
 

 

 عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة معھد –بیان صحفي 

 ٢٠١٦كانون األول/دیسمبر  ٢ -باتریك كوكبرن  - محاضرة

 

 

في معھد عصام فارس  ،السید باتریك كوكبرنصحیفة اإلندبندنت دى مراسل الشرق األوسط لتحدث 
عن التحدیات التي تواجھ الصحفیین للسیاسات العامة والشؤون الدولیة في الجامعة األمیركیة في بیروت، 

ة التي یقدمھا صندوق ندیم مقدسي منحالفي إطار المحاضرة  ھذهتندرج  الغربیین في سوریا والعراق.
ً لتي تدعو صحفیوامعھد، التذكاري في ال وباإلضافة إلى ذلك، یوفر  .كل عاممرة  إللقاء كلمة في المعھد اً بارز ا

ً التذكاري منحندیم مقدسي صندوق  علیا في الجامعة األمیركیة في بیروت لدعم أبحاث الدراسات ال لطالب ا
 . الخاصة بھم األطروحة

 عن الحرب في العراق وسوریاالكوارث الناجمة  فيیُلقى اللوم غالباً ما  ھاستھلَّ كوكبرن حدیثھ مشیراً إلى أنَّ 
تلك  تعزیزعلى الصحفیین  یمكن لومإلى أي مدى  تساءلو. وأخطاء الحكومات األجنبیة تطلعات على

ھل ، بصورة عامةأي  .لتدخل األجنبيل تناقد النتائج المتوقعةصورة متفائلة  ءعطاإو، قبول بھاالالسیاسات أو 
أن یقوموا بعملھم العراق وسوریا، وھل كان بإمكانھم ما یدور خالل الصراعات في حقیقة عكس الصحفیون 
 على نحو أفضل؟

إذ أوضح  .العدید من اإلخفاقات علىتقاریر الصراع في سوریا  انطوت، 2011بحسب كوكبرن، بعد العام 
مسلَّحة وتحولت إلى حرب انتفاضة حقیقیة بدأت ضد نظام استبدادي، لكنھا سرعان ما أصبحت كوكبرن أنَّ 

فسوریا شھدت، كما أفغانستان والعراق ولیبیا،  وحرصت على استمراریتھا. أھلیة طائفیة غذتھا قوى خارجیة
 ً خداع صل في بعض األحیان إلى ، والمعارضینمحلیین فراد الاأل على المعلومات الواردة من اعتماداً مفرطا

على  ،للتأكد من حقیقة المعلومات في العراق ولیبیاممكنة كانت لبالد زیارة معظم أنحاء ا إال أنَّ اً. عمدالذات 
القیام بذلك السیما بعد العام  ممكنلم یكن من الففي مناطق المعارضة السوریة، أما  .الصراع بدایةفي األقل 
أنھم  األجانب نفیون الصحالمراسلو توقَّع ،كوكبرنفكما ذكر . فمعظم التقاریر أتت من لبنان أوتركیا. 2014

جوا لقضیتھا، سینتھي بھم األمر رھائَن مرمیة في صنادیق  إذا زاروا المعارضة المعتدلة في سوریا، التي روَّ
 السیارات، كما حصل فعالً مع البعض.

بدأ كوكبرن عملھ في الصحافة في إیرلندا إذ أخطر بكثیر الیوم مما كانت علیھ منذ أربعین عاماً.  الصحافةإنَّ 
شبھ القوات  ان تعاملھذین البلدْین، كلیة في بدایة السبعینات، وقضى بعد ذلك وقتاً في لبنان، وفي الشما

ً ودیمع وسائل اإلعالم العسكریة المحلیة    ،ذلك منذ الثمانینات، بدایةً في لبنانوفقا لكوكبرن، تغیر كل  ،ولكن .ا



 

 

 

 

 

 

عام الفي العراق بعد  . وكذلك األمرالغربییناختطاف وقتل الصحفیین  حیث أصبح ھدف المعارضة المسلحة
 . -20132012العام  في وفي سوریا 2004

تطور االتصاالت بین الحكومات الغربیة وما تدعمھ من الصحفیین فھو ر على دورأثَّ أما التغیر الثاني الذي 
، ودرجة تطور 2003قبل العام  االتصاالت في متطورةوكانت المعارضة العراقیة . حركات معارضة

ما  ثیراً وك معھا.لتعامل على اقدرة الصحفیین الغربیین  متجاوزةحركات المعارضة نمت منذ ذلك الحین، 
یكون  المعلومات التي ناقلواألحیان  معظمفي  ھمولكن ،ھامةمكتشفي معلومات بمثابة ن أنفسھم الصحفیورى ی

ً  رنكوكب جھات أخرى. وشرحمصلحة تعمیمھا ل  ما یُنشر، بل أنَّ  ونھؤالء المراسلین ال یقرر أنَّ  أیضا
 مالكي الصحف ھم من یتصرفون بالمعلومات.  والمحررین و بلد الغربيالالمكاتب الرئیسیة في الصحفیین في 

یورده/ا  مافي الختام، أشار كوكبرن إلى أنَّ األمر الوحید الذي من الممكن التأكید علیھ في الحرب ھو
  .رائدة تلفزیونیة إذاعة أو رادیو یركز علیھا أو ،الصفحة األولى في صحیفة تحتلتقاریر من المراسل/ة 

ً  صناعة الصحف األمیركیةعن  التالي مأثورالقول الواعتبر كوكبرن أنَّ  ، ینُزف إذا كان" ال یزال صائبا
  ".یقود فسوف

  

	


