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 لصراع في سوريا بعنوان:لتقرير عن تغطية وكالة بي بي سي اإلخبارية 
 

 تغيير االتجاهات: التقارير المنحازة للبي بي سي عن الصراع السوري
(Altering the Trends: The BBC's Biased Reporting on the Syrian Conflict) 

 
 ملخص التقرير:

 
كان هناك الكثير من الشكاوى من الجالية السورية في بريطانيا بشأن تغطية  2011منذ بداية الثورة السورية في عام 

ام األسد وكالة بي بي سي اإلخبارية للصراع في سوريا. يعتقد الكثير من السوريين أن وكالة البي بي سي منحازة إلى نظ
وبأن تغطيتهم لألحداث ال تعكس حجم  الجرائم المرتكبة من قبل األسد وحلفائه ضد المدنيين عندما تقارن مع الجرائم 

األخرى المرتكبة داخل سوريا. وعلى وجه الخصوص، كان هناك شكوك بأن وكالة البي بي سي تبتعد عن تحديد هوية 
ائم في عناوين المادة اإلخبارية،  بينما يتم تحديد هذه الهوية بشكل واضح األسد أو روسيا كمرتكبين لالعتداءات والجر

 عندما تكون داعش أو جماعات معارضة أخرى هي المسؤولة عن الجرائم المذكورة في التقارير.
  

منية مقال إخباري لموقع البي بي سي على االنترنت عن سوريا في الفترة الز 309استجابة لهذه الشكوك، قمنا بتحليل 
. تم تصنيف المقاالت حسب الجهات المسؤولة عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، 2016بين شهري سبتمبر وديسمبر 

كما تم أيضا جمع المقاالت التي تذكر اسم األسد في عناوينها. تم تحليل المقاالت على أساس تكرار ذكر هوية مرتكبي 
ضا حسب مضمون ودالالت العناوين التي ذكرت األسد على وجه الجرائم في عناوين هذه المقاالت ونصوصها، وأي

 التحديد.
 

مقالة تم نشرها على موقع وكالة البي بي سي على االنترنت خالل الفترة  309تبين من خالل النتائج أنه من أصل 
االت فقط من أصل مق 4أو حلفاؤه في عناوين ات محددة. تم تحديد نظام األسد مقالة عن هجم 61المذكورة أعاله تحدثت 

من المرات(.  %11مقال تحدثت عن اعتداءات ضد المدنيين كان األسد أو حلفاؤه هم المتهمين بارتكابها )اي بنسبة  38
اعتداءات ارتكبت من قبلهم في تلك الفترة  9حاالت من أصل  9بالمقابل تم تحديد مسؤلية داعش في عنوان المقالة في 

(، وتم تحديد %80اعتداءات )أي بنسبة  5من أصل  4د مقاتلي المعارضة في (، كما تم تحدي%100)أي بنسبة 
(. المقاالت %100اعتداءات قاموا بها )اي بنسبة  4من أصل  4التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة في 

 الخمسة الباقية تحدثت عن اعتداءات لم يتم التعرف على مرتكبيها.
تحدثت عن اعتداءات قام بها األسد أو  38حاالت من أصل  8أبداً حتى في نص المقالة في لم يتم ذكر مرتكب االعتداء 

من النص،  12-3مقالة من هذه المقاالت في الفقرات بين  13روسيا على وجه التحديد. تم تحديد مرتكب االعتداء في 
في الفقرتين األولى أو الثانية على أنهم  مقالة تم تحديد األسد أو روسيا في عنوان المقالة أو 17مما يعني أنه فقط في 

المسؤولون عن االعتداءات التي ارتكبوها. إضافة إلى ذلك فإن األخبار التي تضمنت اسم األسد في عنوانها كانت لها 
 دالالت ايجايبة أو محايدة ولم تربط أي من العناوين األسد بأي فعل إجرامي.

 
تشير هذه النتائج إلى أن تغطية موقع البي بي سي اإلخباري على االنترنت عن سوريا هي منحازة بشكل واضح لصالح  

نظام األسد. حيث أنه احتمال تحديد اسم األسد وحلفاؤه في عناوين المقاالت ونصوصها كمرتكبين العتداءات قاموا بها 
غيرهم من األطراف. وعالوة على ذلك امتنعت المقاالت التي ضد المدنيين هوأقل بشكل ملحوظ من احتمال تحديد 

هذا النمط من التغطية يثر القلق الحتمالية تسببه في تشويه  ذكرت األسد في عناوينها عن ربطه بأي نشاط إجرامي.
لمملكة التصور العام حول مايجري في سوريا مما يؤثر بالنتيجة على الرأي العام حول الدور الذي يجب أن تقوم به ا

 المتحدة استجابة للصراع في سوريا.
 

كخطوة نحو االمام، نحن نوصي بأن تتبنى البي بي سي سياسة لكتابة عناوين المقاالت على موقعها تتسم بالدقة و الثبات 
وأن تعكس مايجرى على األرض في سوريا. عندما ال يتم تحديد مرتكب االعتداء على المدنيين في عنوان المقالة لسبب 

 مقنع فانه يجب ذكره على األقل في الفقرة األولى من نص المقالة.


