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    ُملّخص تنفيذي 

2011، وفلي ظلل االنفجلار اإلعالملي اللذي أعقلب االحتجاجلات الشلعبية وكسلر هيمنلة اإلعلالم  بعلد العلام 
الحكوملي الموّجله، أخلذ يتشلّكل واقٌع إعالمّي سلورّي جديد، متأثرًا بالمتغيرات السياسلية والعسلكرية المتسلارعة 
فلي المللف السلوري عللى علدة مسلتويات، والتي انعكسلت على خارطة اإلعالم السلوري بشلكل جعلهلا خارطة 
قلقلة وغير مسلتقرة ومتغّيرة بشلكل متسلارع، فخالل سلنوات الصراع السلوري شلهد الحقلل اإلعالمي تغّيلرًا كبيرًا، 
تمّثلل بانطلالق علدد كبيلر ملن مبلادرات ووسلائل ومؤسسلات إعالميلة سلورية، مقابلل إغلالق ُأخلرى وتوقفهلا علن 

العمل.

 وبعلد تسلعة أعلوام ملن هلذا التملدد واالنحسلار وملا بينهملا من دراسلات وبحلوث سلابقة واكبت تللك التحوالت؛ 
أطللق المركلز السلوري لإلعلالم وحريلة التعبيلر SCM دراسلة مسلحّية إلعلادة رسلم خارطلة وسلائل ومؤسسلات 
اإلعلالم السلورية الفاعللة والمسلاهمة فلي صياغلة المشلهد اإلعالملي الكللّي في سلوريا وتشلكيل اللرأي العام 
وتوجيهله، حتلى تاريلخ إنجلاز الدراسلة، بملا فيهلا الوسلائل المؤسسلة قبلل الثلورة السلورية. حيلث عملدت الدراسلة 
إللى مسلح وسلائل ومؤسسلات اإلعالم السلورية وتقسليمها منهجيًا تبعلًا لنمطهلا اإلعالمي وانتشلارها الجغرافي 
وطبيعلة ملكيتهلا وتاريلخ تأسيسلها واللغات التي تسلتخدمها، وذلك كمرحللة أولى، حيث أفردت الدراسلة المرحلة 
الثانيلة إلجلراء تقييلم علام للواقلع المؤسسلاتي لوسلائل اإلعلالم الناشلئة بعلد العلام 2011 واحتياجاتهلا، وفقلًا 
لمتغيلرات محلددة، وذللك للوصلل إللى معرفلة دقيقلة حلول واقعهلا المؤسسلاتي )إداري، تنظيملي، قانونلي، 

ماللي(، واحتياجاتهلا لتكلون قلادرة عللى خللق نملط إعالملي جديلد فلي سلوريا.

وقلد تلم فلي المرحللة األوللى ضبلط عينلة الدراسلة بالعينلة العمدية/الغرضيلة، ملن الوسلائل والمؤسسلات التلي 
وسلائل  لمفهلوم  والُمحلددة  الخاصلة  اإلجرائيلة  التعريفلات  عبلر  توضيحهلا  تلم  والتلي  الشلروط،  عليهلا  انطبقلت 
ومؤسسلات اإلعلالم السلورية الفاعللة محلل المسلح، إضافلة إللى التعريلف المقصلود بالمؤسسلة اإلعالميلة، في 
حيلن تلم تحديلد مجموعلة اسلتثناءات خارج إطلار العينة، كما جرى تصميم اسلتمارة مسلح للراصدين خاصلة بالمرحلة 

األوللى، وتلم التعبيلر فيهلا علن متغيلرات الدراسلة بشلكل يحقلق أهلداف البحلث. 

وبنتيجلة المسلح لوسلائل ومؤسسلات اإلعلالم السلورية الفاعللة، والتلي تنلدرج ضملن عينة الدراسلة وشلروطها، تم 
التوصلل إللى أن خارطلة اإلعلالم السلوري تتكلون ملن )162( مؤسسلة ووسليلة إعالميلة عامللة حتلى تاريلخ إعداد 
هلذه الدراسلة، تشلرين الثاني/نوفمبلر 2019، وقلد لوحظ من خالل المسلح لوسلائل اإلعالم السلورية تناقص أعداد 
تلك الوسلائل بشلكل كبير قياسلًا بالدراسلات السلابقة، كما فّصلت الدراسلة في متنها توزع هذا العدد وفق النمط 

اإلعالملي والتواجلد الجغرافلي ونلوع الملكّيلة وتاريخ التأسليس واللغة المسلتخدمة في الخطلاب اإلعالمي. 

واتضلح ملن خلالل نتائلج المرحللة األوللى؛ أن خارطلة وسلائل ومؤسسلات اإلعلالم السلورية الفاعللة ال تلزال قلقلة 
وغيلر ثابتلة وقابللة للتغييلر وفقلًا للظلروف السياسلية والعسلكرية التلي حكملت وتحكلم المللف السلوري، ومالها 

ملن انعكاسلات غيلر متوقعلة عللى األرض، 



وملا بينهملا سياسلات المانحيلن التلي عمللت عللى الدعم اإلعالمي قصيلر المدى أكثر ملن الدعم المسلتدام لعمل 
إعالملي مؤسسلاتي، إضافلة إللى تحلول سياسلات التمويلل فلي المللف السلوري ملن حقلل اإلعلالم إللى حقلول 

وقطاعلات أخرى.

بالمقابلل، وبنلاًء عللى نتائلج المرحللة األوللى ملن الدراسلة )الخارطلة( والتلي مسلحت )162( مؤسسلة ووسليلة 
إعالميلة، جلرى تحديلد وحصلر علدد الوسلائل الناشلئة منهلا بعلد العلام 2011 بلل )119( وسليلة ومؤسسلة إعالميلة، 
حتلى تاريلخ إعلداد هلذه الدراسلة، وعليله تلم سلحب عّينلة ُميّسلرة منهلا، ونسلبتها %20 )24 وسليلة(، وملن ثلم 
تلم تحديلد علدة مؤشلرات لقيلاس الواقلع اإلداري والمؤسسلاتي لتللك الوسلائل إضافلة الحتياجاتهلا، وذللك عبلر 
اسلتمارة عكسلت تللك المؤشلرات عللى علدة مسلتويات )إداري، تنظيملي، قانونلي، ماللي(، وتفرعلت ضملن تللك 
المسلتويات لقيلاس علدة جوانلب: )الهيلكل التنظيملي والنظلام الداخلي للمؤسسلة، الرؤيلة والرسلالة واألهداف، 
مجللس اإلدارة وآليلة إقلرار السياسلات التحريريلة، آليلة اختيلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة، اإلجلازة الجامعيلة فلي 
الصحافلة واإلعلالم كشلرط، الخبلرة كشلرط فلي ممارسلة العملل الصحفلي، علدد سلنوات الخبلرة، نسلبة حامللي 
إجلازة الصحافلة واإلعلالم ملن العامليلن، نسلبة اإلناث ملن إجمالي العامليلن، وضلع الترخيص القانوني للمؤسسلة 
اإلعالميلة، العالقلة بيلن الوسليلة والجهلات المسليطرة، طبيعلة التمويلل ومصلادره، القلدرة عللى خللق التمويلل 
الذاتلي، مصلادر خللق التمويلل الذاتلي، نسلبة مسلاهمة التمويلل الذاتلي، وجلود آليلات رسلمية للرقابلة الماليلة، 

المسلؤول علن الرقابلة الماليلة، العقبلات التلي تواجله المؤسسلات اإلعالميلة فلي تطورهلا(.

وبمراجعلة االسلتمارات اللواردة وإجلراء العمليلات اإلحصائيلة المناسلبة، أظهلرت نتائلج المرحللة الثانيلة: أن النسلبة 
األكبلر ملن وسلائل ومؤسسلات اإلعلالم السلورية الناشلئة بعلد العلام 2011، المشلمولة بالعينلة وعامللة حتلى 
تاريلخ إعلداد هلذه الدراسلة، وبعلد سلنوات طويللة ملن الحلرب؛ تسلير أغلبهلا باتجلاه بللورة رؤيلة مؤسسلاتية لعملها 
عللى المسلتوى اإلداري والتنظيملي والقانونلي، ولعلل هلذا السلبب إضافلة إللى اسلتمرار الدعلم والتمويلل، يعلد 
أهلم عواملل صمودهلا واسلتمراريتها ضملن خارطلة متغّيلرة شلهدت نهايلة وإغلالق للكثير من الوسلائل والمشلاريع 

والمبلادرات اإلعالميلة، واسلتحداث ألخلرى.

السليطرة  اختلالف مناطلق  الوسلائل عللى  تللك  تأخذهلا  بلدأت  التلي  المؤسسلاتية  الرغلم ملن األشلكال  وعللى 
واألنملاط اإلعالميلة؛ إال أنهلا وبالمقابلل ال تلزال تعانلي من إشلكاليات خطيرة قد تهدد وجودها بشلكل عام، خاصة 
تللك المتعلقلة بالتمويلل وطبيعتله وارتباطله بشلكل كبير بجهات غير مسلتقرة وبظلروف متغّيرة، األملر الذي يؤكد 
نتيجلة المرحللة األوللى ملن هلذه الدراسلة؛ بلأن خارطلة اإلعلالم السلوري التلزال قلقلة وقابللة للتغييلر وفلق علدة 
عواملل ومتغيلرات، عللى رأسلها التمويلل وارتباطه بالظلرف السياسلي والعسلكري الُمتّغير للملف السلوري، األمر 
اللذي يرّتلب عللى وسلائل ومؤسسلات اإلعالم السلورية السلعي لتنويع مصلادر الدعلم ومحاولة خلق مصلادر بديلة 

مسلتدامة تضملن اسلتمراريتها واسلتقالليتها عللى الملدى الطويل.  
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    أواًل: مقدمة 

عانلى اإلعلالم السلوري عللى ملَر العقلود الماضيلة ملن القبضلة األمنيلة المشلددة والرقابلة الصارملة، إضافلة إلى 
هيمنلة اإلعلالم الحكوملي الموّجله، واللذي مثلل أداة بيلد السللطة الحاكملة لترويلج خطابهلا وتعبئلة الجمهلور 
السلوري إيديولوجيلًا. األملر اللذي أدى تدريجيلًا لفقلد هلذا اإلعلالم مصداقيتله للدى السلوريين، والذيلن اعتملدوا 
لسلنوات طويللة عللى اإلعلالم العربلي واألجنبلي كبديلل علن اإلعلالم السلوري الحكوملي، وحتلى عندملا ُسلمح 
بوجلود إعلالم خلاص فلي سلوريا، تلم منلح التراخيلص ألشلخاص مقربيلن ملن النظلام الحاكلم، فتلم استنسلاخ ذات 
خطلاب السللطة، وللم تسلتطع وسلائل اإلعلالم الخاصلة إحلداث أي خرق في جلدار القملع المحيط باإلعلالم. وفي 
إطلار رسلم الصلورة والمالملح العاملة لتجربلة اإلعلالم السلوري؛ يمكلن اإلضاءة سلريعًا عللى التاريخ المعاصلر لتطور 
هلذا اإلعلالم والتشلريعات الناظمة لعمله، حسلب عهلود الحكم المختلفة التلي تعاقبت على سلوريا، وفق الترتيب 

التالي: 

منـذ االسـتقالل إلـى حكـم البعـث )1963-1946(: ويعتبلر العهلد الذهبلي للصحافلة السلورية، حيلث صلدر فلي 
العلام 1949 قانلون المطبوعلات رقلم )35(، واللذي رفلع العديلد ملن القيلود المفروضلة عللى حرية إصلدار وتمّلك 
الصحلف المسلتقلة والحزبيلة1 ، وملع هلذا القانلون صلدرت أكثلر ملن 150 مطبوعلة بيلن صحيفلة ومجللة انتشلرت 
فلي غالبيلة الملدن السلورية، منهلا ملا تلرك بصملة فلي تاريلخ اإلعلالم السلوري، ومنهلا مالم يلدم إال لفتلرة قصيرة. 

وملع مطللع الخمسلينات بلدأت حريلة اإلعلالم السلوري تتراجلع، حيلث كان كل انقلالب عسلكري يقضلي كليلًا أو 
جزئيلًا عللى عملل الصحلف والمطبوعلات ويقيدهلا عبلر الرقابلة، ثم شلّكل عهلد الوحدة مع مصلر 1958ضربلة لحرية 
الصحافلة اختارهلا السلوريون طوعلًا، حيلث ضّيلق قانون المطبوعلات في تلك الفتلرة الخناق على الصحف السلورية 

وألغلى تراخيلص علدد كبيلر منها2 . 

وعقلب االنفصلال جلرى فلي العلام 1962 تعديلل طفيلف على قانلون المطبوعلات للعلام 1949 لتجلاوز إجراءات 
اإلغلالق التلي طاللت المطبوعلات السلورية، ولكلن بالمقابل لم يسلمح بترخيص الصحلف المعارضلة لالنفصال، وقد 
اسلتمر العملل بهلذا القانلون حتلى وصلول حلزب البعث إلى السللطة فلي 8 آذار 1963. وعموملًا تعتبر تللك الفترة 
العصلر الذهبلي للحريلات فلي سلوريا، وبخاصلة لإلعلالم السلوري، واللذي كان يضلم إضافلة للمطبوعلات، إذاعلة 
دمشلق، والتلي بلدأت بثهلا التجريبلي فلي العلام 1939 وانتقللت إللى البلث الدائم فلي العلام 1947، والتلفزيون 

العربلي السلوري اللذي بلدأ بثله فلي عهد الوحلدة علام 31960 .

_______________________________________________________________
1 : المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، إعالم ضد المواطنة: حالة اإلعالم والحريات الصحفية )سورية 2011-2010(، 3/5/2011، متوافر على الرابط:

https://bit.ly/2RO8ygx 
2 : المرجع السابق.

https://bit.ly/2RO8ygx :3 : طالب قاضي أمين، اإلعالم السوري )قانون اإلعالم في سورية(، المعهد الوطني لإلدارة العامة، 2014، متوافر على الرابط
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عهـد البعـث: وملع وصلول حزب البعث إلى السللطة تلم إيقاف العمل بقانلون المطبوعات للعلام 1949، وألغيت 
تراخيلص جميلع المطبوعلات الصلادرة وقتهلا وتملت مصادرتهلا، واكتفلي فقلط بالوسلائل الحكومية حينهلا )إذاعة 
دمشلق، التلفزيلون السلوري(، إضافلة للصحلف الناطقلة باسلم حلزب البعلث، وهلي: صحيفلة البعلث التي تأسسلت 
فلي العلام 1947، ثلم صحيفلة الثلورة التي جرى تأسليها فلي أيار/مايلو 1963، إضافة إلى مطبوعلات محلّية في 
محافظلات )حملص، حملاه، حللب، الالذقيلة(. كملا اسلتمرت بالصلدور مطبوعتلان خاصتلان فقلط هملا: مجللة الضاد 
فلي حللب، ومجللة الثقافلة فلي دمشلق. وفلي هلذا العهلد جلرى افتتلاح المؤسسلة العربيلة لإلعلالن فلي العلام 
1963 وُحصلر بهلا العملل اإلعالنلي فلي سلوريا، إضافلة إللى تأسليس الوكاللة العربيلة السلورية لألنباء )سلانا( في 

العلام 1965 4.

عهـد حافـظ األسـد: ازدادت شلدة القبضلة األمنيلة فلي عهد األسلد األب، وخصوصًا فلي مجال الحريلات واإلعالم، 
كملا اسلتمرت هيمنلة الوسلائل الحكوميلة عللى المشلهد اإلعالملي فلي سلوريا5 ، والتلي جلرى رفدهلا بوسلائل 
جديلدة، وهلي: صحيفلة تشلرين في العام 1975، إذاعة صوت الشلعب في العلام 1978، القنلاة الثانية للتلفزيون 

السلوري فلي العلام 1986، الفضائيلة السلورية في العلام 1996.

عهد بشـار األسـد )العشـرية األولى(: مع وصول بشلار األسلد إلى السللطة، وضمن سياسلة اإلصالح الشلكلّي، تم 
إصلدار القانلون رقلم )50( للعلام 2001 الناظلم لعمل وترخيص المطبوعات في سلوريا، والذي يعتبر نسلخة معدلة 
علن القانلون )35( للعلام 1949، فبالرغلم ملن أن القانلون ُاصلدر تحلت عنلوان اإلصلالح واالنفتلاح؛ إال أنله أحكلم 
سليطرة الدوللة عللى وسلائل اإلعلالم السلورية، فمثلاًل أعطلى القانلون الحلق للحكوملة بإلغلاء ترخيلص المطبوعلة 
فلي حلال صلدر بحقهلا حكملان جزائيلان خلالل علام واحد، بينملا كانت خمسلة أحلكام في القانلون السلابق، إضافة 
إللى منلح صالحيلات واسلعة لوزيلر اإلعلالم فيما يخص التراخيلص والرقابة على وسلائل اإلعالم العاملة في سلوريا6 . 

ومنلذ صلدور القانلون فلي 2001 وحتلى العلام 2010 جرى ترخيص ما يفلوق الل 250 مطبوعلة مختلفة، صدر منها 
232 مطبوعلة، منهلا 160 خاصلة، و72 مطبوعلة حكوميلة. كملا صلدر فلي العلام 2002 قانلون إحلداث اإلذاعات 
التجاريلة الخاصلة، واللذي سلمَح بترخيلص إذاعلات خاصلة تعملل عللى موجلة FM عللى أن يقتصلر بثهلا عللى البرامج 
الموسليقية والغنائيلة واإلعالنلات دون أي محتلوى سياسلي، أملا فلي مجلال اإلعلالم المرئي فقد تلم إغالق قناة 
“أورينلت” الخاصلة، وللم تسلتمر إال قنلاة “الدنيا”-والتلي تغّيلر اسلمها إللى قنلاة “سلما” الحقلًا- المملوكلة لراملي 
مخللوف ابلن خلال الرئيلس السلوري، حيلث اقتصلرت تراخيلص وسلائل اإلعلالم الخاصلة عموملًا عللى رجلال األعملال 

المقربيلن ملن النظلام، لتمثلل امتلدادًا للذراع النظلام المهيمنلة على الخطلاب اإلعالمي السلوري7 .

_______________________________________________________________
4 : المرجع السابق.

 .Syria Media Map , Institute for war& peace reporting, August 2013 : 5
6 : طالب قاضي أمين، اإلعالم السوري )قانون اإلعالم في سورية(، مرجع سبق ذكره.

7 : المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، إعالم ضد المواطنة: حالة اإلعالم والحريات الصحفية )سورية 2011-2010(، مرجع سبق ذكره.
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    ثانيًا: عّلة الدراسة

تحوللت  المشلهد اإلعالملي فلي سلوريا كّليلًا، حيلث  تغّيلر   2011 آذار/ملارس  السلورية فلي  الثلورة  انلدالع  ملع 
االحتجاجلات إللى حلرب إعالميلة بيلن اإلعلالم الرسلمي السلوري، واللذي حلاول التغطية عللى الحراك في الشلارع 
والترويلج أنله مجلرد مسلرحيات ملن إعلالم مغلرض، وبيلن نشلطاء الحلراك المدنلي في سلوريا الذيلن تحوللوا بحكم 
الظلرف إللى ملا بلات يعلرف بالمواطلن الصحفلي8 ، فلي محاوللة منهلم إليصلال صوتهلم وحقيقلة القملع اللذي 

كانلوا يتعرضلون لله ملن أجهلزة النظلام األمنيلة.

وشلكّلت وسلائل التواصلل االجتماعي المنفذ الوحيد للناشلطين السلوريين لكسلر الطلوق اإلعالمي للنظلام، والذي 
منلع الوسلائل األجنبيلة ملن تغطيلة األحداث في سلوريا وحصر التغطية فقط باإلعالم الرسلمي للسللطة السياسلية 
وحلفائله، وبالرغلم ملن اإلمكانلات المتواضعلة للناشلطين، والتي تقتصلر على كاميلرات وهواتف محموللة؛ إال أنهم 
اسلتطاعوا أن يمللؤوا الدنيلا ويشلغلوا النلاس بالحلدث السلوري، واللذي أصبلح أكثلر موضلوع حلاز تعليقلات ملن قبلل 

اإلعلالم عبلر التاريلخ، بحسلب ملا توصلت إليه دراسلة فلي العلام 2013 9 .

شلكلَّ هلذا الواقلع اإلعالملي الجديلد ما سلمي حينهلا بل “اإلعلالم البديل”، والذي كسلر الصلورة النمطية للوسليلة 
اإلعالميلة وللصحفلي بذاتله، ثلم ملا لبلث أن تطلور هلذا اإلعلالم السلوري البديلل إلى مؤسسلات ووسلائل إعالمية 
بحكلم طلول أملد الثلورة السلورية ووجلود مناطلق جغرافيلة خارجلة علن سليطرة القلوات الحكوميلة، إضافلة إللى 
الدعلم ملن منظملات إعلالم دوليلة ومؤسسلات إعالميلة متخصصلة بالتدريلب والتمويلل، فعللى جانلب المعارضلة 
السلورية نشلأت المئلات ملن وسلائل اإلعلالم )مواقلع إلكترونيلة، صحلف، إذاعلات، محطلات تلفلزة(، والتلي توزعت 

بيلن التيلارات السياسلية والمسلتقلة والناطقلة باسلم تنظيملات عسلكرية وحتلى التنظيملات الجهادية.

وكذللك األملر بالنسلبة للنظلام السلوري، واللذي أجبرته الثورة السلورية على إحلداث تغييرات في بنيتله اإلعالمية، 
التلي ثبلت فشللها وانعلدام مصداقيتهلا لدى الشلارع، حيث أصدر الرئيس السلوري المرسلوم التشلريعي رقم )108( 
للعلام 2011 المتضملن قانلون اإلعلالم، والذي منح في المادة )35( الحق ألي شلخص في إصدار وسليلة إعالمية 
ضملن الشلروط اللواردة فلي القانلون، كما أحدث بموجب المرسلوم “المجللس الوطني لإلعالم” المنلاط به تنظيم 
اإلعلالم ومنحله صالحيلات تجعلله المسلؤول الفعللّي عن قطلاع اإلعالم في سلوريا، األمر الذي سلاهم بزيادة عدد 
وسلائل اإلعلالم العامللة في مناطق سليطرة النظام السلوري، وإن كانلت جميعها تلتزم بخطاب النظلام وتروج له، 

ليتلم الحقلًا إلغلاء “المجلس الوطني إلعالم” عبر المرسلوم التشلريعي 23 للعام 2016. 

_______________________________________________________________
8 : المرجع السابق.

,Sean Aday, 2013, Blogs& Bullets: Syria’s socially mediated civil war, United states institute of peac.  Marc Lynch, Deen Freelon: 9
https://bit.ly/2FJl0rq
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وقلد بللغ علدد وسلائل اإلعلالم السلورية التلي ُأسسلت عقب انلدالع الثورة السلورية 600 وسليلة إعالميلة )-2011
2015(، توقلف منهلا 200 وسليلة ملع حللول العلام 2016 10 ، ويرجلع هلذا العلدد الكبيلر للوسلائل المتوقفلة إلى 
كونهلا نشلأت ملن مبلادرات فرديلة لملا يعلرف بلل “المواطلن الصحفلي”، ثلم تطلورت إللى وسلائل إعالميلة منفلتلة 
ملن أي قيلود، ليلس فقلط قيلود الرقابلة، وإنملا بعضهلا ملن قيلود المهنيلة واالحترافيلة فلي العملل اإلعالملي، 
وعموملًا كانلت توجهلات وسلائل اإلعالم السلورية الناشلئة وميولهلا وخطابها منقسلمًا وفقًا النقسلامات التيارات 
السياسلية السلورية 11 ، ومتأثلرًا بالمتغيلرات السياسلية والعسلكرية المتسلارعة فلي المللف السلوري عللى علدة 
مسلتويات، والتلي انعكسلت عللى خارطلة اإلعلالم السلوري بشلكل جعلهلا خارطلة قلقلة وغيلر مسلتقرة ومتغّيلرة 

متسارع.  بشلكل 

وألن الحديلث علن اإلصلالح الديمقراطلي يجلب أن يترافلق ملع تحرير اإلعالم من سليطرة الدوللة، إذ ال يمكن الفصل 
بيلن مفاهيلم الديمقراطيلة والشلفافية والتعدديلة وبين حرية اإلعالم، لذلك فلإن عّلة القيام بهذه الدراسلة تتمحور 
فلي المرحللة األوللى منهلا؛ حول مسلح عدد وسلائل اإلعالم السلورية الفاعلة والعامللة حاليًا، وإعادة رسلم خارطة 
اإلعلالم السلوري بمؤسسلاته الفاعللة والمسلاهمة فلي صياغلة المشلهد اإلعالملي الكللّي في سلوريا وتشلكيل 
اللرأي العلام وتوجيهله، وتقييلم أدائهلا وفلق علدة مؤشلرات، ومن ثلم التركيز على الناشلئ منها بعلد العام 2011 
لتقييلم واقعله المؤسسلاتي واحتياجاتله، والطرق األمثل لدعمه ليشلكل نلواة حقيقية إلعالم سلوري ُحر ومحترف 

بعلد عقلود من هيمنلة اإلعلالم الحكومي الموجه في سلوريا.

    ثالثًا: أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة، عبر مرحلتين، إلى تحقيق ما يلي: 

1.  المرحللة األوللى: رسلم خارطلة شلاملة لإلعلالم السلوري تتضمن إحصلاء كافة وسلائل اإلعالم السلورية الفاعلة 
والعامللة حتلى تاريلخ إنجاز الدراسلة، بما فيها الوسلائل المؤسسلة قبل الثورة السلورية، وتقسليمها تبعلًا لنوعها 

اإلعالملي وانتشلارها الجغرافلي وطبيعلة ملكيتها وتاريخ تأسيسلها واللغات التي تسلتخدمها.

2.  المرحللة الثانيلة: إجلراء تقييلم عام للواقع المؤسسلاتي لوسلائل اإلعالم الناشلئة بعد العلام 2011 واحتياجاتها، 
وفقلًا للمتغيلرات التلي حددتها، وذلك للوصل إللى معرفة دقيقة حول واقعها المؤسسلاتي )إداري، تنظيمي، 

قانونلي، ماللي(، واحتياجاتهلا لتكلون قادرة عللى خلق نمط إعالمي جديد في سلوريا.

3.  توثيلق هلذه المرحللة المهملة والخطيلرة ملن تاريخ اإلعالم السلوري بشلكل موضوعي ومنهجي يشلكل مرجعًا 
تاريخيلًا للمهتميلن والباحثين في هلذا المجال.

4.  خللق قاعلدة بيانلات شلاملة وتفصيليلة لوسلائل اإلعلالم السلورية الفاعللة، تسلاعد المنظملات الدوليلة الداعمة 
لإلعلالم عللى توجيله الدعلم وفقلًا لالحتياجلات الحقيقيلة، كملا تسلاعد وسلائل اإلعلالم ذاتهلا على وضلع برامج 

لتطويلر أدائهلا وتنميلة قدراتهلا التنافسلية فيملا بينها.

_______________________________________________________________
.WEEDOO، 14 November 2016 قبض الزبد: جردة لحال اإلذاعات والمواقع الجديدة في سوريا، فريق مؤسسة : 10
11 : Syria Media Landscape from 2011 to Early 2016, Collaboration between the Syrian civil coalition )Tamas(, Henta media organization and Madani org.
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    رابعًا: أهمية الدراسة

ال تعتبلر هلذه الدراسلة، بمرحلتيهلا، هلي األوللى ملن نوعها فيما يخلص اإلعالم السلوري، ولكن قد تكملن أهميتها 
فلي كونهلا األكثلر حداثلة، حتلى تاريلخ إعدادهلا، فآخلر الدراسلات الصلادرة حلول ذات الموضلوع تناوللت وسلائل 
اإلعلالم السلورية حتلى العلام 2016. وملن ناحيلة أخلرى؛ كونهلا تجلري تقييملًا عاملًا لواقلع واحتياجلات اإلعلالم 

الناشلئ بعلد العلام 2011، إضافلة لتشلخيص مكاملن القلوة والضعلف فيله.

    خامسًا: الدراسات السابقة

تلم االعتملاد فلي رسلم خطلة هلذا المشلروع عللى النتائلج التلي توصللت إليهلا الدراسلات والتقاريلر السلابقة، التي 
أنجزتهلا منظملات ومؤسسلات سلورية وأجنبيلة حلول وسلائل اإلعلالم السلورية، حيلث سلتركز هلذه الدراسلة عللى 
االنطلالق ملن النقطلة التلي توقفلت عندهلا تللك الدراسلات، وذللك لتحديلث ما توصللت إليه ملن نتائج واسلتكمال 
ملا اعتلرى بعضهلا ملن نقلص والتركيلز عللى متغيلرات جديلدة؛ باالعتملاد عللى الخبلرة التخصصيلة الطويللة للمركلز 
السلوري لإلعلالم وحريلة التعبيلر، واللذي يعتبلر أقلدم منظملة سلورية غيلر حكوميلة متخصصلة بدراسلات اإلعلالم 
وتقييمله. وفيملا يللي أبلرز الدراسلات والتقاريلر التلي قدملت مسلحًا شلاماًل لإلعلالم السلوري بعلد العلام 2011، 

وهي: 

•   Syria Media Map, 2013, Institute for War & Peace reporting

المالكلة  الجهلة  منهلا،  لتصنيفهلا  علدة معاييلر  متبعلًا  السلورية  اإلعالميلة  للمنافلذ  خارطلة شلاملة  التقريلر  قلدم 
)حكوملي، خلاص( واختصلاص الوسليلة )سياسلية، اقتصاديلة، طبيلة، تكنولوجيلة. إللخ(، كملا اعتملد التقريلر تصنيلف 
بحسلب التوجله السياسلي بعلد العلام 2011، حيلث قسلم الوسلائل إللى )داعم للنظلام، داعلم للمعارضلة، كردي(.

•   Syria Audience research, 2016, Free press unlimited, Media cooperation and translation 
and Global forum for media development 

قدملت الدراسلة سلبرًا آلراء الجمهلور السلوري فلي مناطلق سليطرة المعارضلة ومناطق سليطرة النظام حلول أكثر 
المنافلذ اإلعالميلة انتشلارًا ومصداقيلة، وتوصللت إلى نتائلج أبرزها: أ. فلي كال المنطقتين يعتبر التلفاز هو الوسليلة 
اإلعالميلة االكثلر انتشلارًا واعتماديلة للدى الجمهلور، يليله اإلعلالم اإللكترونلي، ثلم الصافلة المطبوعة ثلم اإلذاعة. 
ب. إعلالم المعارضلة هلو األكثلر انتشلارًا ومصداقيلة فلي مناطلق سليطرة المعارضلة، وإعلالم النظلام هلو األكثلر 

مصداقيلة وانتشلارًا فلي مناطلق سليطرة النظام.
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•   Syria Media Landscape from 2011 to Early 2016, Collaboration between the Syrian civil 

coalition )Tamas(, Henta media organization and Madani organization

قلدم التقريلر خريطلة شلاملة لوسلائل اإلعالم السلورية معتملدًا على مسلتويين للتقسليم، األول: جغرافلي )مناطق 

سليطرة القوات الحكومية، مناطق سليطرة المعارضة، مناطق سليطرة الجهاديين، مناطق اإلدارة الذاتية الكردية(، 

الثانلي: االتجلاه السياسلي )مواليلة للنظلام، معارضلة للنظلام، متطرفلة(. كملا اعتملد التقريلر معيلارًا لتمييلز وسلائل 

اإلعلالم المسلتقلة يعتملد عللى التمويلل، حيلث يعلّرف التقريلر الوسليلة اإلعالميلة المسلتقلة: بأنهلا التلي تتلقلى 

الدعلم التمويللي ملن علدة مصلادر أو قلادرة عللى توليلد تمويلهلا ذاتيلًا من خلالل منتجاتهلا اإلعالميلة واإلعالنات.

WEEDOO، 14 Novem�  •   قبـض الزبـد: جـردة لحـال اإلذاعـات والمواقع الجديدة في سـوريا، فريق مؤسسـة

.ber 2016

اختصلت هلذه الدراسلة بقيلاس قلوة المنابلر اإلعالميلة السلورية المسلموعة والمقلروءة عللى االنترنلت بالتحديلد، 

وملدى وصولهلا. حيلث تركلزت إحصلاءات هذه الدراسلة على جانبلي األداء التقني ومسلتوى الوصلول فيما يخص 

المواقلع اإللكترونيلة واإلذاعلات، وتوصللت إلى: 

1.  17 موقعلًا سلوريًا ال أكثلر ملن مجملل 405 موقلع عللى االنترنلت، هلي ملن ينافلس عشلرات آالف المواقلع 

العالميلة المفهرسلة عللى Google News، ملن حيلث أولويلة الظهلور لدى البحلث بالكلملات المفتاحية األكثر 

تلداواًل فلي اإلعلالم حول الشلأن السلوري.

2.  تبث 67 إذاعة في سوريا، نشأت 42 منها عقب الثورة السورية.

3.  منلذ بدايلة الثلورة السلورية عملل فلي الفضلاء اإلعالملي ملا يزيلد عللى 600 وسليلة إعلالم، توقلف منهلا 200 

وسليلة، واسلتمرت 400 حتلى تشلرين الثانلي 2016.

• Syria’s New Media landscape)Independent media born out of war(, December 2016, 

Middle East Institute

قلدم التقريلر مسلحًا للوسلائل اإلعالميلة غيلر الحكوميلة التلي وللدت في سلوريا بعد الحرب، وتم تقسليمها بحسلب 

توجههلا السياسلي إللى )داعملة للنظلام، داعملة للمعارضلة، كرديلة، مسلتقلة(. اعتملد التقريلر تعريفلًا للوسلائل 

المعاييلر االحترافيلة  العتملاد  بالحلد األدنلى  التلي تسلعى  الوسلائل  بأنهلا:  النظلام والمعارضلة  للدى  المسلتقلة 

للصحافلة، وتطبيلق تللك المعاييلر عللى تعاطيهلا ملع الثلوار والنظلام بشلكل متماثلل، واسلتخدام مصطلحلات تلدل 

عللى الحيلاد. أملا بالنسلبة لوسلائل اإلعلالم الكرديلة المسلتقلة، فهلي: التلي تركلز تغطيتهلا بشلكل رئيسلي عللى 

مشلكالت الجلزء الشلمالي الشلرقي ملن سلوريا الخاضلع لسليطرة “الجنلاح العسلكري للإلدارة الذاتيلة”.
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    سادسًا: مراحل الدراسة

تسلعى هلذه الدراسلة إللى رسلم خارطلة لمؤسسلات ووسلائل اإلعلالم السلورية الفاعللة والعامللة حاليلًا، وتقييلم 
الواقلع المؤسسلاتي للناشلئ منهلا بعلد العلام 2011 واحتياجاتله عللى علدة مسلتويات، وعليله سليتم تقسليم 

الدراسلة إللى مرحلتيلن، وهملا: 

1.   المرحلة األولى: )الخارطة(

وسليتم ملن خاللهلا رسلم خارطلة منهجيلة لمؤسسلات ووسلائل اإلعلالم السلورية الفاعلة العامللة حتى تاريلخ إنجاز 
هلذه الدراسلة، عللى اختلالف أنماطها اإلعالمية ومناطق توزعها الجغرافي، وسلتعتمد الدراسلة في هذه المرحلة 

المنهجيلة التالية:

أ .   التعريفات اإلجرائية

سلتعتمد الدراسلة، بملا يتناسلب ومتطلباتهلا، تعريفلًا إجرائيلًا خاصلًا ومحلددًا لوسلائل ومؤسسلات اإلعلالم السلورية 
الفاعللة محلل المسلح، إضافلة إللى تعريلف المقصلود بالمؤسسلة اإلعالميلة محلل البحلث: 

•   وسـائل ومؤسسـات اإلعـالم السـورية الفاعلـة: وهلي كل وسليلة أو مؤسسلة صحفيلة أو إعالميلة سلورية 
الهويلة، لناحيلة المحتلوى والجمهلور المسلتهدف، تعملل داخلل سلوريا أو خارجهلا، تتفاعلل إعالميلًا ملع الفضاء 
العلام السلوري وتسلاهم فلي صياغلة وتشلكيل اللرأي العلام السلوري، سلواء فلي المهاجلر أو داخلل األراضي 
السلورية، لهلا موقلع إلكترونلي رسلمي، ومقلّر عملل يقلوم عليله كادر صحفلي وإداري، وتنتلج محتوى مسلتمر 
وغيلر متقطلع، ويصنلف نشلاطها اإلعالملي ضمن أحلد األنماط السلتة )إذاعة، تلفزيلون، جريلدة مطبوعة، موقع 

إلكترونلي، وكاللة أنبلاء، مجلة(.

•   المؤسسـة اإلعالميـة: هلي كل مؤسسلة إعالميلة سلورية تمتللك أكثلر ملن وسليلة ومنفلذ إعالمي تحت اسلم 
واحلد، وسليتم احتسلاب كل منفلذ عللى حلدا، بحسلب النملط اإلعالملي الذي ينلدرج تحته.

ب .   متغيرات الدراسة

المتغيلر الرئيسلي لهلذه الدراسلة هلو: مؤسسلات ووسلائل اإلعلالم السلورية الفاعللة )مرئية، مسلموعة، مقلروءة(، 
ويقسلم هلذا المتغيلر إللى المتغيلرات الفرعيلة التالية: 

•   نوع الوسيلة )تلفزيون، إذاعة، موقع إلكتروني، جريدة مطبوعة، وكالة أنباء، مجلة(.
•   تاريخ التأسيس.

•   النطلاق الجغرافلي للعملل: )مناطلق سليطرة الحكوملة السلورية، مناطلق سليطرة المعارضلة، مناطلق اإلدارة 
الذاتيلة، خلارج سلوريا(.

•   نوع الملكية: )خاص، حكومي، حزبي(.
•   اللغات المستخدمة في الخطاب اإلعالمي )عربي، إنجليزي، كردي، إلخ(



اإلعالُم السورّي.. خارطُة الوسائِل الفاعلة وتقييُم الواقِع المؤسساتّي للناشِئ منها بعَد 2011 10

© photokozyr / Adobe Stock

ت .   أسئلة الدراسة

تطلرح الدراسلة خلالل هلذه المرحللة السلؤال الرئيلس التاللي: ملا هلو الشلكل الحاللي لخارطة وسلائل ومؤسسلات 
اإلعلالم السلوري الفاعللة والعامللة حاليلًا؟ ويتفلرع عنله األسلئلة التالية:

•   كم عدد وسائل ومؤسسات اإلعالم السورية الفاعلة؟
•   ما هو توزع وسائل ومؤسسات اإلعالم السورية الفاعلة، حسب األنماط اإلعالمية؟

•   ما هو توزع وسائل ومؤسسات اإلعالم السورية الفاعلة، بحسب مكان تواجدها الجغرافي؟
•   متى تأسست كل وسيلة؟

•   ما هو نمط ملكيتها؟
•   ما هي اللغات المستخدمة في الخطاب اإلعالمي لكل وسيلة؟

ث .   منهج البحث

سليتم االعتملاد عللى المنهلج الوصفلي التحليلي، الذي يعتمد على دراسلة الظاهرة كما هي فلي الواقع، ويهتم 
بوصفهلا وصفلًا دقيقلًا ويعّبلُر عنهلا تعبيلرًا كميلًا وكيفيلًا. فالتعبيلر الكيفلي يصلف لنلا الظاهلرة ويوضلح خصائصهلا، 
أملا التعبيلر الكملّي فيقلدم لنلا وصفلًا رقميًا يوضلح مقدار هذه الظاهلرة أو حجمهلا ودرجات ارتباطها ملع الظواهر 

المختلفلة األخرى.

ج .   مجتمع الدراسة

وسلائل ومؤسسلات اإلعلالم السلوري الفاعللة، بمختللف أنماطها اإلعالميلة، وأشلكال ملكيتها، وأماكلن تواجدها 
الجغرافي.

ح .   عينة الدراسة

تعتبلر هلذه الدراسلة مسلحّية تهلدف إلحصلاء كامل وسلائل ومؤسسلات اإلعلالم السلورية الفاعللة، والعاملة حتى 
تاريلخ إعدادهلا، ولذللك سليتم اسلتخدام العينلة العمدية/الغرضيلة، وهلي ملن أنلواع العينلات غيلر االحتماليلة، حيث 

سليتم اسلتبعاد ملا يلي ملن العينة: 

•   صفحات ومجموعات التواصل االجتماعي التي تنشر محتوى إعالمي.
•   صفحات الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي.

•   الدوريات الصادرة عن منظمات ونقابات ومؤسسات غير إعالمية.
•   وسائل اإلعالم التخصصية )الطبية، العلمية، مجالت األطفال، الفنية، الثقافية، الرياضية(.

•   المدونات الشخصية.
•   المواقع اإللكترونية والمعّرفات الرسمية للمؤسسات والوزارات والهيئات واألجهزة الحكومية.

•   التنسيقيات والشبكات المحلّية التي تنشر محتوى خبري على مواقع التواصل االجتماعي.
•   منصات ومعرفات هيئات وكيانات اإلدارة المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

•   المكاتب والمنصات اإلعالمية للفصائل والتجمعات العسكرية والقوات الحكومية.
•   الوسلائل اإلعالميلة المتوقفلة علن العملل خلالل فتلرة المسلح، أو التلي تنشلر محتلوى متقطلع وغيلر مسلتمر، أو 

يتلم تحديثله خلالل فتلرات زمنيلة متباعدة.
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2.   المرحلة الثانية: )تقييم الواقع المؤسساتي(

بعد الحصول على خارطة لمؤسسلات ووسلائل اإلعالم السلورية الفاعلة في المرحلة األولى، سليتم في المرحلة 
الثانيلة اسلتبعاد المؤسسلات اإلعالميلة الحكوميلة والخاصلة المؤسسلة قبلل العلام 2011، وذللك كلون اإلعلالم 
الحكوملي السلوري يعتبر مؤسسلات إعالمية كبلرى تمتلك إمكانات ضخمة )دولة( وكلوادر لديها خبرات متراكمة 
لعشلرات السلنين، مملا يجعلهلا خلارج التقييلم بسلبب صعوبلة المقارنلة بيلن إمكاناتهلا وإمكانلات اإلعلالم الناشلئ 
ملن جهلة، ولعلدم حاجتهلا للدعلم خلارج نطلاق الدعلم الحكوملي ملن جهلة ثانيلة، وكذللك األملر بالنسلبة لوسلائل 
ومؤسسلات اإلعلالم الخاصلة المؤسسلة قبلل العلام 2011، كونهلا أسسلت عللى يلد رجلال أعملال مقربيلن للنظام 
وتمتللك إمكانلات كبلرى وليسلت بحاجلة دعلم ملن جهلات أو منظملات داعملة لإلعلالم. لذللك ستسلتهدف هلذه 
الدراسلة وسلائل ومؤسسلات اإلعلالم الناشلئة بعلد العلام 2011، لتقييلم واقعهلا المؤسسلاتي )إداري، تنظيملي، 

قانونلي، ماللي( واحتياجاتهلا، وسلتعتمد فلي هلذه المرحللة المنهجيلة التالية:

أ .   التعريفات اإلجرائية

سلتعتمد الدراسلة فلي هلذه المرحللة تعريفلًا إجرائيلًا لإلعالم السلوري الناشلئ بعد العلام 2011، وهو كل وسليلة 
أو مؤسسلة إعالميلة سلورية فاعللة تأسسلت بعلد العلام 2011، على اختلالف مواقفها السياسلي، ونطلاق عملها 

الجغرافلي )داخل/خلارج(، وعللى اختلالف أنماطهلا اإلعالميلة )مقروء، مسلموع، مرئي(.

ب .   متغيرات الدراسة

يمثلل المتغيلر الرئيسلي لهلذه الدراسلة: واقلع واحتياجلات مؤسسلات اإلعلالم السلورية الناشلئة بعد العلام 2011، 
ويقسلم إللى المتغيلرات الفرعيلة التالية:

اإلدارة: ويقسم إلى المتغيرات التالية: )الهيكل التنظيمي، الموارد البشرية، الوضع القانوني(  •
التمويل.  •

االحتياجات.  •

ت .   أسئلة الدراسة

•   ملا هلو الواقلع اإلداري لوسلائل ومؤسسلات اإلعالم السلورية الناشلئة بعد العلام 2011؟، ويتفرع عنه األسلئلة 
التالية: 

-   هلل يوجلد للدى مؤسسلات ووسلائل اإلعلالم السلورية الناشلئة هيكل تنظيملي ونظام داخللي واضح، يحدد 
بدقلة التراتبيلة اإلداريلة، والرؤية والرسلالة واألهداف الخاصة بالمؤسسلة؟

-   هل تملك مؤسسلات ووسلائل اإلعالم السلورية الناشلئة تراخيص قانونّية رسلمّية لممارسلة العمل اإلعالمي 
فلي المناطق التلي تتواجد بها؟

-   ملا هلي طبيعلة العالقلة ملع الجهلات الحاكملة والمسليطرة عللى المناطلق التلي تعملل بهلا الوسلائل 
الموجلودة داخلل سلوريا )مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة، مناطلق سليطرة المعارضلة، مناطلق اإلدارة 

الذاتيلة(؟
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-   ملا هلي آليلة اختيلار المناصلب اإلداريلة )رئيلس تحريلر، مديلر تحرير، سلكرتير تحرير( في وسلائل اإلعالم السلورية 

)انتخلاب، تعييلن، ماللك الوسليلة(، وهلل يمتللك أصحاب تللك المناصب الخبلرة الصحفية واإلداريلة الالزمة؟

-   ملا هلي نسلبة خريجلي كليلة الصحافلة واإلعلالم ملن إجماللي العامليلن فلي مؤسسلات ووسلائل اإلعلالم 

السلورية الناشلئة بصفلة )ُمحلرر، ُمعلّد، ُمذيلع، ُمراسلل(؟

-   كم هي نسبة اإلناث من إجمالي عدد العاملين في المؤسسات اإلعالمية السورية الناشئة؟

•   ملا هلي مصلادر التمويلل الرئيسلية لوسلائل ومؤسسلات اإلعلالم السلوري الناشلئة )حكوملي، رجال أعملال، تيار 

سياسلي، منظملات دوليلة داعملة، فصيلل عسلكري، تيلار دينلي(؟ ويتفرع منله األسلئلة التالية:

-   هلل تمتللك مؤسسلات ووسلائل اإلعلالم السلورية الناشلئة القلدرة على خللق تمويل ذاتي؟، وما هي نسلبته 

إن وجد؟

-   هل يوجد أي شكل من أشكال الرقابة المالية على المؤسسة، سواء كانت داخلية أو خارجية؟

ملا هلي أبلرز الصعوبلات التي تواجهها وسلائل اإلعالم السلورية الناشلئة، والتلي تمثل عقبات رئيسلية في وجه   •

تطورهلا )تمويلل، معلدات وتجهيلزات تقنيلة، مكاتلب ومراكلز، خبرات وكلوادر متخصصلة، تراخيص عمل رسلمية، 

دورات تدريبيلة، مراسللون، كلوادر إدارية(؟

ث .   منهج الدراسة

سليتم االعتملاد خلالل هلذه المرحللة أيضلًا، عللى المنهلج الوصفلي التحليللي اللذي يعتملد عللى دراسلة الظاهلرة 

كملا هلي فلي الواقلع، ويهتلم بوصفهلا وصفلًا دقيقًا ويعبلر عنها تعبيلرًا كميلًا وكيفيلًا. فالتعبير الكيفلي يصف لنا 

الظاهلرة ويوضلح خصائصهلا، أملا التعبيلر الكملّي فيقلدم لنلا وصفلًا رقميلًا يوضلح مقلدار هلذه الظاهلرة أو حجمها 

ودرجلات ارتباطهلا ملع الظواهلر المختلفلة األخرى.

ج .   مجتمع الدراسة

المؤسسلات والوسلائل اإلعالميلة السلورية الناشلئة بعد العام 2011، عللى اختالف أنماطهلا اإلعالمية وتوجهاتها 

السياسلية وأماكن تواجدهلا الجغرا في.

ح .   عينة الدراسة

سليتم خلالل هلذه المرحللة، اعتماد العينة الُميّسلرة/المتاحة في اختيار المؤسسلات والوسلائل اإلعالميلة الخاضعة 

للتقييلم، حيلث سليتم اختيلار عينلة مناسلبة لتمثيلل مجتملع البحث، وذلك بسلبب صعوبلة التواصل المباشلر مع بعض 

المؤسسلات اإلعالميلة العامللة في مناطق سليطرة الحكومة واإلدارة الذاتية وبعلض مناطق المعارضة الخاضعة، 

فلي أجزاء منها، لسليطرة التنظيملات الجهادية. 
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    سابعًا: مصادر البيانات

سليتم جملع البيانلات المتعلقلة بالدراسلتين عبلر مجموعلة ملن الراصديلن المدّربيلن عللى جملع البيانلات ملن كلوادر 
المركلز السلوري لإلعلالم وحريلة التعبيلر، وذللك ملن خلالل:

1.   المصادر األولّية

أ .     المقابالت مع ممثلي المؤسسات اإلعالمية السورية بشكل مباشر أو عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني.

ب .   نظلرًا للخطلورة المترتبلة عللى إجلراء المقابلالت ملع بعلض وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة داخلل      سلوريا، 
سليتم االسلتعاضة علن المقابلالت بالمالحظلات المباشلرة للراصديلن، والمعلوملات المنشلورة علن المؤسسلة 

عللى موقعها الرسلمي.

2.   المصادر الثانوّية

أ .     المعلوملات المتوافلرة للدى المركلز السلوري لإلعلالم وحريلة التعبير، إضافة إلى المعلوملات المقدمة      من 
المنظملات الشلريكة العامللة في مجال دعم اإلعالم السلوري.

ب .   المسح اإللكتروني للشبكة العنكبوتية حول مؤسسات اإلعالم السوري.

ت .   الدراسات السابقة المنشورة حول مؤسسات اإلعالم السوري.

سليتم تفريلغ البيانلات المجموعلة ملن قبلل الراصديلن فلي منصلة إلكترونيلة ُصمملت لخدملة أغلراض المشلروع، ثم 
سليجري تدقيقهلا وتنقيحهلا للتأكلد ملن دقتهلا عبلر مشلرفين مختصين.

    ثامنًا: أداة جمع المعلومات

جلرى تصميلم اسلتمارة خاصلة بلكل مرحللة ملن مراحلل الدراسلة، حيلث تلم التعبيلر فلي كل اسلتمارة علن متغيلرات 
الدراسلة بشلكل أسلئلة تقيلس تللك المتغيلرات وتحقلق أهلداف البحلث.
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    تاسعًا: نتائج المرحلة األولى )الخارطة(

بنتيجلة المسلح لوسلائل ومؤسسلات اإلعلالم السلورية، التي تندرج ضمن عينة الدراسلة وشلروطها، تلم التوصل إلى 
النتائلج التالية: 

1.   خارطة اإلعالم السوري

تتكلون خارطلة اإلعلالم السلوري، بحسلب ملا توصلل إليه المسلح؛ من 162 مؤسسلة ووسليلة إعالميلة عاملة حتى 
تاريلخ كتابلة التقريلر النهائلي للدراسلة تشلرين الثاني/نوفمبلر 2019، ويالحلظ ملن خلالل المسلح لوسلائل اإلعلالم 
رد؛  السلورية تناقص أعداد تلك الوسلائل بشلكل كبير قياسلًا بالدراسلات السلابقة، وُيمكن تفسلير هذا التناقص الُمطَّ
بلأن انلدالع الثلورة السلورية فلي العلام 2011 قد خلق طفلرة إعالمية متمثلة بإنشلاء عدد كبير من وسلائل اإلعالم 
التلي غللب عللى معظمهلا طابلع المبلادرات الفرديلة وعلدم التخصلص وافتقلار مصلادر الدعلم والتمويلل المسلتقر، 
مملا أدى إللى انتهلاء علدد كبيلر منهلا سلريعًا، لتبقلى المبلادرات اإلعالميلة التلي توفلرت لهلا الظلروف الماليلة 

والتنظيميلة والقانونية لالسلتمرار. 

بالمقابلل، فلإن الواقلع العسلكري الُمتغّيلر عللى األرض، شلّكل أثلرًا هاملًا فلي تراجع عدد وسلائل اإلعالم السلورية، 
واللذي تمثلل فلي خسلارة المعارضلة السلورية لمسلاحات كبيلرة ملن األرض، األملر اللذي أدى إغالق علدد كبير من 
وسلائل اإلعلالم الناشلئة وتهجيلر اإلعالمييلن العامليلن فلي تلك المناطق، واسلتمرار ملن تبقى منهم في ممارسلة 
العملل اإلعالملي فلي ظلل سللطات األملر الواقلع وملا فرضتله ملن تضييلق أدى بالنهايلة إللى إغلالق ملا تبقلى 
منهلا، ناهيلك علن اسلتهداف اإلعالمييلن والناشلطين فلي حقلل اإلعلالم من قبلل مختلف أطلراف الصلراع.  كما أن 
تقلدم القلوات الحكوميلة عللى األرض أدى إللى عودتهلا لممارسلة التشلديد األمني وقملع حرية التعبيلر حتى في 
مناطلق سليطرتها، إضافلة إللى تراجلع أهميلة حربهلا اإلعالميلة، ملا أدى أيضلًا إللى غللق علدد ملن وسلائل اإلعلالم 
العامللة ضملن نطلاق سليطرة تللك القلوات. وتتلوزع مؤسسلات ووسلائل اإلعلالم السلورية الفاعللة عللى ُمتغيرات 

الدراسلة، وفقلًا للتالي:

•   حسب النمط اإلعالمي

تتلوزع وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة عللى األنملاط اإلعالميلة السلتة التلي حددتهلا الدراسلة كملا يللي: 13 
محطلة تلفزيونيلة وتشلكل ملا نسلبته %8 من إجمالي وسلائل اإلعالم السلورية العامللة، مقابل 36 محطلة إذاعية 
وتشلكل ما نسلبته %22.2 من إجمالي وسلائل اإلعالم السلورية، إلى جانب 30 صحيفة وتشلكل ما نسلبته 18.5% 
ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة، إضافلة إللى 67 موقلع إلكتروني وتشلكل ملا نسلبته %41.4 من 
إجماللي وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة، إضافلة إللى 6 مجلالت وتشلكل ملا نسلبته %3.7 ملن إجمالي وسلائل 
اإلعلالم السلورية العامللة، مقابلل 10وكاالت أنبلاء وتشلكل ما نسلبته %6.2 من إجمالي وسلائل اإلعالم السلورية 

العاملة.
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ويتبيلن ملن خلالل تلوزع وسلائل اإلعلالم السلورية عللى األنملاط اإلعالميلة؛ احتلالل المواقلع اإللكترونيلة للنسلبة 
األكبلر ملن وسلائل اإلعلالم السلورية مقابل تراجع اإلعلالم المطبوع، وهو ما يمكلن اعتباره ظاهرة عالمّية وليسلت 
سلورية فقلط؛ تتعللق بالتطلور التكنولوجي وازدياد اعتملاد الجمهور على اإلعالم اإللكترونلي، مقابل ارتفاع تكلفة 
الطباعلة التلي أدت إللى تحلول العديلد ملن الصحلف والمجلالت المطبوعة عالميلًا إلى مواقلع إلكترونيلة، ويضاف 
إللى ذللك فلي الحاللة السلورية صعوبلة الطباعلة والتوزيلع وملا يرافقهملا ملن خطلورة أمنّيلة داخلل سلورية نتيجلة 
لتعلدد جهلات السليطرة وملا تفرضله كل جهلة ملن رقابلة ومنلع للتوزيلع واسلتهداف للقائميلن عليله، إضافلة إللى 
ضعلف اإلمكانلات والتمويلل لمعظلم وسلائل اإلعلالم الناشلئة والتلي تعجلز علن إصلدار أعلداد مطبوعة ومسلتمرة 
فلي ظلل غيلاب القلدرة عللى خللق التمويلل الذاتلي. فلي حيلن شلكلت المحطلات اإلذاعية ثانلي أكبر نسلبة ضمن 
أنملاط وسلائل اإلعلالم التلي توزعلت عليهلا العينلة، وقد يفسلر ذلك بكلون المحطات اإلذاعة شلهدت انتعاشلًا في 
سلورية ملن قبلل العلام 2011، واسلتمرت بعلد ذللك خالل الثورة السلورية كنملط إعالمي عام تم دعمه وتشلجيعه 
ضملن مختللف مناطلق السليطرة، وذللك باعتبارهلا مشلاريع إعالميلة ذات تأثيلر محلي بأقلل تكلفة تشلغيلية مقارنة 

بالمحطلات التلفزيونيلة التلي شلكلت %8 ملن إجماللي العينة.

•   حسب التوزع الجغرافي

تعملل داخلل األراضلي السلورية 107 وسليلة إعالميلة، أي ملا نسلبته %66 ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم السلورية 
العامللة، وتتلوزع تللك الوسلائل بحسلب مناطق السليطرة كما يللي: تعمل في مناطق سليطرة القلوات الحكومية 
60 وسليلة وتشلكل ملا نسلبته %56.1 ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة داخلل سلورية، بينملا تعملل 
ضملن مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة )قلوات قسلد( 43 وسليلة إعالميلة وتشلكل ملا نسلبته %40.2 ملن إجماللي 
وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة داخلل سلورية، فلي حين تعمل ضملن مناطق سليطرة قوات المعارضة المسللحة 

4 وسائل وتشكل ما نسبته %3.7 من إجمالي وسائل اإلعالم السورية العاملة داخل سورية. 
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بالمقابلل تعملل خلارج األراضلي السلورية 55 وسليلة إعالميلة أي ملا نسلبته %34 ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم 
السلورية العامللة، وتتركلز وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة خلارج سلورية فلي تركيلا التي تعملل فيها 31 وسليلة 
إعلالم سلورية بنسلبة %56.4 ملن وسلائل اإلعلالم العامللة خلارج سلورية، تليهلا أوروبلا والتلي يعملل ضمنهلا 11 
وسليلة إعالميلة بمقراتهلا الرئيسلية، أي ملا نسلبته %20 ملن وسلائل اإلعلالم العامللة خلارج سلورية، وتتلوزع باقلي 

الوسلائل بشلكل رئيسلي عللى اللدول التاليلة )اإلملارات، قطلر، األردن، العلراق )أربيلل(، أمريلكا(.

ويتضلح ملن خلالل النتائلج؛ أن نسلب تلوزع وسلائل اإلعلالم السلورية بيلن داخلل سلورية وخارجهلا تعكلس الواقلع 
العسلكري عللى األرض ومسلاحات السليطرة للكل طلرف ملن أطلراف الصلراع، حيلث انعكسلت سليطرة قلوات 
القلوات الحكومّيلة عللى مسلاحات واسلعة ملن مناطلق المعارضلة، وانحسلار األخيلرة إلى جيلب صغير فلي إدلب، 
عللى علدد وسلائل اإلعلالم العامللة فلي مناطلق المعارضلة، والتلي أصبحلت شلبه معدوملة التواجد داخل سلورية 
ومترّكلزة خارجهلا، خاصلة فلي تركيلا التلي باتلت مركلزًا للنشلاط السياسلي واإلعالملي المعلارض. فلي حيلن للم 
تتأثلر أعلداد وسلائل اإلعلالم العامللة في مناطق سليطرة القلوات الحكوميلة واإلدارة الذاتية بالظروف العسلكرية 
الميدانيلة، وذللك بسلبب الهلدوء النسلبي اللذي شلهدته مناطلق عملهلا لسلنوات. واللذي بلدا ُمهلددًا فلي بعلض 
المناطق، خاصة شلمال شلرق سلورية حيث سليطرة قوات “قسلد”، وتحديدًا بعد التدخل العسلكري التركي المباشلر 
عللى األراضلي السلورية والسليطرة عللى أجلزاء منهلا ودخلول قلوات الحكوملة السلورية إللى أجلزاء أخلرى، األملر 

اللذي قلد يؤثلر مسلتقباًل عللى أعلداد وسلائل اإلعلالم العامللة فلي تللك المناطلق.
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•   بحسب تاريخ التأسيس

تشلكل وسلائل اإلعلالم السلورية المؤسسلة قبلل انلدالع الثلورة السلورية في العلام 2011؛ ملا نسلبته %26.5 من 
إجمالي وسلائل اإلعالم السلورية العاملة وبعدد 43 وسليلة إعالمية. في حين تأسلس بعد العام 2011 ما نسلبته 

%73.5 من إجمالي وسائل اإلعالم السورية العاملة بعدد 119 وسيلة إعالمية. 

وعللى الرغلم ملن التراجلع الحلاد فلي أعلداد وسلائل اإلعلالم السلورية المؤسسلة بعلد العلام 2011؛ إال أنهلا ال 
تلزال تشلكل طفلرة إعالميلة فلي تاريلخ اإلعلالم السلوري، حيلث أدى انلدالع الثلورة السلورية إللى تزايلد كبيلر جلدًا 
وغيلر مسلبوق فلي أعلداد الوسلائل اإلعالميلة، حتلى عللى مسلتوى اإلعلالم العاملل في مناطلق سليطرة القوات 
الحكوميلة، وذللك بحكلم طبيعلة الصلراع فلي بدايتله، واللذي كان يتمثلل بحلرب إعالميلة ال تقلل أهمية علن الحرب 

العسلكرية وحاجلة مختللف أطلراف الصلراع إللى حواملل إعالميلة فيهلا.

•   بحسب نوع الملكية

تتلوزع وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة، حتلى تاريلخ إعداد هذه الدراسلة، عللى أنملاط الملكّية التالية: 23 وسليلة 
إعلالم حكوميلة وتشلكل ملا نسلبته %14.2 ملن إجماللي وسلائل اإلعالم السلورية العامللة، وجميعهلا تعمل ضمن 
مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة. فلي حين شلّكلت وسلائل اإلعلالم الخاصة 114 وسليلة أي ما نسلبته 70.4% 
ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة. وتعملل داخلل األراضي السلورية 61 وسليلة إعالم خاصة وتشلكل 

ملا نسلبته %53.5 ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم السلورية الخاصة، وتتلوزع بحسلب مناطق السليطرة، كالتالي:

30 وسليلة إعلالم خاصلة فلي مناطلق سليطرة القلوات الحكومية وتشلكل ملا نسلبته %49.2 من إجمالي وسلائل 
اإلعلالم الخاصلة العامللة داخلل سلورية، فلي حيلن تعملل 28 وسليلة إعلالم خاصلة فلي مناطلق سليطرة اإلدارة 
الذاتيلة )قلوات قسلد( وتشلكل ملا نسلبته %45.9 ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم الخاصة العامللة داخل سلورية، أما 
فلي مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة فتعملل 3 وسلائل إعلالم خاصلة وتشلكل ملا نسلبته %4.9 ملن إجماللي 
وسلائل اإلعلالم الخاصلة العامللة داخلل سلورية، أملا خلارج األراضلي السلورية؛ فتعملل 53 وسليلة إعلالم خاصلة 

وتشلكل ملا نسلبته %46.5 ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم الخاصلة.
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فلي المقابلل، تشلكل 25 وسليلة إعلالم حزبيلة ملا نسلبته %15.4 ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة، 
وتتلوزع وسلائل اإلعلالم الحزبيلة بحسلب مناطلق السليطرة عللى الشلكل التاللي: 15 وسليلة إعلالم حزبيلة تعملل 
فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة )قلوات قسلد( وتشلكل ما نسلبته %60 ملن إجمالي وسلائل اإلعلالم الحزبية، 
مقابلل 7 وسلائل إعلالم حزبيلة تعملل في مناطق سليطرة القوات الحكومية وتشلكل ما نسلبته %28 من إجمالي 
وسلائل اإلعلالم الحزبيلة، بينملا تعمل وسليلة إعالم حزبية واحدة في مناطق سليطرة المعارضة المسللحة وتشلكل 
ملا نسلبته %4 ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم الحزبيلة، فلي حيلن تعملل وسليلتين إعالميتيلن حزبيتيلن خلارج األراضي 

السلورية وتشلكل ملا نسلبته %8 ملن إجمالي وسلائل اإلعلالم الحزبية.
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يالحظ من خالل نسلب توزع وسلائل اإلعالم السلورية بحسلب نمط الملكية، بأن اإلعالم الحكومي لم يشلهد زيادة 
عدديلة قياسلًا بوسلائل اإلعلالم الخاصلة، بلل عللى العكلس، فقلد شلهد تراجعلًا تمثلل بإيقلاف بلث بعلض المحطلات 
التلفزيونيلة وأقدمهلا فلي ذاكلرة السلوريين )القنلاة األولى والثانيلة(، مقابل إيقلاف بث بعض المحطلات اإلذاعية 
ودملج بعضهلا اآلخلر ببعلض )صلوت الشلعب، إذاعلة دمشلق(12 ، إضافلة إللى تخفيلض نسلب طباعلة بعلض الصحف 
والمجلالت، وهلو ملا يمكلن تفسليره ملن جهلة بتبعلات األزملات االقتصاديلة التلي منعلت اإلعلالم الحكوملي ملن 
التطلور فلي ظلل الحلرب ودفعتله إللى تقليلص النفقلات عبلر إغالق بعلض الوسلائل، ومن جهلة أخرى بفقلدان هذا 
اإلعلالم لمصداقيتله أملام الجمهور السلوري قبلل اندالع الثورة السلورية وبعدها، األمر الذي دفلع النظام لالعتماد 
عللى وسلائل إعلالم خاصلة مموللة ملن قبل رجال أعملال مقربين منله، إضافة إلى دعم اإلعالم غير السلوري سلواء 
كان لبنانلي أو عراقلي أو إيرانلي. كملا يتضلح أن اإلعلالم الخلاص شلهد طفلرة فلي أعلداد الوسلائل، فلي انعلكاس 
لحاللة التعطلش لإلعلالم الخلاص بعد سلنوات من سليطرة اإلعلالم الحكوملي والقملع والتضييق الطويلل من قبل 
النظلام السلوري عللى الحريلات بالنسلبة لإلعلالم المعلارض. فلكان أن سلاعدت الظلروف ملا بعلد 2011 لظهلور 
عشلرات وسلائل اإلعلالم الخاصلة، سلواء فلي مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة، والتلي سلرعان ما أغللق بعضها 
كقنلاة )تالقلي(، أو المعلارض منهلا ضملن المناطلق الخارجلة عن سليطرة الحكومة، أو خلارج البالد، خاصلة وأن كل 

طلرف ملن أطلراف الصلراع كان لديله سلردّية خاصلة للصلراع، فاحتلاج لحواملل إعالمية عدة. 

كملا يظهلر ملن خلالل النتائلج ضعف وجلود اإلعالم الحزبي لدى المعارضة السلورية سلواء داخل سلورية أو خارجها، 
األملر اللذي يعكلس حاللة ضعلف للعملل الحزبلي التنظيملي عموملًا فلي المعارضلة السلورية، فلي حيلن حافظلت 
األحلزاب التقليديلة العامللة فلي مناطلق سليطرة النظلام عللى وجودهلا اإلعالملي بالحد األدنلى، خاصة بعلد قرار 
الحكوملة السلورية بوقلف الدعلم علن مطبوعلات أحلزاب “الجبهلة الوطنيلة التقدميلة”، ملا دفلع بعلض صحلف تلك 
األحلزاب إللى اإلغلالق أو التحلول إلى الشلكل اإللكترونلي13 . بالمقابل لوحلظ أن مناطق سليطرة “اإلدارة الذاتية” 
تشلهد النسلبة األكبلر ملن علدد وسلائل اإلعلالم الحزبيلة، وهلو أملر يمكلن رده إللى كثافلة أعلداد األحلزاب الكردية 
فلي تللك المنطقلة قبلل الثلورة السلورية، ووجلود نشلاط حزبلي سلرّي وعلنلّي مرتبلط بتاريخيلة القضيلة الكرديلة 
فلي سلورية، لتنتعلش الحركلة الحزبيلة بشلكل أكبلر بعلد العلام 2011 بخلروج تللك المناطلق علن سليطرة الحكومة 
السلورّية وإعلالن تشلكيل اإلدارة الذاتيلة فلي العلام 2014، والتلي تمثللت بنيتهلا السياسلية بائتلالف علدة أحلزاب 

عللى رأسلها االتحلاد الديمقراطلي )PYD(، ملا أدى إللى انتعلاش حاللة اإلعلالم الحزبلي14 .  
_______________________________________________________________

 https://cutt.us/0GkQl :12 : الحكومة السورية توقف بث “القناة األولى”، الموقع اإللكتروني لجريدة المدن، 5/1/2017، متوافر على الرابط التالي
https://cutt.us/SkyaW :13 : الحرب تلتهم الصحف السورية في طريقها، الموقع اإللكتروني لصحيفة العرب، 1/9/2016، متوافر على الرابط التالي

14 : لالطلللالع أكثلللر عللللى األحلللزاب السياسلللية المكونلللة للللإلدارة الذاتيلللة، راجلللع: كتلللاب ساشلللا العللللو: “االنبثاقلللات السياسلللية خلللالل الثلللورة السلللورية: االتجاهلللات واألوزان 
والملللآالت”، دار ميسللللون للطباعلللة والنشلللر، ط1، نيسلللان/أبريل 2018، ص 265-270.
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•   بحسب اللغة المستخدمة

تسلتخدم 124 وسليلة ملن وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة اللغلة العربيلة فقلط فلي المحتلوى اللذي تقدمله 
وتشلكل ما نسلبته %76.5 من إجمالي وسلائل اإلعالم السلورية العاملة، وتسلتخدم وسليلتان اللغة الكردية فقط 
في المحتوى الذي تقدمه، إضافة إلى وسليلة واحدة تسلتخدم اللغة الكردية واآلشلورية معًا وتشلكل ما نسلبته 
1.9% ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة، فلي حيلن تسلتخدم 23 وسليلة اللغلة الكرديلة كلغلة ثانيلة 
إضافة إلى العربية وتشلكل ما نسلبته %14.2 من إجمالي وسلائل اإلعالم السلورية العاملة، كما تسلتخدم وسليلة 
واحلدة اللغلة اإلنكليزيلة فقلط فلي المحتلوى الذي تقدمه وتشلكل ما نسلبته %0.6 ملن إجمالي وسلائل اإلعالم 
السلورية العامللة، وتسلتخدم 12 وسليلة اللغلة العربيلة ولغلات أخلرى )اإلنكليزيلة، التركيلة، الفرنسلية( وتشلكل ما 

نسلبته 7.4% ملن إجمالي وسلائل اإلعلالم السلورية العاملة.

ويظهلر ملن خلالل اللغلات المسلتخدمة فلي وسلائل اإلعلالم السلوري، تركيز تلك الوسلائل عللى اختلالف توجهاتها 
السياسلية عللى مخاطبلة الجمهلور المحّللي السلوري والعربلي وإهملال الجمهلور غيلر العربلي، فعللى الرغلم ملن 
العلدد الكبيلر نسلبيًا لوسلائل اإلعالم السلورية تغيب وسلائل اإلعلالم الناطقة باللغلات األجنبية، رغلم أن الحرب في 
سلورية ُصنفلت كأكثلر حلدث حلاز تعليقلات إعالميلة فلي التاريلخ . بالمقابلل ُيلحلظ تطور واضلح في اسلتخدام اللغة 
الكرديلة ولغلات محلّيلة كاآلشلورية ضمن وسلائل اإلعالم، وال يقتصر هذا االسلتخدام على وسلائل اإلعلالم المحلّية 
العامللة فلي مناطلق شلمال شلرق سلورية، وإنما تجاوزه لوسلائل إعلالم أخرى باتت تلدرج اللغة الكرديلة إلى جانب 

العربيلة، حتلى وإن كان-إللى اآلن-بشلكل غير واسلع النطاق. 

14.2%76.5%

1.9%

7.4%

0.6%

_______________________________________________________________
15: Marc Lynch, Deen Freelon, Deen Freelon, Blogs& Bullets: Syria’s socially mediated civil war, op. cit.
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ويالحلظ ملن خلالل النتائلج، تركلز محطلات التلفلزة ضملن مناطلق سليطرة النظلام واإلدارة الذاتيلة، حيلث حافظلت 
بعلض التلفزيونلات فلي مناطلق النظلام عللى وجودهلا مع زيادة فلي أعداد المحطلات الخاصة، في حين سلاعدت 
حاللة االسلتقرار األمنلي النسلبي فلي اإلدارة الذاتيلة عللى إنشلاء محطلات تلفلزة، خاصلة ضملن محلاوالت اإلدارة 
الذاتيلة لخللق نملوذج “حوكملي” خلاص يتضملن نملوذج إعالملي بديلل علن إعلالم المعارضلة والنظلام لمخاطبلة 

جمهورهلم، بملا فيله التلفزيونات.

2.   المحطات التلفزيونية

يبللغ علدد محطلات التلفزيلون السلورية العامللة 13 محطلة تلفزيونية، وتشلكل ما نسلبته %8 من إجمالي وسلائل 
اإلعلالم السلورية العامللة، ويمكن رسلم خارطتها بالنقلاط التالية: 

•   حسب التوزع الجغرافي

تعملل 9 محطلات تلفزيونيلة داخلل األراضلي السلورية وتشلكل ملا نسلبته %69.2 ملن إجماللي محطلات التلفلزة 
السلورية العاملة، وتتوزع بحسلب مناطق السليطرة كما يلي؛ 6 محطات تلفزة تعمل في مناطق سليطرة القوات 
الحكوميلة وتشلكل ملا نسلبته %66.7 ملن إجمالي محطلات التلفزة السلورية العاملة داخل سلورية، بينما تعمل 3 
محطلات تلفلزة في مناطق سليطرة اإلدارة الذاتية )قوات قسلد( وتشلكل ما نسلبته %33.3 ملن إجمالي محطات 
التلفلزة السلورية العامللة داخلل سلورية. فلي المقابلل تعملل خارج األراضلي السلورية 4 محطات تلفزة وتشلكل ما 
نسلبته %30.8 ملن إجماللي محطلات التلفلزة السلورية العامللة، وتتركلز مناطلق تواجدهلا فلي تركيلا وتعمل فيها 

محطتلان، ولبنلان واإلملارات العربيلة المتحلدة بمعلدل محطة واحدة للكل منهما.

69.2%30.8%66.7%33.3%
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بالمقابل فإن الوضع األمني المتردي في مناطق سيطرة المعارضة، سواء المتعلق منه بالقصف المستمر أو بتشديد 
الجماعلات المتطرفلة؛ يعكلس غيلاب أدنلى شلروط االسلتقرار التلي تسلمح بإنشلاء محطات تلفلزة كمنشلئات إعالمية 
ضخملة تتطللب اسلتقرار ماللي وأمنلي، فلكان أن اعتملدت تللك المناطلق بشلكل رئيسلي عللى المراسللين المحلييلن 
للمحطلات التلفزيونيلة الداعملة للمعارضلة، أو غيرهم من المراسللين األجانب الذين يدخلون األراضي السلورية بشلكل 

متقطع.

•   حسب تاريخ التأسيس

تعملل فلي سلورية سلت محطلات تلفزة قبل انلدالع الثورة السلورية فلي العام 2011 وتشلكل ما نسلبته %46.2 من 
إجماللي محطلات التلفلزة العامللة فلي سلورية، في حين تأسسلت بعلد العام 2011 سلبع محطات تلفزة وتشلكل ما 

نسلبته %53.8 ملن إجماللي محطات التلفزة السلورية العاملة.

•   حسب نوع الملكّية

تشلكل نسلبة محطات التلفزة الحكومية ما نسلبته %23.1، بعدد 3 محطات تلفزة، جميعها تعمل داخل سلورية ضمن 
مناطق سليطرة القوات الحكومية، في حين تشلكل محطات التلفزة الخاصة ما نسلبته %69.2 من إجمالي محطات 
التلفلزة العامللة فلي سلورية وبعلدد 9 محطلات تلفلزة، تعملل 4 منهلا خلارج األراضلي السلورية، كما تشلكل محطات 
التلفلزة السلورية الحزبيلة ملا نسلبته 7.7%، بعلدد 1 محطلة تلفلزة، تعملل فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة )قلوات 

قسد(.
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ويتضلح ملن خلالل النتائلج، أن النسلبة األكبلر ملن محطلات التلفلزة تتركلز ضملن مناطلق سليطرة الحكوملة السلورية 
)حكوملي، خلاص(، فقلد حافظلت محطلات التلفلزة الحكوميلة عللى الحد األدنلى من وجودهلا نتيجة توافلر إمكانات 
دوللة والحاجلة الدائملة لحاملل إعالملي حكومي، إضافة إللى أن أغلبها موجود قبلل العام 2011 ضملن حالة احتكار 
حكوملي للبلث التلفزيونلي. في حين ُيلحظ من خالل النتائج كسلر حالة االحتكار تلك عبلر تطور واضح للتلفزيونات في 
القطلاع الخلاص، باالعتملاد عللى دعلم رجلال أعملال أو دول منخرطلة فلي الصلراع السلوري، لذلك كانت النسلبة األقل 

لألحلزاب والتلي اعتملد أغلبهلا على المطبوعلات والمواقلع اإللكترونية كحواملل إعالميلة ذات تكلفة أقل. 

•   حسب اللغة المستخدمة

تسلتخدم 10 محطلات تلفلزة سلورية اللغلة العربيلة فقلط فلي محتواهلا اإلعالملي وتشلكل ملا نسلبته %76.9 ملن 
إجماللي محطلات التلفلزة السلورية، وتسلتخدم 2 محطلة اللغلة الكردية إضافة إللى العربية في محتواها وتشلكل ما 
نسلبته 15.4% ملن إجماللي محطلات التلفلزة السلورية، في حين تسلتخدم محطة واحلدة اللغة العربية ولغلات أخرى 

)اإلنكليزيلة والكرديلة( فلي محتواهلا وتشلكل ما نسلبته %7.7 ملن إجمالي محطلات التلفزة السلورية.

15.4%76.9%

7.7%
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3.   المحطات اإلذاعية

يبللغ علدد محطلات اإلذاعلة السلورية العامللة 36 محطلة إذاعيلة، وتشلكل ملا نسلبته %22.2 من إجمالي وسلائل 
اإلعلالم السلورية العامللة، ويمكن رسلم خارطتهلا بالنقلاط التالية:

•   حسب التوزع الجغرافي

تعملل 30 محطلة إذاعيلة داخلل األراضلي السلورية وتشلكل ملا نسلبته %83.3 ملن إجماللي اإلذاعلات السلورية 
العامللة، وتتلوزع بحسلب مناطلق السليطرة كملا يللي: 17 محطلة إذاعيلة تعملل فلي مناطلق سليطرة القلوات 
%56.7 ملن إجماللي اإلذاعلات السلورية العامللة فلي الداخلل السلوري، بينملا  الحكوميلة وتشلكل ملا نسلبته 
تعملل 12 محطلة إذاعيلة فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتية )قوات قسلد( وتشلكل ما نسلبته %40 ملن إجمالي 
اإلذاعلات العامللة فلي الداخلل السلوري، مقابلل إذاعلة واحلدة تعملل ضملن مناطلق سليطرة المعارضة المسللحة 

وتشلكل ملا نسلبته %3.3 ملن إجماللي اإلذاعلات العامللة فلي الداخلل السلوري.

 أملا خلارج سلوريا فتعملل 6 محطلات إذاعيلة وتشلكل ملا نسلبته %16.7 ملن إجماللي اإلذاعلات السلورية العاملة، 
حيلث تتواجلد خملس إذاعلات منهلا في تركيا وتشلكل نسلبة  %83.3 ملن إجمالي اإلذاعلات العاملة خارج سلورية، 

فلي حيلن تعملل إذاعلة واحلدة فلي أوروبا وتمثلل نسلبة %16.7 من إجماللي اإلذاعلات العاملة خارج سلورية.  
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السـوري،  الداخـل  فـي  تتركـز  اإلذاعيـة  المحطـات  مـن  األكبـر  النسـبة  أن  النتائـج،  خـالل  مـن  ويالحـظ 
الموجـات  علـى  يعتمـد  محـدد  جغرافـي  لنطـاق  يحتـاج  اإلذاعـي  البـث  أن  إلـى  ذلـك  تفسـير  ُيـردُّ  وقـد 
عبـر  البـث  علـى  السـورية  اإلذاعـات  أغلـب  تقتصـر  حيـث  الخـارج،  فـي  يتوافـر  مـاال  وهـذا   ،FM القصيـرة 
إمكانيـة حجـز  يتعلـق فيهـا مـن  خـارج سـورية ومـا  القوانيـن  عرقلـة  أبرزهـا  أسـباب  لعـدة  نتيجـة  اإلنترنـت، 
الداخـل والخـارج. السـوريين فـي  بيـن  اختـالف طبيعـة وظـروف اسـتخدام اإلذاعـة  إلـى  تـرددات، إضافـة 

التركـز  أن  فيلحـظ  السـيطرة،  لمناطـق  وفقـًا  السـوري  الداخـل  فـي  اإلذاعـات  تـوزع  مسـتوى  علـى  أمـا 
األكبـر كان ضمـن مناطـق سـيطرة القـوات الحكوميـة، والتـي شـهدت أساسـًا قبـل 2011 طفـرة إذاعـات 
نسـبة  أكبـر  ثانـي  تركـزت  بينمـا  مختلفـة،  باختصاصـات   2011 بعـد  بالتزايـد  وأخـذت  فنّيـة،  أغلبهـا  كان 
علـى  النسـبي  األمنـي  االسـتقرار  حالـة  سـاعدت  حيـث  الذاتيـة،  اإلدارة  سـيطرة  مناطـق  ضمـن  لإلذاعـات 
انطـالق عـدد كبيـر مـن اإلذاعـات خاصـة المحلّيـة منهـا والمرتبطـة ببـث علـى مسـتوى القـرى والبلـدات، 
ضمـن  األمنـي  الوضـع  سـوء  شـكل  حيـن  فـي  بالتلفزيونـات،  مقارنـة  التشـغيل  تكلفـة  انخفـاض  مقابـل 
مناطـق سـيطرة المعارضـة عامـاًل حـال دون اسـتمرار المحطـات اإلذاعيـة المعارضـة، سـواء مـا يتعلـق منـه 
بالقصـف المسـتمر أو القيـود التـي تفرضهـا بعـض الجماعـات العسـكرية المسـيطرة، مـا أدى إلـى إغـالق 
عـدد كبيـر مـن اإلذاعـات أو انتقـال بعضهـا للخـارج، أو اسـتمرار البعـض فـي العمـل ضمـن ظـروف صعبـة.

•   حسب تاريخ التأسيس

%13.9 ملن محطلات اإلذاعلة السلورية تعملل قبلل انلدالع الثلورة السلورية فلي العلام 2011 وعددهلا 5 إذاعلات، 
فلي حيلن %86.1 ملن اإلذاعلات السلورية تأسسلت بعلد العلام 2011 وعددهلا 31 إذاعلة.

ويلحـظ مـن النتائـج أن عـدد كبيـر مـن المحطـات اإلذاعيـة انطلقـت بعد العـام 2011، وفـي هذا اإلطـار تجدر 
اإلشـارة إلـى أن أعـداد اإلذاعـات قبـل العـام 2011 كان فـي تصاعـد، ولكـن أغلبهـا تمثـل بمحطـات إذاعيـة 
فنّية خاصة، وهذا مالم يحسـب ضمن عينة هذه الدراسـة، والتي اسـتثنت وسـائل اإلعالم التخصصية، وركزت 

علـى عينـة وسـائل اإلعـالم التـي تحمـل محتـوى إخبـاري أو برامجـي يتفاعل مع الشـأن السـوري العام.
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•   حسب نوع الملكّية

تشلكل محطلات اإلذاعلة الحكوميلة ملا نسلبته %22.2 وبعلدد 8 إذاعلات، جميعها تعملل داخل سلورية في مناطق 
سليطرة القلوات الحكوميلة، فلي حيلن تشلكل محطلات اإلذاعلة الخاصلة ملا نسلبته %75 ملن إجماللي محطلات 
اإلذاعلة العامللة فلي سلورية وبعلدد 27 إذاعة، تعمل 6 منها خارج األراضي السلورية، كما تشلكل محطات اإلذاعة 

الحزبّيلة ملا نسلبته %2.8 تعملل فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتية )قوات قسلد(.

ويلحـظ مـن النتائـج، أن اإلذاعـات الخاصـة تشـكل النسـبة الطاغيـة مـن تـوزع المحطـات اإلذاعيـة بحسـب نمط 
الملكيـة، حيـث انطلـق أغلبهـا بعـد العـام 2011 وفـق ظـروف وأسـباب تـم تفسـيرها آنفـًا، فـي حين شـهدت 
المحطـات اإلذاعيـة الحكوميـة حالـة اسـتقرار أقـرب للتراجـع، بينمـا كانـت النسـبة األقـل للمحطـات اإلذاعيـة 
الحزبيـة فـي مؤشـر أن األحـزاب تعتمـد بشـكل قليل على اإلذاعات، وبشـكل أكبـر على أنمـاط إعالمية أخرى.

•   حسب اللغة المستخدمة

 تسلتخدم 26 محطلة إذاعيلة سلورية اللغلة العربيلة كلغلة وحيلدة فلي محتواهلا اللذي تقدمله وتشلكل ملا نسلبته        
%72.2 ملن إجماللي اإلذاعلات السلورية، فلي حيلن تسلتخدم 8 محطلات إذاعة سلورية اللغة العربيلة والكردية في 
المحتلوى اللذي تقدمله وتشلكل ملا نسلبته %22.2 ملن إجماللي اإلذاعلات السلورية، كملا تسلتخدم محطلة إذاعية 
واحلدة اللغلة الكرديلة فقلط فلي المحتوى الذي تقدمه وتشلكل ما نسلبته %2.8 ملن إجمالي اإلذاعات السلورية، 
إضافلة إللى محطلة إذاعيلة واحلدة تسلتخدم اللغلة الكرديلة واآلشلورية فلي المحتلوى اللذي تقدمله وتشلكل ملا 

نسلبته %2.8 ملن إجماللي اإلذاعات السلورية.
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ويلحـظ مـن نتائـج تـوزع المحطـات اإلذاعيـة السـورية بحسـب اللغـة، أنـه وعلـى الرغم من تركـز اللغـة العربية 
كلغـة رئيسـة فـي اإلذاعـات السـورية؛ إال أن انتشـار المحطـات اإلذاعيـة المحلّية على مسـتوى مـدن وبلدات 
سـاهم فـي بـروز، وإن كان محـدودًا، لبعـض اللغـات التي كانت مغيبة تمامًا عن وسـائل اإلعالم في سـورية.

2.8%72.2%

2.8%22.2%
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4.   المواقع اإللكترونية

يبللغ علدد المواقلع اإللكترونيلة السلورية العامللة 67 موقعلًا إلكترونيلًا، وتشلكل ملا نسلبته %41.4 ملن إجماللي 
وسلائل اإلعلالم السلورية العامللة، ويمكلن رسلم خارطتهلا بالنقلاط التاليلة: 

•   حسب التوزع الجغرافي

يعملل 33 موقعلًا إلكترونيلًا داخلل األراضي السلورية وتشلكل ما نسلبته %49.3 ملن إجمالي المواقلع اإللكترونية 
السلورية العامللة، وتتلوزع بحسلب مناطلق السليطرة كملا يللي؛ 20 موقعلًا إلكترونيلًا تعملل فلي مناطلق سليطرة 
القلوات الحكوميلة وتشلكل ملا نسلبته %60.6 ملن إجماللي المواقلع اإللكترونيلة السلورية العامللة فلي الداخلل 
السلوري، بينملا تعملل 12 موقعلًا إلكترونيلًا فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة )قوات قسلد( وتشلكل ما نسلبته 
%36.4 ملن إجماللي المواقلع اإللكترونيلة العامللة فلي الداخل السلوري، في حيلن يعمل موقلع إلكتروني واحد 
ضملن مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة ويشلكل ملا نسلبته %3 ملن إجماللي المواقلع اإللكترونيلة العامللة 
فلي الداخلل السلوري. أملا خلارج سلورية فيعملل 34 موقعلًا إلكترونيلًا وتشلكل ملا نسلبته %50.7 ملن إجماللي 
المواقلع اإللكترونيلة السلورية العامللة، تتواجلد النسلبة األكبلر منها فلي تركيا بعلدد 16 موقعًا إلكترونيلًا وهو ما 
تشلكل نسلبته %47.1 ملن إجماللي المواقلع اإللكترونيلة العامللة خلارج سلورية، تليهلا أوروبلا التلي يعملل فيهلا 7 
مواقلع إلكترونيلة وتشلكل ما نسلبته %20.6 ملن إجمالي المواقلع اإللكترونية العاملة خارج سلوريا، ويتوزع باقي 

المواقلع عللى )األردن، اإلملارات، أمريكا(.
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يالحـظ مـن النتائـج تـوزع المواقـع اإللكترونيـة السـورية بين الداخل والخارج بشـكل شـبه متسـاوي، وذلك قد 
يـرد لتركـز أغلـب المعارضـة السـورية فـي الخـارج، إضافـة لسـهولة وقلـة تكلفـة إنشـاء المواقـع اإللكترونيـة 
وعـدم ارتباطهـا بالنطـاق الجغرافـي، فـي حيـن أن توزعها داخل األراضي السـورية ينطبق عليه مـا انطبق على 

األنمـاط اإلعالمية السـابقة.

•   حسب تاريخ التأسيس

 تعملل %10.4 ملن المواقلع اإللكترونيلة السلورية قبل اندالع الثورة السلورية في العلام 2011 وعددها 7 مواقع 
إلكترونيلة، فلي حيلن %89.6 ملن المواقع اإللكترونية تأسسلت بعد العام 2011 وعددهلا 60 موقع إلكتروني

•   حسب نوع الملكية

تشلكل المواقلع اإللكترونيلة الحكوميلة ملا نسلبته %6 وبعلدد 4 مواقلع إلكترونيلة جميعهلا تعملل داخلل سلورية 
ضملن مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة، فلي حيلن تشلكل المواقلع اإللكترونيلة الخاصلة ملا نسلبته %91 ملن 
إجماللي المواقلع اإللكترونيلة وبعلدد 61 موقلع: تعملل 33 منهلا خلارج األراضلي السلورية، كملا تشلكل المواقلع 
اإللكترونيلة الحزبيلة ملا نسلبته %3 وبعلدد 2 موقلع إلكترونلي تعملل فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة )قوات 

قسد(.
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ويتضـح مـن خـالل النتائـج، تصـّدر نسـبة المواقـع اإللكترونيـة الخاصـة بشـكل كبير، وذلـك لعدة أسـباب تتعلق 
بقلـة تكلفتهـا قياسـًا ببعـض األنمـاط اإلعالميـة األخـرى، إضافـة إلـى فعاليتهـا وقدرتهـا على الوصـول، في 
حيـن تمثلـت المواقـع اإللكترونيـة الحكوميـة بنسـبة قليلـة، وربمـا يمكن تفسـير ذلك بكـون الحالـة اإلعالمية 
الحكوميـة تعتمـد غالبـًا علـى معّرفاتها الرسـمية، والتي ال تشـملها العينة، أكثـر من المواقـع اإلخبارية. األمر 
ذاتـه ينطبـق علـى بعـض األحـزاب التـي غالبًا مـا تعتمد علـى معّرفاتها الرسـمية أكثر مـن المواقـع اإلخبارية، 

ناهيـك عـن أن بعـض المواقـع اإللكترونيـة ال تعلـن بشـكل رسـمي وصريح عـن تبعيتها ألحـزاب معينة.

•   حسب اللغة المستخدمة

يسلتخدم 55 موقعلًا إلكترونيلًا ملن المواقلع السلورية العامللة اللغلة العربيلة فقلط فلي المحتلوى اللذي يقدمله 
وتشلكل ملا نسلبته %82.1 ملن إجماللي المواقلع اإللكترونية السلورية العاملة، ويسلتخدم موقلع إلكتروني واحد 
فقلط اللغلة اإلنكليزيلة كلغلة وحيلدة فلي المحتوى اللذي يقدمه ويشلكل ما نسلبته %1.5 من إجماللي المواقع 
اإللكترونيلة السلورية، وتسلتخدم 3 مواقلع إلكترونيلة اللغلة الكرديلة إضافلة للعربيلة فلي المحتلوى اللذي تقدمه 
وتشلكل ملا نسلبته %4.5 ملن إجماللي المواقع السلورية، كما تسلتخدم 8 مواقلع إلكترونية اللغلة العربية ولغات 
أخلرى )اإلنكليزيلة، التركيلة، الكرديلة( في المحتوى الذي تقدمه وتشلكل ما نسلبته %11.9 ملن إجمالي المواقع 

اإللكترونية  السلورية.

ويالحـظ مـن خـالل النتائج، زيادة نسـبة اسـتخدام اللغات األجنبية، خاصـة اإلنكليزية، فـي المواقع اإللكترونية 
السـورية أكثـر مـن باقـي األنماط اإلعالمية، وقد يفسـر ذلك بسـهولة الوصـول والتوجه إلـى الجمهور الغربي 
عبـر الترجمـات المكتوبـة، حيـث توفـر بعـض المواقـع اإللكترونيـة جـزء مـن موادهـا أو أغلبهـا بلغـات أجنبيـة، 

على رأسـها اإلنكليزية.
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بالنظـر إلـى زيـادة نسـبة تركـز الصحـف داخل األراضي السـورية بشـكل أكبـر من الخـارج، تبدو النتيجـة طبيعية 
بحكـم وضـوح النطـاق الجغرافـي للتوزيـع وطبيعـة الجمهـور المسـتهدف ضمنـه، واختـالف ذلـك عـن الخارج، 
وتتركـز النسـبة األكبـر فـي الداخـل ضمـن مناطـق سـيطرة القـوات الحكوميـة، ويمكـن تفسـير ذلـك بوجـود 
عـدد كبيـر مـن الصحـف الناجـزة قبـل 2011، إضافـة إلى تركـز حركـة الطباعة والنشـر ضمن مناطق السـيطرة 
الحكوميـة، فيمـا تبـدو النسـبة مرتفعـة أيضـًا في مناطـق اإلدارة الذاتية، ويمكن تفسـير ذلـك بانطالق صحف 

كثيـرة بعـد العـام 2011، إضافـة إلـى تعـدد األحـزاب التـي يعتمـد أغلبهـا على الصحـف كحوامـل إعالمية.

5.   الصحف

يبللغ علدد الصحلف السلورية العامللة 30 صحيفة، وتشلكل ما نسلبته %18.5 من إجمالي وسلائل اإلعالم السلورية 
العامللة، ويمكن رسلم خارطتها بالنقلاط التالية: 

•   حسب التوزع الجغرافي

تعملل 26 صحيفلة داخلل األراضلي السلورية وتشلكل ملا نسلبته %86.7 ملن إجماللي الصحلف السلورية العامللة، 
وتتلوزع بحسلب مناطلق السليطرة كما يللي؛ 16 صحيفة تعمل في مناطق سليطرة القوات الحكومية وتشلكل ما 
نسلبته %61.5 ملن إجماللي الصحلف السلورية العامللة فلي الداخل السلوري. بينملا تعمل 10 صحلف في مناطق 
سليطرة اإلدارة الذاتيلة )قلوات قسلد( وتشلكل ملا نسلبته %38.5 ملن إجماللي المواقلع اإللكترونيلة العاملة في 
الداخلل السلوري. أملا خلارج سلورية فتعملل 4 صحلف وتشلكل ملا نسلبته %13.3 ملن إجماللي الصحلف السلورية 
العامللة، تتواجلد النسلبة األكبلر منهلا فلي تركيلا بعلدد 3 صحف وهو ما تشلكل نسلبته %75 ملن إجمالي الصحف 

العامللة خارج سلورية.

86.7%13.3%61.5%38.5%
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•   حسب تاريخ التأسيس

%76.7 ملن الصحلف السلورية تعملل قبلل اندالع الثورة السلورية في العلام 2011 وعددهلا 23 صحيفة، في حين 
%23.3 ملن الصحف السلورية تأسسلت بعد العلام 2011 وعددها 7 صحف.

•   حسب نوع الملكّية

تشلكل الصحلف الحكوميلة ملا نسلبته %23.3 وبعلدد 7 صحلف جميعهلا تعملل داخلل سلورية في مناطق سليطرة 
القلوات الحكوميلة، فلي حيلن تشلكل الصحلف الخاصلة ملا نسلبته %20 ملن إجماللي الصحلف السلورية العامللة 
وبعلدد 6 صحلف تعملل 4 منهلا خلارج األراضي السلورية، كما تشلكل الصحلف الحزبية ما نسلبته %56.7 وبعدد 17 
صحيفلة تعملل 10 منهلا فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة )قلوات قسلد(، وتعملل 7 منهلا فلي مناطق سليطرة 

القلوات الحكومية السلورية.
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ويالحـظ مـن النتائـج انخفـاض نسـبة الصحـف الخاصـة مقارنـة بالحكوميـة والحزبيـة، وهـو مـا يمكـن تفسـيره 
بأعبـاء الطباعـة وتكاليفهـا، إضافـة لصعوبـة التوزيـع بيـن مناطـق السـيطرة المختلفـة. بينمـا تحتـل الصحـف 
الحكوميـة نسـبة أكبـر بحكـم وجـود عـدد مـن الصحـف الناجـزة قبـل العـام 2011، سـواء الصحـف الرسـمّية 
العامـة التـي تـوزع بشـكل مركزي أو الصحف الرسـمّية الخاصـة بالمحافظات. في حين تحتـل الصحف الحزبية 
النسـبة األكبـر، خاصـة ضمـن مناطـق “اإلدارة الذاتيـة”، وهـذا مـا يفسـر بوجـود عـدد كبيـر مـن األحـزاب التـي 
تعتمـد غالبـًا ضمـن هيكليتهـا علـى وجـود دوريـات مطبوعـة، فـي حيـن التـزال الصحـف التابعـة لحـزب البعـث 
تعمـل ضمـن مناطـق سـيطرة الحكومـة، إضافـة إلـى مـا تبقـى من صحـف أحـزاب الجبهـة الوطنيـة التقدمية. 

•   حسب اللغة المستخدمة

تسلتخدم 24 صحيفلة سلورية اللغلة العربيلة كلغلة وحيلدة فلي المحتلوى اللذي تقدمله وتشلكل ملا نسلبته 80% 
ملن إجماللي الصحلف السلورية العامللة، فلي حيلن تسلتخدم 6 صحلف سلورية اللغلة الكرديلة إضافلة للعربيلة فلي 

المحتلوى اللذي تقدمله وتشلكل ملا نسلبته %20 ملن إجماللي الصحلف السلورية العامللة. 

ويلحـظ مـن النتائـج، غيـاب اللغـات األجنبية، خاصـة اإلنكليزية من المطبوعـات، في حين تركـزت في المواقع 
اإللكترونيـة كمـا تبيـن آنفـًا، مقابـل بـروز أكبـر للغـة الكرديـة إلـى جانـب العربيـة خاصة فـي الصحـف الصادرة 

ضمـن مناطـق سـيطرة اإلدارة الذاتية.

20%80%
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6.  المجالت

يبللغ علدد المجلالت السلورية العامللة 6 مجلالت، وتشلكل ملا نسلبته %3.7 ملن إجماللي وسلائل اإلعالم السلورية 
العامللة، ويمكلن رسلم خارطتهلا بالنقلاط التالية: 

•   حسب التوزع الجغرافي

تعملل 4 مجلالت داخلل األراضلي السلورية وتشلكل ملا نسلبته %66.7 ملن إجماللي المجلالت السلورية العامللة، 
وتعملل جميعهلا فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة )قلوات قسلد(. أملا خارج سلورية فتعملل مجلتان وتشلكل ما 

نسلبته %33.3 ملن إجماللي المجلالت السلورية العامللة، تتواجلد إحداهلا فلي تركيلا وتعملل األخلرى ملن أوروبلا.

ويلحـظ مـن خـالل النتائـج تركز نسـب تـوزع المجالت في الداخل السـوري، خاصـة في مناطـق اإلدارة الذاتية، 
كمـا يالحـظ غيـاب كامـل للمجـالت فـي مناطـق سـيطرة الحكومـة السـورية، وذلـك ال يعنـي عـدم وجـود 
مجـالت؛ إال أن جميعهـا يصنـف خـارج إطـار عينـة هـذه الدراسـة، إذ يعمـل فـي مناطـق الحكومـة السـورية 
عـدد مـن المجـالت قبـل العـام 2011، ولكـن طابعهـا تخصصـي )دوريـات حوميـة، مجـالت أطفـال، مجـالت 
فنيـة، مجـالت علميـة(. وإجمـااًل قـد يفسـر انخفـاض نسـبة عـدد المجـالت كنمـط إعالمـي مقارنـة بغيرهـا من 
األنمـاط اإلعالميـة، بطبيعـة المجلـة ودوريـة صدورهـا التـي ال تسـاعد غالبـًا فـي تفاعلهـا اآلني مـع األحداث 

المتسـارعة، إضافـة إلـى تكاليـف الطباعـة وأعبائهـا الماديـة.   

66.7%33.3%
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•   حسب تاريخ التأسيس

%16.7 ملللن المجلللالت السلللورية العامللللة تعملللل قبلللل انلللدالع الثلللورة السلللورية فلللي العلللام 2011 وعددهلللا مجللللة 
واحلللدة، فلللي حيلللن %83.3 ملللن المجلللالت السلللورية العامللللة تأسسلللت بعلللد العلللام 2011 وعددهلللا 5 مجلللالت. 

16.7%
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2011

83.3%

•   حسب نوع الملكّية

تشلللكل نسلللبة المجلللالت الخاصلللة ملللا نسلللبته %83.3 وبعلللدد 5 مجلللالت تعملللل 2 منهلللا خلللارج األراضلللي السلللورية، 
وتعملللل 3 فلللي مناطلللق سللليطرة اإلدارة الذاتيلللة )قلللوات قسلللد(، كملللا تشلللكل المجلللالت الحزبيلللة ملللا نسلللبته 

%16.7 وبعلللدد مجللللة واحلللدة تعملللل فلللي مناطلللق سللليطرة اإلدارة الذاتيلللة )قلللوات قسلللد(.

16.7%83.3%
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•   حسب اللغة المستخدمة

تسلتخدم مجلتلان اللغلة العربيلة كلغلة وحيلدة في المحتوى اللذي تقدمه وتشلكل ما نسلبته %30.3 من إجمالي 
المجلالت السلورية العامللة، فلي حيلن تسلتخدم مجللة واحلدة الكرديلة كلغلة وحيلدة للمحتلوى اللذي تقدمله 
وتشلكل ملا نسلبته %16.7 ملن إجماللي المجلالت السلورية العامللة، وتسلتخدم مجللة واحلدة اإلنكليزيلة إضافلة 
للعربيلة فلي المحتلوى اللذي تقدمه وتشلكل ما نسلبته %16.7 من إجماللي المجالت السلورية العاملة، في حين 
تسلتخدم مجلتلان العربيلة والكرديلة فلي المحتلوى الذي تقدمه وتشلكل ما نسلبته %30.3 من إجماللي المجالت 

العاملة. السلورية 

16.7%30.3%

16.7%30.3%
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7.  وكاالت األنباء

يبللغ علدد وكاالت األنبلاء السلورية العامللة 10 وكاالت، وتشلكل ملا نسلبته %6.2 ملن إجماللي وسلائل اإلعلالم 
السلورية العامللة، ويمكلن رسلم خارطتهلا بالنقلاط التاليلة: 

•   حسب التوزع الجغرافي

تعملل 5 وكاالت أنبلاء داخلل األراضلي السلورية وتشلكل ما نسلبته %50 ملن إجمالي اللوكاالت السلورية العاملة، 
وتتلوزع بحسلب مناطلق السليطرة كملا يللي؛ وكاللة أنبلاء واحدة فلي مناطق سليطرة القلوات الحكومية وتشلكل 
ملا نسلبته %20 ملن إجماللي اللوكاالت السلورية العامللة فلي الداخلل السلوري، مقابلل وكالتلي أنبلاء تعملل في 
مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة )قلوات قسلد( وتشلكل ما نسلبته %40 من إجماللي الوكاالت العامللة في الداخل 
السلوري، فلي حيلن تعملل وكالتلا أنبلاء فلي مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة وتشلكل ملا نسلبته %40 ملن 
إجماللي اللوكاالت العامللة داخلل سلوريا. أملا خلارج سلوريا فتعملل 5 وكاالت أنبلاء وتشلكل ملا نسلبته %50 ملن 
إجماللي اللوكاالت السلورية العامللة، تتواجلد النسلبة األكبر منها في تركيا بعدد 4 وكاالت وهو ما تشلكل نسلبته 

%80 ملن إجماللي اللوكاالت العامللة خارج سلورية.

وُيلحـظ مـن النتائـج، زيـادة عـدد وكاالت األنبـاء السـورية بشـكل عـام، وعلـى الرغـم مـن تركزهـا بشـكل أكبـر 
فـي مناطـق اإلدارة الذاتيـة والمعارضـة المسـلحة، مقابـل مناطـق سـيطرة الحكومـة التـي تعمـل ضمنهـا 
وكالـة )سـانا( فقـط؛ إال أنـه ومـن خالل المسـح يتضـح أن أغلب تلـك “الوكاالت” تقـوم بعمل أقـرب للمواقع 
اإللكترونيـة اإلخباريـة منـه لعمـل وكاالت األنبـاء الرسـمية؛ إال أنهـا تطلـق علـى نفسـها اسـم وكاالت أنبـاء.  

50%50%40%40%
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•   حسب تاريخ التأسيس

%10 ملن وكاالت األنبلاء السلورية تعملل قبلل انلدالع الثلورة السلورية فلي العلام 2011 وعددهلا وكاللة واحدة، 
فلي حيلن 90 % ملن وكاالت األنبلاء السلورية العامللة تأسسلت بعلد العلام 2011 وعددهلا 9 وكاالت أنبلاء.

10%

20% 40% 60% 80%

2011

2011

90%

•   حسب نوع الملكّية

تشلكل وكاالت األنبلاء الحكوميلة ملا نسلبته %10 وبعلدد وكاللة أنبلاء واحلدة تعملل داخلل سلورية فلي مناطلق 
سليطرة القلوات الحكوميلة، فلي حيلن تشلكل وكاالت األنبلاء السلورية الخاصلة ملا نسلبته %60 ملن إجماللي 
وكاالت األنبلاء السلورية العامللة وبعلدد 6 وكاالت تعملل 4 منهلا خلارج األراضلي السلورية، كملا تشلكل وكاالت 
األنبلاء الحزبيلة ملا نسلبته 30 % وبعلدد 3 وكاالت تعملل واحلدة منهلا فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتية )قوات 

قسلد(، وتعملل واحلدة منهلا فلي مناطلق سليطرة قلوات المعارضلة المسللحة، واألخيلرة تعملل خلارج سلورية.
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•   حسب اللغة المستخدمة

تسلتخدم سلبع وكاالت أنبلاء سلورية العربيلة كلغلة وحيلدة للمحتلوى اللذي تقدمله وتشلكل ملا نسلبته %70 ملن 
إجماللي اللوكاالت السلورية، وتسلتخدم وكاللة أنبلاء واحلدة )سلانا( العربيلة إضافلة إللى مجموعة ملن اللغات عدا 
الكرديلة )اإلنكليزيلة، الفرنسلية، اإلسلبانية، التركيلة، الفارسلية، الروسلية( وتشلكل ملا نسلبته %10 ملن إجماللي 
)اإلنكليزيلة،  اللغلات  أنبلاء سلورية مجموعلة ملن  تسلتخدم وكالتلا  العامللة، فلي حيلن  السلورية  األنبلاء  وكاالت 
الفرنسلية، اإلسلبانية، التركيلة، الفارسلية، الروسلية(، إضافلة إللى العربيلة والكرديلة فلي المحتلوى اللذي تقدمله 

وتشلكل ملا نسلبته %20 ملن إجماللي وكاالت األنبلاء السلورية العامللة.
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خالصات عامة

•   ُتعـدُّ خارطـة وسـائل اإلعـالم السـورية إلـى اآلن، خارطـة قلقـة غيـر ثابتـة وقابلـة للتغييـر وفقـًا للظروف 

السياسـية والعسـكرية التـي حكمـت وتحكـم الملـف السـوري، ومالهـا مـن انعكاسـات غيـر متوقعـة 

علـى األرض، ومـا بينهمـا سياسـات المانحيـن التـي عملـت علـى الدعـم اإلعالمـي قصيـر المـدى أكثـر 

مـن الدعـم المسـتدام لعمـل إعالمـي مؤسسـاتي، إضافـة إلـى تحـول سياسـات التمويـل فـي الملـف 

السـوري مـن حقـل اإلعـالم إلـى حقـول وقطاعـات أخـرى. لذلـك تحتـاج هـذه الخارطـة إلـى دراسـات 

الحقـة تحديثيـة كسلسـلة مـن الدراسـات التـي تناولـت الحقـل اإلعالمـي السـوري بعـد العـام 2011. 

عـدة  علـى  تعطـي مؤشـرات  أنهـا  إال  السـورية؛  اإلعـالم  لوسـائل  القلقـة  الخارطـة  مـن  الرغـم  علـى     •

لإلعـالم  السـوري  المركـز  يوصـي  مختلفـة  بحثيـة  حقـول  تمثـل  التـي  المسـتويات  تلـك  مسـتويات، 

وحريـة التعبيـر بالتركيـز عليهـا فـي الدراسـات الالحقـة ضمـن حقـل اإلعـالم السـوري، سـواء مـا يتعلـق 

منهـا بتشـكل حالـة إعـالم المهجـر ومسـتقبلها، أو تصاعـد حالـة اإلعـالم الحزبـي، وتموضـع اإلعالمـي 

الحكومـي بينهمـا، أو التركيـز علـى أحـد األنمـاط اإلعالميـة ودراسـته بشـكل خـاص ومنفـرد، مقابـل 

الكثيـرة  المؤشـرات  أو غيرهـا مـن  المانحيـن علـى وسـائل اإلعـالم ومسـتقبلها،  أثـر سياسـات  دراسـة 

الـواردة فـي متـن الدراسـة.

•   ال ُيعـدُّ اقتصـار هـذه الدراسـة علـى مسـح مؤسسـات ووسـائل اإلعـالم السـورية الفاعلـة وفـق شـروط 

التـي تتفاعـل مـع الحـدث السـوري االسـتثنائي وترسـم  العينـة نقصـًا، بقـدر مـا هـو تحديـد للوسـائل 

مالمحـه للجمهـور، إضافـة إلـى كونهـا تفتـح البـاب واسـعًا أمام دراسـة باقي وسـائل اإلعالم السـورية 

خـارج حـدود هـذه العينـة، خاصـة مـا يتعلـق منهـا بوسـائل وصفحـات التواصـل االجتماعـي والشـبكات 

اإلعالميـة المحلّيـة، والتـي باتـت محـل اعتمـاد واسـع مـن قبل الجمهـور السـوري، أو غيرها من وسـائل 

اإلعـالم التخصصّيـة.
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    عاشرًا: نتائج المرحلة الثانية )تقييم الواقع المؤسساتي واالحتياجات(

بنلاًء عللى نتائلج المرحللة األوللى ملن الدراسلة )الخارطلة( والتلي مسلحت 162 مؤسسلة ووسليلة إعالميلة، جلرى 
تحديلد وحصلر علدد الوسلائل الناشلئة منهلا بعلد العلام 2011 بلل 119 وسليلة ومؤسسلة إعالميلة إللى تاريلخ إعلداد 
هلذه الدراسلة، وعليله تلم سلحب عّينلة ُميّسلرة منها، بحسلب إمكانية الوصلول، ونسلبتها %20 )24 وسليلة(، وهي 
كافيلة لمصداقيلة النتائلج وقابليتهلا للتعميلم فلي مثلل هلذه الدراسلات، حيلث تلم توزيلع االسلتمارات المخصصلة 
للدراسلة عللى وسلائل اإلعلالم محلل الدراسلة ملع محاوللة مراعلاة تطابلق نسلب االسلتمارات الموزعلة ملع نسلب 
تلوزع وسلائل اإلعلالم السلورية عللى األنملاط اإلعالميلة والنطلاق الجغرافلي، ولكن للم تتحقق ذات النسلب لتوزع 
العينلة ملع نسلب تلوزع وسلائل اإلعلالم عللى األنملاط اإلعالميلة والنطلاق الجغرافلي، وذللك بسلبب علدم تجلاوب 
العديلد ملن وسلائل اإلعلالم ملع االسلتمارة، خاصة بالنسلبة للعاملة في مناطق سليطرة القلوات الحكومية، وعليه 
تلم اسلتبدال الوسلائل التلي للم تسلتجب لالسلتمارة بأخرى بحسلب القلدرة عللى الوصول، وبغلض النظر علن توزعها 
عللى النملط اإلعالملي والنطلاق الجغرافلي، حيلث تلم توزيلع 24 اسلتمارة  وتلم اسلتعادة واعتملاد 20 اسلتمارة، 

موزعلة عللى الشلكل التالي: 

•   حسب النمط اإلعالمي: 7 إذاعات، صحيفة مطبوعة، 7 مواقع إلكترونية، 3 وكاالت أنباء، 2 تلفزيون.

•   حسـب التـوزع الجغرافـي: 7 وسلائل إعالميلة خلارج سلوريا، 13 وسليلة إعالميلة داخلل سلوريا موزعلة عللى 
مناطق السليطرة التالية: 4 وسلائل إعالمية عاملة في مناطق سليطرة المعارضة المسللحة، 7 وسلائل إعالمية 
عامللة فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة، 2 وسليلة إعالميلة عامللة في مناطق سليطرة القلوات الحكومية، 

وبمراجعلة االسلتمارات اللواردة وإجلراء العمليلات اإلحصائيلة المناسلبة، كانلت النتائلج التالية: 

1.   على مستوى اإلدارة

تلم تقييلم الجانلب اإلداري للمؤسسلات اإلعالميلة بلل 11 سلؤال تقيلس واقع المؤسسلة لناحية هيكلهلا التنظيمي 
ووضعهلا القانونلي فلي منطقلة عملهلا ومواردهلا البشلرية، وفيملا يلي إجابلات العينة لكل سلؤال:

•   الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة: 

تمتللك 15 وسليلة ملن وسلائل العينلة هيلكاًل تنظيميلًا ونظامًا داخليلًا يحدد بدقلة التراتبية اإلداريلة والصالحيات 
المتعلقلة بلكل منصلب إداري، وتشلكل ملا نسلبته %75 ملن العينلة، فلي حيلن اعتبلرت %25 ملن الوسلائل 

المشلمولة بالعينلة وعددهلا 5 وسلائل أنهلا تمتللك، إللى حلٍد ملا، الهيلكل التنظيملي والنظلام اإلداري. 
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وتتلوزع إجابلات العينلة على األنماط اإلعالمية والنطلاق الجغرافي كما يلي: 

والصالحيلات  اإلداريلة  التراتبيلة  بدقلة  يحلدد  داخللي  ونظلام  تنظيملي  هيلكل  لديهلا  اإلذاعلات  %57.1ملن 
إللى حلٍد ملا. وبالنسلبة  إجاباتهلا،  %42.9 ملن اإلذاعلات كانلت  أن  إداري، فلي حيلن  بلكل منصلب  المتعلقلة 
داخليلًا  تنظيميلًا ونظاملًا  تمتللك هيلكاًل  المواقلع  %71.4 ملن  فلإن  بالعينلة  المشلمولة  اإللكترونيلة  للمواقلع 
يحلدد بدقلة التراتبيلة اإلداريلة والصالحيلات المتعلقلة بلكل منصب إداري، فلي حين %28.6 ملن المواقع كانت 
إجاباتهلا، إللى حلٍد ملا. وفيملا يخلص وكاالت األنبلاء والتلفزيونات المشلمولة فلي العينة فكانت بنسلبة 100% 
تمتللك هيلكاًل تنظيميلًا ونظاملًا داخليلًا يحلدد بدقلة التراتبية اإلداريلة والصالحيلات المتعلقة بلكل منصب إداري. 

أملا بالنسلبة للتلوزع الجغرافلي فلإن: %71.4 ملن وسلائل اإلعالم المشلمولة فلي العينلة والعاملة خارج سلوريا 
تمتللك نظاملًا داخليلًا وهيكليلًا تنظيميلًا يحلدد بدقة التراتبيلة اإلدارية والصالحيلات المتعلقة بلكل منصب إداري، 
فلي حيلن %28.6 منهلا كانلت إجاباتهلا، إللى حلٍد ملا. بالمقابلل فلإن %76.9 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة 
بالعينلة والعامللة داخلل سلوريا تمتللك هيلكاًل تنظيميلًا ونظاملًا داخليلًا، بينما %23.1 ملن العينة كانلت إجاباتها، 

إللى حلٍد ما.

 وكان تلوزع إجابلات العينلة بحسلب مناطلق السليطرة داخل سلوريا كملا يلي: %60 ملن الوسلائل العاملة ضمن 
مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة كانلت إجاباتهلا نعلم، فلي حيلن كانت إجابلات %40 من الوسلائل، إلى حٍد 
ملا. وبالنسلبة لمناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة فلإن %100 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة كانلت إجابتها 
نعلم. أملا مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة فلإن %83.3 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة كانلت إجاباتهلا نعلم 

فلي حيلن %16.7 كانلت إجاباتهلا، إللى حلٍد ما.

25%

75%

•

•
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وتتلوزع إجابلات العينلة على النمط اإلعالمي والنطلاق الجغرافي كما يلي:

%71.4 ملن اإلذاعلات المشلمولة بالعينلة تمتللك رؤيلة ورسلالة وأهداف واضحلة ومتاحلة للعامليلن والجمهور، 
%28.6 ملن اإلذاعلات، إللى حلٍد ملا. أملا بالنسلبة للمواقلع اإللكترونيلة المشلمولة  فلي حيلن كانلت إجابلات 
%100 رؤيلة ورسلالة وأهلداف واضحلة ومتاحلة للعامليلن والجمهلور، وكذللك األملر  بالعينلة فتمتللك بنسلبة 

بالعينلة.  التلفلزة المشلمولة  بالنسلبة لمحطلات 

وبالنسلبة للتلوزع الجغرافلي فلإن: %85.7 من وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة والعاملة خارج سلوريا )تركيا( 
تمتللك رؤيلة ورسلالة وأهلداف واضحة ومتاحلة للعامليلن والجمهور، في حين %14.3 من الوسلائل المشلمولة 

بالعينلة كانلت إجاباتهلا، إللى حلٍد ملا. وتتلوزع إجابلات العينة بحسلب مناطق السليطرة داخل سلوريا كما يلي: 

تمتللك %80 ملن وسلائل اإلعلالم العامللة فلي مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة رؤيلة ورسلالة وأهلداف 
واضحلة ومتاحلة للعامليلن والجمهلور، فلي حيلن %20 ملن تللك الوسلائل كانلت إجابتهلا، إللى حلٍد ملا. 100% 
ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة ومناطلق سليطرة 

اإلدارة الذاتيلة تمتللك رؤيلة ورسلالة وأهلداف واضحلة ومتاحلة للعامليلن والجمهلور.

•   الرؤية والرسالة واألهداف: 

للعامليلن  ومتاحلة  واضحلة  وأهلداف  ورسلالة  رؤيلة  بالعينلة  المشلمولة  اإلعلالم  وسلائل  ملن   90% تمتللك   
%10 ملن العينلة، إللى حلٍد ملا.  والجمهلور، فلي حيلن كانلت إجابلات 

10%

90%

•

•
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وبالنظـر إلـى النتيجـة، يتضـح ارتفـاع نسـبة العينـة مـن وسـائل ومؤسسـات اإلعـالم السـورية الناشـئة بعـد 
العـام 2011، ممـن تمتلـك رؤيـة ورسـالة وأهـداف واضحـة ومتاحـة للعامليـن والجمهـور، كمـا يتضـح مـن 
خـالل النتيجـة التـي سـبقتها؛ أن النسـبة األكبـر مـن تلـك الوسـائل، تمتلـك أيضـًا هيـكاًل تنظيميـًا ونظامـًا 
داخليـًا يحـدد بدقـة التراتبيـة اإلداريـة والصالحيـات المتعلقـة بـكل منصـب إداري، وبقـدر مـا يعتبـر ذلـك 
خطـوات إيجابيـة باتجـاه البنيـة المؤسسـاتية، ومؤشـرًا علـى وضـوح الرؤيـة اإلداريـة التنظيميـة بالنسـبة 
باعتبارهـا  اإلداري.  أدائهـا  علـى  الحكـم  فـي  حاسـمًا  عامـاًل  ليـس  أنـه  إال  فيهـا؛  والعامليـن  للمؤسسـة 

خطـوات تأسيسـية نظريـة ألي وسـيلة أو مؤسسـة إعالميـة.

•   مجلس اإلدارة وآلية إقرار السياسات التحريرية: 

%85 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة تمتللك مجللس إدارة يتخذ القلرارات ويحدد السياسلات التحريريلة بطريقة 
تشلاركية، فلي حيلن كانلت إجابلات %15 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينة؛ إللى حٍد ما.

وتتلوزع إجابلات العينلة على األنماط اإلعالمية والنطلاق الجغرافي كما يلي:

التحريريلة  السياسلات  ويحلدد  القلرارات  يتخلذ  إدارة  مجللس  تمتللك  بالعينلة  المشلمولة  اإلذاعلات  %71.4ملن 
بطريقلة تشلاركية، فلي حيلن كانلت إجابلات %28.6، إللى حٍد ملا. أملا بالنسلبة للمواقلع اإللكترونية المشلمولة 
بالعينلة فلإن %71.4 منهلا تمتللك مجللس إدارة يتخلذ القلرارات ويحلدد السياسلات التحريريلة بطريقلة تشلاركية، 
فلي حيلن %28.6 ملن المواقلع اإللكترونيلة كانلت إجاباتها، إلى حٍد ملا. وفيما يخلص وكاالت األنباء ومحطات 
التحريريلة  إدارة يتخلذ القلرارات ويحلدد السياسلات  %100 تمتللك مجللس  بالعينلة فبنسلبة  التلفلزة المشلمولة 

بطريقلة تشلاركية.

•

•

15%

85%
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وبالنسلبة للتلوزع الجغرافلي فلإن: 85.7% ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة والعامللة خلارج سلوريا تمتللك 
مجللس إدارة يتخلذ القلرارات ويحلدد السياسلات التحريريلة بطريقلة تشلاركية، في حيلن كانت إجابلات %14.3 منها، 
إللى حلٍد ملا. وبالنسلبة لوسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة والعاملة داخلل سلوريا، فبنسلبة %84.6 تمتلك مجلس 
إدارة يتخلذ القلرارات ويحلدد السياسلات التحريريلة بطريقلة تشلاركية، فلي حيلن %15.4 كانلت إجاباتها، إللى حٍد ما. 

وتتلوزع إجابلات العينلة بحسلب مناطلق السليطرة داخلل سلوريا كملا يللي: %75 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة 
بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة تمتلك مجللس إدارة يتخذ القلرارات ويحدد السياسلات 
التحريريلة بطريقلة تشلاركية، فلي حيلن %25 كانلت إجاباتهلا، إللى حلد ملا. أما بالنسلبة لوسلائل اإلعالم المشلمولة 
بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة فبنسلبة %83.3 تمتللك مجللس إدارة يتخذ القلرارات ويحدد 
السياسلات التحريريلة بطريقلة تشلاركية، فلي حيلن %16.7 كانلت إجاباتها، إلى حٍد ملا. وفيما يخص وسلائل اإلعالم 
المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة فبنسلبة %50 تمتللك مجللس إدارة يتخلذ 

القلرارات ويحلدد السياسلات التحريريلة بطريقلة تشلاركية، فلي حيلن %50 منهلا كانلت إجاباتهلا إللى حلٍد ما.

ويتضـح مـن النتائـج أن نسـبة األكبر %85 من وسـائل ومؤسسـات اإلعالم السـورية الناشـئة بعـد العام 2011 
والمشـمولة بالعينـة، تمتلـك مجلس إدارة يتخذ القرارات ويحدد السياسـات التحريرية بطريقة تشـاركية، وعلى 
الرغـم مـن الفروقـات الظاهـرة بين نسـب األنمـاط اإلعالمية، والتي يمكـن ردها إلى اختـالف طبيعة المهام 
التنفيذيـة المناطـة بـكل نمـط إعالمـي ومـا تتطلبـه مـن حجـم فريـق وتنظيـم إداري، مقابـل الفروقـات بيـن 
مناطـق السـيطرة؛ إال أن النسـبة المرتفعـة، تعطـي مؤشـرًا إيجابيـًا التجـاه أغلـب تلك المؤسسـات نحـو بلورة 

عمـل مؤسسـاتي جماعـي يتجاوز العقليـة الفردية علـى المسـتوى اإلداري التنظيمي.

•   اختيار شاغلي المناصب اإلدارية: 

%80 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة فلي العينلة يجلري فيهلا اختيلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة التاليلة )رئيس 
تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر( عبلر مجللس اإلدارة باالنتخلاب، فلي حيلن تختلار %20 ملن وسلائل اإلعلالم 

المشلمولة بالعينلة شلاغلي تللك المناصلب عبلر التعييلن ملن قبلل ماللك الوسليلة. 

•

•

20%

80%
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 وتتوزع إجابات العينة على النمط اإلعالمي والنطاق الجغرافي كما يلي:

%100 ملن اإلذاعلات المشلمولة بالعينلة تختلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة التالية )رئيس تحريلر، مدير تحرير، سلكرتير 
تحريلر( عبلر مجللس اإلدارة باالنتخلاب. أملا بالنسلبة للمواقلع اإللكترونيلة المشلمولة بالعينلة، فتختلار %42.9 منهلا 
شلاغلي المناصلب اإلداريلة التاليلة )رئيلس تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر( عبلر التعييلن ملن قبلل ماللك الوسليلة، 
فلي حيلن تختلار %57.1 منهلا شلاغلي تللك المناصلب اإلداريلة عبلر مجللس اإلدارة باالنتخلاب. أملا وكاالت األنبلاء 
المشلمولة بالعينلة فتختلار بنسلبة %100 شلاغلي المناصلب اإلداريلة التالية )رئيس تحريلر، مدير تحرير، سلكرتير تحرير( 
عبلر مجللس اإلدارة باالنتخلاب. وبالنسلبة لمحطلات التلفلزة المشلمولة بالعينلة فكانلت تختلار شلاغلي المناصلب 

اإلداريلة عبلر التعييلن ملن قبلل الماللك بنسلبة %50 ومثلهلا عبلر مجللس اإلدارة باالنتخلاب.

%28.6 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة والعامللة خلارج سلوريا يتلم  وبالنسلبة للتلوزع الجغرافلي فلإن: 
فيهلا اختيلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة التاليلة )رئيلس تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر( عبلر التعيين من قبلل مالك 
الوسليلة، فلي حيلن تختلار %71.4 ملن تللك الوسلائل شلاغلي المناصلب اإلداريلة عبلر مجللس اإلدارة باالنتخلاب. أما 
بالنسلبة للوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي داخلل سلوريا؛ فتختلار %15.4 منها شلاغلي المناصلب اإلدارية 
)رئيلس تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر( عبلر التعييلن ملن قبلل ماللك الوسليلة، و%84.6 منهلا عبلر مجللس اإلدارة 
باالنتخلاب. وتتلوزع إجابلات العينلة بحسلب مناطلق السليطرة داخلل سلوريا كملا يللي: %75 ملن وسلائل اإلعلالم 
المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة تختلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة )رئيلس 
تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر( عبلر مجللس اإلدارة باالنتخلاب، فلي حيلن %25 منهلا عبلر التعييلن. أملا بالنسلبة 
%16.7 منهلا تختلار شلاغلي  للوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة فلإن، 
المناصلب اإلداريلة عبلر التعييلن ملن قبل الماللك وتختار %83.3 منها شلاغلي المناصلب اإلدارية عبلر مجلس اإلدارة 
باالنتخاب. وبالنسلبة للوسلائل العاملة في مناطق سليطرة القوات الحكومية؛ فتختار الوسلائل المشلمولة بالعينة 
شلاغلي المناصلب اإلداريلة عبلر التعييلن ملن قبل الماللك بنسلبة %50 وعبر مجللس اإلدارة باالنتخاب بذات النسلبة.

وبالنظـر إلـى النتائـج، نجـد أن نسـبة مرتفعـة مـن وسـائل اإلعـالم السـورية الناشـئة بعـد العـام 2011، 80%، 
يتـم فيهـا اختيـار شـاغلي المناصـب اإلداريـة التالية )رئيس تحريـر، مدير تحرير، سـكرتير تحرير( عبـر مجلس اإلدارة 
باالنتخـاب، فـي حيـن أن النسـبة األقـل %20 اختـارت التعييـن مـن قبـل مالـك الوسـيلة، ويمكـن ربـط هـذه 
النتيجـة بمتغيـر طبيعـة دعـم المؤسسـة وأثـره علـى بنيتهـا اإلداريـة وآليـات التعييـن فيهـا، فالنسـبة األقـل 
كانـت فـي غالبهـا مـن الوسـائل المملوكـة أو المدعومة من قبل رجـال أعمال، في حين أن النسـبة المرتفعة 
كان أغلبهـا مـن الوسـائل المدعومـة مـن قبـل منظمـات دوليـة داعمـة لإلعـالم، األخيـرة التـي غالبًا مـا تطال 
شـروط دعمهـا شـكل البنيـة اإلداريـة وآليـات التعييـن فيهـا، ولعـل هذا ما يفسـر  الفروقـات بين ارتفاع نسـبة 
األنمـاط اإلعالميـة األكثـر دعمـًا مـن قبـل المنظمـات واختيارهـا ألسـلوب االنتخاب)اإلذاعـات(، مقابـل تلـك 
األقـل اعتمـادًا علـى المنظمـات )التلفزيونـات(. وبالرغـم مـن الفروقـات بيـن تفـاوت النسـب حسـب األنمـاط 
اإلعالميـة وحسـب مناطـق السـيطرة؛ إال النسـبة اإلجماليـة والمرتفعـة تعطـي بالعمـوم مؤشـرًا إيجابيًا حول 
فعالّيـة مجلـس اإلدارة فـي أغلـب المؤسسـات والوسـائل اإلعالمية الناشـئة وآليات اختيـار المناصب اإلدارية 

الرئيسـية ضمنهـا. إضافـة إلـى تطـور العقليـة اإلداريـة نحو بنيـة أكثر مؤسسـاتية.
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1.   على مستوى الموارد البشرية

اإلجازة الجامعية في الصحافة واإلعالم كشرط:  •

 %25 فقلط ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة تعتبلر اإلجلازة الجامعيلة فلي اإلعلالم والصحافلة شلرطًا 
أساسليًا الختيلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة )رئيس تحريلر، مدير تحرير، سلكرتير تحرير(، في حين %75 من الوسلائل 

ال تعتبلر اإلجلازة الجامعيلة فلي الصحافلة واإلعلالم شلرطًا فلي اختيار شلاغلي تللك المناصب. 

وتتوزع إجابات العينة على النمط اإلعالمي والنطاق الجغرافي كما يلي:

 %28.6 ملن اإلذاعلات المشلمولة بالعينلة تعتبلر اإلجلازة الجامعيلة فلي اإلعلالم والصحافلة شلرطًا أساسليًا الختيار 
شلاغلي المناصلب اإلداريلة )رئيلس تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر( ،في حيلن %71.4 منهلا ال تعتبرها شلرطًا في 
اختيلار شلاغلي تللك المناصلب. أملا بالنسلبة للمواقلع اإللكترونيلة المشلمولة بالعينلة فلإن %28.6 تعتبلر اإلجلازة 
الجامعيلة فلي اإلعلالم والصحافلة شلرطًا أساسليًا الختيلار شلاغلي تللك المناصلب اإلداريلة، فلي حيلن%71.4 منها 
ال تعتبرهلا شلرطًا فلي اختيلار شلاغلي تللك المناصلب. وبالنسلبة لوكاالت األنبلاء المشلمولة بالعينلة فتعتبر 33.3% 
منهلا اإلجلازة الجامعيلة في اإلعالم والصحافة شلرطًا أساسليًا الختيار شلاغلي المناصب اإلدارية )رئيلس تحرير، مدير 
تحريلر، سلكرتير تحريلر(، فلي حيلن %66.7 منهلا ال تعتبرهلا شلرطًا لذللك. بالمقابلل فلإن %100 ملن محطلات التلفزة 
المشلمولة بالعينلة ال تعتبلر اإلجلازة الجامعيلة فلي الصحافلة واإلعلالم شلرطًا فلي اختيلار شلاغلي تللك المناصلب 

اإلدارية. 

•

•
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وبالنسلبة للتلوزع الجغرافلي: %33.3 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة والعامللة خلارج سلوريا تعتبلر اإلجازة 
الجامعيلة فلي اإلعلالم والصحافلة شلرطًا أساسليًا الختيلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة )رئيلس تحريلر، مديلر تحريلر، 
سلكرتير تحريلر(، فلي حيلن %66.7 منهلا ال تعتبرهلا شلرطًا. أملا بالنسلبة للوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة في 
داخلل سلوريا؛ فتعتبلر %23.1 منهلا اإلجلازة الجامعيلة فلي اإلعلالم والصحافلة شلرطًا أساسليًا الختيلار شلاغلي تلك 

المناصلب اإلداريلة، فلي حيلن %76.9 ملن الوسلائل ال تعتبرهلا شلرطًا. 

وتتلوزع إجابلات العينلة بحسلب مناطلق السليطرة داخلل سلوريا كملا يللي: %100 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة 
بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة ال تعتبلر اإلجلازة الجامعيلة فلي الصحافلة واإلعلالم 

شلرطًا فلي اختيلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة )رئيلس تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر(.

 أملا بالنسلبة للوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة فلإن %16.7 منهلا تعتبلر 
اإلجلازة الجامعيلة فلي اإلعالم والصحافة شلرطًا أساسليًا الختيار شلاغلي تللك المناصب اإلدارية، فلي حين 83.3% 
منها ال تعتبرها شلرطًا. بالمقابل فإن %50 من الوسلائل المشلمولة بالعينة والعاملة في مناطق سليطرة القوات 
الحكوميلة تعتبلر اإلجلازة الجامعيلة فلي اإلعلالم والصحافة شلرطًا أساسليًا الختيار شلاغلي تللك المناصلب اإلدارية، 

فلي حيلن %50 منهلا ال تعتبرهلا شلرطًا في اختيار شلاغلي تللك المناصب.

ومـن خـالل النتائـج، يتضـح أن النسـبة األكبـر %75 مـن وسـائل ومؤسسـات اإلعـالم السـوري الناشـئة تعتبـر 
اإلجـازة فـي الصحافـة واإلعـالم ليسـت شـرطًا أساسـيًا الختيـار شـاغلي المناصـب اإلداريـة )رئيس تحريـر، مدير 
تحريـر، سـكرتير تحريـر(، وبقـدر مـا تعكـس هـذه النسـبة رؤية تلـك الوسـائل بالعموم لحقـل الصحافـة واإلعالم 
علـى أنـه فضـاء واسـع يسـتوعب خلفيـات أكاديمية مختلفة مـن اآلداب والعلوم اإلنسـانية وغيرهـا، وأن تلك 
المناصـب تعتمـد علـى تراكـم الخبـرة أكثـر مـن اعتمادهـا علـى طبيعـة التخصـص العلمـي؛  إال أنهـا وبالوقت 
نفسـه تعطـي مؤشـرًا حـول تراجـع أولويـة وقيمـة االختصـاص، خاصـة بالنسـبة لمناصـب إداريـة مفصلّية  في 
بنّيـة المؤسسـات اإلعالميـة، أمـا بالنسـبة للفروقـات بيـن مناطـق السـيطرة، فيمكـن ربطهـا بتراجـع التعليـم 
العالـي إجمـااًل فـي أغلـب تلـك المناطـق نتيجـة ظـروف الحـرب، خاصـة تلـك الخارجـة عـن سـيطرة القـوات 
الحكوميـة،  وعـدم توفـر كليـات أو جامعـات الختصاصات محـددة، وبالتالـي االعتماد على تراكـم الخبرة في 

العمـل اإلعالمـي علـى مـدى سـنوات الحـرب، أو مـا توفـر مـن اختصاصـات جامعية. 

•   الخبرة كشرط في ممارسة العمل الصحفي:

 %70 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة فلي العينلة تعتبلر الخبلرة فلي ممارسلة العملل الصحفي شلرطًا أساسليًا 
الختيلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة )رئيس تحرير، مدير تحرير، سلكرتير تحريلر(، بينما تعتبر %25 من الوسلائل الخبرة 
فلي ممارسلة العملل الصحفلي، إللى حلٍد ملا، شلرطًا أساسليًا، فلي حيلن %5 ملن الوسلائل ال تعتبلر الخبلرة فلي 

ممارسلة العملل الصحفلي شلرطًا أساسليًا فلي اختيار شلاغلي تللك المناصب. 
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وتتوزع إجابات العينة على النمط اإلعالمي والنطاق الجغرافي كما يلي:

 %28.6من اإلذاعات المشلمولة بالعينة تعتبر الخبرة في ممارسلة العمل الصحفي شلرطًا أساسليًا الختيار شلاغلي 
المناصلب اإلداريلة )رئيلس تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر( ، فلي حيلن %71.4 ملن اإلذاعلات تعتبلر الخبلرة فلي 
ممارسلة العملل الصحفلي، إللى حلٍد ملا، شلرطًا فلي اختيلار شلاغلي تللك المناصلب. بينملا %85.7 ملن المواقلع 
اإللكترونيلة المشلمولة بالعينلة تعتبلر الخبلرة فلي ممارسلة العملل الصحفلي شلرطًا أساسليًا الختيلار شلاغلي تللك 
المناصلب اإلداريلة، فلي حيلن%14.3 ملن المواقلع اإللكترونيلة ال تعتبلر الخبلرة شلرطًا فلي اختيلار شلاغلي تللك 
العملل  الخبلرة فلي ممارسلة  تعتبلر  بالعينلة  المشلمولة  األنبلاء  66.7 % ملن وكاالت  بالمقابلل فلإن  المناصلب. 
الصحفلي شلرطًا أساسليًا الختيلار شلاغلي تللك المناصلب اإلداريلة، فلي حيلن %33.3 منها تعتبلر الخبرة فلي العمل 
الصحفلي، إللى حلٍد ملا، شلرطًا فلي اختيلار شلاغلي تللك المناصلب. بينملا %100 ملن محطلات التلفلزة المشلمولة 
بالعينلة تعتبلر الخبلرة في ممارسلة العمل الصحفي شلرطًا فلي اختيار شلاغلي المناصب اإلدارية )رئيلس تحرير، مدير 

تحريلر، سلكرتير تحرير(.

وبالنسلبة للتلوزع الجغرافلي: %42.9 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة والعامللة خلارج سلوريا تعتبلر الخبلرة 
فلي ممارسلة العملل الصحفلي شلرطًا أساسليًا الختيار شلاغلي المناصلب اإلداريلة )رئيس تحريلر، مدير تحرير، سلكرتير 

تحريلر(، فلي حيلن %57.1 ملن تللك الوسلائل ال تعتبلر الخبلرة شلرطًا فلي اختيلار شلاغلي تللك المناصب. 

أملا بالنسلبة للوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي داخلل سلوريا؛ فتعتبلر %76.9 منهلا الخبلرة فلي ممارسلة 
العملل الصحفلي شلرطًا أساسليًا الختيلار شلاغلي المناصلب اإلداريلة )رئيلس تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر(، فلي 

حيلن %23.1 ملن تللك الوسلائل تعتبلر الخبلرة، إللى حلٍد ملا، شلرطًا فلي اختيلار شلاغلي تللك المناصب. 
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وتتلوزع إجابلات العينلة بحسلب مناطلق السليطرة داخلل سلوريا كملا يللي: %100 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة 
بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة تعتبلر الخبرة في العمل الصحفي شلرطًا في اختيار شلاغلي 
المناصلب اإلداريلة )رئيلس تحريلر، مدير تحرير، سلكرتير تحرير(. أما بالنسلبة للوسلائل المشلمولة بالعينلة والعاملة في 
مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة فلإن %60 منهلا تعتبلر الخبلرة فلي العملل الصحفلي شلرطًا أساسليًا الختيلار 
شلاغلي تللك المناصلب اإلداريلة، فلي حيلن %40 من تلك الوسلائل تعتبلر الخبرة، إلى حٍد ما، شلرطًا لتللك المناصب. 
بالمقابلل فلإن %50 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة تعتبلر 
الخبلرة فلي العملل اإلعالملي شلرطًا أساسليًا الختيار شلاغلي تللك المناصلب اإلدارية، فلي حين %50 من الوسلائل 

تعتبلر الخبلرة، إللى حلٍد ملا، شلرطًا فلي اختيار شلاغلي تللك المناصب.

ويتضـح مـن النتائـج أن النسـبة األكبـر مـن وسـائل ومؤسسـات اإلعـالم السـورية الناشـئة بعـد العـام 2011، 
تعتبـر أن الخبـرة فـي العمـل الصحفـي شـرطًا أساسـيًا الختيـار شـاغلي المناصـب اإلداريـة )رئيـس تحريـر، مديـر 
تحريـر، سـكرتير تحريـر(، وتعكـس هـذه النتيجـة رؤيـة وسـائل اإلعـالم الناشـئة ألولويـة الخبـرة فـي اختيـار تلـك 
المناصـب، وهـو مـا يعطـي مؤشـرًا إداريـًا إيجابيًا حـول آليـات التعيين والترقـي الوظيفي، خاصـة وأن النتيجة 
ُمنسـجمة مـع النتائـج التـي سـبقتها حـول آليـة اختيـار تلـك المناصـب )عبـر مجلـس اإلدارة باالنتخـاب(، إضافـة 
إلـى أن األغلبيـة مـن الوسـائل ال تعتبـر اإلجـازة فـي الصحافـة واإلعـالم شـرطًا لتلـك المناصـب، وتقديمهـا 

كأولوية.    الخبـرة 

•   عدد سنوات الخبرة:

 %35 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة يمتللك فيها شلاغلو المناصلب اإلدارية )رئيلس تحرير، مدير تحرير، سلكرتير 
تحريلر( خبلرة صحفيلة سلابقة أقلل ملن 5سلنوات، بينملا %65 ملن الوسلائل يمتللك فيهلا شلاغلو تللك المناصلب 

اإلداريلة خبلرة صحفيلة سلابقة تتلراوح بين 10-5 سلنوات. 
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وتتوزع إجابات العينة على النمط اإلعالمي والنطاق الجغرافي كما يلي: 

%100 ملن اإلذاعلات المشلمولة بالعينلة يمتللك فيهلا شلاغلو تللك المناصلب اإلداريلة خبلرة صحفية سلابقة تتراوح 
بيلن 5 إللى 10 سلنوات. أملا المواقلع اإللكترونيلة فلإن %57.1 الخبلرة أقلل ملن 5 سلنوات، بينملا %42.9 تتلراوح 
بيلن 5 إللى 10 سلنوات. وبالنسلبة للوكاالت األنبلاء فلإن %66.7 يمتللك فيهلا شلاغلو تللك المناصلب اإلدارية خبرة 
صحفيلة سلابقة أقلل ملن 5 سلنوات، فلي حيلن %33.3 تتلراوح فيهلا الخبلرة بيلن 5 إللى 10 سلنوات. بالمقابل فإن 

%100 ملن محطلات التلفلزة تتلراوح الخبلرة الصحفيلة السلابقة بيلن 5 إلى 10 سلنوات. 

بالنسلبة للتوزع الجغرافي: %42.9 من وسلائل اإلعالم المشلمولة بالعينة والعاملة خارج سلوريا يمتلك فيها شلاغلو 
المناصلب اإلداريلة )رئيلس تحريلر، مديلر تحريلر، سلكرتير تحريلر( خبلرة صحفية سلابقة أقل من 5سلنوات، بينملا 57.1% 
منهلا تتلراوح الخبلرة بين 5 إلى 10 سلنوات. بالمقابل فإن %23.1 من الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعاملة داخل 
سلوريا يمتللك فيهلا شلاغلو المناصلب تللك المناصلب اإلداريلة خبلرة صحفيلة سلابقة أقلل ملن 5سلنوات، و76.9% 
منهلا تتلراوح الخبلرة فيهلا بيلن 5 إللى 10 سلنوات. وتتلوزع إجابلات العينلة بحسلب مناطلق السليطرة داخلل سلوريا 
كملا يللي: مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة؛ %60 أقلل ملن 5سلنوات، بينملا %40 تتلراوح بيلن 5 إللى 10 
سلنوات. مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة؛ %66.7 أقلل ملن 5 سلنوات، فلي حيلن %33.3 تتلراوح بيلن 5 إللى 10 

سلنوات. أملا مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة: %100 تتلراوح بيلن 5 إلى 10 سلنوات.

•   نسبة حاملي إجازة الصحافة واإلعالم من العاملين:

 بسلؤال العينلة حلول نسلبة حامللي بكالوريلوس اإلعلالم والصحافلة ملن العامليلن فلي المؤسسلة بصفلة )ُمحلرر، 
ُمعلد، ُمذيلع، ُمراسلل( كانلت إجابلات العينلة كالتاللي: %45 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة ُتشلكل فيهلا نسلبة 
حامللي بكالوريلوس اإلعلالم والصحافلة أقلل ملن %20، بينما %25 من الوسلائل تتلراوح فيها النسلبة بين 20 إلى 
%40، فلي حيلن %20 ملن الوسلائل تتلراوح فيهلا النسلبة بيلن 40 إللى %60، مقابلل %10 ملن الوسلائل ُتشلكل 

النسلبة لديهلا أكثلر ملن 60%. 
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وتتوزع إجابات العينة على األنماط اإلعالمية والنطاق الجغرافي كما يلي:

بالنسلبة لإلذاعلات، فلإن: %57.1 ُتشلكل فيهلا نسلبة حامللي بكالوريلوس اإلعالم والصحافلة أقل ملن %20، بينما 

%28.6 تتلراوح فيهلا النسلبة بيلن 20 إللى %40، فلي حيلن %14.3 منهلا تتلراوح فيهلا النسلبة بيلن 40 إلى 60%. 

أملا المواقلع اإللكترونيلة فلإن %42.9 ُتشلكل فيهلا نسلبة حامللي بكالوريوس اإلعلالم والصحافة أقلل من 20%، 

بينملا %14.3 تتلراوح فيهلا النسلبة ملا بيلن 20 إللى %40، في حين %28.5 منهلا تتراوح فيها النسلبة بين 40 إلى 

%60، و%14.3 كانلت النسلبة فيهلا أكثلر ملن %60. أملا علن وكاالت األنباء فلإن %33.4 منها تتراوح فيها النسلبة 

بيلن 20 إللى %40، فلي حيلن %33.3 منهلا تتلراوح فيها النسلبة بيلن 40 إللى %60، و%33.3 كانت النسلبة فيها 

أكثلر ملن %60. وبالنسلبة لمحطلات التلفلزة فكانلت %100 منهلا تتلراوح فيها نسلبة حامللي بكالوريلوس اإلعالم 

والصحافلة بيلن 20 إلى 40%.

وبالنسلبة للتلوزع الجغرافلي، فقلد أظهلرت النتائلج أن: %42.9 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة والعامللة 

خلارج سلوريا ُتشلكل فيهلا نسلبة حامللي بكالوريلوس اإلعالم والصحافلة أقل ملن %20، بينما %28.6 تتلراوح فيها 

النسلبة بيلن 20 إللى %40، فلي حيلن %14.2 منهلا تتلراوح فيها النسلبة بين 40 إللى %60، مقابلل %14.3 كانت 

النسلبة فيهلا أكثر ملن 60%. 

أما بالنسلبة للوسلائل العاملة داخل سلوريا، فقد أظهرت النتائج أن: %46.1 من وسلائل اإلعالم المشلمولة بالعينة 

والعامللة خلارج سلوريا ُتشلكل فيهلا نسلبة حامللي بكالوريلوس اإلعلالم والصحافلة أقلل ملن %20، بينملا 23.1% 

تتلراوح فيهلا النسلبة بيلن 20 إللى %40، فلي حيلن %23.1 منهلا تتلراوح فيهلا النسلبة بيلن 40 إللى %60، مقابلل 

%7.7 كانلت النسلبة فيهلا أكثلر من 60%. 

وتتلوزع إجابلات العينلة بحسلب مناطلق السليطرة داخلل سلوريا كملا يللي: %100 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينة 

والعامللة ضملن مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة تتلراوح فيهلا نسلبة حامللي بكالوريلوس اإلعلالم والصحافة 

ملن العامليلن فلي المؤسسلة بصفلة )ُمحرر، ُمعلد، ُمذيع، ُمراسلل( أقل من%20. أما بالنسلبة للوسلائل العاملة في 

مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة فلإن %16.7 تعتبلر النسلبة فيهلا أقلل ملن %20، و%50 تتلراوح فيهلا النسلبة بيلن 

20 إللى %40، فلي حيلن %16.6 منهلا تتلراوح فيهلا النسلبة بيلن 40 إللى %60، بينملا %16.7 كانت النسلبة فيها 

أكثلر ملن %60. بالمقابلل فلإن %100 ملن الوسلائل العامللة في مناطق سليطرة القلوات الحكومية: تتلراوح فيها 

النسلبة بيلن 40 إلى 60%.
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وبالنظـر إلـى النتائـج، نجـد أن مـا يقـارب نصـف وسـائل ومؤسسـات اإلعـالم السـورية المشـمولة فـي العينة، 
تشـكل فيهـا نسـبة حاملـي بكالوريـوس اإلعـالم والصحافـة من العامليـن في المؤسسـة بصفة )ُمحـرر، ُمعد، 
ُمذيـع، ُمراسـل( مـا هـو أقـل مـن %20، لتختلـف وتتصاعـد تلـك النسـب بحسـب النمـط اإلعالمـي وطبيعـة 
تبـدو النسـبة قليلـة؛ إال أنهـا تبـدو مقبولـة  المؤسسـة إضافـة إلـى اختـالف مناطـق السـيطرة، وبقـدر مـا 
وواقعيـة قياسـًا بعـدد الخريجيـن إجمـااًل، نتيجـة لقلـة كليـات الصحافـة واإلعـالم عمومـًا فـي سـوريا، مقابـل 
حاجـة السـوق بعـد االنفجـار اإلعالمـي فـي العـام 2011، إضافـة لطبيعـة الحـرب العسـكرية ومـا فرضتـه 
مـن تراجـع فـي التعليـم العالـي ضمـن المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة القـوات الحكوميـة، إذ ال يوجد سـوى 
كليـة واحـدة فـي مناطـق سـيطرة الحكومـة السـورية لتدريـس الصحافـة واإلعـالم، بينمـا افتتحـت أكثـر مـن 
كليـة ومعهـد فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة؛ إال أنهـا التزال تعانـي إشـكاليات وعقبات عدة على مسـتوى 
االعتـراف والمناهـج ونقـص الكـوادر، كمـا أنهـا لـم تخـّرج  سـوى دفعـات قليلـة مـن الطـالب، وفـي المقابل 
كانـت نسـبة تواجـد وسـائل اإلعـالم العاملـة فـي تلـك المناطق، بحسـب خارطـة المرحلة األولـى، هي األقل 
مقارنـة بكثافـة وسـائل اإلعـالم فـي مناطق سـيطرة الحكومـة واإلدارة الذاتيـة، وذلك نتيجـة الوضع األمني 
المتدهـور. وبالرغـم مـن الفروقـات بحسـب مناطـق السـيطرة؛ إال أن النتيجـة فـي العمـوم تعطـي مؤشـرًا 
حـول تراجـع قيمـة االختصـاص بالنسـبة لتلـك الوسـائل، خاصـة فيمـا يتعلـق بالعامليـن فـي المؤسسـة ضمـن 

اختصاصـات حيويـة.

•   نسبة اإلناث من إجمالي العاملين:

بسلؤال العينلة حلول نسلبة اإلنلاث ملن إجماللي العامليلن فلي المؤسسلة، كانلت إجابلات العينلة كالتاللي: 10% 
ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة ُتشلكل نسلبة اإلناث ملن إجماللي العاملين فيهلا أقل ملن %20، في حين 
%50 ملن تللك الوسلائل تتلراوح فيهلا نسلبة اإلناث بيلن 20 إلى %40. بينما %40 من الوسلائل ُتشلكل فيها نسلبة 

اإلنلاث أكثر ملن 40%. 
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وتتوزع إجابات العينة على األنماط اإلعالمية والنطاق الجغرافي كما يلي: 

بالنسلبة لإلذاعلات فلإن: %14.3 ملن اإلذاعلات المشلمولة بالعينلة ُتشلكل فيهلا نسلبة اإلنلاث أقلل ملن %20، في 

حيلن %57.1 منهلا تتلراوح فيهلا النسلبة بين 20 إلى %40، بينما %28.6 ُتشلكل فيها نسلبة اإلنلاث أكثر من 40%.  

أملا المواقلع اإللكترونيلة فلإن: %14.3 ملن المواقلع اإللكترونيلة المشلمولة بالعينلة ُتشلكل فيهلا نسلبة اإلنلاث 

أقلل ملن %20، بينملا %42.9 منهلا تتلراوح فيهلا النسلبة بيلن 20 إللى %40، فلي حين %42.9 ُتشلكل فيها نسلبة 

اإلنلاث أكثلر ملن %40. وبالنسلبة للوكاالت األنبلاء، فلإن %66.7 ملن اللوكاالت المشلمولة بالعينلة تتلراوح فيهلا 

نسلبة اإلنلاث بيلن 20 إللى %40، بينملا %33.3 ُتشلكل فيها نسلبة اإلناث أكثلر من %40. بالمقابلل كانت محطات 

التلفلزة وبنسلبة: %100 ملن المحطلات المشلمولة بالعينلة، ُتشلكل فيهلا نسلبة اإلنلاث أكثلر من 40%.

بالنسلبة للتلوزع الجغرافلي، فلإن %28.6 ملن وسلائل اإلعالم المشلمولة بالعينة والعاملة خارج سلوريا ُتشلكل فيها 

نسلبة اإلنلاث أقلل ملن %20، بينملا %57.1 منهلا تتلراوح فيهلا النسلبة بيلن 20 إللى %40، في حيلن %14.3 منها 

ُتشلكل فيهلا نسلبة اإلناث أكثلر من 40%.

 أملا بالنسلبة للداخلل السلوري، فلإن: %38.5 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة داخل سلوريا تتلراوح فيها 

نسلبة اإلنلاث بيلن 20 إللى %40، مقابلل %61.5 منهلا ُتشلكل فيهلا نسلبة اإلنلاث أكثلر ملن %40. وتتلوزع إجابات 

العينلة بحسلب مناطلق السليطرة داخل سلوريا كما يللي: مناطق سليطرة المعارضة المسللحة: %100 منهلا تتراوح 

فيهلا نسلبة اإلنلاث بيلن 20 إلى %40. بينما مناطق سليطرة اإلدارة الذاتية: %100 منها ُتشلكل فيها نسلبة اإلناث 

أكثلر ملن %40. وكذللك مناطلق سليطرة القلوات الحكومية، فإن: %100 منها ُتشلكل فيها نسلبة اإلنلاث أكثر من 

.40%

وبالنظـر إلـى النتائـج، نالحـظ أن النسـبة األكبـر %50 مـن مؤسسـات ووسـائل اإلعـالم السـورية الناشـئة بعـد 

العـام 2011، تشـكل فيهـا نسـبة اإلنـاث مـا بيـن %20 إلـى %40، بينمـا %40 مـن تلـك الوسـائل كانـت 

النسـبة فيهـا أكثـر مـن %40، وتبـدو النسـبة مرتفعة والفتة، ويمكن ردها وتفسـيرها إلى زيادة نسـبة النسـاء 

المؤهـالت فـي العمـل اإلعالمـي والصحفـي بعـد العـام 2011 نتيجـة العديـد مـن الـورش والتدريبـات التي 

أمنتهـا المنظمـات الدوليـة أو المحلّيـة ضمـن مختلـف مناطـق السـيطرة وعلـى اختـالف األنمـاط اإلعالميـة، 

مقابـل تراكـم الخبـرة اإلعالميـة للكثيـرات مـن الناشـطات خـالل سـنوات الحـرب الطويلـة، إضافـة إلـى أن 

المنظمـات الدوليـة الداعمـة لوسـائل اإلعـالم غالبـًا مـا يكـون دعمهـا مشـروطًا بنسـبة معينـة مـن العامليـن 

لإلنـاث، وبالعمـوم يمكـن اعتبـار النتيجـة مؤشـرًا إيجابيـًا علـى زيـادة حضـور المـرأة فـي الحقـل الصحفـي 

واإلعالمـي السـوري.   
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على المستوى القانوني  .3

•    وضع الترخيص القانوني للمؤسسة اإلعالمية:

 %50 ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة تعمل دون تراخيص رسلمية فلي الدولة أو المنطقلة التي تعمل 
فيهلا، و%50 منهلا ُمرخصلة. وتنقسلم تراخيصهلا إلى نوعيلن: %60 من العينة ُمرخصة كوسلائل إعالم، في حين 

%40 منهلا ُمرخصة كمنظملات مجتمع مدني.
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وبالنسلبة للتلوزع الجغرافلي، فلإن %100 ملن الوسلائل العامللة فلي مناطقلة سليطرة المعارضلة المسللحة تعمل 

دون تراخيلص قانونيلة. فلي حيلن %83.3 ملن الوسلائل العاملة فلي مناطق سليطرة اإلدارة الذاتيلة ُمرخصة، 80% 

منهلا ُمرخصلة كوسليلة إعالميلة، و%20 ُمرخصلة كمنظملة مجتملع مدنلي. بالمقابلل فلإن %100 ملن الوسلائل 

المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة غيلر ُمرخصة.

ويتضـح مـن النتائـج أن، نصـف وسـائل اإلعـالم السـورية الناشـئة بعـد العـام 2011 والمشـمولة بالعينة تعمل 

دون تراخيـص قانونيـة، وأن النسـبة األكبـر مـن الوسـائل التـي تمتلـك ترخيـص، تعمـل قانونيـًا كمنظمـات 

مجتمـع مدنـي وليـس كوسـائل إعالميـة، خاصـة الوسـائل العاملـة خـارج سـوريا، والتـي تواجـه عراقيـل كبيرة 

علـى المسـتوى القانونـي، لذلـك تلجـأ إلـى الترخيـص كمنظمـات مجتمـع مدني، نتيجـة لسـهولة تحصيل تلك 

التراخيـص وشـروطها، قياسـًا برخصـة وسـيلة اإلعـالم ومـا يترتـب عليهـا مـن تبعـات ماليـة ضريبيـة وإجـراءات 

قانونيـة ورقابيـة كبيـرة،

 أمـا بالنسـبة لمناطـق السـيطرة، فأظهـرت النتائـج أن وسـائل اإلعـالم العاملة فـي مناطق سـيطرة المعارضة 

المسـلحة وبنسـبة %100 ال تمتلـك تراخيـص قانونيـة وهـي نسـبة منطقيـة نتيجـة عدم وجود نظـام حوكمي 

عـام وجهـة مركزّيـة مخولـة بإصـدار تلـك التراخيـص، وإنمـا موافقـات شـفهية أو تصريحـات بالعمـل، بحسـب 

نفـوذ الفصائـل، فـي حيـن كانـت النسـبة مرتفعـة لوسـائل اإلعـالم المرخصـة والعاملـة ضمن مناطـق اإلدارة 

الذاتيـة، وذلـك لوجـود جهـة مركزيـة مشـرفة علـى تنظيـم العمل اإلعالمـي ومخولة بإصـدار تلـك التصريحات 

أو سـحبها، بيـن مـا بـدت النسـبة الفتـة فـي مناطـق سـيطرة القـوات الحكوميـة، بالنسـبة لوسـائل اإلعـالم 

الناشـئة الخاصـة التـي ال تمتلـك تراخيـص قانونيـة، ويمكـن رد ذلـك لصعوبـة التراخيـص التـي تفتـرض شـروطًا 

إداريـة تنظيميـة عاليـة، ال تسـتطيع أغلـب الوسـائل الناشـئة تحقيقهـا، لذلـك فـإن أغلبهـا يعمـل  وسـط غـض 

طـرف قانونـي مـن الحكومـة، والـذي يرتبـط بـدوره بطبيعـة المحتـوى الـذي تقدمـه تلـك الوسـائل ومـدى 

قربـه مـن الخـط الحكومي.    

•    العالقة بين الوسيلة والجهات المسيطرة:

 بالنسلبة للعالقلة بيلن الوسلائل اإلعالميلة والجهلات الحاكملة والمسليطرة عللى المناطلق التلي تعمل بهلا، كانت 

إجابلات العينلة كملا يللي: %71.4 ملن الوسلائل العامللة خارج سلوريا )تركيا( تعتبلر ليس هناك عالقة مع السللطات 

التركيلة، %14.3 ملن تللك الوسلائل تعتبلر العالقلة جيدة )دعم، تسلهيالت(، كملا اعتبر %14.3 من الوسلائل العالقة 

سليئة )رقابلة، تضييق، إغلالق، اعتقاالت(.
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وبالنسلبة للداخلل السلوري، فلإن %100 ملن الوسلائل العامللة فلي مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة تعتبلر 

العالقلة ملع الجهلات الُمسليطرة سليئة )رقابلة، تضييلق، إغلالق، اعتقلاالت(. بينملا %66.7 ملن الوسلائل العامللة 

فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة تعتبلر العالقلة معهلا جيلدة )دعم، تسلهيالت(، في حيلن تعتبلر %33.3 من تلك 

الوسلائل ليلس هنلاك عالقلة ملع اإلدارة الذاتيلة. بالمقابلل فلإن %100 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعاملة 

فلي مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة اعتبلرت العالقلة سليئة )رقابلة، تضييلق، إغلالق، اعتقلاالت(.

ويتضـح مـن النتائـج أن النسـبة األكبـر مـن وسـائل اإلعـالم العاملـة خـارج سـوريا، تعتبـر أنـه ليـس هنـاك عالقة 

مـع الجهـات أو السـلطات القائمـة ضمـن الـدول التـي تعمـل فيهـا، وربمـا يعـود ذلـك إلـى اعتبـار أن أغلـب 

تلـك الوسـائل تعمـل كمنظمـات مجتمـع مدنـي وليس وسـائل إعـالم، وبالتالـي فـإن العالقة تنحصـر بالجانب 

القانونـي لمنظمـات المجتمـع المدنـي، وليـس بطبيعة المحتوى اإلعالمـي الذي تقدمه تلك الوسـائل، في 

حيـن اعتبـرت النسـبة األقـل مـن الوسـائل أن العالقـة تتـراوح بيـن الدعـم والتسـهيل والرقابة والتضيـق، وهذا 

مـا يحـدده، علـى األغلـب، طبيعـة المحتـوى اإلعالمـي وقربـه أو بعـده مـن الخـط العـام للسـلطات القائمة.

 بالمقابـل نجـد أن النسـبة مرتفعـة لوسـائل اإلعـالم العاملة فـي الداخل السـوري، والتي اعتبـرت أن العالقة 

مع الجهات المسـيطرة، عالقة سـيئة )رقابة، تضييق، إغالق، اعتقاالت(، خاصة في مناطق سـيطرة المعارضة 

المسـلحة حيـث كانـت النسـبة %100 العالقـة سـيئة، ويبـدو ذلـك طبيعيـًا فـي ظـل انتشـار عـدد كبيـر مـن 

الفصائـل المتشـددة والمؤدلجـة، والتـي ال تتحكـم بتنظيـم العمـل اإلعالمي فحسـب، وإنما بمختلـف مرافق 

الحيـاة، فـي حيـن بـدت النسـبة الفتـة لـدى العينـة العاملـة فـي مناطـق سـيطرة القـوات الحكوميـة والتـي 

اعتبـرت أيضـًا بنسـبة %100 أن العالقـة سـيئة مـع الجهـات المسـيطرة )رقابـة، تضييـق، إغـالق، اعتقـاالت(، 

وبقـدر مـا تعتبـر النسـبة الفتـة؛ إال أنهـا تبـدو طبيعيـة، خاصـة بعـد تقـدم القـوات الحكوميـة إلـى مسـاحات 

واسـعة مـن سـيطرة المعارضـة، مـا أدى إلى تراجـع أهمية حربهـا اإلعالميـة، وبالتالي تخفيـف االعتماد على 

بعـض الوسـائل وإعـادة فـرض الرقابـة األمنيـة عليهـا، األمـر الـذي يعكسـه سـلوك القـوات الحكوميـة التـي 

لجـأت مؤخـرًا إلـى إغـالق عـدد مـن الوسـائل واعتقال بعـض القائمين عليها )هاشـتاغ سـوريا، دمشـق اآلن(16 ، 

بالمقابـل اعتبـرت نسـبة مرتفعـة مـن وسـائل اإلعـالم المشـمولة فـي العينـة والعاملـة ضمن سـيطرة اإلدارة 

الذاتيـة، أن طبيعـة العالقـة جيـدة مـع السـلطات القائمـة )دعم، تسـهيل(.       

_______________________________________________________________
16 : لالطلللالع عللللى المزيلللد حلللول وضلللع وسلللائل اإلعلللالم الناشلللئة بعلللد العلللام 2011 فلللي ظلللل سللللطات النظلللام السلللوري، راجلللع: وهلللم الحرّيلللة مؤقت...اإلعلللالم المواللللي تحلللت 

https://cutt.us/IMYLF :سللللطة الخلللوف”، مللللف صحفلللي صلللادر علللن صحيفلللة عنلللب بللللدي، 2/6/2019، متوافلللر عللللى الرابلللط التاللللي“
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4.   على المستوى المالي

 •    طبيعة التمويل ومصادره:

أظهلرت النتائلج أن، %45ملن وسلائل اإلعلالم الناشلئة بعلد العلام 2011 والمشلمولة بالعينلة، تعتملد عللى 
المنظملات الدوليلة الداعملة لإلعلالم في تمويلها. في حين %20 من الوسلائل والمؤسسلات المشلمولة في 
العينلة تعتملد أكثلر ملن مصلدر واحلد للتمويلل. بينملا %15 منهلا تعتملد عللى التمويلل الحكوملي )المقصلود 
بالحكوملي هلو جهلة السليطرة فلي منطقلة عملل الوسليلة سلواء كانلت معارضلة أو إدارة ذاتيلة أو حكوملة 
اإلعلالم  %15 ملن وسلائل  تيلار سياسلي، مقابلل  دعلم  عللى  تمويلهلا  تعتملد فلي  السلوري(. و5%  النظلام 

المشلمولة فلي العينلة تعتملد فلي تمويلهلا عللى دعلم رجلال األعملال.

وبالنسلبة للتلوزع الجغرافلي، فقلد أظهلرت النتائلج أن، %42.9 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة خلارج 
سلوريا تعتملد فلي تمويلهلا على دعم رجلال األعمال، بينملا %28.6 منها تعتمد في تمويلها عللى دعم المنظمات 

الدوليلة، فلي حيلن تعتملد %28.5 منهلا عللى أكثر ملن مصلدر للتمويل. 

وعلن الداخلل السلوري، توزعلت اإلجابات بحسلب مناطق السليطرة كملا يلي: مناطق سليطرة المعارضة المسللحة: 
%60 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة تعتملد في تمويلهلا على دعم المنظملات الدولية، بينملا %40 منها تعتمد 
فلي تمويلهلا عللى الدعلم ملن جهلات حكوميلة غيلر محلددة. أملا فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة فلإن، 50% 
ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة ضمنهلا تعتملد فلي تمويلهلا عللى دعلم المنظملات الدوليلة، في حين 
%16.6 تعتملد فلي تمويلهلا عللى أكثلر ملن مصلدر، بينملا %16.7 تعتملد فلي تمويلهلا عللى دعلم تيلار سياسلي. 
و%16.7 منهلا تعتملد فلي تمويلهلا عللى الدعلم الحكوملي )اإلدارة الذاتيلة(. فلي المقابلل توزعلت النسلب فلي 
مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة بالتسلاوي: %50 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة تعتملد فلي تمويلهلا عللى 

دعلم المنظملات الدوليلة، و%50 منهلا تعتملد عللى أكثلر ملن مصلدر فلي تمويلها.
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وبالنظـر إلـى النتائج، يالحظ أن أغلب وسـائل اإلعالم السـورية الناشـئة بعد العـام 2011، والتي تقارب نصف 

الوسـائل المشـمولة فـي العينـة، تعتمـد فـي تمويلهـا علـى المنظمـات الدولية الداعمـة لإلعـالم، والتي بدأ 

نشـاطها بعـد العـام 2011 مـن خـارج سـوريا إلـى الداخـل علـى اختـالف مناطـق السـيطرة، مقابل نسـبة أقل 

مـن الوسـائل التـي تعتمـد علـى رجال أعمـال أو أكثر مـن مصدر واحـد للتمويل.

 وتشـير النتائـج إلـى مـدى تأثيـر المنظمـات الدوليـة فـي تشـكيل حالـة اإلعـالم السـوري بعـد العـام 2011، 

ومـدى اعتماديـة األخيـر عليهـا. وبقدر ما سـاهمت تلـك المنظمات وتمويلها بمسـاعدة مبـادرات إعالمية في 

التحـول إلـى شـكل مؤسسـاتي عبـر دعمها في عـدة الجوانب )ماليـة، تنظيمية، تقنيـة، لوجسـتية، تدريبة(، إال 

أنهـا ال تشـكل عامـل ضمـان السـتمراريتها، نتيجـة الحتماليـة توقـف الدعـم أو توجيهـه لحقـول أخـرى بحسـب 

أولويـات وسياسـات تلـك المنظمـات، األمـر الـذي قـد يعطـي مؤشـرًا خطيـرًا علـى مسـتقبل تلـك الوسـائل. 

وهـذا مـا أكـدت عليـه نتائـج المرحلة األولـى من الدراسـة )الخارطة(، والتي أظهـرت العدد الكبير من وسـائل 

اإلعـالم السـورية التـي اسـتحدثت وأغلقـت خـالل الفتـرة مـا بيـن عامـي 2019�2011، نتيجـة لتوقـف دعـم 

المنظمـات الدوليـة وفـق تغّيـر الخارطـة السياسـية والعسـكرية علـى مـر سـنوات الحرب.

القدرة على خلق التمويل الذاتي:  •

 %30 ملن الوسلائل اإلعالميلة المشلمولة بالعينلة تمللك القلدرة عللى خللق التمويلل الذاتلي، فلي حيلن %70 من 

تللك الوسلائل غيلر قلادرة عللى خللق التمويلل الذاتي.
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•
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وتتوزع إجابات العينة بحسب األنماط اإلعالمية ومناطق السيطرة كما يلي:

%57.1 ملن اإلذاعلات المشلمولة بالعينلة تمللك القدرة على خللق التمويل الذاتي. في حيلن %42.9 من المواقع 
%33.3 ملن وكاالت األنبلاء  بينملا  الذاتلي.  التمويلل  القلدرة عللى خللق  بالعينلة تمللك  المشلمولة  اإللكترونيلة 
المشلمولة بالعينلة تمللك القلدرة عللى خللق التمويلل الذاتلي. مقابلل %100 ملن محطلات التلفلزة المشلمولة 

بالعينلة ال تمللك القلدرة عللى خللق التمويلل الذاتلي. 

وبحسلب التلوزع الجغرافلي فلإن، %42.9 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة، والعامللة خلارج سلوريا، تمللك القلدرة 
عللى خللق التمويلل الذاتلي. فلي حيلن %23.1 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة، والعامللة داخلل سلوريا، تمللك 
القلدرة عللى خللق التمويلل الذاتلي. وتتلوزع نسلبة الداخلل وفلق مناطلق السليطرة عللى الشلكل التاللي: 100% 
ملن وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة، والعامللة فلي مناطق سليطرة المعارضة المسللحة، ال تمللك القدرة على 
خللق التمويلل الذاتلي. أملا مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة فلإن، %16.7 فقلط ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة 
لديهلا القلدرة عللى خللق التمويلل الذاتي. وبالنسلبة لمناطق سليطرة القلوات الحكومية فإن %100 من الوسلائل 

المشلمولة بالعينلة لديهلا القلدرة عللى خللق التمويلل الذاتي.

 2011 العـام  بعـد  الناشـئة  السـورية  اإلعـالم  وسـائل  مـن   70% األكبـر  النسـبة  أن  النتائـج،  مـن  ويتضـح 
والمشـمولة فـي العينـة، ال تملـك القـدرة علـى خلـق التمويـل الذاتـي، مقابـل النسـبة األقـل التـي تعتقـد 
أنهـا قـادرة علـى ذلـك، وتنسـجم هـذه النتيجـة مـع سـابقتها حـول درجـة اعتماديـة الوسـائل اإلعالميـة فـي 
تمويلهـا علـى المنظمـات الدوليـة أو مصـادر التمويـل األخـرى، مـا يدعم مؤشـر الخطـورة على مسـتقبل تلك 
الوسـائل واسـتمراريتها. خاصـة وأن مصـادر وفـرص خلـق التمويـل الذاتي، التي عبـرت عنها بعض الوسـائل، ال 
تبـدو مسـتقرة كمـا ال تبـدو نسـبة مسـاهمتها كبيـرة فـي إجمالـي تمويـل الوسـيلة، وهـذا مـا تظهـره النتائج 

الالحقـة:

•   مصادر خلق التمويل الذاتي: 

أهلم مصلادر خللق التمويلل الذاتلي للدى وسلائل اإلعلالم المشلمولة بالعينلة: %50 ملن اإلعالنلات، %33.3 ملن 
التدريلب المأجلور وتقديلم االستشلارات الصحفيلة، %16.7 ملن بيلع األخبلار والصلور. 

•

•

•

17%

33%50%
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وتتوزع إجابات العينة بحسب النطاق الجغرافي للعمل والجهات المسيطرة كما يلي:

 %85.7 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة خلارج سلوريا لديهلا آليلات رسلمية للرقابلة الماليلة، فلي حيلن 
%14.3 منهلا ليلس لديهلا تللك اآلليلات. أملا علن الداخلل السلوري فلإن، %61.5 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة 
والعامللة فلي الداخلل السلوري لديهلا آليلات رسلمية للرقابلة الماليلة، بينملا %38.5 منها ليلس لديها تللك اآلليات. 

وتتلوزع إجابلات العينلة بحسلب مناطلق السليطرة كملا يللي: %80 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعاملة في 
مناطلق سليطرة المعارضلة المسللحة ليلس لديهلا آليلات للرقابلة الماليلة، في حيلن %20 منهلا لديها آليلات للرقابة 

المالية.

•   نسبة مساهمة التمويل الذاتي:

بينلت النتائلج أن نسلبة مسلاهمة التمويلل الذاتي من إجماللي تمويل الوسلائل اإلعالمية المشلمولة بالعينة يتوزع 
عللى الشلكل التاللي: %33.3 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة ُيسلاهم التمويلل الذاتلي ملن إجماللي تمويلهلا 
بنسلبة %20. فلي حيلن %33.3 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة ُيسلاهم التمويلل الذاتلي ملن إجماللي تمويلهلا 
بنسلبة تتلراوح بيلن 20 إللى %40. بينملا يسلاهم التمويلل الذاتلي فلي %16.7 ملن الوسلائل بنسلبة تتلراوح بيلن 
40 إللى %60. مقابلل %16.7 ملن الوسلائل يسلاهم التمويلل الذاتلي ملن إجمالي تمويلها بنسلبة أكثلر من 60%. 

وهلي غالبلًا المدعوملة ملن رجلال أعمل.

5.   على مستوى الرقابة

 •    وجود آليات رسمية للرقابة المالية:

%70 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة تمللك آليلات رسلمية للرقابلة المالّيلة، في حيلن %30 منهلا ال تملك تلك 
اآلليات. 

•

•

30%

70%
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فلي المقابلل فلإن %100 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة اإلدارة الذاتيلة لديهلا 
آليلات للرقابلة الماليلة. فلي حيلن توزعلت النسلبة بالتسلاوي فلي مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة: %50 ملن 
الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة فلي مناطلق سليطرة القلوات الحكوميلة لديها آليلات للرقابلة المالية، في 

حيلن %50 ملن تللك الوسلائل ليلس لديهلا تللك اآلليلات.

•   المسؤول عن الرقابة المالية:

%95 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة تتوللى الجهلة الداعملة لها عملية الرقابلة المالية، فلي %5 فقط ال تمارس 
الجهلات الداعملة لهلا الرقابلة الماليلة. وتتلوزع إجابلات العينلة بحسلب النطلاق الجغرافلي كملا يللي: %100 ملن 
الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة خلارج سلوريا تملارس عليهلا الجهلات الداعملة عمليلة الرقابة الماليلة. مقابل 
%92.3 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة والعامللة داخلل سلوريا تملارس عليهلا الجهلات الداعملة عمليلة الرقابلة 

المالية.

ويلحـظ مـن النتائـج المتعلقـة بالرقابـة الماليـة، أن النسـبة األكبـر مـن وسـائل اإلعـالم السـورية الناشـئة بعـد 
العـام 2011، والمشـمولة بالعينـة، تمتلـك آليات رسـمية للرقابة الماليـة، وهذا قد يبدو مؤشـرًا إيجابيًا لناحية 
الضبـط المالـي والعمـل المؤسسـاتي وتقليـص أي هامش محتمل للفسـاد، إال أنه بالمقابـل يؤكد أيضًا على 
ارتبـاط شـديد بيـن المؤسسـة اإلعالميـة وجهـة الدعـم، خصوصـًا أن النتائج أظهـرت أن %95 من تلك الوسـائل  
تتولـى الجهـة الداعمـة عمليـة الرقابـة الماليـة عليهـا، األمـر الـذي قد يـؤدي إلى التحكم بشـكل مباشـر في 
السياسـات المالية، وبالتالي زيادة احتمالية التأثير على اسـتقاللية المؤسسـة أو الوسـيلة وتوجهاتها وترتيب 

أولوياتها.

العقبات التي تواجه المؤسسات اإلعالمية  .6

تضمنلت االسلتمارة، التلي وزعلت للعينلة محلل الدراسلة، مجموعلة ملن الخيلارات تمثلل احتياجلات قد تكلون عقبات 
أملام تطلور وسلائل اإلعلالم السلورية الناشلئة، وقلد ُطللب ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة اختيلار ملا يمثلل عقبلة 

أمامهلا وترتيلب احتياجاتهلا بحسلب األولويلة، فكانلت إجابلات العينلة كملا يللي:

%60 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة اعتبلرت التمويلل أهلم العقبلات التلي تواجله تطورهلا، فلي حيلن توزعلت 
باقلي اإلجابلات بشلكل متقلارب عللى باقي الخيلارات، حيث اختلارت %35 من الوسلائل المشلمولة بالعينة الحاجة 
إللى المعلدات والتجهيلزات التقنيلة فلي المرتبلة الثانيلة بيلن العقبلات التلي تواجله تطورهلا، كملا اختلار %25 من 
الوسلائل الحاجلة إللى الخبلرات والكلوادر المتخصصلة أيضلًا فلي المرتبلة الثانية ملن العقبلات التي تواجله تطورها.
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بالمقابلل فلإن، %25 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة اختلارت الحاجلة إللى اللدورات التدريبلة فلي المرتبلة الثالثلة 

بيلن العقبلات التلي تواجله تطورهلا، كملا اعتبلر %15 ملن الوسلائل المشلمولة بالعينلة الحاجلة إللى تراخيلص عمل 

رسلمية فلي المرتبلة الثالثلة ملن العقبات التلي تواجه تطورهلا. ولم يالحظ وجلود فروقات ذات دالللة بين إجابات 

الوسلائل المشلمولة بالعينلة تبعلًا للنملط اإلعالملي أو التلوزع الجغرافي.

وبالنظلر إللى العقبلات التلي تواجله وسلائل اإلعالم فلي عملها وتطورهلا نجد، أن النسلب األعلى صنفلت التمويل 

كأهم العقبات، وهذا ما يشلير إلى إدراك تلك الوسلائل لخطورة الجانب المالي وأثره على تطورها واسلتمراريتها، 

فعللى الرغلم ملن أهميلة التراخيص القانونية؛ إال أن النسلبة األقل من الوسلائل اعتبرتله أولوية لتطورها.

خالصة عامة

بالنظـر إلـى عمـوم مـا أظهرتـه المرحلـة الثانيـة لهـذه الدراسـة مـن نتائـج، نجـد أن النسـبة األكبـر مـن وسـائل 

ومؤسسـات اإلعـالم السـورية الناشـئة بعـد العـام 2011، المشـمولة بالعينـة وعاملـة حتـى تاريـخ إعـداد هذا 

التقريـر، وبعـد سـنوات طويلـة مـن الحرب؛ تسـير أغلبها باتجاه بلـورة رؤية مؤسسـاتية لعملها على المسـتوى 

اإلداري والتنظيمـي والقانونـي، ولعـل هذا السـبب إضافة إلى اسـتمرار التمويل، يعد أهـم عوامل صمودها 

والمبـادرات  والمشـاريع  الوسـائل  مـن  للكثيـر  وإغـالق  نهايـة  متغّيـرة شـهدت  خارطـة  واسـتمراريتها ضمـن 

اإلعالميـة، واسـتحداث ألخـرى.

وعلـى الرغـم مـن األشـكال المؤسسـاتية التـي بـدأت تأخذهـا تلـك الوسـائل علـى اختـالف مناطـق السـيطرة 

واألنمـاط اإلعالميـة؛ إال أنهـا وبالمقابـل التـزال تعانـي مـن إشـكاليات خطيرة قد تهـدد وجودها بشـكل عام، 

خاصـة تلـك المتعلقـة بالتمويـل وطبيعتـه وارتباطه بشـكل كبيـر بجهات غير مسـتقرة وبظـروف متغّيرة، األمر 

الـذي يؤكـد نتيجـة المرحلـة األولـى مـن هـذه الدراسـة )الخارطـة(، بـأن خارطة اإلعالم السـوري التـزال قلقة 

وقابلـة للتغييـر وفـق عـدة عوامـل ومتغيـرات، على رأسـها التمويل وارتباطه بالظرف السياسـي والعسـكري 

الُمتّغير للملف السـوري، األمر الذي يرّتب على وسـائل ومؤسسـات اإلعالم السـورية السـعي لتنويع مصادر 

الدعـم ومحاولـة خلـق مصـادر بديلـة مسـتدامة تضمن اسـتمراريتها واسـتقالليتها على المـدى الطويل.  



© Andrea Ballarin / Unsplash
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    الحادي عشر: مالحق الدراسة

1.   الملحق رقم 1

أ.   مؤسسات ووسائل اإلعالم العاملة في مناطق سيطرة القوات الحكومّية
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2.   الملحق رقم 2

عـــت، خـــالل المرحلـــة الثانيـــة مـــن الدراســـة، علـــى عينـــة مـــن  الرابـــط اإللكترونـــي لنمـــوذج االســـتمارة التـــي وزِّ
ـــم واقعهـــا المؤسســـاتي  ـــاس وتقيي وســـائل ومؤسســـات اإلعـــالم الســـورية الناشـــئة بعـــد العـــام 2011، لقي

واحتياجاتهـــا:

https://docs.google.com/forms/d/1O4xvkA0hHg_YvMwiixw_O3niQWlFaYV5Jvx71qSyEbY
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