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يجب أن نتوقف عن رؤي��ة بعض��نا البعض ك��أطراف: "حلقة نقاش عن سوريا

"متعارضة

Free، نظمت 2022مايو /أيار 10-9والذي تم بتاريخ " دعم مستقبل سوريا والمنطقة"كجزء من مؤتمر بروكسل السادس حول 

Press Unlimited حلقة نقاش على اإلنترنت ركزت على دور اإلعالم المستقل في بناء السالم في سوريا.

تحدثت وسائل اإلعالم السورية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني وممثلو االتحاد األوروبي خالل حلقة النقاش عن أهميAAة وسAائل

ونAAاقش المشAAاركون. اإلعالم المستقلة في بناء السالم والعمليAAة السياسAAية والحاجAAة إلى وجAAود وسAAائل إعالم مسAAتقلة لبنAAاء التماسك

.بصراحة وصدق الظروف المختلفة التي يعملون في ظّلها

العديد من التحديات

أصبح واضحًا من خالل المناقشة وجود تفاوت لAAدى المؤسسAAات اإلعالميAAة المسAAتقلة بمAAا يتعلAAق بإمكانيAAات الوصAAول إلى المAAوارد

، إن العديAAد من وسAائل اإلعالم والصAحفيينMAUJقالت أمAيرة مالAك، المؤسسAة والمAديرة العامAة لمؤسسAة . واألدوات والفرص

ومAAع ذلAAك فAAإن هAAذه الوسAAائل. والصحفيات األفراد المقيمين في أراضي الحكومة السورية ملتزمون بفكرة بنAAاء السAAالم في سAAوريا

والصحفيين والصحفيات إما يفتقرون إلى األدوات والتدريب للمضAAي قAAدمَا في مثAAل هAAذه المهمAAة، أو يتعرضAAون لضAAغوط لمتابعAAة

.أجندات معينة



وبحسب جواد شربجي، المؤسس المشارك ورئيس تحرير جريدة وموقع عنب بلدي، فإن وسائل اإلعالم السورية المسAAتقلة بحاجAAة

االعتماد على ممول رئيسي واحد يشكل ضغط على هذه الوسAAائل التبAAاع أجنAAدة معينAAة، وهAAو مAAا. "ماسة إلى تنويع الموارد المالية

".يعرض استقالليتها للخطر، ويقلل من دورها في محاربة الدعاية

على الرغم من العقبات، تم تحقيق اإلنجازات

حديثAAة" ال يجب التقليل من شأن ما أنجزتAAه وسAAائل اإلعالم المسAAتقلة حAAتى اآلن، بAالنظر إلى حقيقAAة أنهAAا مAAا زالت"وأكد جواد أنه 

وعي الجمهAAور اآلن"كما أشار جواد إلى أن اإلعالم المستقل كان له دور في تغيير خطاب اإلعالم الحكومي، مؤكدًا أن ". الوالدة 

وأشارت غصون أبو الدهب، رئيسة مجلس إدارة ميثاق شرف لإلعالم السوري، إلى أن النجاح قد تحقق إلى حد مAAا". أصبح أعلى

.من خالل وضع ميثاق شرف اإلعالمي، والذي ساهم في بناء إعالم أخالقي مستقل أخذ على عاتقه مهمة تغيير المشAAهد اإلعالمي

وأكدت غصون أن تراجع عدد الموقعين على الميثاق يعود بالدرجة األولى ألسباب مالية، وأن اإلعالم المستقل موجود وقادر على

.إحداث فرق، بشرط حصوله على الدعم المناسب

كما أكدت شيرين ابراهيم، مديرة إذاعة آرتا، أن التدريب والدعم الذي تلقته وسائل اإلعالم في شمال شAرق سAAوريا سAاهم في بنAAاء

وهAAو األمAAر الAAذي يؤكAAد. القدرات، وأن وسائل اإلعالم لديها القدرة على إبراز أهمية بناء السAAالم وتوعيAAة النAAاس بعAAواقب الحAAرب

.الحاجة إلى تقديم الدعم لوسائل اإلعالم المستقلة وتمكينها من ممارسة دورها الفعال في بناء السالم

وسائل اإلعالم قادرة على صياغة المستقبل

حيث, اتفق أعضاء اللجنة على أن وسائل اإلعالم التي تعمل بشكل احترافي ومستقل وعبر الخطوط الفاصلة يمكنهAAا بنAAاء التماسك

أن هناك إمكانية لوسائل اإلعالم المستقلة لتشكيل مستقبل المجتمع السوري من خالل بناء التماسك عبر جميع المنAاطق الجغرافيAة،

وتوفAAير الوصAAول إلى معلومAAات مسAAتقلة وذات مصAAداقية ، وتمكين النقAAاش العAAام ومكافحAAة خطAAاب الكراهيAAة واألخبAAار المزيفAAة

.والمعلومات المضللة

إذا أردنAAا أن يكAAون لAAدينا حAAل يجب أن نتوقAAف عن رؤيAAة. "وأشارت أميرة مالك إلى أن اإلعالم قادر على تفكيك اقتصاد الصAراع

".في الوقت الحالي لدينا فجوة معرفية بين وسائل اإلعالم داخل سوريا وخارجها. بعضنا البعض كأطراف متعارضة

أكد صهيب عنجريني، الصAAحفي والبAAاحث المسAAتقل، أن وسAAائل اإلعالم في المنAAاطق الحكوميAAة تواجAAه تحAAدي سAAيطرة السAAلطات،

على الAAرغم من أن العديAAد من وسAAائل: "وقAAال عنجريAAني. باإلضافة إلى مواجهة العديد من التعقيدات في الحصول على التراخيص

اإلعالم يجب أن تلتزم بما تريده السلطات، إال أن هناك العديد من الصحفيين والصحفيات الذين يعملون بشكل مستقل، ويستخدمون

وفقًا لعنجريني، نحتاج إلى مسAاعدة هAؤالء الصAحفيين ودعمهم وعAAدم تجAاهلهم، نظAرًا ألن مسAاعدتهم تعAAني". أحيانًا أسماء مزيفة

التظاهر بأن مثAAل هAAؤالء الصAAحفيين غAAير. الوضع الحالي مظلم للغاية؛ ومع ذلك، نحن بحاجة للعمل على الحلول. "مساعدة أنفسنا

".موجودين في المناطق الحكومية لن يساعدنا 



بصفته ممثاًل عن االتحاد األوروبي، يعتقد دانيال أريستي جازتلوميندي، رئيس قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في خدمة العمل

تخلق مساحة لروايAAات بديلAAة للبAAاحثين والناشAAطين ونشAAطاء"، أن وسائل اإلعالم السورية المستقلة (EEAS)الخارجي األوروبي 

وقAAال أيضAًا إن االتحAاد األوروبي ال". حقوق اإلنسان، وأن اإلعالم السوري المستقل يفتح النافذة لربط السوريين بالتنميAAة الدوليAAة 

.يزال ملتزمًا بدعم ذلك

 اقرأ المزيد

بحث الجمهور في سوريا 

اقرأ هنا

تصريحات االتحاد األوروبي بعد الحدث 

 اقرأ هنا

https://www.freepressunlimited.org/en/current/syrians-need-diverse-news-and-independent-media
https://www.eeas.europa.eu/eeas/syria-press-remarks-hrvp-josep-borrell-brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and_en

