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تزايــد خــال الفــرة األخــرة اهتــام وســائل اإلعــام 

الدوليــة- والغربيــة بصفــة خاصــة- بالجوانــب اإلنســانية 

للحــرب يف ســوريا التــي قاربــت عــى دخــول عامهــا الســادس، 

ــن القــوى  ــات السياســية ب ــًدا عــن اتســاع نطــاق الخاف بعي

ــم  ــون ه ــا املدني ــث كان الضحاي ــة، حي ــك األزم ــة بتل املعني

ــا  ــي مل ــاول اإلعام ــن التن ــد م ــط الجدي ــذا النم ــال« ه »أبط

يجــري يف ســوريا منــذ ســنوات، ال ســيا مــع تصاعــد حــدة 

االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا املدنيــون بســبب الحــرب 

ــق  ــى املناط ــط ع ــار للضغ ــة الحص ــتخدام آلي ــتمرار اس واس

ــض  ــي ترف ــوري، والت ــام الس ــيطرة النظ ــن س ــرج ع ــي تخ الت

ــا عــى غــرار  ــة فيه ــات اإلرهابي ــا وجــود بعــض التنظي أيًض

تنظيــم »داعــش«، األمــر الــذي يجعــل هــذه املناطــق يف 

ــاع  ــن األوض ــا م ــم دامئً ــكل يفاق ــن، بش ــران الطرف ــي ن مرم

ــن  ــد م ــؤرشات تزي ــر م ــورة، دون أن تظه ــانية املتده اإلنس

احتــاالت الوصــول إىل تســوية سياســية لتلــك األزمــة خــال 

ــة. ــرة القادم الف

ــانية  ــات اإلنس ــي بالتداعي ــام اإلعام ــذا االهت ــأيت ه وي

لألزمــة الســورية يف صــور متعــددة، وإن كان يعتمــد باألســاس 

عــى »صحافــة القصــص«، ومقاطــع الفيديــو املصــورة، وهــو 

النمــط األكــر تأثــرًا بــن أمنــاط اإلعــام األخــرى يف مثــل هــذا 

النــوع مــن القضايــا، عــى عكــس الشــائع حاليًــا الــذي يعتمــد 

عــى اختصــار النــص بالصــورة. 

اهتمام متزايد:

يف إطــار تصاعــد االهتــام اإلعامــي الغــريب بتفاقــم 

األوضــاع اإلنســانية يف ســوريا وتزايــد املخاطــر التــي تتعــرض 

ــادل مــن قــوات  ــة بســبب القصــف املتب لهــا عمليــات اإلغاث

ــدث  ــا ح ــرار م ــى غ ــلحة، ع ــة املس ــوى املعارض ــام وق النظ

لقافلــة املســاعدات اإلنســانية املشــركة بــن األمــم املتحــدة 

والهــال األحمــر الســوري واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 

يف 19 ســبتمرب 2016، حمــل غــاف مجلــة »التايــم« األمريكية 

صــورة للمنظمــة األهليــة اإلغاثيــة يف ســوريا »أصحــاب 

الخــوذ البيضــاء« يف عددهــا الصــادر يف شــهر أكتوبــر 2016، 

مــع إشــارة إىل اآليــة القرآنيــة رقــم )32( مــن ســورة املائــدة 

 whoever« »َــا أَْحيَــا النَّــاَس َجِميًعــا »َوَمــْن أَْحيَاَهــا فََكأمَنَّ

.»saves one life, saves all of humanity

وقــد تناولــت املجلــة يف موضوعهــا عــن الغــاف الحديــث 

ــا  ــة« مل ــميته بــ«البوصل ــن تس ــا ميك ــامل مل ــدان الع ــول فق ح

يحــدث يف ســوريا بســبب تعــدد األطــراف املتصارعــة، فضــا 

ــي أدت  ــببتها الحــرب، والت ــي س ــوىض الت ــاك والف ــن االرتب ع

إيل غيــاب االهتــام بضحاياهــا، حيــث اعتــربت املجلــة وجــود 

منظــات إغاثيــة مــن قبيــل منظمــة »أصحــاب الخــوذ 

ــد  ــي ح ــوريا ع ــن« يف س ب ــل لـ«املُعذَّ ــص أم ــاء« بصي البيض

ــا. تعبره
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ــا  ــا ملحوظً ــة اهتاًم ــة »شــترن« األملاني ــدت مجل ــا أب ك

ــر، وذلــك  بأوضــاع املدنيــن يف ســوريا ولكــن عــي نحــو مغاي

ــا  ــى موقعه ــة ع ــة كاف ــا اإلعامي ــب مواده ــال حج ــن خ م

اإلليكــروين بتاريــخ 7 أكتوبــر 2016، حيــث بــرزت جملــة 

»نصمــت اليــوم« عــى صــدر املوقــع باللــون األبيــض، واكتفــى 

ــون األســود بصــور الدمــار والحــرب  ــذي اتشــح بالل املوقــع ال

الدائــرة يف ســوريا، واملصابــن والقتــى جــراء القصف العشــوايئ 

للمبــاين، وذلــك احتجاًجــا مــن هيئــة تحريــر املجلــة عــى مــا 

يحــدث مــن مأســاة يوميــة يف ســوريا، وبصفة خاصــة يف حلب.

ويف هــذا الســياق، كتبــت هيئــة تحريــر املجلــة: »اليــوم ال 

نــويل اهتاًمــا النتشــار املوقــع أو عــدد الزائريــن أو التســويق 

ــن  ــت، م ــة: نصم ــة فارق ــع عام ــد أن نض ــوم نري ــل، الي األمث

أجــل أن نــرخ يف وجــه الصمــت الــذي ال يُحتمــل«، ودعــت 

الصحفيــن حــول العــامل إىل التحــرك مــن أجــل إيقــاف املــآيس 

ــا  ــز عليه ــا والركي ــوريا، ومتابعته ــى أرض س ــدث ع ــي تح الت

ــن  ــور م ــل الص ــاء بتناق ــس االكتف ــات ولي ــر والتحلي بالتقاري

وكاالت األنبــاء، ال ســيا وأن مامــح هــذه املآيس تغيــب إعاميًا 

بــن دعــم األطــراف املتصارعــة هنــاك.

»أم من مضايا«:
وبصــورة داعمــة أخــرى لضحايــا ســوريا أطلقــت قنــاة »ايــه 

يب يس« األمريكيــة مرشوًعــا جديــًدا يهــدف إىل تحويــل قصــص 

ضحايــا الحــرب لقصــص مصــورة، ورسد معانــاة الســكان بالصــور، 

بعــد تعــذر الحصــول عــى صــور حقيقيــة، واســتعانت لتنفيــذ 

ــا الســورية املحــارصة  ــة مضاي ــك املــرشوع بامــرأة مــن مدين ذل

منــذ عامــن مــن قبل النظــام الســوري وحلفائــه، حيــث أدى هذا 

الحصــار، حســب تقديــرات األمــم املتحــدة، إىل وفــاة 60 شــخص 

بســبب الجوع، وقد اســتعانت اســتوديوهات »مارفــل« املتعاونة 

مــع قنــاة »ايــه يب يس« يف مــرشوع »أم مــن مضايــا« بهــذه املــرأة 

الســورية – التــي حــرص املــرشوع عــى إخفــاء شــخصيتها- بعــد 

صعوبــة إرســال مراســلن ملدينــة مضايــا.

ــاهد  ــر مش ــرشوع بتصوي ــام امل ــن اهت ــم م ــى الرغ وع

الحــرب يف ســوريا مــن خــال رســومات ملونــة وأبيــض وأســود 

يف ظــل غيــاب صــور حقيقيــة مــن داخــل املدينــة، فقــد 

اســتبعد املــرشوع صــور الدمــاء واملشــاهد القاســية للحــرب، 

وتكــون املــرشوع مــن نحــو 30 رســًا أكريتهــا باللونــن األبيض 

واألســود، واســتعان برســام كــروايت عــاش حــرب االســتقال يف 

بــاده عــام 1991، حتــى يــربز صــورًا عــن معانــاة املدنيــن يف 

ــاة  ــح الحي ــل مام ــرشوع مجم ــاول امل ــار، وتن ــرب والحص الح

ــث مل  ــة تحــت الحصــار، حي ــش يف مدين ــة تعي ــة لعائل اليومي

ــات  ــم الصعوب ــي رغ ــل العائ ــات التواص ــور لحظ ــل الص تغف

ــة. ــون يف هــذه املدين ــا املدني ــي يعانيه الت

ومــن جانبهــا قامــت صحيفــة »الجارديــان« بحملــة واســعة 

لرشــيح منظمــة »أصحاب الخــوذ البيضــاء« الســورية للحصول 

عــى جائــزة نوبل للســام، ففي افتتاحيتهــا يف 5 أكتوبــر 2016، 

ــغ عددهــم  أشــارت الصحيفــة إىل أن متطوعــي املنظمــة البال

3 آالف متطــوع يســتحقون الجائــزة نظــرًا لجهودهــم الكبــرة 

يف إنقــاذ ضحايــا القصــف وإزالــة الــركام للبحــث عــن ناجــن، 

ــت  ــن تح ــة م ــف ضحي ــن 60 أل ــر م ــاذ أك ــم يف إنق ونجاحه

األنقــاض حســب بعــض التقديــرات.

إدراك متأخر:
ــات  ــداه اإلعــام الغــريب بالتداعي ــذي أب ــام ال هــذا االهت

اإلنســانية لألزمــة الســورية يطــرح داللتــني رئيســيتني هــا:

١- يفتــح االهتــام اإلعامــي الغــريب بالجوانــب اإلنســانية 

تحديــًدا يف األزمــة الســورية النقــاش حــول دور جديــد ميكــن 

ــام  ــاه اإلع ــذي تبن ــج ال ــح النه ــة لتصحي ــه محاول ــه بأن وصف

ــه بدعــم  ــم مــن خال ــذي اهت ســابًقا يف األزمــة الســورية، وال

أحــد أطــراف الــراع يف مواجهــة اآلخــر، وهــو مــا مل يســاهم 

فقــط يف تجاهــل الضحايــا الحقيقيــن لألزمــة، وإمنــا أدى أيًضــا 

إىل وقــوع العديــد مــن وســائل اإلعــام العامليــة، أثنــاء تغطيتها 

للحــرب، يف مــأزق التحيــز.

فعــى ســبيل املثــال، بثــت قنــاة »يب يب يس« العربيــة صــورة 

ــش الســوري خــال معركــة  ــاط يف الجي ــة ضب ملراســلها بصحب

الحصــار عــى األحيــاء الرشقيــة ملدينــة حلــب. ومــع املقاربــة 

غــر املهنيــة مــن قبــل املراســل يف تغطيــة األحــداث يف ســوريا 

تعرضــت القنــاة النتقــادات واســعة واتهامــات بدعــم النظــام 

الســوري يف »تجويــع« شــعبه ومحــارصة املدنيــن.

وميكــن تفســر تلــك املارســات مــن قبــل بعــض القنــوات التي 

تظهــر وكأنهــا داعمة للنظام الســوري، بأنهــا ترغب يف التواجــد داخل 

ــرشوط النظــام الســوري أو  ــا ل ــك خاضًع ــي وإن كان ذل ســوريا حت

املعارضــة املســلحة يف حــاالت أخــري، حيــث يوفــر كاهــا الحايــة 

للصحفيــن واملراســلن الذين يقومون بتغطيــة الحرب الدائــرة هناك 

طاملــا أن ذلــك يتوافــق مــع مصالحهــم ورؤيتهــم ملســارات الــراع. 
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ــرى  ــة أخ ــاء مهني ــوات ألخط ــض القن ــرض بع ــا تتع ك

ناتجــة عــن اللبــس واالضطــراب الناتــج عــن قلــة املعلومــات 

ــوات  ــض القن ــوم بع ــوي، كأن تق ــل الس ــن الداخ ــة م املتاح

بنقــل مشــاهد مــن مناطــق تخضــع لســيطرة النظــام عــى 

ــا املعارضــة والعكــس. ــا مناطــق تســيطر عليه أنه

اإلعالم اإلغاثي:
الخــوذ  بــدور منظمــة »أصحــاب  يــأيت االحتفــاء   -٢

البيضــاء« يف وســائل اإلعــام الغربيــة انعكاًســا لتوجــه إعامي 

جديــد ميكــن أن يطلــق عليــه اســم »اإلعــام اإلغــايث«، وهــو 

ــه أزمــات املنطقــة عــى وســائل اإلعــام، بحيــث  دور فرضت

تكــون طرفـًـا يف العمليــات اإلغاثيــة وال يقتــر دورهــا فقــط 

ــدور  ــة وإلقــاء ال ــة الدولي ــج للمؤسســات اإلغاثي عــى الروي

عــى مــا تقــوم بــه مــن عمليــات كــا كان يف الســابق.

ــن املنظــات إىل وســائل  ــة م ــد لجــأت هــذه النوعي وق

اإلعــام لنــرش حمــات التوعيــة وجمــع التربعــات بــل 

واملشــاركة أيًضــا يف عمليــات اإلغاثــة التــي تقــوم بهــا. فعــى 

ســبيل املثــال، اســتعانت الــدول األوروبيــة املُســتقبلة لاجئن 

وبصفــة خاصــة أملانيــا بوســائل اإلعــام املرئيــة لتوعيــة 

ــا،  ــع مواطنيه ــل م ــد التعام ــاد وقواع ــن الب ــن بقوان الاجئ

ــانيًا،  ــورين إنس ــن الس ــل الاجئ ــى تقب ــع ع ــث املجتم وح

ــا فقــرات عــن  ــك مــن خــال عــدة برامــج أضيفــت له وذل

ــم. ــة له ــدة مخصص ــج جدي ــن، أو برام الاجئ

ففــي هــذا الســياق، أطلقــت قنــاة »DW« عربيــة قنــاة 

ثانيــة لخدمــة الاجئــن يف أملانيــا وغــرب أوروبــا تبــث عــى 

القمــر األورويب »أســرا«، إىل جانــب الربامــج التــي تبــث عــى 

ــع  ــال الناجــح »م ــرار برنامــج األطف ــة عــى غ ــاة األصلي القن

الفــأر«، والربنامــج الحــواري »شــباب تــوك«.

ويف النهايــة ميكــن القــول، إن انخــراط وســائل اإلعــام يف 

العمليــات اإلغاثيــة، ســواء بالتنويــه عنهــا مــن خــال إلقــاء 

ــوة إىل  ــرب الدع ــراع، أو ع ــق ال ــا مناط ــى ضحاي ــوء ع الض

ــي  ــات الت ــاء باملنظ ــق االحتف ــن طري ــم، أو ع ــام به االهت

تشــارك يف هــذه العمليــات، ميثــل اتجاًهــا جديــًدا رمبا يتســع 

ــا خــال املرحلــة القادمــة، ال ســيا يف  نطــاق تأثــره تدريجيً

ظــل اســتمرار تصاعــد حــدة الراعــات يف بعــض املناطــق، 

ومــن ثــم تزايــد تفاقــم األوضــاع اإلنســانية الناتجــة عنهــا.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 

ص.ب. 111414 أبوظبى - اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futurecenter.ae :بريد إلكتروني
www.futurecenter.ae

هل يتصاعد دور »إعالم الضمير« في األزمة السورية؟


