشبه ساحة للسجاالت الدولية واإلقليمية، ما جعلها من البيئات التي يسعى اإلعالم ملتابعتها ورصدها، 

والعمل على نقل حوادثها سواء العسكرية منها أم الحياتية واإلنسانية واملعيشية والسياسية في كثير من 

 األحيان.

لذا فإّن هذا االنكباب من الصحافة على سورية بعامة، وعلى شمال سورية بخاصة، أفرز أسئلة كثيرات 

عالمية تتبع كّل منها جهات سياسية عن مدى صدق الصحافيين في نقل األخبار وإعداد التقارير لوسائل إ

ص في معرفة أثر النزاع في أخالقيات 
ّ
مختلفة، وهو ما يبرز مشكلة البحث الرئيسة، وتبرز في تساؤل يتلخ

 مهنة اإلعالم في شمال سورية.

يتناول البحث بيئة العمل الصحافي في شمال سورية وتأثير النزاع فيه في مدى أكثر من خمس سنوات 

فت آالف الضحايا، وماليين النازحين والالجئين، وفي الجانب أسهمت في تد
ّ
مير األنساق االجتماعية، وخل

اآلخر من األمر، فقد كانت بيئة مهمة لجذب الوكاالت والصحف وكبريات القنوات العاملية، وبالفعل فإّن 

هات القائمين عليها.  الصحافة تناولت الشأن السوري بكثافة، لكن بحسب توجُّ

الوضع السوري أفرز في الساحة مئات الصحافيين املحليين، سواء أولئك الذين اصطلح على ثم أّن 

 تسميتهم بالناشطين الصحافيين، أو الذين يمتهنون الصحافة بالدراسة األكاديمية.

 منقِسًما على 
ً

لكن الوضع السوري بسبب التداخالت الكبيرة فيه، وطول عهد النزاع، قد أفرز تداخال

لتبعية القوى العسكرية على األرض لدول وقوى ومحاور بعينها أثًرا في تبّني سياسات معينة من  ذاته، وكان

 املؤسسات اإلعالمية، وكذلك في الصحافي امليداني.

إن أوضاع النزاع هذه، وتأثيرها في أخالقيات مهنة اإلعالم تنعكس بطريقة أو بأخرى على ُمنَجز 

 ن املؤسسات اإلعالمية التي يتبع لها الصحافي.الصحافيين امليدانيين، حتى بمعزل ع

تكمن أهمية هذه الدراسة في إلقائها الضوء على مدى أثر النزاع في أخالقيات مهنة اإلعالم، وتعنى 

الدراسة بشمال سورية، في ظّل التداخالت الدولية، وكثرة املؤسسات الصحافية والصحافيين والعاملين 

 ة.في الحقل الصحافي في شمال سوري
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 أهداف الدراسة -2

 تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على عمل الصحافي في مناطق النزاع في شمال سورية من خالل:

التعرف إلى دور ميثاق الشرف الصحافي في تقّيد الصحافي بأخالقيات مهنة اإلعالم في أثناء نقل األخبار  -

 وإعداد التقارير

 قوى التيارات الدولية في سورية في أخالقيات مهنة اإلعالم.التعرف إلى أثر التداخالت الكبيرة لل -

 مهنة اإلعالم. واالجتماعية وأخالقياتالتعرف إلى العالقة بين اختالف األخبار املتضاربة السياسية  -

 مجاًلت الدراسة -3

 مكانًيا للدراسة، وذلك لكثرة الصحافيين العاملين فيها، وكثرة
ً

 حددت منطقة شمال سورية مجاال

املؤسسات واملكاتب الصحافية فيها، وكونها شهدت نزاًعا في أكثر من محور، وكذلك فيها كثير من القوى 

 املسلحة، ما يجعلها بيئة خصبة للصحافيين، ويختِبر كذلك املهنية الصحافية في تناول أخبارها املختلفات.

وقد أنجز البحث في املدة ما بين ، 2016ونهاية  2012طبقت الدراسة زمنًيا خالل املدة املمتدة بين 

 25/4/2017و 1/3/2017

 منهج الدراسة -4

تنتمي هذه الدراسة إلى منهج الدراسات االستطالعية والغرض منها؛ بلورة مشكلة الدراسة بطريقة أكثر 

وضوًحا، وضبط املفهومات والفروض تمهيًدا إلجراء دراسة أكثر عمقا تتناول املشكلة، وهي هنا العمل 

 المي في شمال سورية الواقع واملعوقات.اإلع

ومن أجل بلوغ هذا الهدف كان ال بد من تبّني منهج الدراسات املسحية؛ وذلك بإجراء مسح أولي 

ا في االنتقال   منطقيًّ
ً

باستخدام استبانه مسح أولية، وال بد من اإلشارة هنا إلى أّن االستبيان اعتمد تسلسال

 من سؤال إلى آخر.

 ث األصلي والعينةمجتمع البح -5

ا وصحافية، مع مراعاة التوزع الجندري، واستهدف الصحافيين العاملين  40استهدف البحث  صحافيًّ

في شمال سورّية مع مراعاة تنوع الجهات التي يتبعونها، ومراعاة كونهم يتبعون لإلعالم املحلي أو العربي 

رين ومراسلين ميدانيين، وعاملين في الصحافة واإلقليمي أو الدولي، واختالف عملهم الصحافي ما بين محرّ 

 املكتوبة أو املرئية أو املسموعة.
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 الدراسات السابقة -6

 (1) اإليرانيةالدراسة األولى: التحريض في وسائل اإلعالم  -أ

دراسة وصفية؛ تشدد على دور وسائل اإلعالم اإليرانية في التحريض ملصلحة أيديولوجية إيران 

الداخل والخارج، ونوع املراقبة املفروضة على وسائل اإلعالم اإليرانية من السلطة الحاكمة ومصالحها في 

مها في مفاصل اإلعالم من سياسات ومصطلحات بعكس ما هو متعارف عليه، إّن على وسائل 
ُّ
في إيران وتحك

واإلرشاد اإلسالمي. اإلعالم اإليرانية كافة الرسمية وشبه الرسمية الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة 

وتبّين الدراسة أّن إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة العمل اإلعالمي ألي مؤسسة هي مراجعة 

االستخبارات اإليرانية، وإّن الجهاز األمني واستخبارات الحرس الثوري تسيطر وتراقب وسائل اإلعالم 

 اإليرانية كافة، وتحدد منهج العمل وطريقة نشر األخبار.

صة ومحّددة أمنًيا لتبّين االستعالء »ي الدراسة ورد ف
ّ
وإقليمًيا اتفق اإلعالم اإليراني على مصطلحات مشخ

 من 
ً

اإليراني في املنطقة وإظهار العظمة اإليرانية من خالل ازدراء اآلخرين، استخدم مصطلح )أعراب( بدال

 )العرب(، وكذلك مصطلح )قادة الدول العربية الرجعية(، )األنظمة العر 
ً

بية الدكتاتورية(، )املشيخات( بدال

 من )السعودية(، 
ً

 من )النظام البحريني(، )آل سعود( بدال
ً

من )دول الخليج(، وكذلك )نظام آل خليفة( بدال

)العدوان السعودي( مكان )التحالف العربي في اليمن(، )اإلرهابيين( مكان )املعارضة املسلحة في سورية 

 .«لحاتواليمن( وغيرها كثير من املصط

وتوّصلت الدراسة في النهاية إلى أّن النشاط اإلعالمي اإليراني تحّول بمجمله إلى أداة في يد االستخبارات 

اإليرانية، ما دفع اإلعالم اإليراني إلى التوسع نحو البلدان العربية وبخاصة في السنين األخيرة، إذ تشهد 

اإليراني على التنوع في اللغات، واستخدام تلك  بعض الدول العربية ثورات واضطرابات، واعتمد اإلعالم

اللغات للهجوم على األنظمة التي تعاِند املشروع اإليراني، وذلك للتأثير في الشعب اإليراني، واستهداف 

 األقاليم والدول التي تبغيها إيران لتحريك مشروعها، وهي الدول العربية وتركيا وأفغانستان.

 

 (2) املهنةالدراسة الثانية: بيئة العمل الصحافي وأثرها في ممارسة أخالقيات  -ب

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة التأثير الذي تحدثه بيئة العمل »لقد ورد في ملخص الدراسة ما يأتي: 

 الصحافي في ممارسة أخالقيات مهنة الصحافة املكتوبة لدى صحف القطاع الخاص في الجزائر، وذلك من

                                                           
 ، 2017 فبراير شباط/ 6، مركز مزماة للدراسات والبحوث «التحريض في وسائل اإلعالم اإليرانية» (1)

http://almezmaah.com 
بيئة العمل الصحافي وأثرها في ممارسة أخالقيات املهنة، حسينة بوشيخ، مجلة رؤى استراتيجية، مركز اإلمارات  (2)

 http://strategicvisions.ecssr.com، 2014للدراسات والبحوث، نيسان/ أبريل 

http://almezmaah.com/
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خالل معرفة صعوبات العمل الصحافي، وخصوصياته وكيفية تعامل الصحافيين مع الضغوط واألوضاع 

املهنية الطارئة والعادية في عملهم اليومي، وال سيما في ما يتعلق بالجانب األخالقي الذي يعتبر دعامة مهمة 

 .«في عمل الصحافة وأداة من أدوات نجاحها

فرًدا من الطاقم  40عينة عمدية قوامها  االستبيان فيسحي واستمارة وقد استخدمت الباحثة املنهج امل

 الصحافي لجريدة الشروق اليومية الجزائرية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

في املئة   80رصد جملة من الصعوبات املهنية، املادية واملعنوية التي تواجه عمل الصحافيين؛ إذ أكد  -

نة صعوبة الوصول إلى مصادر الخبر الرسمي في الجزائر، وجاء هذا العائق في املرتبة األولى من أفراد العي

ص هامش الحرية في التعبير بنسبة   30بنسبة 
ّ
في املئة، والصعوبة في تغطية األخبار   22في املئة، ثم تقل

في املئة،  25.60جور بنسبة في املئة، وكشفت الدراسة صعوبات مادية، أهمها: تدني األ  13.75ميدانًيا بنسبة 

في املئة ثم طريقة تعامل املسؤولين غير   32.85وكان الضغط النفس ي أهم الصعوبات املعنوية بنسبة 

 في املئة على التوالي. 15.71في املئة و 24.28املرضية من دون الحصول على التقدير املعنوي املستحق بنسبة 

في املئة من أفراد العينة يعّدون غياب التكوين والتدريب املتواصل على العمل  80كشفت الدراسة أّن  -

املؤسسات اإلعالمية، سبًبا مهًما في تقهقر مستوى األداء املنهي واألخالقي في الصحافة املكتوبة  الصحافي في

 الخاصة.

املساومة على أخالق مهنة  في املئة من أفراد العّينة، أّن بيئة العمل الصحافي تفرض نوًعا من 70أكد  -

صت الدراسة إلى وجود تجاوزات مهنية وأخالقية، منها: التهاون في التحّقق من صحة الخبر 
ُ
الصحافة، وخل

في املئة، ثم غياب  11.91املئة، واالهتمام بالسبق الصحافي على حساب الدقة بنسبة  في 12.43بنسبة 

 في املئة. 9.84التأكد من صدقية املصادر بنسبة 

 

 التعليق على الدراستين السابقتين 

من خالل نتائج الدراستين السابقتين لوسائل اإلعالم في الجزائر وإيران، تبّين في الدراسة األولى أّن 

الوسائل اإلعالمية مقّيدة من السلطات اإليرانية، وُيَوّجه اإلعالم بما تقتضيه أيديولوجية إيران ومصالحها، 

أّن االستخبارات تتدخل في مفاصل العمل اإلعالمي، وإن كان ذلك في سياسة  وأيًضا أفضت الدراسة إلى

 النشر أو تكوين املصطلحات أو توجيه الصحافي املحّرر وامليداني.

أما الدراسة الثانية؛ فهي عن بيئة العمل الصحافي في الجزائر، وتبّين في النتائج أّن العمل الصحافي في 

ّن غياب التدريب املتواصل يسبب تقهقر مستوى األداء املنهي واألخالقي الجزائر يواجه صعوبات جمة، وأ

للصحافيين، وأّن بيئة العمل الصحافي تفرض نوًعا من املساومة على أخالقيات املهنة الصحافية، وأن 

 هناك تجاوزات مهنية وأخالقية.
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 التعريفات اإلجرائية للدراسة -7

 اإلعالم -أ

ستخَدمة في نشر األخبار أو اإلعالنات الترويجّية أو نقصد باإلعالم مجموعة من قنو 
ُ
صال امل

ّ
ات االت

ه الوسيلة االجتماعّية الرئيسة للتواصل مع الجماهير.
ّ
 البيانات، وُيعرف اإلعالم بأن

 الناشط الصحافي -ب

نقصد باملواطن الصحافي أو )الناشط الصحافي( كل من مارس مهنة نقل األخبار في سورية، وبات مصدًرا 

أساًسا لإلعالم الرسمي بفروعها كلها؛ املرئية واملسموعة واملكتوبة، وأصبح يعتمد عليه في نقل مجريات 

 سورية. النزاع فيالحراك معظمها، مع بداية 

 أخالقيات مهنة اإلعالم -ج

ه مجم
ّ
وعة اعتمدت الوسائل اإلعالمية كّل منها ميثاق شرف تحّدد معايير املهنة، وُيعّرف هذا امليثاق بأن

من املبادئ التي تسهم في ترشيد سلوك اإلعالميين خالل القيام بمهماتهم في تغطية الحوادث أو في ترشيدهم 

في أثناء تحويل الحدث إلى مادة إعالمية، وتمكن هذه اإلرشادات توجيه الصحافي التخاذ القرارات التي 

وضمان بقاء املؤسسة اإلعالمية وفية  تتناسب مع املسؤولية العامة للمؤسسة الصحافية في أداء وظيفتها،

لحقوق الجمهور في املعرفة، ودورها في إدارة الحوارات، وإيصال الرسائل، وتضمن تلك اإلرشادات حماية 

 خصوصية األفراد، وكرامة مهنة اإلعالم، ونزاهة الصحافي.

إّن الرجال والنساء الذين يعملون في الصحافة ال يمكن أن يسمحوا لدوافعهم بأّن تكون محل شك. إّن »

هدفهم الوحيد يجب أن يكون خدمة القواعد األخالقية الرئيسة للصحافة، وهي إعالم الجمهور بأمانة 

يهم أال يستخدموا هذا وكفاية _قدر اإلمكان_ بالحوادث الجارية في املجتمع، وفي العالم من حولهم، وعل

 .(3) «آخرالدور املنوط بهم لخدمة أي غرض أو أي هدف 

 

  

                                                           
، أخالقيات الصحافة )مناقشات علمية للقواعد األخالقية للصحافة كما حددتها جمعية رؤساء جون ل. هاتلنج (3)

 .47(، ص1981، )الدار العربية للنشر والتوزيع، 1تحرير الصحف األميريكية(، كمال عبد الرؤوف )مترجًما(، ط
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 ثانيا: نتائج الدراسة امليدانية

 الخصائص العامة للعينة -1

 

 في املئة من اإلناث. 27.5في املئة مقابل  72.5بلغت نسبة العينة من الذكور 

 

 

سنة، في  29 -18في املئة من عمر  25سنة، و 45إلى  30في املئة من عمر  65أما الفئات العمرية فكانت 

 سنة. 46في املئة ممن هم فوق  10ما كان 

 

72.50%

27.50%

(1)الشكل 

الجنس

ذكر أنثى

25%

65%

10%

(  2)الشكل 

الفئة العمرية

18-29 30-45 فما فوق 46
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ق بالتحصيل العلمي لهؤالء الصحافيين، فقد كانت نسبة 
ّ
في املئة من الجامعيين في  77.5أما في ما يتعل

في املئة منهم فكانوا من  5في املئة منهم من خريجي املعاهد املختلفة، وأما  17.5الفروع املختلفة، بينما كان 

 حملة الشهادة الثانوية )البكالوريا(.

 

 

في املئة من املراسلين الصحافيين  45وحول االختصاص الذي يزاوله الصحافي، فقد كان ما نسبته 

في املئة منهم أّنهم يمارسون  22.5في املئة من املحررين الصحافيين، بينما أجاب  32.5امليدانيين، وما نسبته 

لون مراسلين صحافيين أو أكثر من عمل في الصحافة، وهم أحياًنا يقومون بالتحرير الصحافي أو يعم

 مستطلعين للتقارير اإلذاعية، أو يقومون بمهمات إدارية إلى جانب أعمال صحافية أخرى. 

 

 

77.50%

17.50%
5%

(  3)الشكل 

التحصيل العلمي

جامعي معهد (بكالوريا)الشهادة الثانوية 

45%

32.50%

22.50%

(  4)الشكل 

اًلختصاص في املجال املنهي

مراسل صحفي محرر  أخرى 
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 مزاولة املهنة والخبرة في العمل اإلعالمي -2

في املئة من  20حول األوضاع التي حملت الصحافي على مزاولة مهنة الصحافة، فقد كان من نسبتهم 

في املئة منهم بأّنهم  30املضمار الصحافي في عقب الدراسة األكاديمية، بينما أجاب  الصحافيين قد دخلوا

 في املئة من اإلجابات فقد دخلت مجال مهنة اإلعالم بوصفها فرصة عمل. 50كانوا ناشطين صحافيين، أما 

 

دخلوا مضمار مهنة في املئة قد  96أما عن الخبرة املهنية، ومدة مزاولة مهنة اإلعالم، فقد كان ما نسبته 

في املئة فقط، منهم كان قد عمل في املجال الصحافي قبل ذلك التاريخ،  4، بينما 2011اإلعالم بعد العام 

وهذه النسبة تشير إلى أّن أوضاع النزاع قد خلقت ما يسمى املواطن الصحافي، الذي انتقل من االنفعال 

متازت بها الحوادث في سورية، وسبغت العمل الصحافي بالحوادث إلى نقل التقارير، وهي من الظواهر التي ا

 بسبغتها.

 

20%

30%

50%

(  5)الشكل 

كيف دخلت مجال مهنة اإلعالم؟

بعد دراسة أكاديمية كنُت ناشطا صحفيا دخلت املهنة الصحفية كفرصة عمل

0

5

10

15

20

2011منذ  2011قبل 

(6)الشكل 

الخبرة املهنية بحسب السنوات

خبرة من سنة إلى سنتين خبرة ثالث إلى أربع سنوات خبرة خمس سنوات فأكثر
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 تنوع وسائل اإلعالم -3

تنوّعت الوسائل اإلعالمية التي يعمل بها هؤالء الصحافيون، ما بين محلّية وعربية أو إقليمية ودولية، 

هم في وسائل إعالمية عربية في املئة من 20في املئة منهم يعملون في الوسائل اإلعالمية املحلية، بينما  65فكان 

شير األرقام 7في املئة في الوسائل اإلعالمية الدولية، مثل ما يبدو في الشكل ) 15أو إقليمية، وما نسبته 
ُ
(، وت

والنسب عن تنّوع الوسائل اإلعالمية إلى حقيقة نشاط اإلعالم املحلّي من جهة، وإلى اهتمام اإلعالم العربي 

، إذ افتتحت مكاتب لهذه الوسائل في شمال سورّية، ويعكس وجود وسائل واإلقليمي بها من جهة أخرى 

إعالم دولية اعتمادها على املراسلين الصحافيين، من دون عّدهم مواطنين صحافيين، كما كان األمر عليه 

 في بداية الحوادث السورّية.

 

 

 

  

65%
20%

15%

(  7)الشكل 

:هل تعمل في وسيلة إعالم

محلية (إقليمية)عربية  دولية
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 اإلعالميون ومواثيق الشرف الصحافي -4

في السؤال عن مدى معرفة الصحافيين بمواثيق الشرف الصحافي، وما إن كانوا مطلعين عليها، تبّين من 

في املئة لم يطلعوا على مواثيق الشرف  32.5( أّن من نسبتهم 8خالل اإلجابات التي تتضح في الشكل )

املئة قد اطلعوا  في 67.5نسبته الصحافي العاملية، والنسبة نفسها ملواثيق الشرف الصحافي املحلية، بينما ما 

على مواثيق الشرف الصحافية العاملية، والنسبة نفسها كان أصحابها قد اطلعوا على مواثيق الشرف 

عوا على مواثيق شرف صحافية، وكان  67.5الصحافي املحلية. وقد أجاب 
ّ
في املئة  32.5في املئة أّنهم لم يوق

عوا على مواثيق شرف 
ّ
(، وهذه النسب تدّل على أّن 9صحافية بمثل ما يتضح في الشكل )قد أجابوا أّنهم وق

هناك من الصحافيين ممن امتهنوا اإلعالم يعدونها فرصة عمل، لذا فهم ال يزيدون من ثقافتهم في اإلعالم 

 والصحافة، وأدبياتها وقراءة مواثيقها الشرفية.

 

 

67.50%32.50%

(  8)الشكل 

ية هل اطلعت على مواثيق الشرف الصحافي املحل

والعاملية؟

نعم ال

32.50%

67.50%

(  9)الشكل 

عت على ميثاق شرف صحافي؟
ّ
هل وق

نعم ال
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 وسائل اإلعالم العاملة ومصادر األخبار -5

 
ّ
ق بمدى اعتماد الوسيلة اإلعالمية على املراسلين الصحافيين بوصفهم مصادر وحيدة السؤال املتعل

ه ليس دائًما مصدر الخبر الوحيد، بل هو  50لنقل األخبار من املنطقة، أجاب عنه من نسبتهم 
ّ
في املئة أن

حيد البتة، في املئة بأّن املراسل الصحافي ليس مصدر وسيلته الصحافية الو  47.5كذلك أحياًنا، وأجاب 

في املئة أّن املراسل هو املصدر الوحيد لوسيلته اإلعالمية في نقل األخبار من املنطقة، بمثل  2.5بينما أجاب 

د من 10ما في الشكل )
ّ
(، تعّد هذه النسبة من جهة زيادة في املوضوعية، إذ إّن الوسائل اإلعالمية تتأك

أخرى فهي تعكس أحياًنا أخباًرا متضاربات مع  مصادر عدة، وال تعتمد على مراسلها فحسب، ومن جهة

املراسل، وذلك ألّن املراسل يتحّمل صدقية خبره كونه يعمل باسمه الحقيقي، وهو معروف لدى وسيلته 

اإلعالمية، بينما تكون املصادر األخرى أحياًنا ألسماء مستعارة ال تتحمل مسؤوليات بمثل التي يحملها االسم 

 الحقيقي.

 

 

 

  

2.50%

47.50%
50%

(  10)الشكل 

لته هل املراسل الصحافي هو املصدر الوحيد لوسي

اإلعالمية في نقل الخبر؟

نعم ال أحيانا
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 وضوعية واًلنتقائية في نقل األخبارامل -6

حرر وتنتقى من املراسلين أو إّنها تتم 
ُ
ق بتحرير املادة الصحافية وانتقائها، وما إن كانت ت

ّ
وعن سؤال متعل

في املئة من املبحوثين أّن تحرير املادة الصحافية  60في املكتب املركزي للوسيلة اإلعالمية، فقد أجاب 

في املئة أّن تحرير املادة الصحافية  27.5املركزي للوسيلة اإلعالمية، بينما يقول  املكتب يجري فيوانتقاءها 

في املئة أّنها أحياًنا تتم من املراسلين وأحيانا أخرى من  12.5وانتقاءها يتم من املراسل الصحافي، ويرى 

ا حال املركزية في (. تعكس اإلجابات هن11املكتب املركزي، أو املكاتب الفرعية، وذلك موضح في الشكل )

انتقاء وتحرير األخبار، وبخاصة في وسائل اإلعالم املحلية التي تعتمد على مراسلين لنقل األخبار الخام في 

كثير من األحيان، لذا يحرر املكتب املركزي األخبار، بينما اإلجابات األخرى التي يتم فيها تحرير وانتقاء 

ملراسلين معتمدين لدى وسائلهم اإلعالمية، وهم من يتبعون املوضوع الصحافي من املراسل فهي غالًبا 

 مؤسسات ووسائل غير محلية.

 

 

 

  

28%60.00%
12.50%

(  11)الشكل 

نها أم هل ينتقي املراسلون املواد الصحافية ويحررو 

املكتب املركزي؟

املراسلون  املكتب املركزي  املراسلون أحياًنا واملكتب املركزي أحياًنا   
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 تضارب األخبار بين الوسائل اإلعالمية -7

ق بتناقل أخبار متضاربة في وسائل اإلعالم عن أخبار منطقة شمال سورية، فيتضح في 
ّ
أما ما يتعل

يقولون بتناقل أخبار متضاربة عن املنطقة في املجاالت السياسية في املئة  35( أّن نسبة أكثر من 12الشكل )

ه ال يوجد  20والعسكرية، بينما أكثر من 
ّ
في املئة يجدون هذا التضارب في املجال االجتماعي اإلجابات أن

في املئة في املجال  20في املئة، وأقل من  5تضارب أخبار في املجالين العسكري والسياس ي كانت أقل من 

 تماعي.االج

 

 

 

  

0
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20
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40

عسكرية سياسية اجتماعية

(  12)الشكل 

وريةتناقل األخبار املتضاربات من منطقة شمالي س

نعم ال
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وفي السؤال املباشر للصحافيين، وما إن كان قد حصل في وسيلته اإلعالمية أن نقلت الوسيلة أخباًرا  

ه تناقلت وسائلهم اإلعالمية أخباًرا  65تتضارب مع أخبار الوسائل اإلعالمية األخريات، فقد أجاب 
ّ
في املئة أن

ه لم  35تضاربت مع الوسائل األخريات، بينما أجاب 
ّ
يحصل تضارب ما بين أخبار وسيلتهم في املئة بأن

(. إّن مسألة تضارب األخبار وبخاصة في 13اإلعالمية ووسائل أخريات، مثل ما هو موضح في الشكل )

املجاالت العسكرية والسياسية يعكس حال هيمنة املكونات الحزبية والسياسية واألجندات السياسية على 

غير متاحة، أو أّن الصحافي ال يبذل جهًدا كبيًرا في البحث عن  مسألة تناقل األخبار، وأحياًنا ألن املعلومة

 تطابق األخبار.

 

 

  

65%
35%

(  13)الشكل 

ا تتضارب مع هل نشرت وسيلتك اإلعالمية أخبارا

وسائل أخريات؟

نعم  ال
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 معوقات العمل اإلعالمي في شمال سورية -8

ق بذكر املعوقات أمام الصحافيين ما يحول دون تحقيق املهنية الصحافية، فقد 
ّ
وفي السؤال املتعل

كرت مجموعة عوائق تتضح في الشكلين )
ُ
 (.15(، )14ذ

 

 

 

 

  

0

50

معوقات عامة أمام املهنية الصحفية

(14)الشكل 

املعّوقات التي تحول دون املهنية الصحافية

السياسة التحريرية السلطة

الحاجة إلى تدريب الخلفية السياسية للصحفي

الخلفية السياسية للوسيلة اإلعالمية السبق الصحفي

عدم االلتزام باملهنية الصحفية غياب قانون واضح للصحفيين

العائق االجتماعي شح املعلومات

5

7

معوقات ذاتية وموضوعية

(15)الشكل 

معوقات ذاتية وموضوعية للمهنية الصحافية

معوقات ذاتية معوقات موضوعية
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 استنتاجات

في املئة  30في املئة، بينما كان  20ـ كان الصحافيون ممن يمارسون العمل املنهي بعد دراسة أكاديمية 1

منهم ممن كانوا ناشطين صحافيين في بداية الثورة السورية، من ثم تلّقوا تدريبات صحافية، وحين نشط 

في املئة قد دخلوا إلى املجال  50الفت في اإلجابات أّن نسبة اإلعالم في املنطقة دخلوا إلى املجال املنهي، لكن ال

 املنهي بوصفه فرصة عمل، وبعضهم خضع لدورات مهنية، وبعضهم اآلخر ال. 

من دخل مهنة اإلعالم بوصفها فرصة عمل، وتعلم بعض األساسيات بالخبرة العملية، أثر في خبرته  -ب

النزاع عبر تقّبل كوادر غير مؤهالت تماًما، وخصوًصا في  في مضمار مهنة اإلعالم، وهو أمر فرضته أوضاع

ظّل غياب االستقرار، إذ يتغّير طاقم العمل باستمرار، وال سيما في اإلذاعات، والتدريبات دائًما غير كافيات، 

إلى جانب دور كبير للخبرات الفردية، إذ إّن الجهد الذاتي هو العامل األكبر في صقل املعارف الصحافية 

 بيقها في املنطقة.وتط

أي بعد اندالع الثورة السورية، وهذا  2011في املئة يمارسون مهنة اإلعالم بعد العام  96تبّين أّن  -ج

يعكس حال الشلل في الواقع الصحافي في املنطقة قبل ذلك التاريخ، إذ كان اإلعالم الرسمي وحده من يعمل 

 حوال النزاع أيًضا، حيث الحوادث املتواترات واملعّقدات.في املنطقة، وهذا يعني أيًضا أّن الواقع فرضته أ

في املئة غير مطلعين عليها، وهي نسبة غير قليلة، تعكس حالة غياب اكتراث بتطوير  32.5تبّين أّن  -د

الذات، والوقوف على أخالقيات مهنة اإلعالم لدى فئة من الصحافيين، ثم إّن املوقعين على مواثيق الشرف 

 في املئة فقط. 32.5ا هم الصحافي أيضً 

ه ليس  50بالنسبة إلى كون املراسل مصدر وسيلته اإلعالمية الوحيد، أجاب من نسبتهم  -هـ
ّ
في املئة أن

في املئة أّن املراسل الصحافي ليس مصدر  47.5دائًما مصدر الخبر الوحيد، بل هو كذلك أحياًنا، وأجاب 

صادر باالعتماد على املراسل ومصادر أخر رديفات يمثل وسيلته الصحافية الوحيد البتة، إّن تقاطع امل

عملية نقل األخبار، إال أّن هذه النتيجة في البحث تعكس أن الوسيلة اإلعالمية  املهنية فيمراعاة للجوانب 

 في عملية التأكد من صحة 
ً

ال تعتمد على املراسل في الحدث وبخاصة في األخبار املشكالت، وتمثل خلال

 األخبار.

حول تحرير هذه املواد اإلعالمية، فإّن املبحوثين معظمهم يقولون إّن املواد تحررها مكاتب الوسائل و  -و

اإلعالمية الرئيسة، وعن تضارب األخبار، فمعظمهم متفقون على تناقل األخبار املتضاربة، وأن وسائلهم 

سئلة عن هذه األرقام العالية، أيًضا نشرت أخباًرا متضاربات مع وسائل أخريات في وقت سابق، وهي تفتح األ 

وخصوًصا في املضمار العسكري والسياس ي، وتعكس مدى تأثير املعوقات التي ذكرها الصحافيون في نهاية 

 االستبيان على املهنية الصحافية.
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 مقترحات

عقد مؤتمر إعالمي تحضره الوسائل اإلعالمية العامالت في املنطقة، ملناقشة القضايا اإلعالمية،  -أ

 وإعالن ميثاق شرف صحافي موّحد.

توثيق االنتهاكات ضد الصحافيين حين تعّرضهم ألي انتهاك ومن أي طرف كان لسبب يتصل بالعمل  -ب

 الصحافي، من املنظمات املعنية بتوثيق االنتهاكات.

فات. -ج
ّ
 تنمية املؤسسات اإلعالمية وتدريب كوادرها الصحافية في املؤسسات اإلعالمية ببرامج مكث

أن تسعى النقابات الصحافية بالتعاون مع السلطات املحلية لتفعيل القوانين التي تكفل حماية  -د

 الصحافيين.

 أن تعمل النقابات الصحافية على ضمان حق الصحافي في الحصول على املعلومة. -هـ

 أن تشدد املؤسسات اإلعالمية على تفعيل الصحافة االستقصائية والتحقيقات الصحافية. -و

أن تصدر النقابات الصحافية تقارير سنوية أو نصف سنوية يظهر فيها تقويم لعمل الوسائل  -ز

 اإلعالمية مجمله.
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 خاتمة

ال شّك في أّن اإلعالم يحمل أعباء أكثر كثيًرا مما كان يحمله في السابق في أوقات الحروب والنزاعات، ملا 

ر فيله من دور 
ّ
يم متعّمد من أطراف الصراع لحوادث بعينها، وهذا نقل الحقيقة، بخاصة في ظّل تعت مؤث

العبء هو ما يجعل مهنة اإلعالم شائكة، فتجد أّن الحوادث واحدة، إال أّن التغطيات لها مختلفات أحياًنا، 

 كّل يدفعها باتجاهه، خدمة ألجنداته الخاصة.

ين الحرب في شمال سورية يؤثر النزاع في أخالقيات مهنة اإلعالم، فالعاملون في مهنة اإلعالم في سن

معظمهم ذكروا أن املعوقات األساس في وجه املهنية الصحافية تمحورت في تأثير السياسة في الصحافيين 

من جهة وفي السياسة التحريرية للوسائل اإلعالمية، ثم إّن نقص الخبرة املهنية وجهل كثيرين منهم 

 ي التأثير في املهنية الصحافية.بأخالقيات املهنة ومواثيق الشرف الصحافي لعب دوره ف

يبقى القول إّن موضوع مهنة اإلعالم وأخالقيات املهنة يحتاج إلى دراسات أعمق للوقوف بعمق أكبر على 

صت إليه 
ُ
قضايا مشابهة تهدف إلى الوقوف على املشكلة، واجتراح الحلول لها بطريقة عملية، وإّن ما خل

لحّد من تجاوز املهنية الصحافية، فهناك حلول ومقترحات الدراسة من توصيات ومقترحات من شأنها ا

 قابالت للتنفيذ للوقوف عليها، في ظّل وجود آليات ومنظمات مدنية ودول داعمة لنشاط إعالمي ومدني.
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 ملحق

 استبيان العمل اإلعالمي في شمال سورية/ الواقع واملعوقات

خدم ألغراض البحث العلمي فحسب، ثم إننا اآلراء ووجهات النظر الواردة في هذا االستبيان، ستست

 نحافظ على خصوصية املعلومات والبيانات الشخصية الواردة في االستبيان.

 

 خصائص عّينة الدراسة

 ............................................................................................................اًلسم )اختياري(: 

 ............................................................................................................................ الجنس:

 ..............................................................................................................................العمر: 

 .......................................................................................................... التحصيل العلمي:

 .....................................................ما نوع اًلختصاص الذي تزاوله في مهنة الصحافة:

 

 أسئلة اًلستبيان

 دخلت مجال مهنة اإلعالم؟كيف  -1

 O بعد دراسة أكاديمية

ا صحافيا
ً
 O كنت ناشط

  أخرى، نذكرها

 متى باشرت العمل في مهنة اإلعالم؟ -2

 

 هل تعمل في مؤسسة إعالمية محلية، عربية، أو دولية؟-3

 O محلية

 O عربية

 O دولية
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 هل اطلعت على ميثاق شرف صحافي عاملي؟-4

 O نعم

 O ال

 

 اطلعت على ميثاق شرف صحافي محلي في سورية؟هل  -5

 O نعم

 O ال

 

 هل أنت من املوقعين على إحدى مواثيق الشرف الصحافي؟ -6

 O نعم

 O ال

 

 هل املراسل الصحافي هو املصدر الوحيد لوسيلته اإلعالمية في نقل الخبر من املنطقة؟ -7

 O نعم

 O ال

 O أحياًنا

 

وتحريرها في وسيلتك اإلعالمية يقوم به املراسلون أم املكتب اإلعالمي هل عملية انتقاء األخبار -8

 الفرعي لها، أم إنها تخضع للتحرير في املكتب املركزي؟

 O من قبل املراسلين

 O املكتب اإلعالمي الفرعي

 O املكتب املركزي 

  أخرى، نذكرها
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بعينه، في املجاًلت اآلتية، عن هل حدث أن نقلت أخبار متضاربات من وسائل اإلعالم عن حدث  -9

 منطقة شمال سورية؟

 o ال o نعم                      عسكرية

 o ال o نعم                      سياسية

 o ال o نعم                      اجتماعية

 

ا يتضارب مع أخبار وسائل أخريات؟ -10  هل حصل أن نشرت وسيلتك اإلعالمية خبرا

 O نعم

 O ال

 

ا من املعّوقات التي تحول دون تقّيد الصحافي بأخالقيات املهنة؟ -11  اذكر عددا
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