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:خلفية

عانت  س�وريا خالل العش�ر س�نوات الماض�ية من�ذ ان�دالع األح�داث والزالت تع�اني من العدي�د من
االنتهاكات لحقوق اإلنسان م�ا يتض�من اس�تهداف الم�دنيين والس�جن واإلخف�اء القس�ري والتهج�ير�
للمواطنين وما تبع ذلك من أزمات إقتصادية� ونقص في الموارد وانهي�ار للخ�دمات األساس�ية ال�تي

.يحتاجها السوريون

 أك�ثر من2011وفقً�ا لبيان�ات األمم المتح�دة، بل�غ ع�دد القتلى من الم�دنيين من�ذ بداي�ة ال�نزاع في 
رد أك��ثر من نص��ف الس��كان، وهن��اك 387.000  ن��ازح س��وري داخ��ل البالد، و6.000.000 قتي��ل، وش��ُ

 ش�خص داخ�ل س�ورية12.400.000ووفقًا لبرنامج األغذي�ة الع�المي، ف�إن  الجئ خارجها  5.500.000
 ال�ذي أص��درته2021في تقريره�ا الس��نوي . يواجه��ون الي��وم ص�عوبات في ت�أمين غ�ذائهم الي��ومي

 عن مؤشر الحرية� العالمي الذي تُقيّم فيه مستويات الحريات المدنيةFreedom Houseمنظمة�  
 دول، ج�اءت210 في 2020ديس�مبر / ين�اير ونهاي�ة ك�انون األول/ والسياسية بين بداية كانون الثاني

تص�نيفات حري�ة الص�حافة)أم�ا في  سوريا في المرتبة األولى من حيث تدني مستوى الحرية� فيه�ا،
174، فجاءت س��وريا في المرتب��ة� (مؤسسة مراسلون بال حدود)، الصادرة عن 2020للعام ( العالمية

  دولة،180بين 

في كلم�ة ألقته�ا في( ميش�يل باش�يليت)أعلنت مفوضة األمم المتح�دة الس�امية لحق�وق اإلنس�ان 
 أع��وام من الص��راع10 عن مخاوفها تجاه ما يدور في سوريا بع��د 2021مارس  /  آذار11جنيف يوم 

مصرحة بأن العنف الذي تفاقم وأمسى نزاعًا مسلًحا قد تسبّب بمقتل مئات اآلالف� من السوريين،
وتشريد الماليين داخل البالد وخارجها، فيما يك�افح العدي�د من األس�ر الس�ورية لكش�ف حقيق�ة م�ا

إّن االختفاء القسري هو بمثابة جريم��ة مس��تمرة،: " قائلة باشيليت كما شدّدت."حصل فعالً ألحبائها
تأثيرها مروّع على كّل فرد يبقى مصيره مجهوالً وعلى أسرته أيًضا، ما يتسبّب بصدمة ال نهاي��ة له��ا

."ويقوّض بشكل خطير تمتّع الجميع بحقوق اإلنسان

الش��مال الش��رقي، وتس��يطر علي��ه ق��وات س��وريا: وتنقس��م س��وريا الي��وم إلى ثالث من��اطق
الشمال الغربي، وتسيطر عليه في الغالب جماع��ات. الديمقراطية المدعومة من الواليات المتحدة

أم�ا بقي�ة البالد، فتس�يطر عليه�ا ق�وات الميليشيات المدعومة من تركي�ا وعناص�ر إس�المية أخ�رى،
.الحكومة� السورية والميليشيات المتحالفة معها، وكثير منها مدعوم من إيران�

:المجتمع! المدني في سوريا

 إال في مس�احات مح�دودة2011دارج�اً في س�وريا قب�ل " المجتم�ع� الم�دني"لم يكن هذا المصطلح 
وكان عمله مرتبطاً بتوجهات النظام الحاكم، ولكن بدأ نجمه في البزوغ مع ظهور التنس�يقيات بع�د

 كف��رق عم��ل مس��تقلة ذات ط��ابع تط��وعي عملت على تنظيم2011ان��دالع األح��داث في آذار 
المظاهرات داخل وخارج البالد من أجل استعادة الحقوق المدنية، وكذلك التجمع�ات المدني�ة ال�تي
أسسها المواطنون من أجل مساعد األحياء الفقيرة والمتضررين� من العنف والقم�ع، وس�رعان م�ا
تطور عملت تلك المجموعات كاستجابة لمتطلبات المرحلة حيث تأسست المنظم��ات والجمعي��ات
التي تعمل على اإلغاث�ة وال�تي تط�ور عم�ل العدي�د منه�ا فيم�ا بع�د ل�يركز على التمكين المجتمعي�
والحماي�ة المجتمعي�ة� والمناص�رة، وق�د ش�كلت الظ�روف األمني�ة والس�يطرة العس�كرية لع�دد من
الجماعات على مناطق مختلفة من سوريا ع�امالً ب�ارزاً على تبل�ور دور المجتم�ع الم�دني الس�وري
وك��ذلك على تف��اقم التح��ديات ال��تي تواج��ه� منظمات��ه من اس��تهداف� وإغالق وتهدي��د للف��اعلين
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المجتمعيين� مما دفع البعض للتوج�ه للعم�ل من الخ�ارج، ولم تكن تل�ك هي التح�ديات ال�تي يع�اني
منها المجتمع المدني بل هناك أيضاً العديد من المشكالت المتعلقة بنقص التمويل وضعف الم��وارد

. وعدم وجود بيئة خصبة للتطور الهيكلي والمؤسسي باإلضافة إلى االستقطاب السياسي

 :اإلعالم المستقل في سوريا

، لم تكن هناك حريات إعالمي�ة في س�وريا على اإلطالق فق�د ك�ان ك�ل ش�يء تحت2011قبل عام 
، انتشرت� وسائل اإلعالم المس�تقلة المختلف�ة ال�تي ول�دت بش�كل2011قبضة النظام، أما بعد عام 

رئيسي من الحركات الشعبية للمعارضة للنظام، وبات هناك تنوع�اً في األص�وات حيث عم�ل ذل�ك
وبتموي��ل� من. على س��د الفج��وة المعلوماتي��ة واإلخباري��ة ح��ول م��ا ي��دور في المن��اطق المختلفة

منظمات أوروبية وأميركية، بدأ عدد كبير مما أصبح يعرف باسم وسائل اإلعالم البديلة ببث األخبار
في س��وريا، ال س��يما في المن��اطق ال��تي تس��يطر عليه��ا المعارض��ة، وتُظه��ر أبح��اث لجن��ة حماي��ة
الصحفيين أن عشرات وسائل اإلعالم السورية تعمل على األرض، ولكن ليس هن�اك أرق�ام موثق�ة

. وقال موفق صفدي، وهو صحفي سوري يعيش في المنفى في تركيا،. حول عددها

ومع تقدم الوضع وتطور الص�راع ال�داخلي والتقس�يم المن�اطقي، أص�بحت ظ�روف ه�ذه الوس�ائل
 ص�حفيا وتوقي�ف واعتق�ال139اإلعالمية الناشئة والص�حفيين المس�تقلين أك�ثر خط�ورة حيث قُت�ل 

اآلالف،�  وعلى الج�انب اآلخ�ر تواج�ه ه�ذه المؤسس�ات اإلعالمي�ة العدي�د من المش�كالت المتعلق�ة
بالمهنية وتحديد نوعية الجمهور ووجود استراتيجية واضحة لها، هذا إلى جانب وقوع بعض��ها في فخ

. االستقطاب واألخبار الموجهة�

 س��نوات من الص��راع الس��وري والممارس��ات10ب��الرغم من تل��ك اآلث��ار الس��لبية ال��تي نتجت عن 
القمعية المستمرة وحالة عدم االس�تقرار، إال أن المجتم�ع� الم�دني اس�تطاع أن يح�دث تط�وراً� في

ً ح�رص ص�ناع التغي�ير في. عمله بفعل المواطنيين المحليين السوريين ليبني سياقاً مهني�اً وأخالقي�ا
سوريا من خالل الصحافة واإلعالم ومنظمات المجتمع المدني على أن يقودوا التغيير نح��و الترك��يز

.على عرض الحقائق ورفع الوعي بحقوق اإلنسان وجسر الهوة المجتمعية� التي خلقها االنقسام

زادت التح��ديات ال��تي يواجهه��ا اإلعالم والمجتم��ع الم��دني من الحاج��ة إلى العم��ل من أج��ل تعليم
وتمكين� المهنيين� والكفاح من أجل العمل باستقاللية في بيئة يشوبها االستقطاب والتش��تت، األم��ر
الذي طرح العديد من األسئلة حول طبيعة عمل تلك الكيانات وأثرها في المجتمع الس��وري وكي��ف

.لهذه الجهود أن تستمر� ويقوى من أثرها من خالل تعزيز� لتعاون بين القطاعين

Free نظمت�   Press  Unlimitedوريا�دني في س�اء الم�ول تقلص الفض�ترنت ح�منتدى عبر اإلن 
حيث دعت للحض��ور العدي��د من الجه��ات الفاعل��ة من والم��ؤثرين� من ممثلي اإلعالم والمجتم��ع
ً المدني السوري للنقاش واالتفاق حول أهداف مشتركة� فيما بينهم وآلي�ات للتع�اون تنعكس إيجاب�ا

كان ه�ذا المنت�دى عالم�ة قارق�ة في الح�وار من أج�ل. على الجمهور السوري والدفاع عن حقوقه
خلق أرضية مشتركة� فيما بين القطاعين عبر مناقشة آليات واس�تراتيجيات� المض�ي ق�دماً نح�و م�ا
يعود بالنفع على المجتمع� بعيداً عن االستقطاب والمعلومات الموجهة والمغلوطة، واقتراح وتق��ديم

. حلول مستقبلة من أجل تعاون مثمر بين اإلعالم والمجتمع المدني

أدى الصراع القائم على االراضي السورية وما تبعه من انقسام مجتمعي إلى معاناة كب�يرة تكب�دها
ك��ل من المجتم��ع� الم��دني واإلعالم المس��تقل، فق��د اض��طرت تل��ك الظ��روف الكيان��ات اإلعالمي��ة
المستقلة والمنظمات األهلية للعمل في سياق يشوبه� القمع وانع��دام األمن� والتقس��يم المن��اطقي،

ك�ان المنت�دى. وذلك ل�دعم المص�داقية وتنس�يق الجه�ود من أج�ل مس�اعدة المجتمع�ات المحلي�ة 
أرضية خصبة للنقاش حول العدي�د من النق�اط الحيوي�ة حيث ك�ان بالنس�بة للحض�ور من الف�اعلين
مساحة حرة لمناقشة السيناريو اإلعالمي الق�ائم في س�وريا واستكش�اف حل�ول عملي�ة يمكن من

. خاللها تحقيق أقصى الفائدة للمجتمع

يلخص هذا الموجز السياساتي تلك القضايا الرئيسية� والخط�وات ال�تي نوقش�ت خالل المنت�دى من
أجل تقديم حلول فعالة وأثر حقيقي في صناعة السياسات من خالل تعزيز التع�اون المش�ترك بين

.اإلعالم المستقل والمجتمع المدني

: المنتدى خالل طرحها تم رئيسية� ونقاط أسئلة
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( –الوضع الحالي)تصور اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني حول التعاون المشترك -
هل نرى بعضنا البعض؟ 

كيف يمكن لإلعالم ومنظمات المجتمع المدني أن تكمل بعضها البعض والعمل على-
إيجاد� حلول للقضايا السورية؟ 

ما هي اآلفاق المستقبلية تلك للتعاونات من أجل المناصرة في سوريا؟ -

جدير بالذكر أن العديد من المؤسسات اإلعالمية ومنظم�ات المجتم�ع الم�دني الس�ورية تعم�ل من
خاص�ة م�ع– المنفى، وه�ذا األم�ر ي�ؤثر س�لباً على انخ�راط تل�ك المؤسس�ات في تعاون�ات خالق�ة 

.لتداول المعلومات بشكل ح�ر ومس�تقل عن هيمن�ة� الوك�االت العالمي�ة الك�برى- الداخل السوري 
ومع ذلك أدت الرغبة في بناء مث�ل تل�ك الق�درات وتمكين� الس�وريين من االتص�ال وت�داول األخب�ار
على نطاق واسع إلى فتح قنوات للحوار بين المجتمع المدني واإلعالم ولس��د تل��ك الفج��وات ال��تي

. خلقها السياق المعقد القائم

:فجوة المصداقية 

يميل شكل العالقة الحالي بين المجتم�ع الم�دني واإلعالم  إلى تقس�يم المس�احة ال�تي يش�غلها كال
الط�رفين� في الص�ورة الكب�يرة للص�راع في س�ياق يفتق�ر للتكام�ل فيم�ا بينهم�ا، وعلى ال�رغم من

ات في المنتدى قد وافقوا على البي�ان القائ�ل/من المشاركين%� 85االعتراف� بوجود فجوة إال أن 
حيث أك��د"  الم��دني المجتمع من ج��زء الص��حفية المؤسس��ات ، الح��الي الوضع عن النظر بغض"

المشاركون على أهمية� المبادرة من أجل تج�اوز تل�ك الفج�وة والعم�ل على خل�ق تعاون�ات م�ؤثرة
.  وخالقة

 إن الظروف ال�تي تعم�ل فيه�ا تل�ك المؤسس�ات بعي�دة ك�ل البع�د عن كونه�ا مثالي�ة ، ولكن خالل
المنتدى تم التوصل إلى إجماع على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نح�و حماي�ة حري�ة التعب�ير وتنفي�ذ

.سياسات واقعية وإجراء� حوارات مباشرة بين الجهات الفاعلة والمنظمات

يمكن� أن يشكل العمل سويًا تحديًا نظ�ًرا لم�ا يطرح�ه� الص�راع من تعقي�دات وم�ا تفرض�ه األجن�دة
السياسية ،كذلك انصراف المانحين� عن دعم مثل تل�ك المب�ادرات ، ون�درة المش�اريع الهادف�ة إلى
بناء التعاون بين الطرفين� ، والتنوع اإلقليمي وتبعات�ه السياس�ية واألمني�ة، ل�ذا تم االتف�اق على أن�ه
يجب على وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني تعزيز تفاعلهم وتبادل المعلومات مم��ا ي��ؤدي

.إلى بناء تحالف شرعي وجدير بالثقة

يمكن� تحقيق ه�ذه األه�داف� من خالل إقام�ة الفعالي�ات المش�تركة والت�دريب والمش�اريع والح�وار
.المفتوح، خاصة مع غياب التشريعات الوطنية التي تعزز المبادئ األخالقية وحقوق اإلنسان

التعري!!ف بال!!دور المجتمعي للمؤسس!!ات اإلعالمي!!ة ومنظم!!ات المجتم!!ع الم!!دني!
: السورية

على الرغم من اختالف األدوار� التي تلعبها كالً من وسائل اإلعالم ومنظم�ات المجتم�ع� الم�دني ، إال
أنه يوجد ترابط� وتق�اطع في األث�ر� ال�ذي يحدث�ه� عم�ل كال الط�رفين على المجتم�ع� الس�وري، فك�ل
منهما يستهدف� السوريين في كل مك�ان في البالد وخارجه�ا ، إم�ا بتق�ديم األخب�ار أو ح�تى بتق�ديم

.الخدمات

إن دور منظم�ات المجتم�ع� الم�دني أساس�ي للوص�ول إلى المجتمع�ات المحلي�ة ، وجم�ع البيان�ات
الميدانية ، والعمل مع وسائل اإلعالم والصحفيين الذين يتحققون من ه�ذه القض�ايا ويبحث�ون� عنه�ا
من أجل رفع الوعي تجاه تلك القضايا، وعلى ال�رغم من وج�ود ح�واجز تعي�ق الح�وار بين الجه�ات
الفاعلة، خاصة مع التقسيم المناطقي، إال أن المشاركين الحاضرين في المنتدى ، اتفق��وا على أن
أدوارهم بحاج��ة إلى فهم أفض��ل ، به��دف ان يكم��ل عم��ل بعض��هم البعض من خالل الح��وار ورف��ع

..الوعي بأن كالهما متساويان من حيث  األهمية لتحقيق بيئة أساسها بالوحدة بين السوريين
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Freeفي س��وريا، أوج��د برن��امج� ص��ندوق اإلنت��اج� المش��ترك ال��ذي تق��وم علي��ه مؤسس��ة   Press
Unlimitedأرضية خصبة لوجود مثل تلك التعاونات، فقد ساهمت العديد من المشاريع المشتركة 

بين المؤسسات اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني السوري في إطار البرنامج� في توثيق� العدي�د
من القضايا المتلقة بالمجتمع السوري وطرح حلول فعّألة، إلى جانب إنت��اج العدي��د من الدراس��ات
التي تشير إلى دالئل حول ضرورة العمل على تلك القضايا، وث�ال على ذل�ك التقري�ر ال�ذي أنتجت�ه
مؤسسة حبر اإلعالمية بالتعاون مع جمعية مدنيون حول والتحديات ال�تي تعي�ق المش�اركة الفاعل�ة

. للنساء في القيادة السياسية والمدنية� في سوريا

:غياب اإلطار القانوني! على المستوى الوطني

 إن عدم وج�ود إط�ار ق�انوني وط�ني ل�ه ت�أثير كب�ير على االتص�ال الجم�اهيري� وأيضً�ا على العم�ل
إن إنش�اء مؤسس�ات بش�كل رس�مي ض�من س�لطات األم�ر�. الميداني� للمجتمع� المدني في سوريا

ق��د ي��ترتب علي��ه وج��ود. الواق��ع الحالي��ة ، ال س��يما الحكوم��ة الس��ورية ، أم��ر محف��وف بالمخ��اطر
ً ً ممارسات انتقامي�ة والحرم�ان من الحري�ة� والمعامل�ة القاس�ية، تحدي�دا له�ؤالء ال�ذين يتبن�ون رأي�ا

. مختلفاً عن الحكومة� وسلطات األمر� الواقع

لمعالجة هذه الفجوة ، تحت�اج وس�ائل اإلعالم ومنظم�ات المجتم�ع الم�دني إلى االعتم�اد على بن�اء
عالقات أساسها الثقة وقاعدتها هي المبادئ األخالقية للصحافة لتعزيز حقوق اإلنسان وتقديم أخبار

كبديل ، يمكن� اعتماد اإلطار القانوني الدولي كمثال ولكن يجب تكييف�ه م�ع الواق�ع. محايدة للناس
يمكن� أيض��اً تعمي��ق� التنس��يق بين كال الط��رفين و التح��الف فيم��ا بينهم��ا لتط��وير وتنفي��ذ. الس��وري

.فعاليات مشتركة ، ووضع خطة عمل سنوية مشتركة ، والتأسيس لمساحات للحوار

:الشمولية

ض�من ه�ذا الس�ياق ،. عانى الم�دنيون في س�وريا من الظلم وانتهاك�ات حق�وق اإلنس�ان والتهج�ير�
ِّن� السكان من الحصول على معلوم��ات يمكن� للتعاون بين المجتمع� المدني ووسائل اإلعالم أن يمك

.موثوقة� ومحايدة إلعادة بناء دعائم مجتمع� موحد

ال ينبغي النظر إلى الشمولية فقط في وسائل اإلعالم والعالقة مع منظمات المجتمع المدني ولكن
وأكد المشاركون على حاجة الجمهور إلى لغة شاملة في تقديم األخبار ترك��ز في. أيًضا في األخبار

األس��اس على تلبي��ة احتياج��ات المواط��نين وتعكس وجه��ات نظ��ر مختلف��ة ومتنوع��ة، بعي��دًا عن
. االستقطاب

 ، يجب إشراك النس�اء وذوي االحتياج�ات الخاص�ة بش�كل ع�ادل في األخب�ارعلى سبيل المثال
ولكي يح�دث ه�ذا ، يجب أن ت�وفر. وك�ذلك المش�اركة بنش�اط أك�بر في إنت�اج المحت�وى اإلعالمي

ا لبن��اء الق��درات لموظفيه��ا وإش��راك الفئ��ات وس��ائل اإلعالم ومنظم��ات المجتم��ع� الم��دني فرص��ً
.المختلفة في العمل

 :استقطاب المنصات اإلعالمية وممثلي المجتمع! المدني

ب�رز النق�اش ح�ول االس�تقطاب في وس�ائل اإلعالم والمجتم�ع� كنتيج�ة� للص�راع وانتهاك�ات حق�وق
ادعى كل من الصحفيين وممثلي منظم�ات المجتم�ع� الم�دني أن. اإلنسان التي عانى منها السكان

.هذا يضر بعملهم ألنه يعيق التعاون من أن يتم بشكل صحيح ويحقق األثر المرجو منه

ال يقتصر دور وسائل اإلعالم في أوقات النزاعات على إخبار الناس بآخر المستجدات فحسب ، بل
ومن ثم ، ك�ان هن�اك إجم�اع. أيًضا تلعب دوراً في نشر الوعي بالحقوق ومكافحة خط�اب الكراهية

على أن اعتماد األخبار المحايدة إلى جانب توفير المعلوم�ات األق�رب إلى الن�اس له�ا ض�رورة في
.تعزيز� التنسيق بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني

يمكن� تحقي��ق ذل��ك من خالل تنفي��ذ التع��اون ، والتنظيم ، والتخطي��ط� المش��ترك ، وتب��ني المب��ادئ
التوجيهية� المنظمة� التي يلتزم بها كل من منظمات المجتم�ع� الم�دني والص��حفيين لتق��ديم محت��وى
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محايد على أساس ض�مان حري�ة التعب�ير ، وتجنب خط�اب الكراهي�ة� وتعزي�ز المس�اءلة للمنظم�ات
. داخل القطاع ، والعدالة المجتمعية�

:.التوصيات واالستنتاجات

تحديد! دور وسال اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني!▪

.توفير� سبل الحوار والتعاون والتوعية بدور اآلخر داخل المجتمع� السوري

بناء الثقة وتوسيع التعاون▪

. الترويج� للفعاليات والمشاريع المشتركة والعمل القائم على المبادئ األخالقية

 بناء دليل إرشادي حول أفضل الممارسات▪

المشاركة بشكل جماعي في إعداد دليل إرشادي من خالل الح�وار ال�ذي يض�من� المب�ادئ المتف�ق
.عليها ويمكن استخدامه في حالة عدم وجود إطار قانوني

 :تجنب االستقطاب▪

.استخدام� لغة محايدة لضمان الوصول إلى المعلومات وزيادة الوعي بالحقوق

الشمولية▪

استخدام� لغة سلسة يسهل وصولها للجميع وإشراك المرأة بشكل أساسي 

وفي الختام، دار النقاش حول أنه لتعزيز التعاون بين وسائل اإلعالم ومنظمات المجتم�ع� الم�دني ،
فإنه على كال الطرفين التعاون في عملي�ة التخطي�ط االس�تراتيجي، وتجنب االس�تقطاب ، وإض�افة
سياسة عادلة تشمل المرأة والفئات المجتمعية� المختلفة والجماعات األخالقي��ة� والديني��ة المتنوع��ة

س�تؤدي ه�ذه الخط�وات� إلى بن�اء عالق�ة ج�ديرة بالثق�ة ب�الرغم من ع�دم وج�ود إط�ار. في سوريا
. تشريعي وطني يعزز دور كل منهما

وكان هناك اهتمام� خاص باالستمرار في بناء مبادئ أخالقية توجيهية� للممارسات الجيدة وفقًا لك��ل
من وس��ائل اإلعالم وممثلي المجتم��ع الم��دني ، وال��تي ينبغي أن تُب��نى على الجه��ود والممارس��ات

إن توسيع التعاون أمر أساسي لتعزيز اس��تقاللية وبق��اء وس��ائل اإلعالم. اليومية والمبادئ األخالقية
الحرة داخل األراضي السورية وإلضفاء المص�داقية� على عم�ل تل�ك المنظم�ات في البيئ�ة� الدولي�ة

.والمحلية
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