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قواعد الن�صر يف املجلة

   

متّثل جملة »االت�صال والتنمية« ف�صاء بحثيا لن�رص البح�ث والدرا�صات االأ�صيلة واملبتكرة وامللتزمة ب�رصوط   

بني  واحل�ار  اللقاء  وفر�س  االأكادميي،  للن�رص  املخ�ّص�صة  الف�صاءات  ندرة  جتاوز  اىل  املجلة  وتهدف  العلمية.  الكتابة 

تبادل  عملية  تي�صري  خالل  من  وذلك  والتنمية،  االت�صال  ح�ل  تتمح�ر  التي  الدرا�صات  حقل  وتط�ير  العرب،  الباحثني 

املعارف والتجارب البحثية. كما ت�صعى املجلة اىل ت�صجيع اآليات الن�رص، مما ي�صمح بخلق ف�صاءات ن�رص جديدة بالن�صبة 

للباحثني العرب، والتعريف ببح�ثهم واإ�صهاماتهم يف جمال الدرا�صات االت�صالية والتنم�ية لدى االأو�صاط االأكادميية يف 

جمال العل�م االإن�صانية واالجتماعية، واالأو�صاط املهتمة باإ�صكاليات االت�صال والتنمية. 

ترحب املجلة مب�صاهمات ال�صادة الباحثني وتقبل ن�رص الدرا�صات والبح�ث وفقا للق�اعد التالية:

اأن يك�ن البحث اأ�صيال غري من�ص�ر �صابقًا

اأن يّتبع البحث االأ�ص�ل العلمية واملنهجية 

تخ�صع  البح�ث املعدة للن�رص للتحكيم. وميكن اأن ُيطلب من الباحث اإجراء التعديالت على �ص�ء مالحظات املحكمني

يرفق البحث ب�صرية علمية م�جزة عن كاتبه

يطبع البحث على احلا�ص�ب  بخط Simplified arabic( 14(، على اأن يك�ن عدد الكلمات بني 4000 و7000 كلمة، 

مبا يف ذلك احل�ا�صي واملالحق وقائمة املراجع وامل�صادر

تاأتي امل�صادر مع اله�ام�س يف اآخر البحث.

يرفق مع البحث ملخ�س بالّلغة الثانية)العربية اأو االجنليزية(، على اأن ال تزيد كلمات امللخ�س  عن 300 كلمة.

يتم اعتماد الت�ثيق با�صتخدام اأ�صل�ب APA . ميكن اال�صرت�صاد بالرابط التايل:

 http://www.apastyle.org/index.aspx

تقبل االأبحاث باللغات الثالث: العربية، والفرن�صية واالجنليزية.

تر�صل البح�ث اىل رئا�صة التحرير على العن�ان:

 ittisaltanmia@gmail.com اأو   mayabdallah@hotmail.com 

عنوان املحور القادم: االت�شال ال�شيا�شي والتنمية االجتماعية
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نتائج “الربيع العربي” و معّوقات التغيري

رئي�شة التحرير

                د.مي العبداهلل 

ومعاجلة  والكرامة،  بالدميقراطية  املطالبة  هي  العربية  ال�صع�ب  تاريخ  من  املرحلة  هذه  عناوين  اإن   

حالة  اىل  االإ�صارة  ال�رصوري  من  ال�صياق  هذا  ويف  الفر�س.  وتكاف�ؤ  العدالة  وحتقيق  والبطالة،  الفقر  ق�صايا 

الف��صى التي ما تزال تكتنف معظم الدول العربية. وهذا اأمر طبيعي يف ظل انهيار القب�صة الع�صكرّية، وعدم 

وج�د ق�ى �صيا�صية جمتمعية قادرة على احل�صم. وقد ي�صتمر ذلك اىل فرتة من الزمن ي�صعب تقديرها حتى 

تت�صح االأم�ر وت�صتتب االأو�صاع، لكن الع�دة اىل ال�راء يف ظل �صح�ة ال�صع�ب، اإىل اأنظمة اال�صتبداد والف�صاد، 

باتت من املا�صي.

باجتاهاتهم  االإ�صالميني  دور  ت�صاعد  العربي”  “الربيع  عنها  اأ�صفر  التي  امللم��صة  النتائج  من   

املختلفة نتيجة حفاظهم على ُبناهم التنظيمية، وعلى عالقاتهم بحا�صنتهم الثقافية وال�صعبية داخل املجتمعات، 

وا�صتعدادهم لعقد ال�صفقات مع الق�ى الفاعلة على ال�صاحة، وه� ما مكنهم من احل�ص�ل على اأغلبية مريحة يف 

االنتخابات الربملانية التي ح�صلت يف كل من م�رص وت�ن�س.

لكن اجنازات االإ�صالميني يف االنتخابات يقابلها حقيقة اأنهم اأي�صًا لي�ص�ا الق�ة احلا�صمة، اأو القادرة   

مبفردها على اإدارة �ص�ؤون الدول. فق�تهم الت�ص�يتية ال تزيد يف اأح�صن حاالتهاعلى 25% من جمم�ع اأ�ص�ات 

االأخرى  ال�صيا�صة  الق�ى  اإىل  االجتاه  االإ�صالميني، وه� �رصورة  اأمام  الرئي�صي  التحدي  يربز  وهنا  الناخبني. 

واال�صتفراد  لالإق�صاء  مكان  فيه  يعد  مل  الذي  الع�رص  منطق  وفق  الدول  لبناء  احل�ار،  مبنطق  معها  والتفاهم 

والهيمنة، وهذا ما �صتك�صف عنه االأيام املقبلة .  

عنا�رص  حتمل  كما  جانب،   من  الث�رات  �صمات  حتمل  العربي”  “الربيع  اأحداث  ان  الق�ل  ميكن   

االنتفا�صات املطلبية امل�صتمرة من جانب اآخر. فالث�رات وبح�صب مفه�مها وجتارب املا�صي البعيد والقريب، 

من املفرت�س اأن تك�ن لها قيادات منظمة ذات روؤى واأهداف �صيا�صية وفكرية م�حدة اأو متقاربة على االأقل، وهذا 

ما مل تتميز به اأحداث الربيع العربي.

بدوره  قيادة م�حدة، وهذا  دون  ولكن من  هائاًل  ال�صعبية زخمًا جماهرييًا  التحركات  اكت�صبت  وقد   

�صّهل على الق�ى ال�صيا�صية املنظمة يف املجتمع مثل االإخ�ان امل�صلمني رك�ب امل�جة الحقًا، وجتيري التحركات 

ال�صيا�صي،  واجلم�د  واملحك�م  احلاكم  بني  الفج�ة  وات�صاع  ال�صعبة  االقت�صادية  الظروف  اأّن  اإاّل  ل�صاحلها. 

االأ�صباب ت�فرت اىل حدَّ كبري يف جمال  للث�رات واالنتفا�صات املطلبية، وهذه  الرئي�صية املحركة  العنا�رص  هي 

الربيع العربي. وقد ت�صافرت معًا واأدت اىل اندالع اأحداث الربيع العربي، لذا ميكن الق�ل ان ما حدث ه� اأقل 

ا�صتمرار  بدليل  انتفا�صات مطلبية احتجاجية  اأكرث من  اأي�صًا  للث�رة، وه�  عليه  املتعارف  باملعنى  من ث�رات، 
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الكلمة الإفتتاحية

تداعياتها وت�ا�صلها، بل اإن ما حدث ي�ؤ�رص اىل دخ�ل العامل العربي مرحلة جديدة، ي�صتبعد فيها اأو ي�صتحيل 

الرج�ع اىل ال�راء.

ي�صيب  الذي  اخلراب  من  ن�عا  ويعتربها  تاما  رف�صا  الث�رة  يرف�س  من  الفال�صفة  من  هناك   

يف  اأدان  حني  �صبين�زا  اإليه  ذهب  ما  وه�  وكيانها،  الدولة  اأ�ص�س  ويهدد  وال�صيا�صية  االجتماعية  البنية 

اأن�اعها. مبختلف  واالنف�صال،  ال�صقاق  ووقائع  واالنتفا�صات  القالقل  ال�صيا�صة«،  يف  »ر�صالة   كتابه 

     بهذا املعنى، يتم احلديث عن الث�رات التي تاأكل اأبناءها، اأو تتم خيانة مبادئها وت�جهاتها من طرف قادتها 

والفَعلة االأ�صا�صيني فيها، كما حدث يف الث�رة الفرن�صية، التي �صهدت قطع اأعناق البع�س من زعمائها وخطبائها، 

»املاليل«،  الدين من  فيها رجال  انقلب  ما  التي �رصعان  االإيرانية،  والث�رة  دانت�ن وروب�صبيري وغريهما،  مثل 

البالد،  خارج  اآخرون  ويفر  البع�س  لُيعَدم  والليرباليني،  الي�صاريني  من  االأم�س  حلفاء  على  اخلميني،  بزعامة 

اإ�صافة اإىل اأمثلة عديدة اأخرى. 

الربيع العربي اأحدث تغيريًا كبريًا يف م�ازين الق�ى االإقليمية، وه� يف طريقه الإحداث املزيد، حيث اأن   

املحت�ى االإيدي�ل�جي االإ�صالمي ال�صاعد حتى االآن �صيخلف ف�صاًء جديدًا، من التعاون مع الدول االإ�صالمية غري 

العربية يف املنطقة، اأي تركيا واإيران، بكل ما يعنيه ذلك من انعكا�صات على دوريهما االإقليميني. وعلى ال�صعيد 

العاملي �صتحاول ال�اليات املتحدة االأمريكية كقطب عاملي اأوحد حتى االآن اأن ت�صكل نظامًا اإقليميًا جديدًا يحفظ 

دولية  ق�ى  �صع�د  مع  بالت�افق  االأمريكية  املكانة  تراجع  بداية  بعد  وحتديدًا  اإ�رصائيل،  وم�صالح  م�صاحلها 

اأخرى وهي: االحتاد االأوروبي، اليابان وجمم�عة بريك�س ) الربازيل، رو�صيا، الهند، ال�صني، جن�ب اأفريقيا(.

ولذلك فاإن النظام الدويل املتعدد االأقطاب ه� االأكرث مالَءمة للق�ى ال�صاعدة يف العامل العربي كتداعيات   

للربيع العربي، حيث متنحها تعددية النظام الدويل حرية احلركة واالختيار واملناورة، وال تخ�صعها لهيمنة ق�ة 

دولية واحدة. ولذلك نت�ص�ر اأنه يف ظل نظام متعدد االأقطاب فاإن ال�صيا�صات العربية �صيك�ن اأمامها جمال اأو�صع 

لبناء عالقات اأق�ى مع الق�ى واملراكز الدولية ال�صاعدة ويف �صدارتها دول جمم�عة بريك�س .

ال�صعب  من  اإنه  بعد، حيث  ينته  اإقليميا جديدًا مل  العربية حراكًا  الث�رات  اأحدثت  فقد  وباملح�صلة،   

التكهن باملدى الذي �صي�صل اإليه هذا احلراك، وكذلك طبيعة املعادالت االإقليمية النا�صئة عنه، والتي رمبا تف�صي 

اإىل عامل خمتلف يف ال�رصق االأو�صط، اأي اأو�صاع اإقليمية جديدة.

اإن بناء الدول يف ظل حتديات اقت�صادية كبرية، وحتديات خارجية ال تقل خط�رة، يتطلب التفاهم مع   

مك�نات املجتمع، وق�اه ال�صيا�صية والفكرية كافة وفق منطق احل�ار والتفاهم بعيدًا عن االإق�صاء واال�صتفراد 

والهيمنة، التي ال مكان لها يف عامل الي�م .
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االإعالم الربملاين.. رهانات التثقيف واآلية التطوير

اأ. حممد خليفة �شديق

 اأكادميية ال�شودان لعلوم االإت�شال

Abstract:

 The importance of discussing the parliamentary evolution is derived 
from believing in the importance of the institution and values and democratic 
beliefs and going forward to the governance of the formularization of an 
institution and its importance in making a good judgment, and a proper 
parliament; for there is more than one approach for the understanding of the 
democracy in the political institutions. One of these approaches expresses 
the structure of the labor organization and the formality of politics, whereby 
it is then focused on the essential democratic agreed-upon rules, such 
as law dominancy, political and social diversity, forgiveness, freedom of 
speech as well as the freedom and rights of citizenship..

 As for the other approach, it considers the institutional democracy 
as the ways and means to political and social rehabilitation in all aspects, 
like using calculators when facing public governments, and transparency 
in making decisions, and in being committed to law dominancy, as well as 
being able to enforce participation and respecting human rights and fighting 
corruption. This approach denotes the shifting from theoretical hypothesis 
to practical thinking, with regards to the rehabilitation philosophy, through 
measurable indicators to evaluate the institutions’ state/condition/position, 
and their ways of operation and their level of interaction with the location.   

 In this context/framework, it is possible to discuss the “quality 
standards” for the political institutions, like the proper political party, the 
proper non-governmental organizations, the proper parliament  and its 
media. There is no doubt that the proper parliament that is based on 
these standards, is that which is accessible to the public. Media, in all 
its means, verbal, non-verbal, written and electronic, is the lifeblood in 
human societies characterized as a major source in building the social and 

اعالم برملاين
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 political life of citizens. It is also the mirror that reflects to which extent ofا
civilization the nations have evolved to, and it is the voice of expressing 
human stands, aspirations and wishes.  

 The enormous development in the media and communications 
sciences influenced all institutions and formats and programs, in a way 
that the multiple courses of communication science emerged, where the 
political communication appeared, and the parliamentary media was 
illustrated as its branch, with elderly and youth media specialists.

 With its various appearances, the parliamentary media became 
equivalent to the infrastructure of the development of the parliamentary 
institution, with its share in the restoration of the democratic climate and 
the development of its institutions from the other side, therefore, working 
on the development of the communication systems and parliamentary 
media is one of the necessities to improve and advance the parliamentary 
institution, and overseeing the work done and strengthen the positions of 
the ministers/deputies/representatives and adding transparency, credibility 
and objectivity to the parliamentary process.

 

مقدمة:

واملعتقدات  والقيم  امل�ؤ�ص�صية  باأهمية  االإميان  من  الربملاين  التط�ير  م��ص�ع  تناول  اأهمية  تاأتي   

الدميقراطية واالجتاه اإىل احلاكمية اأو امل�ؤ�ص�صية واأهميتها يف احلكم اجليد، ومنها الربملان اجليد، فهناك اأكرث 

واأ�صل�ب  العمل  نظام  �صكل  عن  يعرب  االجتاهات  هذه  اأحد  ال�صيا�صية،  امل�ؤ�ص�صات  ملفه�م دميقراطية  من اجتاه 

�صنع ال�صيا�صة، مبا ين�رصف اإىل الق�اعد االأ�صا�صية املتعارف عليها للدميقراطية، مثل �صيادة القان�ن، التعددية 

ال�صيا�صية واالجتماعية والت�صامح والتعبري احلر، حريات وحق�ق امل�اطنة. 

اأما االجتاه االآخر، فيعترب الدميقراطية امل�ؤ�ص�صية هي اأ�صاليب وخط�ات من اأجل االإ�صالح ال�صيا�صي   

اآليات املحا�صبة يف م�اجهة ال�صلطات العامة، ومظاهر ال�صفافية يف عملية �صنع  واالجتماعي ككل، مثل اعتماد 

ومكافحة  االإن�صان  حق�ق  واحرتام  امل�صاركة  فر�س  تعزيز  علي  والقدرة  القان�ن،  ب�صيادة  وااللتزام  القرار، 

خالل  من  العملي  التفكري  اإىل  النظري  التعامل  من  االإ�صالح  فكر  يف  االنتقال  اإىل  ي�صري  االجتاه  وهذا  الف�صاد، 

م�ؤ�رصات قابلة للقيا�س لتق�مي حالة امل�ؤ�ص�صات وطريقة عملها، ودرجة جتاوبها مع امل�قع.

ال�صيا�صي  ال�صيا�صية، مثل احلزب  للم�ؤ�ص�صات  ال�صياق ميكن احلديث عن »معايري اجل�دة«  ويف هذا   

اعالم برملاين
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الربملان  اأن  �صك  وال  اجليد،  الربملاين  واالإعالم  اجليد،  والربملان  اجليدة،  احلك�مية  غري  واملنظمات  اجليد، 

واملقروءة  وامل�صم�عة  املرئية  املتعددة  ب��صائله  واالإعالم  اجلماهري.  على  املنفتح  ه�  املعايري،  هذه  وفق  اجليد 

االجتماعية  احلياة  بناء  يف  رئي�صًا  م�صدرًا  ب�صفته  الب�رصية  املجتمعات  يف  احلياة  ع�صب  ُي�صكل  واالإلكرتونية 

وال�صيا�صية للم�اطن، وه� املراآة التي تعك�س مدى ما ت��صلت اإليه االأمم من تقدم ورقي ح�صاري، وه� ال�ص�ت 

املعرب عن م�اقف االإن�صان وتطلعاته واأمانيه.

وان�صحب التط�ر امله�ل يف عل�م االإعالم واالت�صال على كل امل�ؤ�ص�صات واالأن�صاق والربامج ، فربزت   

له  و�صار  عنه،  كفرع  الربملاين  االإعالم  وتبل�ر  ال�صيا�صي،  االت�صال  فظهر  االت�صال،  لعلم  املتعددة  امل�صاقات 

التحتية  البنية  مبثابة  اأ�صبح  الربملاين  فاالإعالم  املتعددة،  متظهراته  يف  و�صبابه،  االإعالم  �صيب  من  خمت�ص�ن 

لتنمية امل�ؤ�ص�صة الربملانية، وله �صهمه يف اإنعا�س املناخ الدميقراطي وتط�ير م�ؤ�ص�صاته من جهة اأخرى، لذا فاإن 

العمل على تط�ير نظم االت�صاالت واالإعالم الربملاين يعد من ال�رصوريات لتط�ير امل�ؤ�ص�صة الربملانية والنه��س 

بها، واالرتقاء بالعمل الرقابي وتق�ية م�اقع الن�اب واإ�صفاء ال�صفافية وال�صدقية وامل��ص�عية على العملية 

الربملانية. 

اإ�شكالية البحث وحمتواه:

اإ�صكالية التزاحم يف االإعالم الربملاين بني دوره التثقيفي للمجتمع وللن�اب  اأن تعالج  حتاول ال�رقة   

كمراقب  ال�صلط�ى  و�صياقه  الربملاين،  للن�صاط  كناقل  املهني  �صياقه  وبني  الربملاين،  العمل  جممل  ح�ل  اجلدد 

ومقّ�م للعملية الربملانية، ومن بعد ت�صعى ال�رقة لتلم�س مالمح وحمددات لتط�ير االإعالم الربملاين، تت�صق مع 

التط�ر املت�صاعد يف احلقل ال�صيا�صي وحقل امليديا عم�مًا.

ف ال�رقة باالإعالم الربملاين وماهيته واأهميته للحياة الربملانية، واأهدافه وال��صائل االإعالمية 
ّ
و�صتعر  

املتاحة له من اإعالم تقليدي وجديد، والنماذج العاملية املتط�رة يف جمال االإعالم الربملاين، بجانب ت�صخي�س واقع 

االإعالم الربملاين ودوره التثقيفي والرقابي والتق�ميي �صمن جتارب بع�س الدول العربية.

كما تفي�س ال�رقة يف التعريف ب��صائل تفعيل دور االإعالم الربملاين وت�ثيق عالقته بالربملان واملجتمع   

وع�ائق ذلك، بجانب حمددات االإعالم الربملاين، والتحديات التي ت�اجه االإعالميني الربملانيني، و�صبل حتقيق 

اأهداف االإعالم الربملاين بالن�صبة لالإعالميني وللربملانيني واإ�صهامات االإعالم الربملاين يف املجتمع.

كما تناق�س ال�رقة �صبل بناء ال�ص�رة الذهنية للثقافة الربملانية عند املتلقني �ص�اء من عامة ال�صعب،   

اأو الن�اب اجلدد، من خالل ت�صخي�س ال�صمات املحددة لالإعالم الربملاين، وا�صت�رصاف �صبل النفاذ عربه لتعزيز 

واإيجاد  الربملاين،  االأداء  وتط�ير  واالجتماعية  ال�صيا�صية  التنمية  عملية  دفع  يف  ي�صهم  مبا  الربملانية،  االأن�صطة 

�صيغة مثلى الإعالم برملاين قادر على اأداء دوره على اأكمل وجه.

اعالم برملاين
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ما االإعالم الربملاين واأهميته للحياة الربملانية:ا

ميكن تعريف االإعالم الربملاين باأنه: اإعالم متخ�ص�س يعر�س ويناق�س ويحلل كل ما يدور من مناق�صات   

1

واآراء ومقرتحات وقرارات وتكتالت نيابية من م�ؤيد اأو معار�س وذلك من اأجل تعزيز ثقافة امل�صاركة وال�صفافية.

بينما ُيعِرفه البع�س االآخر باأنه اإعالم م�جه، الغر�س منه خدمة واإبراز العملية الربملانية، وذلك عن   

طريق نقل كل ما يت�صل باأعمال الربملانيني والربملان للم�اطنني، بهدف تدعيم الت�ا�صل واالت�صال بينهم وبني 

اأفراد اجلمه�ر وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين وت��صيع امل�صاركة ال�صعبية يف �صناعة القرار وتكري�س مبداأ ال�صفافية 

ون�رص املعل�مات.

بالتحقيقات  والقيام  ومتابعته  اخلربية  تغطيته  خالل  من  الربملان  يف  الرقابي  بدوره  االإعالم  ويق�م   

امل�ازنة  اأو  التقارير  الن�اب وقراءه خطاباتهم يف  الطرح والتناول، ومتابعة ردود  اال�صتق�صائية واحليادية يف 

افتقاد  من  الربملانيني  ال�صحفيني  على معظم  ما يالحظ  رغم  للنائب،  الي�مية  املمار�صات  مع  ان�صجامها  ومدى 

اأو غريها،  امل�ازنة  اأو  الثقة  التقارير وحجب  النيابية �ص�اء يف  املعمقة للخطابات  للتحليالت  ي�مياتهم بتفاوت 

اإذ اإن الطريقة التي يتم فيها تغطية امل�ازنة العامة للدولة تغيب عنها مل�صات احلرفية ال�صحفية واأب�صط ق�اعد 

املهنية.

الدرا�صات من خالل حتليل م�صم�ن عينة مك�نة من  اأهمية االإعالم الربملاين يف نتائج بع�س  وتظهر   

)2747( م��ص�عًا �صيا�صيًا من ن�رصات االأخبار التليفزي�نية باأكرث القن�ات التليفزي�نية م�صاهدة يف )14( دولة 

اوروبية فى االأ�صب�عني ال�صابقني لبدء اإجراء االإنتخابات الربملانية االوروبية لعام 1999م، ل�ج�د عالقة طردية 

بني عدم ر�صاء اجلماهري عن اأداء احلك�مات الق�مية واأي�صًا تعبئة اأفكار واإجتاهات النخبة ال�صيا�صية املتعلقة 

العامة  بالقن�ات  التليفزي�نية  االأخبار  لن�رصات  االإخبارية  التغطيات  معدالت  زيادة  وبني  االأوروبي  باالحتاد 

2

الأحداث االإنتخابات االوروبية.

الن�اب مع مقدمة ال تتعدى 700  اأن معظم ال�صحف تق�م بنقل ملخ�صات عن كلمات  الي�م  نالحظ   

اإىل 900 كلمة، وبع�صها يق�م بتخ�صي�س �صفحتني اإىل ثالث �صفحات يف ال�صحيفة ي�ميًا للخطابات يف الربملان، 

لل�صحف  التحريرية  ال�صيا�صة  واإمنا  ذلك،  م�ص�ؤولية  الي�ميات  �صحفي�  يتحمل  ال  قد  حتليل.  اأو  تعليق  بدون 

وبع�س حماوالت اال�صرت�صاء النيابية، وال�صغ�ط التي تتعر�س لها االإدارات من اأجل اإبراز كلمة لنائب معني 

وو�صع �ص�رة الآخر، مما يحد من حرية ال�صحفي وحركته.

فاالإعالم الربملاين ُيربز دور االأع�صاء يف الت�رصيع والرقابة وامل�صاهمة يف حتديد اأول�يات االإنفاق العام،   

والدفع باجتاه التنمية ال�صيا�صية ومتابعة ال�صيا�صات االقت�صادية وحماربة الف�صاد، ويف ال�قت نف�صه ي�صاعد على 

تفعيل دور امل�اطن من خالل ن�رص ال�عي فيما يجري وتق�مي اأداء الربملان ورفع م�صت�ى امل�صاركة ال�صعبية يف 

�صناعة القرارات والت��صيات باإبراز اجتاهات الراأي العام، وميكن الق�ل اأن الدميقراطية احلقة هي التي من 

�صاأنها اإبراز جمل�س نيابي ق�ي وم�ؤثر وقادر على خلق حالة من الت�ا�صل مع االإعالم.
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كما يعك�س االإعالم الربملاين يف رقابته على عمل الربملان، امل�صت�ى الذي بلغته حرية الراأي والتعبري،   

يف  الدميقراطي  التح�ل  م�صارات  بلغته  الذي  للم�صت�ى  مقيا�صًا  ذلك،  وُيعد  �صيا�صيًا،  املجتمع  تط�ر  وم�صت�ى 

باأجهزتها  والدولة  املتعددة،  املدنية  مب�ؤ�ص�صاته  املجتمع  ُقدرة  على  وعالمة  �ص�اء،  حد  على  واملجتمع  الدولة 

واإداراتها املختلفة، على ت�فري اأدوات املحا�صبة وامل�صاءلة، وو�صيلة مهمة لتداول احل�ار بني خمتلف االجتاهات 

3 

واالأطياف والتيارات ال�صيا�صية واالجتماعية والفكرية.

اأهداف وو�شائل االإعالم الربملاين:

كغريه من اأن�اع االإعالم وفروعه املتعددة، ميتاز االإعالم الربملاين بجملة من االأهداف، يلخ�صها بع�س املهتمني 

4

يف االآتي:

والرقابة وحماربة الف�صاد. الت�رصيع  يف  الربملانية  املجال�س  دور  •   اإبراز 
املجتمع. اأفراد  بني  واإ�صاعته  الدميقراطي  املناخ  •   اإنعا�س 

•   تفعيل دور امل�اطن يف تق�مي اأداء املجل�س الربملاين ورفع امل�صاركة ال�صعبية يف �صناعة القرارات والت��صيات 
الربملانية من خالل قيا�س اجتاهات الراأي العام.

وم�ؤ�ص�صات  باالأفراد  الربملانية  املجال�س  ربط  خالل  من  الربملانية  والت��صيات  القرارات  �صناعة  تدعيم    •
املجتمع املدين.

واملمار�صة الرقابية واملبادرات الت�رصيعية حمليًا وعامليًا. الربملاين  العمل  حجم  •   اإبراز 
الراأي االآخر عن طريق الت�ا�صل املبا�رص بني اأع�صاء الربملان وامل�اطنني. وتقبل  احل�ار  مبداأ  •   تعزيز 

•    اإ�صفاء املزيد من ال�صفافية وامل��ص�عية على العمل الربملاين من خالل التغطية االإعالمية جلل�صات الربملان وجلانه. 
ت�فري املعل�مات والتعاون مع الربملان. يف  احلك�مة  دور  على  •    التاأكيد 

•    التعريف باملجل�س الربملاين وم�صابطه وقراراته وت��صياته واآلياته ون�صاطات اأع�صائه وق�انينه ول�ائحه.
    

يف  تتمثل  لهدفه،  ال��ص�ل  له  اإليها عرب و�صائل عديدة متهد  لل��ص�ل  الربملاين  االإعالم  يت��صل  االأهداف  وهذه 

االآتي:

 اأ( القن�ات التلفزي�نية واملحطات االإذاعية:

تعترب املحطات التلفزي�نية الف�صائية واالإذاعية من ال��صائل التي ي�صتخدمها االإعالم الربملاين لتحقيق   

يف  اجلارية  التط�رات  باآخر  وتزودهم  امل�اطنني  لدى  الربملاين  ال�عي  من  تزيد  اأن  �صاأنها  من  والتي  اأهدافه، 

ق�اعد  �رصح  يف  ت�صاعد  اأنها  كما  وت��صيات،  وقرارات  م�صابط  من  بها  يتعلق  ما  وكل  الربملانية،  اجلل�صات 

واإجراءات العملية الت�رصيعية والنيابية، اإ�صافًة اإىل فاعليتها يف التاأثري على ال�صل�ك النيابي حيث ي��صع الع�ص� 

ب�ص�رٍة دائمٍة حتت املراقبة ال�صعبية، اإىل جانب دعمها للقرار الت�رصيعي من خالل فتح النقا�س واإتاحة الفر�س 
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للم�اطنني للتعبري عن اآرائهم ح�ل امل�صائل املثارة يف الربملان قبل اتخاذ القرار.ا

 ب( ال�صحافة التقليدية واالإلكرتونية:

ي�صتخدم االإعالم الربملاين ال�صحافة ب�صقيها، والتي تعترب ال��صيلة االأكرث �صي�عًا واملنرب االأكرث فاعلية   

يف ت��صيل املعل�مة الربملانية للقارئ، حيث يتم من خالل االإعالم الربملاين نقل كامل لن�ص��س م�صابط جل�صات 

الربملان، اأو جزء منها، اأو مقتطفات اإخبارية لها، كما ُت�رصك ال�صحافة يف عمليات اال�صتفتاء وقيا�س اجتاهات 

الراأي العام، وذلك تدعيم لقرارات املجل�س النيابي واالرتقاء مب�صت�ى العمل فيه.

وك�صفت درا�صة ح�ل املعاجلة التليفزي�نية وال�صحفية للق�صايا الربملانية ودورها يف ت�صكيل اإجتاهات   

من  اأق�ى  وكانت  االنتخابية،  الفرتات  فى  اأق�ى  بتاأثري  متتعت  ال�صحف  اأن  الربملان،  نح�  العام  اجلمه�ر 

5

التليفزي�ن من حيث تاأثريها.

كما بينت نف�س الدرا�صة اأن ن�صبة من �صارك�ا فى الق�صايا الربملانية من خالل اأ�صكال عديدة )مرا�صلة   

النائب( قد زادت فى فرتة االإنتخابات الربملانية، كما زاد م�صت�ى االإنغما�س  ال�صحف- الت�ص�يت- خماطبة 

ال�صيا�صى لدى املبح�ثني اأثناء االإنتخابات.

ج( و�صائط االإعالم اجلديد :

يعترب االإعالم اجلديد ومتثالته يف ال�صبكة الدولية للمعل�مات وتطبيقاتها من ال��صائل االإعالمية امل�ؤثرة   

يف العمل الربملاين ويف تط�ير اأدائه، حيث ي�صاهم االإعالم اجلديد يف ب�صط الثقافة الربملانية وتب�صيطها للمتلقني، 

كما ي�صهم يف التعريف باأدوار الربملانات وربط االأع�صاء بدوائرهم وجماهريهم، فامل�قع االإلكرتوين الأي برملان 

اأي�صا بالعامل اخلارجي، وه�  ي�صهم بق�ة يف ربطه مب�ؤ�ص�صات املجتمع املحلي احلك�مية واالأهلية، كما يربطه 

حلقة و�صل مع امل�اطن حيث يزودهم باأهم امل�صتجدات على ال�صاحة الربملانية داخليًا وخارجيًا وعر�س اجلل�صات 

وما يرتبط بها، والأهمية امل�قع االإلكرتوين للربملان �صنفرد له فقرة خا�صة يف نهاية البحث.

 

 د( الن�رصات الربملانية:

تعد الن�رصات الربملانية ال�رقية وااللكرتونية التي ت�صدر عن الربملانات من ال��صائل التي ي�صتند عليها   

االإعالم الربملاين لنقل ر�صالته الربملانية التي تتناول اآخر الق�صايا التي ن�ق�صت يف الربملانات واالأخبار الربملانية 

تزويده  جانب  اإىل  م�قفه،  وتعزز  الربملاين  الع�ص�  تخدم  التي  والبح�ث  الدرا�صات  اإىل  باالإ�صافة  امل�صتجدة، 

باملعل�مات التي يحتاجها، ون�رص االأخبار املتعلقة بفعالياته واأن�صطته الربملانية وربطه بقاعدته اجلماهريية يف 

دائرته االإنتخابية. 
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وي�صم الندوات وال�صمنارات وحلقات النقا�س التي ينظمها الربملان وجلانه املتعددة ملناق�صة الق�صايا   

املُلحة، التي حتتاج اىل بل�رة راأي متخ�ص�س قد ال يت�فر يف ع�ص�ية الربملان، حيث ي�صهم االإعالم الربملاين يف 

تغطيتها وت�صليط االأ�ص�اء عليها، ولفت االأنظار لبع�س دقائقها، واإ�رصاك الراأي العام يف مثل هذه الق�صايا.

واقع االإعالم الربملاين ودوره التثقيفي والرقابي والتقوميي:

لعامة  مفاهيمه  وتب�صيط  النيابي  بال�صاأن  التثقيف  جمال  يف  حم�رية  اأدوارًا  الربملاين  االإعالم  يلعب   

امل�اطنني، �صيما لل�صباب والربملانيني اجلدد، كما ي�صهم يف دعم م�صاركة ال�صباب يف العملية االنتخابية والنيابية 

العامة واملحلية، وحتفيز كل من يرغب  ال�صباب يف االنتخابات  من خالل زيادة عدد من مر�صحي االأحزاب من 

من امل�اطنني يف امل�صاركة يف االنتخابات والت�ص�يب بكافة مراحله، وت�صهيل اإجراءات احل�ص�ل على البطاقة 

االنتخابية، و ت�صهيل عملية الت�ص�يت واالإقرتاع وغريها من االأم�ر.

كما ي�صهم االإعالم الربملاين خ�ص��صًا، واالعالم ال�صيا�صي عم�مًا يف تنمية الثقافة ال�صيا�صية لل�صباب   

وتعميقها، واإنهاء حالة الالمباالة ال�صيا�صية التي جتتال كثري من ال�صباب املثقف يف العامل العربي، عن طريق 

ت�صكيل وعي ق�مي ُي�صارك فيه املتخ�ص�ص�ن املعني�ن واأ�صحاب الروؤى ال�صيا�صية والفكرية.

الدولة  اأداء  يف  والزيغ  اخللل  م�اطن  من  لكثري  وغريهم  امل�اطنني  اأنظار  الربملاين  االإعالم  ويلفت   

اأ�صاليب  وي�صتخدم خمتلف  االأم�ر،  تلك  مع  للتعامل  ال�صلمية  الطرق  وينتهج  العم�ميني،  وامل�ظفني  والربملان 

التناول االإعالمي من تقارير وحتقيقات وغريها، فمثاًل يرى البع�س اأن االإعالم الربملاين يحث الن�اب على متابعة 

6

ق�صية الف�صاد يف الدولة عم�مًا، ويف امل�ؤ�ص�صة الت�رصيعية خ�ص��صًا، وذلك باالآتي: 

االإف�صاح عن الذمة املالية للد�صت�ريني وللقياديني واأع�صاء الربملان يف فرتات متباعدة ت�صمح  قان�ن  اإقرار   •
بعمل درا�صة مقارنة لالأر�صدة.

املبلِّغ عن الف�صاد بالطرق القان�نية امل�رصوعة. حماية  قان�ن  • اإقرار 
لالإنفاق على احلمالت االنتخابية، ل�صد ذرائع الف�صاد. �صقفًا  ي�صع  قان�ن  • و�صع 

عن اأ�صماء املتربعني للحمالت االنتخابية. لالإف�صاح  قان�ن  • و�صع 
وتختلف الروؤية يف تق�مي مدى جناح وتق�صري االإعالم الربملاين يف القيام بالدور املن�ط به على امل�صت�ى   

الرقابي، فمن ال�ا�صح اأن عدم قيام ال�صحفيني وال�صحف باإعداد اأي تقارير ا�صتق�صائية عن الن�اب، وابتعادهم 

عن الدخ�ل بتفا�صيل معمقة يف الق�صايا اجل�هرية للمجل�س من حيث املتابعة والتحليل والتعقيب واال�صتق�صاء، 

7

ي�صكل ملحظًا رئي�صًا يف غياب الدور الرقابي لالإعالم الربملاين.

ورغم اأن البع�س ال ُينكر اأن االإعالم الربملاين ي�ؤدي حاليًا دورًا مقب�اًل اىل حٍد ما يف الرقابة والتق�مي   

على الربملانات، االإ اأن هذا الدور لي�س بال�صكل املاأم�ل واملفرت�س، كما اأن رقابة االإعالم على اأداء الن�اب يجب اأن 

اعالم برملاين



1
4

8
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

تتعزز ب�صكل كبري، فينتقل ال�صحفي من كتابة اخلرب اأو تغطية املنا�صبة، اىل الرقابة امل��ص�عية ال�صاملة والكفيلة ا

ال�صحف  تكتفي  اال  والرقابي، كما يجب  الت�رصيعي  االأداء  اأو غري اجليد من حيث  النائب اجليد  بالتمييز بني 

باإطالق ال�رصارات وال تق�م مبتابعة اأثرها، حتى ال تق��س الدور الرقابي لالإعالم على الربملان.

ولعل املتهم االأكرب بالغياب الكامل ه� االإعالم الر�صمي مثل وكالة االأنباء الر�صمية واالإذاعة والتلفزي�ن   

الربملانية  املجال�س  يف  يحدث  ما  خبايا  عن  االأجهزة  هذه  غياب  العربية  دولنا  معظم  يف  يالحظ  حيث  الر�صمي، 

واأ�صابريها وجلانها، وتكتفي بنقل احلدث دون تفا�صيل، با�صتثناء نقل الن�صاطات الربوت�ك�لية لرئي�س الربملان 

ون�ابه دون التطرق لق�صايا مف�صلية وحم�رية مت�س حياة امل�اطن، كما اأن هذه االأجهزة يف معظم االأحيان ال 

تطرح وجهات نظر ن�اب املعار�صة اإن وجدوا، وال روؤية م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين وق�صايا الف�صاد واالإ�صالح 

ال�صيا�صي واحلكم الر�صيد اأو تلك الق�صايا التي ت�صمن امل�صاءلة وتعزز امل�صاركة ال�صيا�صية.

داخل  تتفاعل  التي  املختلفة  واالآراء  االأفكار  يعك�س  اأنه  ه�  الربملاين  لالإعالم  االأهم  الدور  يظل  ولكن   

املجتمع من خالل وجهة نظر ن�اب ال�صعب الذين ي�جدون بالربملان، فاأ�صا�س املجتمع الدميقراطي ه� االإعالم 

اأ�صيل ي�صهم كرافد تثقيفي  اإعالمي  للرقابة والنقد والت�عية، واالإعالم الربملاين كحقل  اأداة  احلر الذي ي�صكل 

للم�اطن وللن�اب اجلدد، كما يلعب دورًا يف بل�رة عدة ق�صايا منها:

*   ُي�صهم االإعالم الربملاين يف نقل النتائج االنتخابية الربملانية املحلية والعاملية.

*   ي�صهم يف تعريف اجلماهري بالقرارات والت��صيات التي ت�صدر عن الربملان.

*   ي�صهم يف تط�ير ال�صل�ك النيابي لالأع�صاء بغر�س التقريب بني الثقافات املتفاوتة بينهم وت�جيه التفاعالت 

النيابية اإىل هدف م�صرتك ه� امل�صلحة العامة.

*   ُي�صهم يف التعريف بالل�ائح املنظمة للعمل الربملاين مثل واجبات الع�ص� وم�ص�ؤولياته وحق�قه و�رصح ق�اعد 

على  والت�صديق  املداولة  اإعادة  بقان�ن،  تقدمي م�رصوع  الكلمة،  ) طلب  مثل  الت�رصيعية  العملية  واإجراءات 

املعاهدات واالتفاقات الدولية، تقدمي ال�ص�ؤال، تقدمي امل�صاألة امل�صتعجلة، االإ�صتج�اب، �صحب الثقة، ..الخ(.

اأمام الربملان قبل  *   ي�صهم يف دعم القرار الربملاين من خالل فتح النقا�س وتبادل االآراء ح�ل امل�صائل املثارة 

اتخاذ القرار.

*   ي�صهم يف تط�ير عالقات اأع�صاء الربملان بناخبيهم، وكذلك مب�ؤ�ص�صات املجتمع املدين، االأمر الذي من �صاأنه 

اأن يرثي العمل الربملاين واآلياته.

*   ي�صهم يف ربط املجتمع بالربملان، حيث يثري ق�صايا التجاوزات والف�صاد وغريها، والتي تناق�صها جلان الربملان 

املتخ�ص�صة مثل جلنة احل�صبة، التي ت�جد يف عدد من الربملانات، مثل الربملان ال�ص�داين.

يف  والثقافية  واالقت�صادية  وال�صيا�صية  االجتماعية  باالأو�صاع  واالإملام  العامة  الثقافة  تعترب  عم�مًا   

ال، حيث اأن االرتباط بالبيئة واملجتمع ه� الذي يخلق التفاعل بني النائب  املجتمع من اأدوات النائب الربملاين الفعَّ

وناخبيه من اجلماهري والراأي العام، وبالتايل فمن املفيد اأن يك�ن االإعالم الربملاين من الع�امل امل�صاعدة على 
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ربط الع�ص� الربملاين مبا يحدث يف ال�اقع من خالل و�صائط االت�صال املختلفة.

* التحديات التي ت�اجه االإعالميني الربملانيني:

رغم االإتفاق الكبري اأن االإعالم الي�مي املت�صل بالربملان مل ينجح يف مهمته بال�صكل املطل�ب، ومل يفلح   

احلرية  من حيث  املجتمع  داخل  تتفاعل  التي  املختلفة  واالآراء  االأفكار  عك�س  يف  االأقل،  على  االآن  بجدارة حتى 

والدميقراطية وحق�ق الفرد يف التعبري والعمل وامل�اطنة، على اعتبار اأن اأ�صا�س املجتمع الدميقراطي ه� االإعالم 

احلر الذي ي�صكل اأداة للرقابة والنقد والت�عية.

ولكن ذلك ال ينف�صل عن جممل االأو�صاع والظروف التي ت�ؤدي يف كثري من االأحيان، لتغييب اأو تغيُّب   

لالإعالم  املنا�صبة  االأر�صية  عدم وج�د  بجانب  االإعالم،  لدور  والتفهم  التاأهيل  عدم وج�د  اأبرزها:  من   االإعالم 

اأو حماولة  باملعل�مات،  االإدالء  عن  واإحجامهم  الربملان حينًا  اأع�صاء  تدخالت  رقابته من خالل  �صلطان  لب�صط 

تغبي�س ال�عي العام باالإدالء مبعل�مات مقت�صبة اأو ذات اإيحاء معني، بجانب التدخالت اخلارجية من االأجهزة 

االأمنية اأو احلك�مية اأحيانًا اأخرى. 

ويف كثري من الدول مل يتبل�ر مفه�م االإعالم الربملاين كتخ�ص�س له كين�نته، فتجد االإعالم الربملاين   

مرحلة يف حياة ال�صحفي، �رصعان مايغادرها ملرحلة اأخرى، لذلك مل تتبل�ر اأدبيات االإعالم الربملاين ب�صكل مهني 

معتمد، ومل ترتاكم جتارب ال�صحافيني الربملانيني، كنظرائهم يف االإقت�صاد واملجتمع وغريها. 

اأبرز  ه�  ُيعد  الربملانيني،  االإعالميني  لدى  اخلربات  و�صقل  االإحرتايف  املهني  التاأهيل  حتدي  ولعل   

الربملاين،  لل�صاأن  االإحرتايف  املهني  التناول  الذي يح�ل دون  التحدي ه�  الربملانيني، وهذا  االإعالميني  حتديات 

النيابي  العمل  جتاه  النظرة  وتط�ير  الربملاين،  التثقيف  وم�صاألة  والربملان،  امل�اطن  بني  التعامل  ج�ص�ر  ومد 

والربملاين، وهي م�صاألة ت�صتدعي ال�ق�ف عندها من جانب الربملانات واجلهات العاملة يف جمال االإعالم واجلهات 

النقابية االإعالمية.

ال�شورة الذهنية للثقافة الربملانية و�شبل بنائها لدى املتلقني:

ال�ص�رة الذهنية كما يرها اخلرباء هي: الناجت النهائي لالنطباعات الذاتية التي تتك�ن عند االأفراد اأو   

اجلماعات بناء على اخلربة املتاحة لهم ، اإزاء �صخ�س معني، اأو نظام ما اأو من�صاأة اأو منظمة ، وميكن اأن يك�ن 

8

لها تاأثري على حياة االإن�صان من خالل االحتكاك بها بطريقة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة.

له -ب�صكل كامل-  يتعر�س  ما  بكل  اأن يحتفظ  العقل ال ميكن  اأن  الذهنية من  ال�ص�رة  اأهمية  وتنبع   

امل��ص�عي  ال�اقع  واإمنا يحتفظ برم�ز و�ص�ر وانطباعات عن  ال�قت  تفا�صيله ط�ل  بكل  الذاكرة  حا�رص يف 

وب�صكل جمرد، ويتعامل مع ال�اقع من خالل اخلربة املختزنة عن االأ�صخا�س والدول وامل�ؤ�ص�صات واالأحداث 

وامل�اقف.
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الربملانية ا والثقافة  الربملان  عن  والطيبة  احل�صنة  الذهنية  ال�ص�رة  لبناء  امللحة  احلاجة  تظهر  فلذلك   

والنيابية، وكلما كانت ال�ص�رة الذهنية لدى اجلماهري اإيجابية عن هذا اجلهاز وم�ؤ�ص�صاته، كلما اأتاح ذلك وج�د 

مناخ يتيح له حتقيق اأهدافه واأداء ر�صالته وتقدمي خدماته من خالل تفهم اجلماهري لدوره واالإقبال على التعاون 

معه.

وقد كانت االأحداث االأخرية والتي فتحت اأب�اب ال�رصاع الثقايف واحل�صاري من اأهم امل�ا�صيع حيث يتم تك�ين 

9

ال�ص�رة الذهنية من عدة م�صادر منها: 

: )Direct Experience(اخلربة املبا�رصة )1

عرب احتكاك الفرد الي�مي بغريه من االأفراد وامل�ؤ�ص�صات واالأنظمة والق�انني، مما يعد م�صدرًا مبا�رصًا   

 Direct( وم�ؤثرًا لتك�ين االنطباعات الذاتية عن �صخ�س اأو م�ؤ�ص�صة اأو فكرة اأو دولة، وهذه اخلربة املبا�رصة

Experience( اأق�ى يف تاأثريها على عقلية الفرد وع�اطفه اإذا اأح�صن ت�ظيفها، وهذه مهمة االإعالم الربملاين 
يف تعامله مع جمه�ره امل�صتهدف.

: )Mediated Experience( اخلربة غري املبا�رصة )2

ما يتعر�س له الفرد من ر�صائل �صخ�صية ي�صمعها من اأ�صدقاء اأو عرب و�صائل االإعالم عن م�ؤ�ص�صات   

 ،)Mediated Experience( واأحداث واأ�صخا�س ودول مل يرهم ومل ي�صمع منهم مبا�رصة، تعد خربة منق�لة

ويف هذا الن�ع من اخلربة تلعب و�صائل االإعالم امل�صم�عة واملرئية دورًا اأ�صا�صيًا يف تك�ين االنطباعات التي ي�صكل 

الناجت النهائي لها ال�ص�رة الذهنية.

ف��صائل االإعالم املختلفة ت�ؤدي دورًا مهمًا يف ت�صكيل ال�ص�رة الذهنية اجليدة لدى اجلماهري عن اأي   

م�ؤ�ص�صة ما، فهي ُتعد النافذة التي تطل اجلماهري من خاللها على االأحداث واالأن�صطة والق�صايا، يف �ص�ء تعر�صهم 

لهذه ال��صائل، فلذلك ميكن لالإعالم الربملاين اأن يتلم�س م�ا�صع حقيقية يف بناء ال�ص�رة الذهنية باال�صتخدام 

املخطط ل��صائل االإعالم يف بناء ال�ص�رة الذهنية املرغ�بة عن الربملان والثقافة الربملانية، وت�صحيح اجل�انب 

ال�صلبية التي تتك�ن نتيجة للمعل�مات غري ال�صليمة اأو امل�ص�هة اأو القليلة عن الربملان والثقافة الربملانية.

جتليات االإعالم اجلديد يف االإعالم الربملاين..املوقع االإلكرتوين للربملان منوذجاً:

مثاًل  للربملان  االإلكرتوين  فامل�قع  الع�رص،  هذا  يف  اإعالمي جاد  عمل  الإي  رئي�س  رافد  اجلديد  االإعالم   

الربملاين  امل�ؤ�ص�صي  العمل  دعم  اأهمية كبرية يف  بالتايل  وله  امليديا اجلديدة،  بدنيا  الربملان  ل�صلة  اأبرز جتلٍّ  ه� 

وكذلك يف دعم الدميقراطية واالإ�صالح الربملاين، من خالل تاأكيد قيم ال�صفافية وحت�صني فر�س املحا�صبة ال�صعبية، 

وتظهر اأهمية امل�قع االإلكرتوين للربملان باإعتباره من اأهم من اأدوات االإعالم والعمل الربملاين، وكذلك يف العالقة 

بني الربملان واحلك�مة وبني الربملان والراأي العام. وميكن ت�صنيف امل�صتفيدين من امل�قع االإلكرتوين الأربعة 
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م�صت�يات رئي�صة هي: 

1- ن�اب الربملان: فامل�قع االإلكرتوين ي�صهم يف تدعيم وزيادة كفاءة عمل واأداء الن�اب، ودعم العمل الت�رصيعي 

عم�مًا، وفاعلية االأداء الرقابي، و�صنع واإقرار ال�صيا�صات العامة.

2- الباحث�ن واخلرباء يف جمال العمل الربملاين: وذلك بالبح�ث الربملانية، وتفعيل وتط�ير االأداء الربملاين.

3- الراأي العام واملجتمع املدين: ي�صهم امل�قع االإلكرتوين يف ربط وتعريف الراأي العام واملجتمع املدين باأدوار 

وامل�صالح،  ال�صغط  وجماعات  الط�عية  املنظمات  يف  ممثاًل  املدين  املجتمع  م�صت�ى  على  الربملان،  وجه�د 

والراأي العام ممثال يف اجلماهري والدوائر االنتخابية.

4- امل�ؤ�ص�صة الربملانية على امل�صت�يني االإقليمي والدويل: امل�قع االإلكرتوين للربملان ه� مبثابة الب�ابة والعن�ان 

اإليه احلياة  الذي و�صلت  التط�ر  يعك�س مدى  الذي  والدويل، وه�  االإقليمي  امل�صت�ى  على  املحلي  للربملان 

النيابية، وبالتايل فامل�قع االإلكرتوين يعك�س �ص�رة الربملان و�ص�رة الدولة يف نف�س ال�قت وكذلك يعك�س 

العديد من امل�ؤ�رصات، منها دميقراطية العمل الربملاين، مدى احرتام حق�ق امل�اطنني، مدى حتقق مبادئ 

احلكم اجليد من �صفافية وم�صاءلة و�صيادة القان�ن.

مقرتح للموقع االإلكرتوين اجليد للربملانات: 

هذا املقرتح يحت�ي اأهم متطلبات امل�قع االإلكرتوين املمتاز للربملانات العربية، وي�صم ثالث مراحل من   

12

اأجل ال��ص�ل بامل�قع اإىل الهدف النهائي املبتغي منه ليك�ن امل�قع االإلكرتوين اجليد للربملان اجليد: 

املرحلة االأوىل:

- و�صع روؤية عامة ح�ل احلياة ال�صيا�صية يف الدولة، باالإ�صافة اإىل ا�صتعرا�س ال�صلطات الثالث بالدولة والربملان 

.)“Chart”بها )حتى ول� عن طريق ر�صم بياين

- ا�صتعرا�س وظائف الربملان املختلفة وهيكله الداخلي، وجلانه الدائمة.

- الئحة النظام االأ�صا�صي اأو الالئحة الداخلية املنظمة لعمل الربملان.

.“Site Map” قائمة ال�صتعرا�س امل�قع كاماًل واأهم ال��صالت به -

املرحلة الثانية:

- و�صع ا�صتعرا�س وروؤية عامة الإجراءات العمل الربملاين )الت�رصيعي والرقابي واملايل(، وو�صلة ح�ل اأخبار 

.)Routine( الربملان الي�مية

- اإح�صائيات واإجماليات ح�ل االأن�صطة الربملانية املختلفة )الت�رصيعية والرقابية واملالية وال�صيا�صية(.

- خلفية تاريخية للحياة النيابية يف هذه الدولة.

- و�صلة الأهم البيانات ال�صحفية الر�صمية ال�صادرة عن الربملان.

- جتميع لكل ما كتب ون�رص بال�صحف ح�ل اأخبار الربملان )يتم حتديثه اأ�صب�عيًا(.

اعالم برملاين
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- هيكل الربملان الداخلي والتنظيمي لالأمانة العامة واالإدارات املختلفة بها ”Chart“.ا

- ا�صتعرا�س اللجان الربملانية الدائمة وهياكلها ومهامها االأ�صا�صية، والعاملني بها.

املرحلة الثالثة:

- ”Guide Tour“ رحلة داخل الربملان، )زيارة الربملان والتعرف على حمت�ياته اإلكرتونيًا(.

 Access to the” الربملاين  واالأر�صيف  الربملانية  املكتبة  وكذلك  الربملان،  اإىل  لل��ص�ل  القدرة   -

.“Parliament

- بالن�صبة لالإجراءات الت�رصيعية وال�ثائق القان�نية:

    * ال�صبيل الإعالم برملاين حي�ي فاعل:

من املمكن اأن تك�ن و�صائل االإعالم عاماًل م�صاعدًا اأو معيقًا  للربملان واملجال�س الت�رصيعية يف جه�دها   

متثيل الناخبيـن وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، حيث تنعك�س العالقة اجليدة بني الربملان وو�صائل االإعالم على 

اأداء الربملان باأكمله، والنائب ب�صكل خا�س، وكذلك ال�صعب الذي ي�صعى اجلميع خلدمته ، بجانب اأنها بطبيعة 

احلال تعزز العملية الدميقراطية. 

العملية  يف  وج�هري  اأ�صا�صي  م�صارك  اأنها  اعتبار  على  االإعالم  و�صائل  قب�ل  على  اجلميع  ترا�صي   

اإن�صاء عالقة عمل �صحيحة وجيدة مع و�صائل االإعالم، وطمعًا يف  الدميقراطية، وهذه هي اخلط�ة االأوىل نح� 

ال��ص�ل لذلك و�صعت اإثنا ع�رص عن�رصًا حمددًا الإن�صاء واإر�صاء عالقة عمل اإيجابية ومثمرة للربملان مع و�صائل 

اأعمال ون�صاطات  الذين يغط�ن  الربملانيني واملرا�صلني  ال�صحفيني  االإعالم وو�صائطه كافة، وب�صكل خا�س مع 

11

الربملان، وتتلخ�س يف االآتي: 

1. ت�صجيع التغطية االإعالمية املهنية للربملان: 

الق�صايا  ال�طني كم�ؤ�ص�صة، وعلى  املف�صلة الإطالع اجلمه�ر على الربملان  االآلية  االإعالم هي  و�صائل   

واالأم�ر التي ينظر فيها الربملان، فينبغي مل�صاعدة و�صائل االإعالم للقيام بعملها يف هذا ال�صدد، اأن يق�م املعني�ن 

املحلية  التلفزي�ن واالإذاعة  الربملان، بجانب حمطات  اأعمال  ال�صحافة على تغطية  لت�صجيع  بكل ما ميكن فعله 

بت�فري البث املبا�رص واحلي جلل�صات الربملان، و النظر بعني االعتبار ل�رصورة حتديد منطقة جلل��س ال�صحفيني 

واملرا�صلني يف داخل قبة الربملان، كما ينبغي على روؤ�صاء اللجان تزويد ال�صحفيني واملرا�صلني خطيًا اأو اإلكرتونيًا 

مفت�حة  وجل�صاتها  اجتماعاتها  كافة  جلعل  اللجان  ت�صعى  واأن  اجلل�صات،  انعقاد  قبل  الربملان  اأعمال  بجدول 

ل��صائل االإعالم، والت�صجيع على تغطيتها ب�صكل كامل.
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2. االإحرتام املتبادل بني الربملان وو�صائل االإعالم ومندوبيها : 

من املهم اأن جتعل ال�صحفيني واملرا�صلني الذين يق�م�ن بالتغطية االإعالمية للربملان ي�صعرون باأنهم   

يف  يلعب�نه  الذي  واملهم  االأ�صا�س  وللدور  عملهم،  جمال  يف  وحمرتفني  كمهنيني  لهم  وتقدير  احرتام  م��صع 

التي  االأعمال  ُيقدر  الربملان  يف  كنائب  اأنه  واملرا�صلني  لل�صحفيني  ي�ؤكد  اأن  النائب  وعلى  الدميقراطية،  العملية 

يتعر�ص�ن  التي  ال�صغ�ط  يتفهم  واأنه  عمله،  �صه�لة  عدم  مثل  �صهاًل متامًا  لي�س  عملهم  واأن  باأدائها،  يق�م�ن 

لها من قبل م�رصفيهم متامًا مثل ال�صغ�ط املت�صارعة التي متار�س جتاه النائب من قبل )الروؤ�صاء، والزمالء 

الن�اب، وروؤ�صاء االأحزاب، والناخبني، ورئي�س ال�زراء، والراأي العام، وع�ص�ية دائرته االنتخابية وامل�صئ�لني 

احلك�ميني االآخرين، وغريهم(.

3. اإر�صاء عالقة ودية مع ال�صحفيني الربملانيني: 

من املالحظ اأن ال�صحفيني واملرا�صلني اجليدين يرغب�ن دومًا باأن يك�ن�ا اأ�صدقاء لن�اب الربملان، الأن   

ذلك ي�صهل عليهم الت�جه اإليهم باالأ�صئلة وطلب املعل�مات، فينبغي تط�ير عالقة بنائية وودية بني الطرفني، رغم 

اأن اختالف م�صئ�ليات واأدوار الربملان وو�صائل االإعالم يجعل من ال�صعب تط�ير عالقة �صداقة �صخ�صية بني 

ال�صحفيني الربملانيني والن�اب اإال يف نطاق حمدود. 

4. التعامل االإن�صاين مع ال�صحفي الربملاين: 

التي  امل�صئ�ليات  اأهم  من  اأن  ويتفهم  ُيقدر  النائب  يجعل  الربملاين  ال�صحفي  مع  باإن�صانية  التعامل   

يتحملها ال�صحفي الربملاين هي تلك املتعلقة بعمله ووظيفته مع ال�صحيفة اأو حمطة االإذاعة اأو التلفزي�ن اأو القناة 

الف�صائية اأو اأي و�صيط اإعالمي اآخر، والتي لديها ق�صايا واأم�ر حمددة تريد من املرا�صل الرتكيز عليها ح�صب 

�صيا�صتها التحريرية. والنائب كلما اأحاط وتعرف اأكرث عن املرا�صلني وال�صحفيني املعنيني بتغطية الربملان، كلما 

اأكرث على  االأ�صئلة، وكلما كان مطلعًا  اإليه  التعامل والتجاوب معهم عندما ي�جه�ن  واأقدر على  اأف�صل  اأ�صبح 

االهتمامات ووجهات النظر ال�صخ�صية لل�صحفيني الذين يكتب�ن عن الربملان، كلما �صار النائب اأكرث قدرة على 

احل�ص�ل منهم على تغطية اأف�صل ح�ل ق�صية اأو م�صاألة حمددة مهمة له. 

ومبا اأن العملية الربملانية من اأكرث ن�احي الدميقراطية تعقيدا واأقلها فهمًا، وال�صيما يف الدميقراطيات   

اأخبار الربملان فهمًا  املعينني لتغطية  اأحيانًا من ال�صحفيني واملرا�صلني  النامية، قد نت�قع  الدول  اجلديدة مثل 

�صطحيًا الإجراءات وعمليات الربملان املعقدة، والتي تعترب اأحيانًا مرهقة ويف اأغلب االأحيان م�ص��صة حتى للن�اب 

اجلدد اأنف�صهم، الأن الفهم واال�صتيعاب الكامل للعمل الذي يجري داخل العملية الربملانية ميكن اأن يتحقق فقط 

من خالل املالحظة الدقيقة والقريبة جدا من الربملان ملدة ط�يلة، وحتى من خالل امل�صاركة الفعالة واملبا�رصة. 
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لذا فمن م�صلحة اجلميع – الربملان وو�صائل االإعالم واجلمه�ر – م�صاعدة ال�صحفيني الربملانيني يف تط�ير فهم ا

اأف�صل لكيفية وطرق عمل الربملان، عرب التدريب وامل�صاركة يف حلقات النقا�س وور�س العمل الربملانية، و�صينعك�س 

اأثر هذا التدريب فهمًا وتقديرًا مكتماًل اأكرث ح�ل عمل الربملان، و�صيتبدى تط�رًا ملح�ظًا يف ج�دة ودقة التقارير 

التي يق�م�ن باإعدادها.

 

6. تزويد ال�صحفيني الربملانيني باأكرب قدر ممكن من املعل�مات: 

يق�م�ا  لن  اأنهم  يعني  ال  وامل�صاعدة  املعل�مات  من  ممكن  قدر  باأكرب  واملرا�صلني  ال�صحفيني  تزويد   

واملرا�صلني  ال�صحفيني  لكن  فائقة.  وعناية  دقيق  ب�صكل  له،  ت�فرها  اإفادة  وكل  وثيقة  كل  وتفح�س  مبراجعة 

يقدرون دائمًا اأي م�صاعدة ميكن اأن جتعل عملهم اأكرث �صه�لة من خالل متكينهم جتنب بذل جه�د ت�صتغرق وقتًا 

ط�ياًل يف احل�ص�ل على املعل�مات، واأحيانًا، قد ينعك�س هذا التقدير يف تقرير املرا�صل لل�صحيفة اأو ملحطة االإذاعة 

اأو التلفزي�ن. 

7. التخلي عن افرتا�س اأن كل �صيء تق�له للمرا�صل »�ص�ف يك�ن للن�رص« :

يحرتم ال�صحفي�ن واملرا�صل�ن اجليدون وب�صكل ق�ي ق�اعد واأخالق مهنة ال�صحافة، وميكن عادة   

ال�ث�ق بهم باأن ال يقتب�ص�ا اأو ين�صب�ا بيانًا اأو عبارة اإىل �صخ�س اإذا قيل لهم منذ البداية اأن هذه الكلمات »لي�صت 

للن�رص« اأو »ال يج�ز اأن تن�صب ». ولكن يف الدميقراطيات اجلديدة يف مثل دولنا النامية التي لي�صت لديها تقاليد 

�س، 
ُّ
والتمر التجربة  قليلي  �صبابًا  واملرا�صل�ن  ال�صحافي�ن  فيها  يك�ن  قد  ال�صحافة،  حرية  يف  وط�يلة  عريقة 

فقد تك�ن هناك اإمكانية الأن يك�ن لدى ذلك ال�صحفي فهم وا�صتيعاٌب كامٌل  للق�اعد واملعايري االأخالقية ملهنة 

ال�صحافة، اأو قد يهمل بب�صاطة ما قاله النائب باأن تلك املالحظة »لي�صت للن�رص«. فاأف�صل طريقة لتجنب حدوث 

مثل هكذا م�قف حمرج ه� اأن تفرت�س كنائب اأن كل ما تق�له اأو ت�رصح به  يف ح�ص�ر اأحد العاملني يف و�صائل 

االإعالم ه� »للن�رص«.

 

8. على النائب اأن ياأخذ دائمًا فرتة للتفكري قبل التحدث اإىل اأحد العاملني يف االإعالم، وقبل اأن يجيب النائب على 

اأخطط لق�له جيدًا يف  اأواًل وب�رصعة: »كيف �صيبدو ما  اأن يفكر  اأحد االإعالميني، فعليه  اأي �ص�ؤال يطرحه عليه 

�صحف الغد، اأو كيف �صيك�ن رد فعل ما اأق�له يف التلفزي�ن اأو يف حمطة االإذاعة الليلة؟«. 

كما اأنه من املهم ب�صكل خا�س اأن يختار النائب وينتقي الكلمات بعناية خا�صة عند الرد واالإجابة على   

اأي �ص�ؤال يطرحه عليه مرا�صل حمطة التلفزي�ن اأو االإذاعة الأن تقارير التلفزي�ن واالإذاعة خمت�رصة وم�جزة 

جدًا، وما يتم م�صاهدته اأو �صماعه اأو قراءته يف البث التلفزي�ين واالإذاعي لي�س اإال جماًل قليلة جدًا، غالبًا ما يتم 

اختيارها من قبل املرا�صل من �صمن جمل ط�يلة جدًا كان النائب قد اأدىل بها. وقد يركز التلفزي�ن واالإذاعة على 
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»مقاطع« تبدو مثرية وا�صتفزازية، ويق�م املرا�صل�ن عادة ويف معظم االأحيان باختيار ذلك اجلزء ب�صكل خا�س 

من  كالم النائب، والذي ي�صعرون اأنه يلبي هذا ال�رصط.

9. قبل التحدث اإىل �صحفي برملاين على النائب اأن يفكر فيما اإذا كان هناك م�صتمع اأو �صخ�س حمدد �صي�جه له ما 

تخطط لق�له، فقد يك�ن هناك جمم�عة حمددة اأو �صخ�س حمدد – رئي�س الربملان، نائب اآخر، رئي�س ال�زراء، اأو 

م�ؤ�ص�صة غري حك�مية تق�صدها العبارة التي �صتق�لها. واإذا كان االأمر كذلك، فحاول اأن تف�صل ما تق�له للمرا�صل 

بحيث تق�صد به ذلك ال�صخ�س اأو اجلهة على وجه اخل�ص��س.

10. على النائب اأن يفكر يف الر�صالة التي يريد نقلها ثم ال يحيــد عنها، فالنائب يجب اأن يق�ل ما يجب ق�له فقط، 

ويجب اأن يركز هدفه دائمًا على تلك الر�صالة والت�صبث بها، واأن يقاوم اجله�د التي يبذلها ال�صحفي اأو املرا�صل 

يف حت�يل تركيزه عن الر�صالة التي يق�صد ت�جيهها.

11. عدم املبالغة يف رد الفعل نح� ق�صة حمرجة اأو ت�رصيح جرى التعامل معه ب�صكل غري مت�ازن فيما اأدىل به 

النائب لل�صحيفة، اأو يف تقرير حمطة االإذاعة اأو التلفزي�ن، فاملطل�ب من النائب اأن ي�ازن بني الف�ائد واالأ�رصار 

التي ميكن جنيها وتكبدها على املدى ط�يل االأجل نتيجة هذا الرد، فالتفكري برتّو، وب�صكل ح�صيف ميكن اأن يقنع 

اجلميع باأنه من االأف�صل عدم ق�ل �صيء، واأن ُترتك الق�صة مت�ت من تلقاء نف�صها.

فال  االإعالم.  مع  النائب  عالقة  ت�ص�ء  ال  حتى  ق�صد،  عن  الربملاين  ال�صحفي  ت�صليل  اأو  خداع  عن  12.االبتعاد 

ي�صعر ال�صحفي�ن الربملاني�ن اأن النائب يخدعهم اأو يحجب عنهم معل�مات بهدف حت�يل اأنظارهم وانتباههم 

عن الق�صية اأو امل�صاألة املطروحة، الثقة يف النائب ك�صخ�س ويف الربملان كم�ؤ�ص�صة وي�صبح�ن مت�صككني فيهما. 

    * تط�ير االإعالم الربملاين.. اآليات مقرتحة:

     الرهان على تط�ير اأداء االإعالم الربملاين يقت�صي تد�صني اأدوات عمل عديدة بهدف م�اكبة امل�صتجدات على 

على  تركز  جديدة  عمل  اآلية  انتهاج  املختلفة  االإعالم  و�صائل  على  القائمني  من  تتطلب  االأدوات  وهذه  ال�صاحة، 

بها، وهي  وتنه�س  املتلقني  عند  الربملانية  للثقافة  الذهنية  ال�ص�رة  بناء  يف  اأف�صل  نتائج  اأهداف حمددة حتقق 

كاالآتي :

•    الن�رص الت�ثيقي املبا�رص والتحليلي حلقائق امل��ص�عات املطروحة على ال�صاحة الربملانية، بكافة جماالتها 
ال�صيا�صية واالجتماعية والنيابية املدعمة باالأدلة والرباهني.

اأج�اء احل�ار والنقا�س والت�صاور ح�ل ق�صايا املجتمع احلي�ية جميعها دون ا�صتثناء، وا�صتنها�س  •    ت�ليد 
وا�صع جلميع فئات املجتمع على اختالف اأطيافهم للم�صاركة باحل�ارات البناءة يف ق�صايا الربملان وامل�اطن.

اعالم برملاين
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على ال�صاحة املحلية والعربية والدولية وحتليلها والك�صف عن ا التط�رات  الآخر  املتابعة  و�صائل  •    تط�ير 
مالب�صاتها وتفا�صيلها وتط�راتها.

اخلا�صة  واحلريات  واحلق�ق  القان�ن  حماية  يف  بدورها  للقيام  واالأهلية  احلك�مية  الهيئات  ت�جيه      •
والعامة.

باملراقبة وامل�صاءلة. املعنية  واالأهلية  احلك�مية  الهيئات  دور  •    تعزيز 
وق�صاياهم  وم�صاحلهم  اجلمه�ر  الإرادة  ال�صلطة  احرتام  ي�صمن  مبا  العام  الراأي  دعم  يف  امل�صاهمة      •

وحق�قهم.

االأ�ص�س  باعتبارها من  امل�ص�ؤول  التعبري  الراأي وممار�صة حرية  التعبري عن  حرية  ثقافة  مبادئ  تعزيز      •
ال�رصورية الإيجاد اإعالم حر وم�صتقل يف البالد.

الرامية اإىل اإلغاء الق�انني والت�رصيعات والل�ائح املقيدة للحريات بال��صائل ال�صلمية  اجله�د  يف  •    امل�صاركة 
والقان�نية.

•    تعزيز اأدوات الر�صد ومراقبة لكل ما من �صاأنه خرق مبادئ حرية التعبري عن الراأي من وقائع وت�رصيعات 
و�صيا�صات، وكذلك ر�صد ومراقبة التط�رات االإيجابية التي من �صاأنها تط�ير االأداء الدميقراطي.

•    امل�صاركة يف دعم وم�صاندة ال�صحافيني الربملانيني خ�ص��صًا و ال�صحافيني االآخرين والنقابات وامل�ؤ�ص�صات 
ممار�صتهم  ب�صبب  االأن�اع  جميع  من  �صغ�طًا  ي�اجه�ن  الذين  املدنية  وامل�ؤ�ص�صات  واالإعالمية  ال�صحافية 

حلرية التعبري عن الراأي، وكذلك �صد ال�صغ�ط واالعتداءات التي ميكن اأن تاأتي من االأحزاب ال�صيا�صية اأو 

جماعات رجال االأعمال.

ونظم االت�صال واالإعالم الربملاين هي مبثابة البنية التحتية لتنمية امل�ؤ�ص�صة الربملانية والإنعا�س املناخ   

الدميقراطي يف املجتمع، نظرًا للطبيعة اجلماهريية للربملان واأدواره النيابية ومهامه الت�رصيعية والرقابية، مما 

يتطلب العمل على ال�صعي الإيجاد اآليات جديدة لتط�يره والنه��س به، ومنها:

1- تخ�صي�س قناة لالإعالم الربملاين للم�صاهمة يف تط�ير ثقافة املجتمع الدميقراطي وم�ؤ�ص�صاته، واأوىل مهام 

القناة الربملانية هي العمل على ت��صيع م�صادر املعل�مات وتط�ير املعرفة باحلياة النيابية، وذلك من خالل تدوير 

العمل الربملاين، كاحلقائق واالإح�صاءات واالأرقام،  الهامة يف  بالبيانات  يتعلق  البيانات ون�رصها، وبخا�صة ما 

ومرتبطة  وهادفة  متجان�صة  ومعل�مات  معارف  ت�فري  يتطلب  الذي  االأمر  لالأع�صاء،  النيابي  ال�صل�ك  وتط�ير 

باإطار ثقايف مالئم للبيئة املجتمعية بهدف تنمية وتط�ير ال�صل�ك االجتماعي للفرد.

كما �صت�صطلع هذه القناة بدعم القرار الت�رصيعي كم�صدر لدعم القرار، اإذ تفتح النقا�س وتتيح تبادل   

لذا، فالهدف االإ�صرتاتيجي من تط�ير  القرار.  اأمام الربملان قبل اتخاذ  املثارة  امل�صائل  االآراء واخلربات ح�ل 

القناة الربملانية ه� ت�فري فر�صة اإ�صافية ال�صتخدام املعل�مات والتحليل العلمي يف عملية �صنع القرار الربملاين، 
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على  املعل�مات  لعر�س  كبرية  اإمكانات  وذات  لها،  جدد  م�صتخدمني  جذب  على  قادرة  حديثة  تقنية  خالل  من 

امل�صتخدمني وحتديث بياناتها. 

2- تط�ير نظام م�ؤ�ص�صي لعالقات النائب بالدائرة االنتخابية بخا�صة وامل�اطنني بعامة عرب االإعالم الربملاين؛ 

زيارات  بتنظيم  املكثف  االهتمام  املعل�مات؛ و�رصورة  اإتاحة  الربملان يف جمال  مع  التنفيذية  ال�صلطة  فتتعاون 

خارجية لالأع�صاء اإىل برملانات العامل واإىل املنظمات الدولية؛ واالهتمام بعقد م�ؤمترات اإقليمية ودولية ملناق�صة 

الق�صايا الفنية واالإدارية يف امل�ؤ�ص�صات الربملانية، ف�صاًل عن تنظيم امل�ؤمترات الربملانية؛ واالأخذ يف نظام احلقيبة 

ال�زارية لل�ص�ؤون الربملانية.

اأو  الل�ائح  تط�ير  داخلها، من خالل  الربملاين  االإعالم  ماأ�ص�صة  على  والعمل  للربملانات  امل�ؤ�ص�صي  التط�ير   -3

فعاليات  اإدارة  يف  واحلزبية  ال�صيا�صية  التيارات  بني  الت�ازن  من  قدرًا  لتتيح  للربملان  الداخلية  العمل  اأنظمة 

املتاأنية  والدرا�صة  الت�رصيعية  املبادرة  يف  دورها  وتفعيل  الفني  اأدائها  اللجان وحتديث  نظام  وتط�ير  املجل�س، 

باملعل�ماتية  واالهتمام  الربملان؛  يف  الفني  اجلهاز  يف  للتدريب  متخ�ص�صة  اإدارة  وتط�ير  واإن�صاء  للت�رصيعات، 

والتدريب االإعالمي والدعم التقني واأمتتة العمل الربملاين.

4- االنفتاح على مراكز البح�ث وبي�ت اخلربة وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين، واإن�صاء ن�اة بحثية برملانية وطنية، 

ثم على امل�صت�ى العربي لتك�ن بداية لتط�ير بي�ت خربة عربية يف العمل الربملاين، وتاأ�صي�س تقرير عربي م�حد 

12

ح�ل احلياة الربملانية العربية، والت��صع يف اأن�صطة االإعالم الربملاين العربي. 

خامتة:

للربملان طبيعة خا�صة تختلف عن باقي م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين واأجهزة الدولة فه� امل�ص�ؤول عن   

هذه  الأن  اأدواته،  تط�ير  الربملاين  االإعالم  على  يفر�س  الدور  وهذا  التنفيذي،  اجلهاز  على  والرقابة  الت�رصيع 

االأدوات االإعالمية تعترب البنية االأ�صا�صية الإنعا�س املناخ الدميقراطي، وعليه فقد بات من ال�رصوري بل�رة اإعالم 

برملاين متخ�ص�س يف تناول ال�صاأن الربملاين، ليك�ن منربًا حرًا و�صادقًا خلدمة العملية الدميقراطية وتط�يرها 

والنه��س باحلياة النيابية.  

كما اإن اأي جمتمع ال ميكن اأن يك�ن دميقراطيًا اإال اإذا كانت و�صائل االإعالم واملجتمع بجميع مك�ناته   

تعرف حق�قه وواجباته وم�ص�ؤولياته، وملتزم بالقان�ن ويحرتم ويقبل الراأي والراأي االآخر، وله كامل احلرية 

يف اإبداء وجهة نظره امل�ص�ؤولة دون وجل اأو خ�ف اأو �صغط، مع املحافظة على احرتام حق�ق االآخرين و�صمعتهم، 

وحماية اأمن البالد ووحدته ال�طنية، اأو النظام العام اأو امل�صلحة العامة اأو االآداب العامة.

اعالم برملاين
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احل�ار ا �صالح  وه�  والت�عية،  والنقد  البناء  اأداة  ي�صكل  الذي  احلر  االإعالم  ه�  الدميقراطي  املجتمع  فاأ�صا�س 

وحم�ره، وه� اأف�صل ال�صبل واأق�اها لتحقيق جمتمع دميقراطي يدافع عن حق�ق االإن�صان وي�ص�نها، منفتح 

على االأفكار واالآراء املتعددة واملتباينة معمق ملفه�م الدميقراطية، مر�صٌخ ملمار�صتها.

فمن ل�ازم تعميق الثقافة الدميقراطية والربملانية، وتعريف امل�اطنني باأهمية الربملان ودوره كم�ؤ�ص�صة   

متثل م�صاحلهم، ورفع م�صت�ى ال�عي اجلماهريي ب�رصورة امل�صاركة يف االنتخابات الربملانية، ومتابعة اأعمال 

االإعالمي  الدعم  بتقدمي  اجلاد  واالإهتمام  وامل�صم�عة،  واملرئية  املقروءة  االإعالم  و�صائل  ا�صتخدام  الربملانات 

للربملانيني، والربملاين لالإعالميني، من خالل روؤى متقدمة.

االإعالم  وو�صائل  واأهداف  الربملانية،  للحياة  واأهميته  الربملاين  االإعالم  البحث  هذا  تناولنا من خالل   

الربملانيني،  االإعالميني  ت�اجه  التي  والتحديات  والتق�ميي،  والرقابي  التثقيفي  ودوره  وواقعه  الربملاين، 

وال�ص�رة الذهنية للثقافة الربملانية و�صبل بنائها لدى املتلقني، وجتليات االإعالم اجلديد يف االإعالم الربملاين من 

امل�قع االإلكرتوين للربملان كنم�ذج.

االإعالم  لتط�ير  مقرتحة  واآليات  للربملانات،  اجليد  االإلكرتوين  للم�قع  مقرتحًا  البحث  ت�صمن  كما   

الربملاين، وال�صبيل الإعالم برملاين حي�ي فاعل.

تو�شيات البحث:

1- ت��صيع وتن�يع ر�صد التغطية ال�صحفية الأعمال الربملان، وتعزيز دور ال�صحافة يف اإر�صاء ثقافة حرية التعبري 

عن الراأي باعتبارها من ال�رصوط ال�رصورية خللق اإعالم حر وم�صتقل.

و�صائط  �صيما  املختلفة،  االإعالم  ب��صائط  ات�صالهم  لت�صهيل  الالزمة  واملهارات  باالأجهزة  الن�اب  تزويد   -2  

االإعالم اجلديد وال�صبكات االإجتناعية .

3- تزويد و�صائل االإعالم بجداول اأعمال جل�صات الربملان وما يتعلق بها م�صبقًا حتى يت�صنى ل��صائل االإعالم 

التغطية الالزمة، وت�فري البيئة املنا�صبة ملمثلي و�صائل االإعالم ل�صمان ح�صن عملهم داخل املجل�س وتزويدهم 

باملعل�مات املطل�بة .

4- التاأكيد على �رصورة وج�د اإعالميني متخ�ص�صني يف االإعالم الربملاين واالهتمام بتاأهيل الك�ادر التي تعمل 

يف هذا املجال وتط�يرها، وتك�ين ج�صم ناطق باإ�صمها ومدافع عن حق�قها، مثل: رابطة ال�صحفيني الربملانيني 

بال�ص�دان .

 5- اإ�صفاء الطابع االإعالمي احلي�ي على ال�صفحات االإلكرتونية اخلا�صة بالربملانات العربية، و�صمان التحديث 

الي�مي لها .

6- اأهمية ت�صجيع االإعالميني الربملانيني وتدريبهم، ومتكينهم من مرافقة ال�ف�د امل�صاركة يف امل�ؤمترات الربملانية 
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للتغطية االإعالمية، واكت�صاب اخلربات واالحتكاك باخلربات اخلارجية يف هذا املجال .

7- �رصورة دعم قدرات اإدارات االإعالم بالربملانات العربية يف اإنتاج الربامج االإذاعية والتلفزي�نية وال�ثائقية 

والتعريفية واالهتمام باالأر�صيف االإعالمي الربملاين، وو�صع خطة اإعالمية لكل برملان تتنا�صب مع حجم االأعمال 

املناطة به ، مع ت�فري املتطلبات ال�رصورية الإدارات االإعالم وم�ظفيها والتجهيزات التقنية واملزايا ال�ظيفية 

الالزمة، مع التاأكيد على اأهمية االإ�صتفادة من االإ�صت�صارات االإعالمية يف عمل املجال�س .

8- حت�صني العالقة و تفعيلها بني الربملانيني و منظمات املجتمع املدين و الت�ا�صل مع هذه املنظمات و رم�زها  

مبختلف ال��صائل للتعرف على م�صاكلها و مطالبها واإ�رصاكها باقرتاح احلل�ل املنا�صبة. 

9- اإعداد برامج تلفزي�نية خا�صة م�جهة اإىل ال�صباب وعامة امل�اطنني لتعريفهم باحلياة الربملانية و بحق�قهم 

ووجباتهم اإزاء هذا اجلانب من حياة ال�طن، وجذبهم اإىل امل�صاركة يف احلياة العامة.

10- االإ�صتفادة من ا�صتطالع الراأي وقيا�صه يف تط�ير وتفعيل االإعالم الربملاين واإدارات االإعالم يف الربملانات، 

واللقاءات   ، املفت�حة  والندوات  االإعالمية  الربامج  يف  الربملانية  املجال�س  اأع�صاء  م�صاركة  جمال  وت��صيع 

واالإ�صت�صارات .

11- التاأكيد على اأن تت�صمن خطة التدريب لكل برملان، اأو م�ؤ�ص�صة �صحفية دورات تدريبية يف جمال االإعالم 

الربملاين �ص�اء يف الدول العربية را�صخة الدمي�قراطية اأو الدول ذات اخلربات العريقة يف هذا املجال.

اعالم برملاين
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اجتاهات التغطية االإخبارية ل�صحيفة نيويورك تاميز

قبل احلرب االأمريكية على العراق 

)درا�صة حتليلية(
اأ. اأحمد علي حممد زيدان 

  جامعة الريموك - االأردن

جامعة اجلنان - لبنان

Abstract
 The study aims at identifying New York Times Attitude in News 
Coverage during pre-US War on Iraq - October 20, 2002 to March 3, 2003. 
The study population consists of all the published topics in American New 
York Times in the duration October 20, 2002 to March 3, 2003. The sample 
of the study consists of )120( topic from the news texts and analysis and 
investigation and others from submitted topics in New York Times which 
related to study topic were selected randomly. 
 The study used content analysis style to reveals with topics content 
analysis. Frequencies, percentages were use for the concepts, significance 
and meanings that consisted in the study tool.    
 The study showed the following: that Iraq idea about Hiding 
weapons of mass destruction, its the direct inflammatory most frequent in 
the war on Iraq, where it got the highest frequency in each of the first three 
months, while the idea of human rights in Iraq as the most provocative 
idea indirectly during the study period. 

مقدمة:

اإن ق�ة االإعالم ال تقل اأهمية وخط�رة عن الق�ة الع�صكرية، يف العمل لتحقيق اأهدافها االإ�صرتاتيجية   

االأ�صا�صية يف الع�رص احلديث، ذلك الأنه  الع�صكرية  اأدوات االإ�صرتاتيجيات  اأهم  اإن االإعالم ه� من  النهائية، بل 

قناعات  تغيري  اإىل  و�ص�ال  اأحيانا،  م��ص�عي  ب�صكل  لالأخبار،  والرتويج  والدعاية  النف�صية  احلرب  على  يعتمد 

ت�ؤمن بها ال�صع�ب، وزعزعة ثقتها بنف�صها وبحكامهما وحك�ماتهما، واإثارة الرعب واملخاوف حيال م�صتقبلهم، 

ودفعهم للبحث عن التغيري.

تكن�ل�جيا  ث�رة  ب�صبب  االأخرية  العق�د  خالل  للنظر  الفت  ب�صكل  االت�صال  و�صائل  دور  تط�ر  وقد   

االت�صال وت�صاعد تاأثريها ما جعل العامل قرية �صغرية، وجاء هذا التط�ر مت�ّصيًا مع مقت�صيات احلياة وتط�ر 

العالم الأمريكي يف العراق
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وتاأثريها ا تط�رها  وكان  املجتمعات،  من  كثري  يف  نف�ذًا  ومتار�س  الرابعة،  ال�صلطة  مبثابة  غدت  حتى  الع�رص، 

وا�صحني وكبريين يف املجتمعات الدميقراطية، من خالل م�صم�ن الربامج االإعالمية، واملمار�صة الدميقراطية 

التي ت�صجع الفرد على اإبداء راأيه والدفاع عن حقه يف ذلك.

اأكرث مما هي  ت�حدية مرتابطة،  واالإعالمي، عالقة  ال�صيا�صي  امل�صهدين  العالقة بني  اإن  الق�ل  ميكن   

عالقة جدلية، فامل�صهد االأول ي�صنع ال�صيا�صات وي�صدر القرارات ذات العالقة بحياة النا�س، اأما امل�صهد الثاين 

في�صيغها بطريقة ر�صالة اإعالمية، ويتم ن�رصها وبثها اإىل الراأي العام، با�صتخدام اأ�صاليب فن االإقناع املعروفة 

اأو املبتكرة، واأن الأهمية التخطيط ال�صيا�صي بعيدًا عن التخطيط االإعالمي.

وميكن قيا�س وحتليل ما تبثه اأو تن�رصه و�صائل االإعالم من خالل اإيجاد العبارات التي ت�صري اإىل و�صف   

الق�صية م��ص�ع البحث وحتليلها و�صرب غ�رها مبا يتما�صى مع مقت�صيات اأ�صاليب حتليل امل�صم�ن املتبعة يف 

البح�ث االجتماعية واالإعالمية على حد �ص�اء بهدف معرفة اجتاهات هذه ال��صيلة االإعالمية اأو تلك، وم�قفها 

من ق�صية معينة. وعملت هذه الدرا�صة على حتليل م�صم�ن �صحيفة ني�ي�رك تاميز ملعرفة اجتاهات التغطية 

االأول  ت�رصين   20 من  الفرتة  خالل  وحتديدا  العراق،  على  )التحالف(  االأمريكية  احلرب  قبل  فيها  االإخبارية 

اأكت�بر 2002 اإىل 20 اآذار مار�س 2003.  

مت حتليل م�صم�ن جمم�عة امل��ص�عات التي مت اختيارها وحتديدها، وا�صتخراج جمم�عة امل�صطلحات   

التي تعرب عن حتري�س مبا�رص وحتري�س غري مبا�رص للحرب على العراق، والتي ميكن اأن ن�صتنتج من خاللها 

دور ال�صحيفة يف ت�جيه القرارات ال�صيا�صية، اأو يف تعبئة الراأي العام، وتك�ين �ص�رة �صلبية عن العراق .

امل�صطلحات  املبا�رصة للتحري�س على احلرب �صد العراق:

2002اآذار/مار�س  االأول/اأكت�بر  )ت�رصين  الدرا�صة  فرتة  خالل  املن�ص�رة  للم��ص�عات  امل�صم�ن  حتليل  مت 

2003(، وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص 

كالتايل:

جدول رقم )1(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص االأكرث تكرارًا خالل فرتة الدرا�صة )ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002-

اآذار/مار�س 2003(

ال�صهر  

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س 

مبا�رص

الن�صبةالتكرار

%1015اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صاملت�رصين االأول/اأكت�بر  2002

%1624اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صاملت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002

%1015اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صاملكان�ن االأول/دي�صمرب 2002

العالم الأمريكي يف العراق



2
9

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
8

د 
د
ع

ال

%1117حتدي �صدام لالإرادة الدوليةكان�ن الثاين/يناير 2003 

%1117قدرة العراق الع�صكرية �صباط/فرباير 2003

%812قدرة العراق الع�صكريةاآذار/مار�س 2003

%66100املجم�ع الكلي

يظهر من اجلدول )1( اأن م��ص�عات ال�صحيفة املن�ص�رة يف ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002قد ركزت   

على اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صامل، اإذ بلغت ن�صبته )24%( بتكرار بلغ )16(.

بينما ركزت م��ص�عات ال�صحيفة املن�ص�رة يف كان�ن الثاين/يناير 2003 على حتدي �صدام لالإرادة   

�صباط/فرباير  �صهر  يف  تكرارا  االأكرث  امل�صطلح  وكان   ،)11( بلغ  بتكرار   )%17( ن�صبته  بلغت  حيث  الدولية 

2003 قدرة العراق الع�صكرية ، اإذ بلغت ن�صبته )17%( بتكرار بلغ)11(. واأخريا كان اأقل تكرار يف �صهر اآذار/

مار�س 2003، وكان ال�صبب االكرث تكرارًا يف هذا ال�صهر قدرة العراق الع�صكرية بتكرار)8( ون�صبة بلغت)%12(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص للحرب �صد العراق:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002، وقد كانت امل�صطلحات التي 

تعرب عن حتري�س غري مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )2(

االأول/اأكت�بر  )ت�رصين  الدرا�صة  فرتة  خالل  تكرارًا  االأكرث  مبا�رص  غري  حتري�س  عن  تعرب  التي  امل�صطلحات 

2002-اآذار/مار�س 2003(

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص ال�صهر

ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002

%624حق�ق االإن�صان يف العراق

ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002

رف�س العراق للتفتي�س من قبل مندوبي االأمم املتحدة

416%
احلرب على االإرهاب

كان�ن االأول/دي�صمرب 2002
%520حق�ق االإن�صان يف العراق

كان�ن الثاين/يناير 2003 

%312احلرب على االإرهاب

�صباط/فرباير 2003

%416م�صتقبل الدميقراطية بالعراق

اآذار/مار�س 2003
%312حق�ق االإن�صان يف العراق

%25100املجم�ع الكلي

العالم الأمريكي يف العراق



3
0

8
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

2002 ا االأول/اأكت�بر  ت�رصين  �صهر  يف  املن�ص�رة  ال�صحيفة  م��ص�عات  اأن   )2( اجلدول  من  يظهر   

بينما ركزت م��ص�عات  بلغ )6(،  بتكرار  ن�صبته )%24(  بلغت  اإذ  العراق،  االإن�صان يف  قد ركزت على حق�ق 

ال�صحيفة املن�ص�رة يف ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002 على رف�س العراق للتفتي�س من قبل مندوبي االأمم املتحدة 

باالإ�صافة اإىل احلرب على االإرهاب، اإذ بلغت ن�صبتهما )16%( بتكرار بلغ )4(، وكان ال�صبب االأكرث تكرارا يف 

اأما  بلغ )5(،  ن�صبته )20%( بتكرار  بلغت  اإذ  العراق،  االإن�صان يف  االأول/دي�صمرب 2002 حق�ق  �صهر كان�ن 

يف �صهر كان�ن الثاين/يناير 2003 فقد ركزت على احلرب على االإرهاب، اإذ بلغت ن�صبته )12%( بتكرار بلغ 

)3(، ويف �صباط/فرباير 2003 ركزت �صحيفة الني�ي�رك تاميز االأمريكية على م�صتقبل الدميقراطية بالعراق 

حيث بلغت ن�صبته )16%( بتكرار بلغ )4(، واأخريا كان اأكرث االأ�صباب تكرارًا يف اآذار/مار�س 2003 ه� حق�ق 

االإن�صان يف العراق، اإذ بلغت ن�صبته )12%( بتكرار بلغ )3(، وهنا نالحظ اأن هناك زيادة طردية بني ا�صتخدام 

ن�صبة  زادت  احلرب  �صّن  م�عد  من  اقرتبنا  كلما  اإذ  العراق  على  احلرب  �صّن  م�عد  واقرتاب  تلك  امل�صطلحات 

ا�صتخدام امل�صطلحات التحري�صية املبا�رصة وغري املبا�رصة يف امل��ص�عات ال�صحفية ذات العالقة.

جدول رقم ) 3 (

-2002 االأول/اأكت�بر  )ت�رصين  الدرا�صة  الفرتة  خالل  مبا�رص  حتري�س  عن  تعرب  التي  امل�صطلحات  جمم�ع 

اآذار/مار�س 2003(

الن�صبة العددال��صف

%2514امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002

%3519امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002

%2816امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر كان�ن االأول/دي�صمرب 2002

%4122امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر كان�ن الثاين/يناير 2003

%2313امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر �صباط/فرباير 2003

%2816امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر اآذار/مار�س 2003

%180100املجم�ع

اأكرب ن�صبة تكرار التي تعرب عن حتري�س مبا�رص كانت ) 41( خالل  اأّن  نالحظ من اجلدول ال�صابق   

�صهر كان�ن االأول/ دي�صمرب2002 تليها ) 35( خالل �صهر ت�رصين الثاين/ ن�فمرب2002، وياأتي بعدها )28( 

العالم الأمريكي يف العراق
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خالل �صهري كان�ن االأول/ دي�صمرب 2002 واآذار/مار�س 2003، ثّم ) 25( خالل �صهر ت�رصين االأول/ اأكت�بر 

2002 ويف املرتبة االأخرية ياأتي التكرار )23( خالل �صهر �صباط/فرباير.

جدول رقم ) 4 (

جمم�ع امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل الفرتة الدرا�صة )ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002-

اآذار/مار�س 2003(

الن�صبةالعددال��صف  

%3032امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002

%2223.4امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002
%1819امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر كان�ن االأول/دي�صمرب 2002

%99.6امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر كان�ن الثاين/يناير 2003

%99.6امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر �صباط/فرباير 2003

%66.4امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر اآذار/مار�س 2003

%94100املجم�ع

نالحظ من اجلدول اأّن اأكرب ن�صبة تكرار للم�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص كانت )30(   

خالل �صهر ت�رصين االأول/ اأكت�بر2002، ياأتي بعدها ) 22( خالل �صهر ت�رصين الثاين /ن�فمرب2002 و) 18( 

خالل �صهر كان�ن االأول/دي�صمرب 2002، اأما يف �صهري كان�ن الثاين /يناير و �صباط/فرباير 2003 فقد كان 

التكرار )9(، واأقل ن�صبة تكرار كانت )6( خالل �صهر اآذار /مار�س 2003.

وفيما يلي امل�صطلحات التحري�صية التي مت الرتكيز عليها يف امل��ص�عات املن�ص�رة خالل الفرتة من   

ت�رصين اأول اأكت�بر للعام 2002 حتى اآذار مار�س للعام 2003 بالتف�صيل لكل �صهر:

اأوال: ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002، وقد كانت امل�صطلحات التي 

تعرب عن حتري�س مبا�رص والتي ركزت عليها املقاالت خالل هذه الفرتة كاالآتي:

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002، وقد كانت امل�صطلحات التي 

تعرب عن حتري�س مبا�رص كالتايل:

العالم الأمريكي يف العراق
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جدول رقم )5(ا

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002 

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص

%1040اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صامل

%520ت�صنيع االأ�صلحة يف العراق

%416ح�ص�ل العراق على اأ�صلحة ن�وية

%312قدرة العراق الع�صكرية

%14االإرهاب يف العراق

%14القاعدة يف العراق

%14حتدي �صدام لالإرادة الدولية

%25100املجم�ع

يظهر من اجلدول ال�صابق اأن اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صامل كان من اأكرث االأفكار التحري�صية   

التي تكررت يف �صهر ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002 بن�صبة بلغت )40%(، وجاء يف املرتبة الثانية ت�صنيع االأ�صلحة 

يف العراق بن�صبة بلغت 20%، اأما ح�ص�ل العراق على اأ�صلحة ن�وية فقد جاء يف املرتبة الثالثة بن�صبة بلغت %16، 

االإرهاب يف  بلغت 12%، واأخريا جاء كل من  بن�صبة تكرار  املرتبة اخلام�صة  الع�صكرية يف  العراق  وكانت قدرة 

العراق، و القاعدة يف العراق، و حتدي �صدام لالإرادة الدولية باملرتبة االأخرية بن�صبة تكرار بلغت %4.

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص:

كانت  وقد   ،2002 االأول/اأكت�بر  ت�رصين  �صهر  يف  املن�ص�رة  للم��ص�عات  امل�صم�ن  حتليل  مت   

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )6(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002 

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص

%620حق�ق االإن�صان يف العراق

%517رف�س العراق للتفتي�س من قبل مندوبي االأمم املتحدة

%413االأو�صاع الداخلية يف العراق

العالم الأمريكي يف العراق



3
3

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
8

د 
د
ع

ال

%413م�صتقبل الدميقراطية يف العراق

%310النفط يف العراق
%310ديكتات�رية النظام العراقي

%27احلرب على االإرهاب

%27االأحداث ال�صيا�صية يف العراق

%13خطر العراق على دول اجل�ار

%30100املجم�ع

يظهر من اجلدول ال�صابق اأن حق�ق االإن�صان يف العراق هي الفكرة التحري�صية غري املبا�رصة  االأكرث   

تكرارًا يف �صهر ت�رصين االأول/اأكت�بر 2002، اإذ بلغت ن�صبة التكرار 20% من جممل االأفكار االأخرى، وجاءت 

يف املرتبة الثانية رف�س العراق للتفتي�س من قبل مندوبي االأمم املتحدة بن�صبة تكرار بلغت 17%، وجاء يف املرتبة 

الثالثة كل من االأو�صاع الداخلية يف العراق، و م�صتقبل الدميقراطية يف العراق بن�صبة تكرار بلغت 13%، وجاء يف 

املرتبة الرابعة كل من النفط يف العراق، وديكتات�رية النظام العراقي بن�صبة تكرار بلغت 10%، وجاء يف املرتبة 

اخلام�صة كل من احلرب على االإرهاب، واالأحداث ال�صيا�صية يف العراق، بن�صبة تكرار بلغت 6%، واأخريا جاءت 

فكرة خطر العراق على دول اجل�ار باملرتبة االأخرية بن�صبة تكرار بلغت %3.

ثانيًا: ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002:

كانت  وقد   ،2002 الثاين/ن�فمرب  ت�رصين  �صهر  يف  املن�ص�رة  للم��ص�عات  امل�صم�ن  حتليل  مت   

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص وغري مبا�رص خالل هذه الفرتة كاالآتي:

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002، وقد كانت امل�صطلحات التي 

تعرب عن حتري�س مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )7(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002 

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص

%1645.7اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صامل

%822.9قدرة العراق الع�صكرية

العالم الأمريكي يف العراق
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%38.6ح�ص�ل العراق على اأ�صلحة ن�وية

%38.6القاعدة يف العراق

%25.7ت�صنيع االأ�صلحة يف العراق

%25.7حترير العراق
%12.8حتدي �صدام لالإرادة الدولية

%35100املجم�ع

املن�ص�رة  امل��ص�عات  يف  ظهرت  التي  التحري�صية  امل�صطلحات  اأكرث  اأن  ال�صابق  اجلدول  من  يظهر   

اإذ جاء بن�صبة 45.7%، بينما  اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صامل،  يف �صحيفة ني�ي�رك تاميز االأمريكية ه� 

جاءت قدرة العراق الع�صكرية يف املرتبة الثانية بن�صبة 22.9%، وكان ح�ص�ل العراق على اأ�صلحة ن�وية ووج�د 

القاعدة يف العراق املرتبة الثالثة بن�صبة بلغت 8.6% لكليهما، وجاء يف الرتبة قبل االأخرية كل من ت�صنيع االأ�صلحة 

يف العراق، وحترير العراق بن�صبة 5.7%، اأما يف املرتبة االأخرية فقد كان حتدي �صدام لالإرادة الدولية بن�صبة 

بلغت 2.8% من جممل االأفكار التحري�صية التي ذكرت خالل ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002.

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص:

كانت  وقد   ،2002 الثاين/ن�فمرب  ت�رصين  �صهر  يف  املن�ص�رة  للم��ص�عات  امل�صم�ن  حتليل  مت   

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )8(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002 

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص

%418رف�س العراق للتفتي�س من قبل مندوبي االأمم املتحدة
%418احلرب على االإرهاب

%314خطر العراق على دول اجل�ار
%314ديكتات�رية النظام العراقي

%29االأو�صاع الداخلية يف العراق
%29حق�ق االإن�صان يف العراق

%14.5عالقة �صدام ح�صني بالقاعدة
%14.5م�صتقبل الدميقراطية يف العراق

%14.5و�صع ال�صيعة يف العراق

العالم الأمريكي يف العراق
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%14.5االأحداث ال�صيا�صية يف العراق
%22100املجم�ع

كان من اأهم امل�صطلحات التحري�صية للحرب �صد العراق خالل �صهر ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2002   

هي رف�س العراق للتفتي�س من قبل مندوبي االأمم املتحدة باالإ�صافة لفكرة احلرب على االإرهاب، اإذ بلغت الن�صبة 

على ذلك 18% لكليهما من جممل االأفكار التحري�صية غري املبا�رصة. وجاء يف املرتبة الثانية كل من خطر العراق 

على دول اجل�ار وديكتات�رية النظام العراقي التي بلغت ن�صبة تكرارهما خالل هذا ال�صهر 14%، اأما االأو�صاع 

الداخلية، وحق�ق االإن�صان يف العراق، فقد بلغت الن�صبة 9%، واأخريا جاء كل من ربط �صدام ح�صني وعالقته 

بالقاعدة وم�صتقبل الدميقراطية يف العراق باالإ�صافة ل��صع ال�صيعة يف العراق واالأحداث ال�صيا�صية هناك باملرتبة 

االأخرية بن�صبة تكرار بلغت %4.5.

الك�جنر�س  مناق�صة  اأثناء  يف  اأنه  اإىل  اأ�صارت  التي   )2009،Gelb( جيلب  درا�صة  مع  يتفق  وهذا   

االأمريكي لقرار احلرب كانت ال�صحف تردد مق�الت الرئي�س االأمريكي عن عالقة العراق باالإرهاب، وامتالكه 

اأ�صلحة دمار �صامل

ثالثا: كان�ن االأول/دي�صمرب 2002:

كانت  وقد   ،2002 االأول/دي�صمرب  كان�ن  �صهر  يف  املن�ص�رة  للم��ص�عات  امل�صم�ن  حتليل  مت   

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص، ركزت عليها امل��ص�عات خالل هذه الفرتة كاالآتي:

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص:

كانت  وقد   ،2002 االأول/دي�صمرب  كان�ن  �صهر  يف  املن�ص�رة  للم��ص�عات  امل�صم�ن  حتليل  مت   

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )9(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر كان�ن االأول/دي�صمرب 2002 

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص

%1036اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صامل
%518حتدي �صدام لالإرادة الدولية 

%518قدرة العراق الع�صكرية
%414حترير العراق

%27القاعدة يف العراق

العالم الأمريكي يف العراق
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%27ت�صنيع االأ�صلحة يف العراق
%28100املجم�ع

يالحظ من اجلدول ال�صابق اأن معظم امل�صطلحات التحري�صية املبا�رصة يف احلرب على العراق متح�رت   

ح�ل اإخفاء العراق الأ�صلحة الدمار ال�صامل، اإذ بلغت ن�صبة تكرار هذه الفكرة 36% من جممل االأفكار، تبعتها 

كل من حتدي الرئي�س العراقي �صدام ح�صني لالإرادة الدولية، وقدرة العراق الع�صكرية، اإذ بلغت الن�صبة %18. 

تلتها فكرة حترير العراق بن�صبة 14%، واأخريا القاعدة يف العراق، وت�صنيع االأ�صلحة يف العراق بن�صبة 7% من 

جممل االأفكار املتكررة يف �صهر كان�ن االأول/دي�صمرب 2002.

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر كان�ن االأول/دي�صمرب 2002، وقد كانت امل�صطلحات التي 

تعرب عن حتري�س غري مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )10(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر كان�ن االأول/دي�صمرب 2002 

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص

%528حق�ق االإن�صان يف العراق

%422االأو�صاع الداخلية يف العراق

%317النفط يف العراق

%317احلرب على االإرهاب
%211ديكتات�رية النظام العراقي

%15اأخرى
%18100املجم�ع

يف  تكرارا  االأكرث  التحري�صية  الفكرة  العراق هي  يف  االإن�صان  اأن حق�ق  ال�صابق  من اجلدول  يالحظ   

احلرب �صد العراق اإذ تكررت بن�صبة 28%، وجاءت فكرة االأو�صاع الداخلية يف العراق باملرتبة الثانية بن�صبة 

غري  حتري�صية  كاأفكار  الثالثة  باملرتبة  االإرهاب  على  واحلرب  العراقي  النفط  فكرة  جاءت  بينما   ،%22 بلغت 

مبا�رصة بن�صبة بلغت 17%، تلتها دكتات�رية النظام العراقي بن�صبة بلغت %11.

العالم الأمريكي يف العراق
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رابعًا: كان�ن الثاين/يناير 2003:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر كان�ن الثاين/يناير 2003، وقد كانت امل�صطلحات   

التي تعرب عن حتري�س مبا�رص التي ركزت عليها امل��ص�عات خالل هذه الفرتة كاالآتي:

 - امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر كان�ن الثاين/يناير 2003، وقد كانت امل�صطلحات   

التي تعرب عن حتري�س مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )11(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر كان�ن الثاين/يناير 2003

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص

%1127حتدي �صدام لالإرادة الدولية

%1024اإخفاء العراق اأ�صلحة دمار �صامل

%512.1ت�صنيع االأ�صلحة يف العراق

%410القاعدة يف العراق

%37.3قدرة العراق الع�صكرية

%37.3ح�ص�ل العراق على اأ�صلحة ن�وية

%37.3حترير العراق

%25االإرهاب يف العراق

%41100املجم�ع

يظهر من اجلدول ال�صابق اأن حتدي �صدام لالإرادة الدولية جاءت باأعلى تكرار بلغت ن�صبته %27،   

بينما جاءت فكرة اإخفاء العراق اأ�صلحة دمار �صامل باملرتبة الثانية بن�صبة بلغت 24%، وجاءت فكرة ت�صنيع 

املرتبة  يف  جاءت  فقد  العراق  يف  القاعدة  فكرة  اأما   ،%12.1 بلغت  بن�صبة  الثالثة  املرتبة  يف  العراق  يف  االأ�صلحة 

اأ�صلحة ن�وية، وحترير  العراق على  الع�صكرية، وح�ص�ل  العراق  بن�صبة 10%، وجاءت كل من قدرة  الرابعة 

العراق باملرتبة اخلام�صة بن�صبة بلغت 7.3%، واأخريا جاءت فكرة االإرهاب يف العراق بن�صبة %5.

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر كان�ن الثاين/يناير 2003، وقد كانت امل�صطلحات   

التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص كالتايل:

العالم الأمريكي يف العراق
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جدول رقم )12(ا

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر كان�ن الثاين/يناير 2003

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص

%333.3احلرب على االإرهاب
%222.3حق�ق االإن�صان

%111.1االأحداث ال�صيا�صية يف العراق
%111.1االأو�صاع االأمنية يف العراق

%111.1م�صتقبل الدميقراطية يف العراق
%111.1االأو�صاع الداخلية يف العراق

%9100املجم�ع
يظهر اجلدول ال�صابق اأن فكرة احلرب على االإرهاب جاءت يف املرتبة االأوىل بن�صبة بلغت 33.3%، بينما جاءت 

فكرة حق�ق االإن�صان باملرتبة الثانية بن�صبة تكرار بلغت 22.3% وجاءت كل من االأحداث ال�صيا�صية يف العراق، 

واالأو�صاع االأمنية يف العراق، و م�صتقبل الدميقراطية يف العراق، و االأو�صاع الداخلية يف العراق باملرتبة االأخرية 

بن�صبة تكرار بلغت %11.1.

خام�صًا: �صباط/فرباير 2003:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر �صباط/فرباير 2003، وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن 

حتري�س مبا�رص التي ركزت عليها امل��ص�عات خالل هذه الفرتة كاالآتي:

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص:

عن  تعرب  التي  امل�صطلحات  كانت  وقد   ،2003 �صباط/فرباير  يف  املن�ص�رة  للم��ص�عات  امل�صم�ن  حتليل  مت 

حتري�س مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )13(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر �صباط/فرباير 2003 

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص

%1147.8قدرة العراق الع�صكرية
%730.3حتدي �صدام لالإرادة الدولية

%29االإرهاب يف العراق
%14.3القاعدة يف العراق

العالم الأمريكي يف العراق
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%14.3اإخفاء اأ�صلحة الدمار ال�صامل
%14.3حترير العراق

%23100املجم�ع
يظهر من اجلدول ال�صابق اأن الفكرة التحري�صية االأكرث تكرارا للحرب على العراق هي قدرة العراق الع�صكرية، 

اإذ بلغت ن�صبة تكرارها )47.8%(، وجاءت فكرة حتدي �صدام لالإرادة الدولية باملرتبة الثانية بن�صبة تكرار بلغت 

)30.3%(، وجاءت فكرة االإرهاب يف العراق بن�صبة تكرار بلغت 9 %. اأما فكرة القاعدة يف العراق واإخفاء اأ�صلحة 

الدمار ال�صامل وحترير العراق فقد ت�صاوت يف تكراراتها ون�صبها اإذ بلغت %4.3.

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص:

عن  تعرب  التي  امل�صطلحات  كانت  وقد   ،2003 �صباط/فرباير  يف  املن�ص�رة  للم��ص�عات  امل�صم�ن  حتليل  مت 

حتري�س غري مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )14(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر �صباط/فرباير 2003

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص

%444.44م�صتقبل الدميقراطية بالعراق
%222.22االأو�صاع الداخلية يف العراق

%222.22احلرب على االإرهاب
%111.11خطر العراق على دول اجل�ار

%9100املجم�ع

يظهر من اجلدول ال�صابق اأن الفكرة التحري�صية غري املبا�رصة م�صتقبل الدميقراطية يف العراق جاءت يف املرتبة 

االأوىل بن�صبة تكرار بلغت 44.44%، وجاءت فكرة االأو�صاع الداخلية يف العراق واحلرب على االإرهاب باملرتبة 

الثانية بن�صبة تكرار بلغت 22.22%، وجاء يف املرتبة االأخرية فكرة خطر العراق على دول اجل�ار بن�صبة تكرار 

بلغت %11.11.

�صاد�صًا: اآذار/مار�س 2003:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف �صهر اآذار/مار�س 2003، وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن 

حتري�س مبا�رص التي ركزت عليها امل��ص�عات خالل هذه الفرتة كاالآتي:

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف اآذار/مار�س 2003، وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س 

مبا�رص كالتايل:

العالم الأمريكي يف العراق



4
0

8
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

جدول رقم )15(ا

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص خالل �صهر اآذار/مار�س 2003

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س مبا�رص

%829قدرة العراق الع�صكرية
%725االإرهاب يف العراق

%725حترير العراق
%621حتدي �صدام ح�صني لالإرادة الدولية

%28100املجم�ع

يظهر من اجلدول ال�صابق اأن قدرة العراق الع�صكرية هي اأكرث االأفكار التحري�صية املبا�رصة تكرارًا يف   

�صهر اآذار/مار�س 2003 للحرب على العراق، اإذ بلغت ن�صبة تكرارها )29%( بتكرار بلغ )8(، وجاء يف املرتبة 

الثانية كل من االإرهاب يف العراق، وحترير العراق بن�صبة تكرار بلغت )25%(، واأخريا جاءت فكرة حتدي �صدام 

ح�صني لالإرادة الدولية بن�صبة تكرار بلغت )%21(.

- امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص:

مت حتليل امل�صم�ن للم��ص�عات املن�ص�رة يف اآذار/مار�س 2003، وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب   

عن حتري�س غري مبا�رص كالتايل:

جدول رقم )16(

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص خالل �صهر اآذار/مار�س 2003

الن�صبةالتكرارامل�صطلحات التي تعرب عن حتري�س غري مبا�رص

%350حق�ق االإن�صان يف العراق

%116.6االأو�صاع الداخلية يف العراق

%116.6م�صتقبل الدميقراطية يف العراق

%116.6النفط يف العراق

%6100املجم�ع

يظهر من اجلدول ال�صابق اأن حق�ق االإن�صان هي الفكرة االأكرث تكرارًا، اإذ بلغت ن�صبة تكرارها )%50(   

من جممل االأفكار التحري�صية غري املبا�رصة خالل �صهر اآذار/مار�س 2003، وجاء يف املرتبة الثانية واالأخرية 

كل من االأو�صاع الداخلية يف العراق، و م�صتقبل الدميقراطية يف العراق، والنفط يف العراق بن�صبة بلغت %16.6 

لكل منها.
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3- اال�شتنتاجات والتو�شيات: 

ا�صتنادًا اإىل نتائج الدرا�صة، فاإن الباحث ي��صي مبا يلي:

– ت��صيع ا�صتخدام التقنيات احلديثة يف امل�ؤ�ص�صات االإعالمية على م�صت�ى ال�طن ال�احد، وتعميمها على   1

م�صت�ى ال�طن العربي، و�ص�ال اإىل حتقيق �صناعة اإعالم عربي م�ؤثر وقادر على م�اجهة حتديات الع�ملة،  

الدويل،  االإعالم  على  االأمريكي  التاأثري  و»االأمركة«  الدويل،  االإعالم  على  االإ�رصائيلي  التاأثري  »االأ�رصلة« 

وامل�صاهمة يف حت�صني الن�سء العربي من خماطر تلك الع�ملة على ال�صخ�صية العربية االإ�صالمية وحمايتها.

2- دع�ة و�صائل االإعالم العربية اإىل التنبه لق�صية يف غاية االأهمية، وهي ا�صتخدام اللغة واملفردات والكلمات 

االإيحائية التي ي�صتخدمها االإعالم الغربي، ووكاالت االأنباء العاملية، وعدم  اجرتار ماتبثه اأو ما تردده من 

م�صطلحات ال تخدم م�صاحلنا، وقد تعطي معاين عك�س املعاين التي نت�خاها نحن، وت�ؤثر �صلبا يف قناعات 

الن�سء، واالأجيال ال�صاعدة حيال ق�صايانا امل�صريية، ومن تلك امل�صطلحات التي يجب على و�صائل االإعالم 

العربية التنبه لها، على �صبيل املثال ال احل�رص: 

*  ا�صتخدام مفردة املقاومني بدال من االإرهابيني اأو املتمردين، الأن الذي يدافع عن وطنه �صد االحتالل لي�س 

اإرهابيا، وهجمات املقاومني بدال من اأعمال العنف اأو اعتداءات املتمردين، وق�ات االحتالل بدال من ق�ات 

التحالف، واجلماعات االإ�صالمية بدال من العنا�رص االأ�ص�لية اأو املتطرفة .. وهكذا.

3- اإجراء املزيد من درا�صات حتليل املحت�ى، وت��صيع قاعدة بح�ث الدور واالأثر املتعلقة بامل�ؤ�ص�صات االإعالمية 

الغربية عامة واالأمريكية خا�صة، لل�ق�ف على مدى م��ص�عيتها من الق�صايا العربية، وحتديد و�صائل الرد 

على تلك ال��صائل با�صتخدام اأ�صل�ب البحث العلمي، ذلك اأن البحث العلمي يعمق املعرفة، ويحمل يف ثناياه 

ح�افز واأ�صباب التغيري. 

كما اأن غياب بح�ث الدور واالأثر ودرا�صات حتليل املحت�ى ي�ؤدي اإىل غياب نظريات عربية يف جمال االت�صال.

االإعالم  قطاع  يف  لال�صتثمار  وحتفيزها  والعربي،  ال�طني  املال  وراأ�س  االقت�صادية  القطاعات  ت�جيه   -  4

والن�صاطات املتعلقة بهذا القطاع، و�ص�ال اإىل اإيجاد ق�ة عاملة م�ؤهلة ومدربة على العمل االإعالمي، وق�ة 

اأخرى يف جمال الهند�صة ونظم الت�صغيل احلديثة وامل�صت�حاة من ث�رة االت�صال واملعل�ماتية امل�صتخدمة يف 

املتعددة  لل�رصكات  االإعالمية  اال�صرتاتيجيات  لتح�صني جمتمعاتنا من خماطر  القطاع احلي�ي،  اإدارة هذا 

اجلن�صية والعابرة للقارات.

5 – ت�صجيع تاأ�صي�س تعاونيات اإعالمية وطنية م�صتقلة » جتمعات اإعالمية مدنية« بعيدة عن التم�يل االأجنبي، 

االإعالم  العربية من قبل و�صائل  اإىل جمتمعاتنا  الر�صائل االإعالمية امل�جهة  ال�عي املجتمعي بخطر  لزيادة 

الغربية، كما اأن من �صاأن تلك التعاونيات امل�صاهمة يف تعزيز برامج التنمية للمجتمعات املحلية يف بلدانها، 

وت�فري فر�س عمل يف تلك املجتمعات يف قطاع االإعالم واالت�صال. 

6 – االهتمام بدرا�صات تاأثري تط�ر و�صائل وتقنيات االت�صال، وما يرافق ذلك من ا�صتخدام ال�صبكة العنكب�تية 
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التط�ر ا هذا  ال�صباب،  يف�صلها  التي  االإلكرتونية  االإعالمية  وامل�اقع  الف�ت��ص�ب،  وا�صتخدام  »االإنرتنت« 

ي�صتدعي عمل درا�صات معمقة ح�ل االآثار امل�صتقبلية لتلك ال��صائل يف الن�سء وال�صباب و�صل�كياتهم وعلى 

االإعالمية من جهة  الر�صالة  املكت�بة، وم�صامني  ال�صحافة  واأثرها يف  املجتمع من جهة،  القيمي يف  النظام 

اأخرى. 
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قراءة حول املتغريرِّ الثقايف يف الثورات العربية*

د. م�شباح ال�شمد

كلية االآداب - اجلامعة اللبنانية

»اأنا احلق«، قالها احلالج ي�مًا يف حال ع�صق اإلهي. دفع حياته ثمنًا لها ولب�صع عبارات �صبيهة   

بها من قام��س ال�ص�فية ، وكان قبل اإعدامه قد رزح يف ال�صجن �صنني ط�يلة عجافًا، ُترى هل كان يدور 

يف خلد »احلاكم باأمره« اآنئٍذ اأنه ينفذ بذلك �رصع اهلل اأم �رصعه ه� ؟ قد يك�ن �ص�ؤالنا �صخيفًا لك�نه ال ي�صّلم 

باأن ال�رصعية م�صتمدة من ال�رصيعة وباأن ال�صلطان ظل اهلل على االأر�س. ثم ما كان يدور يف خلد اأئمة ال�صّنة 

وال�صيعة الذين كان�ا، كل من جهته وعلى طريقته، ي�غرون �صدر اخلليفة العبا�صي �صد هذا اخلارج عن 

كثري من مق�الت الف�صطاطني؟ 

وا�صتفزازًا   ال�صائدة  الثقافة  على  خروجًا  اعُترب  ما  قال  اأنه  املميتٌة  احلالج  خطيئة  كانت  لقد   

حلرا�س الهيكل وحتديًا مل�صيئة احلاكم باأمر اهلل.

من�ذج  ا�صتبدال  ميكن  به؟  املرتبطة  الثقافية  واملتغريات  العربي  بالربيع  ذلك  عالقة  ما  لكن   

احلالج بال�صهروردي اأو املتنبي اأو ابن املقفع، اأو اأي�صًا ب�صليم الل�زي اأو ريا�س طه اأو حمزة اخلطيب اأو 

اإبراهيم القا�ص��س لت�صبح ال�ص�رة اأو�صح واأقرب. 

�صاحب  الك�اكبي  الرحمن  عبد  احللبي  كان  ال�صائدة  الثقافة  على  اخلروج  �صحايا  من  واحد   

 ال�صهباء واالعتدال الذي اغتيل بال�صم ، وه� م�ؤلف كتاب طبائع اال�صتبداد وم�صارع اال�صتعباد 
ْ
جريدَتي

الذي ي�صتعر�س فيه املمار�صات اال�صتبدادية، الفردية واجلماعية، يف جماالت الدين والعلم واملجد واملال 

واالأخالق والرتبية والرتقي، تلك املمار�صات التي تتج�صد يف ق�ة �صيا�صية » جتعل الق�ى االأخرى جمرد 

ت�ابع تتعاون معها للحفاظ على مكت�صباتها من وج�د واقع فا�صد«. اأما م�صارع اال�صتعباد فهي براأيه 

امل�صاواة والعدالة واحلرية وال�ص�رى الد�صت�رية.

______________________

الدويل  التغيري«، معر�س بريوت  قات  العربي/ مع�ِّ الربيع  » قراءة يف م�صارات  اإطار ندوة بعن�ان:  يف 

للكتاب ال�صاد�س واخلم�صني- مركز »بيال«، بريوت-لبنان- 2012/12/13. 
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مل تكد مت�صي ب�صع �صنني على م�رصع الك�اكبي حتى ن�صبت احلرب العاملية االأوىل واندلعت ا  

الث�رة البل�صفية يف االحتاد ال�ص�فياتي وابتداأت حركات التحرير تتج�صد يف البلدان العربية، لكن دون 

طائل، ثم كانت احلرب الثانية وما تالها من ت�ايل اإعالنات ا�صتقالل دول املنطقة التي نغ�صها وهّز كيانها 

زرع اإ�رصائيل يف اأر�س فل�صطني. ثم ت�الت »الث�رات« يف عدد من الدول العربية. اأرادت اأن تعّمد نف�صها 

با�صم الث�رات مع اأنها مل تكن �ص�ى انقالبات قامت بها ثلل من جي��س تلك البلدان. وبقدرة قادر �صطب 

مفه�م تداول ال�صلطة من قام��س من امتلك نا�صية الق�ة ال�صيا�صية يف اأنظمة تلك الث�رات فاأ�صبح القائد 

امللهم وال�صلطان االأوحد الذي ال ي�صغله �ص�ى همٍّ واحد: اأن يبقى حيث ه� اإىل االأبد، بل » اإىل ما بعد االأبد« 

)ما زالت اأ�صداء تلك اجلملة ترن يف اآذاننا ومتثل يف اأنظارنا(. ويف �صبيل ذلك حر�س كل منهم على اإن�صاء 

منظ�مة ثقافية متكاملة  غايتها الت�صبيح بحمد  ال�صلطان وخلق اأج�اء الرتغيب والرتهيب والعمل على 

رًا كحدوة احل�صان، م�صطحًا كحدوة احل�صان« ، ح�صب ق�ل نزار قباين، ودفع النا�س  جعل الفكر » ُمدوَّ

 تّدعي النقد 
1

اإىل التكرار الذي يعّلم ال�صطار:» اأنا ما بخاف اإال من ربي ومن املخابرات« بك�ميديا �ص�داء

االجتماعي ولكنها تنذر من له راأ�س يفكر ويتدبر االأم�ر. واإمعانًا من تلك االأنظمة يف االإم�صاك بتالبيب 

العق�ل و�صبط حركة االأل�صن وال�صفاه على طاعة اهلل والر�ص�ل واأويل االأمر على وجه اخل�ص��س،جعلت 

الطريق ال�حيد االآمن وال�صالك اأمامهم ه� طريق املمار�صات الدينية، �صعيًا اإىل جعل الدين و�صيلة ا�صتالب 

واإىل احل�ؤول دون بل�غ املعارف العلمية والفل�صفية والفكرية الراهنة. لكنها مل تنتبه على اأنها كانت بذلك 

تربي وت�صمن عدوًا �رص�صًا �صيك�ن لها باملر�صاد.

العلم والفن  اأوروبا ت�صج بث�رات مت�صارعة متالحقة يف خمتلف ميادين  يف م�ازاة ذلك كانت   

والفكر والتكن�ل�جيا. فرويد وبيكا�ص� ومريل�-ب�نتي وهايدغر واأين�صتاين وليفي-�صرتو�س ومي�صال 

واالآداب  والفن�ن  وال�رصيالية  والدادائية  وال�ج�دية  واال�صرتاكية  املارك�صية  ثم  اإيك�،  واأمربت�  ف�ك� 

براكني  منه  فتتفجر  يغلي  عامل  وم��صيقى.  ونحت  ور�صم  وعمارة  و�صعر  وم�رصح  رواية  من  اجلديدة 

معرفية تقلب م�ازين البديهيات وتن�صف نظم التعاطي مع املعطيات. ثم تاأتي الطامة الكربى، املعل�ماتية 

التي متد كل ذلك ب�رصعة المعق�لة، والتي تن�صج �صبكات من الت�ا�صل املفت�ح بني الب�رص، اأيًا واأين كان�ا، 

والتي تخلق الف�صاءات االفرتا�صية )اأو »اخلائلية« ح�صب نبيل علي( وتنجز خمتلف  اأن�اع التعامالت 

ال�اقعية. تلك لي�صت بالطبع حالة اأوروبا فقط، اأوروبا امل�صارعة اإىل االحتاد �صعيًا اإىل م�اكبة امل�صتقبل 

الي�م،  عامل  حالة  هي  بل  ال  االأمريكية.  املتحدة  ال�اليات  راأ�صه  وعلى  كله،  الغرب  حالة  بل  ومتغرياته، 

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري



4
7

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
8

د 
د
ع

ال

 les ( »من ال�صني  التي متار�س تغيريًا جذريًا مدرو�صًا، اإىل من�ر ال�رصق االأق�صى، اإىل الدول »البارزة

pays émergents( حديثًا مثل الهند والربازيل وجن�ب اأفريقيا.

لكن عتاة امل�صتبدين العرب مل ينتبه�ا اإىل �صيء من ذلك ومل يفقه�ا اأبعاده، فا�صتمروا يف تر�صيخ   

اأن وقعت ال�اقعة عندما اأ�رصم حممد الب�عزيزي النار يف ج�صده. زحفت  اإىل  منظ�مة تاأبيد حكمهم... 

لت�صبغ  املتظاهرين  دماء  ف�صالت  اال�صتبداد  بط�س  تفاقم  ترتّنح.  اال�صتبداد  عرو�س  وابتداأت  احل�ص�د 

ميدان  نا�صعة:  ثقافية  رم�زًا  �صكلت  اأن  لبثت  ما  ومدنًا  وميادين  و�ص�ارع  �صاحات  الث�ري  باالأحمر 

احلبيب  و�صارع  والت�صامن  الق�صبة  و�صاحتا  �صنعاء  يف  والتغيري  احلرية  وميدانا  القاهرة  يف  التحرير 

ب�رقيبة يف ت�ن�س، وبنغازي يف ليبيا، وحم�س ودرعا وحماة واإدلب واأ�صماء ال تعد وال حت�صى يف اأرجاء 

�ص�رية.

اإ�صقاط  يريد  غ�صت ال�صاحات بالب�رص وال�صعارات والرايات والهتافات واليافطات:“ ال�صعب   

االأدوار  انقالب  ثقافيًا  يعلن  الث�رات، م�صرتك  لكل  العابر  امل�صرتك  تزاال  النظام” و“اإرحل” كانتا ومل 

جماريها  اإىل  املياه  وع�دة  ن�صابها  اإىل  االأم�ر  ا�صتعادة  يعلن  امل�ازين.  واختالل  التاريخ  وانعطاف 

الطبيعية: مل يعد االأمر للم�صتبد بل عاد اإىل من ينبغي به اأن ياأتي باحلاكم واأن يراقبه وي�صائله ويحا�صبه. 

االأوىل،  اللحظة  منذ  اليا�صمني  ث�رة  بها  هتفت  “اإرحل”.  احلا�صم:  النهائي  االأمر  �صدر  لذلك  ونتيجة 

ال�صعبية املقابلة مثل  بالعبارات  يرتجم�ها  اأن  �ص�ريا  ث�ار  لبع�س  وبالفرن�صية“Dégage ” ،وطاب 

لكّن ما يلفت النظر يف هذين ال�صعارين العم�ميني ه� عمق الروؤية  “انقلع”.  عنا” اأو  “حّل  عنا” اأو  “فّل 
والبعد احل�صاري اللذين ينمان عنهما، اإذ اأن املطل�ب اإ�صقاطه ه� منظ�مة اال�صتبداد، اأما امل�صتبد الذي 

ْين فما املطل�ب منه �ص�ى اإخالء املكان لغريه واملغادرة اإىل حيث ي�صاء.
َّ
عانت منه ال�صع�ب االأَمر

ون�ص�جها  املطرد يف جتذرها  الت�صارع  ه�  العربية  الث�رات  وهتافات  �صعارات  يف  امللفت  لكن   

وا�صت�رصافيتها معًا. لقد نبتت يف طرفة عني وانت�رصت انت�صار النار يف اله�صيم . ن�صاأت يف ج� يذكرنا به 

بيت اأحمد �ص�قي ال�صهري:

وا�شتيقظت اأمم من رقدة العدم يا ربرِّ هبَّت �شعوب من َمِنيَّتها    

ن�صيدهم  الت�ن�صي�ن  فتقلد  االرجتال،  ي�صبه  مبا  وتهتف  البيت  ح�ا�رص  بني  تفت�س  اأخذت   

لبثت  التي ما  اأراد احلياة«  ال�صعب ي�مًا  اإذا   « ال�صابي  القا�صم  اأبي    وق�صيدة 
2

ال�طني» حماة احلمى«

الفنانة لطيفة اأن غنتها لهم على اأحلان اللبناين وجدي �صيا. بينما التفت امل�رصي�ن اإىل تراثهم الغنائي 
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احلديث فا�صتخرج�ا من خمزون حممد عبد ال�هاب »اأخي جاوز الظامل�ن املدى«،ومن اأم كلث�م» لل�صرب ا

ْبها«، 
َّ
حدود« وغريها ، ومن عبد احلليم حافظ »اأحلف مب�صاها وبرتابها« فاأحلق�ا بها » احلزب احلاكم خر

ومن جناة ال�صغرية »اأ�صاألك الرحيَل« اإىل غري ذلك من تن�يعات ظريفة وك�ميدية على الكثري من االأغاين 

ال�صعبية والرتاثية.

اإن �صباب هاتني الث�رتني اللتني مل تدم مرحلتهما االأوىل- �صق�ط الطاغية- ط�ياًل، قد برهن�ا   

اأنهم متجذرون يف امل�روث الثقايف ملجتمعهم وراغب�ن يف حتديثه وتط�يعه لينا�صب تطلعاتهم امل�صتقبلية، 

بل وقادرون على ذلك خالل فرتة وجيزة. هذا ما ينطبق على بدايات الث�رات االأخرى التي اختلفت فيما 

بعد ظروف �صريورتها، كما يف ليبيا، اأو ا�صطرت بعد حني اإىل القب�ل بحل و�صط ومرحلة انتقالية، كما يف 

اليمن، اأو تلك الث�رة االأعج�بة يف �ص�ريا، تلك اليتيمة ال�صنديدة التي تت�صدى الإرهاب النظام والمباالة 

العامل معًا. 

نهلت الث�رات االأخرية الثالث من نف�س املناهل الثقافية، ورنت اإىل نف�س الغايات، لكن اليمنية   

وال�ص�رية على وجه اخل�ص��س وجدتا نف�صيهما م�صطرتني العتماد النف�س الط�يل، فلجاأت كل منهما اإىل 

اإطالق الت�صميات على اأيام اجلمعة. ال جمال، يف تاأمالت كهذه، للقيام بدرا�صة تف�صيلية الأبعاد وخلفيات 

اأن اليمنية منها تت�اىل يف ما ي�صبه اخلط امل�صتقيم  اإىل  ومرامي هذه الت�صميات، ولكننا نكتفي باالإ�صارة 

حيث تك�ن كل جمعة حمطة �صحن وجداين وجتيي�س نف�صي ل�صمان ا�صتمرارية احل�ص�د يف ميدان احلرية 

والتغيري يف �صنعاء وميادين �صعدة وتعز وباقي املدن. هكذا جاءت ت�صميات »جمعة الغ�صب« و»التالحم« 

و»الالع�دة « و»االإنذار« و»الرحيل« و»الثبات« و»اال�رصار« و»الفر�صة االأخرية« و»احل�صم« الخ. حتث 

برتكيبتها الب�صيطة ودالالتها اال�صتب�صارية على بقاء املتظاهرين يف �صاحات مالأوها منذ االأيام االأوىل لث�رة 

»فرباير 2011«.

اأما الت�صميات ال�ص�رية فتعك�س �صبكة معقدة من ال�صعارات والنداءات والت�جيهات والتحمي�صات   

والقرارات واخلال�صات واالتهامات، �صبكة ت�صع اأمامنا لدى ا�صتعرا�صها �ص�رة تف�صيلية عن خلفياتها 

العقبات  وعن  واالجتماعية،  اجلغرافية  مك�ناتها  وتن�ع  ومراميها  منطلقاتها  عن  والفكرية،  الثقافية 

البدايات  �صلمية  ما بني  بها  بالقيام  ملزمة  نف�صها  التي جتد  االنعطافات  اأو  والتح�الت  تعرت�صها  التي 

وامل�صطلحات الع�صكرية واحلربية التي ظهرت ثم تكاثرت اإىل اأن احتلت املقام االأول. با�صتعرا�س هذه 

باأ�صب�ع  اأ�صب�عًا  الت�صميات ن�صتح�رص املراحل االأ�صا�صية التي مرت بها هذه الث�رة، ن�اكب حمطاتها 
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ونعي�س معاناتها وخيبات اأملها وت�صميمها ومط�اعيتها وجتاوزها الكم الهائل من املطبات واالألغام التي 

اعرت�صت �صبيلها ومل تزل. لكاأننا اأمام ح�صد هائل من علماء نف�س واجتماع و�صيا�صة وتاريخ وجغرافيا 

واأنرتوب�ل�جيا ثقافية يجددون ت�جهات ت�ص�غها جمهرة من اللغ�يني واالإعالميني واملعلنني يف اأمثال 

وحكم وم�صغ�طات معاٍن ت�صتمد ق�تها وم�رصوعيتها من الرتاث  والتاريخ وال�اقع املعا�س وت�جهات 

امل�صتقبل. من الدع�ة اإىل م�ا�صلة التجمهر حتت �صعار » �صلمية، �صلمية« وبت�صميات »ما�ص�ن« و»وحدة 

املعار�صة« و»امل�ت وال املذلة« و»اإ�رصاب الكرامة« و»اإخال�صنا خال�صنا« و»ث�ار وجتار يدًا بيد«، اإىل 

دير  اأو  بانيا�س  اأو  للقام�صلي  وواحدة  واملناطق، فجمعة حل�ران  املدن  والتكافل بني خمتلف  التعا�صد 

الزور و»عذرًا حماة« و»�صننتف�س الأجلك يا بابا عمرو« و»اأطفال احل�لة م�صاعل الن�رص« و»ملي�نية حلب« 

اإن اهلل معنا« و�صاعرية املكان املتفجر  و»انتفا�صة العا�صمتني« و»قادم�ن يا دم�صق« و»ال حتزين درعا 

وامل�صظى يف »داريا اإخ�ة العنب والدم« ورمزية �صم�لية الث�رة يف »اأحرار ال�صاحل ي�صنع�ن التغيري« ، 

اأو الت�صامن مع ث�رة اأخرى » الن�رص ل�صامنا وميننا« اأو مع مدينة تدفع غاليًا ثمن م�صاندتها للث�رة » 

ال�فاء لطرابل�س ال�صام«، اأو ا�صتنكار تخاذل اآخرين »�صمتكم يقتلنا«، »اجلامعة العربية تقتلنا«، » رو�صيا 

تقتل اأطفالنا«، »خذلنا امل�صلم�ن والعرب«. تتقن الث�رة ال�ص�رية لغة ال�صعار وفن�نه، تنطلق يف مرحلتها 

املع�صكرة من نداء اإىل »اأحرار اجلي�س« يلي جمعة« املجل�س ال�طني ميثلنا«، ثم تنتظر فرتة قبل اأن تعلن 

»اجلي�س احلر يحميني« )5 ت�رصين الثاين 2011(، وفرتة ثانية قبل املطالبة بـ«ت�صليح اجلي�س احلر« ثم 

بت�حده »ب�حدة جي�صنا احلر يتحقق الن�رص« و»ت�حيد كتائب اجلي�س احلر« و�ص�اًل اإىل املطالبة بـ»دعم 

االئتالف ال�طني«.

لن نت��صع يف ذلك اأكرث، وال يف مظهر ثقايف اآخر ه� ال�صعارات والهتافات، لكننا نلفت النظر اإىل تلك   

امل�صهديات الب�رصية الرائعة يف بلد يخربنا الكاتب الفرن�صي اأالن ب�نان يف ال��صية ال�ص�رية  اأن »التجمعات 

الب�رص يحت�صدون �صمن مربعات  اآالف  اأ�صخا�س«.3  يتجاوز اخلم�صة  لعدد ال  الب�رصية م�صم�حة هناك 

القا�ص��س  واإبراهيم  �صقري  و�صميح  الهاجري  اأحمد  باأغاين  هازجني  هاتفني  دوائر،  اأو  م�صتطيالت  اأو 

وغريهم، يتحرك�ن معًا باجتاه واحد اأو اجتاهني متعاك�صني لري�صم�ا اأم�اجًا متالطمة يف كفرنبل وبّن�س 

ومئات االأماكن االأخرى. ي�صتح�رصون القدود احللبية وامل��صحات ال�صامية وامل�اويل وخمتلف االأنغام 

الرتاثية وال�صعبية. يكتب عمر ك��س على �صفحة الث�رة ال�ص�رية يف م�اقع الت�ا�صل:»راح املحتج�ن يف 

درعا، مثاًل، يرددون �صعاراتهم على وقع االأهازيج التي تزخر بها منطقة ح�ران، من امليحة وال�صحجة 
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يف ا حتى  امل�صاهد  والن�ص�رانية«.4وتتكرر  وال�صمالية   واحل�رانية  وال�صعرافية  واجل�فية  والدرازية 

اجلنائز  حيث طاملا رفعت النع��س على االأ�صابع وطاف امل�صيع�ن مكربين هاتفني» اإرحل اإرحل يا ب�صار«، 

»�ص�ريا بدها حرية«، » امل�ت وال املذلة« ، »اهلل ، �ص�ريا، حرية وب�س«.

امل�ت.  الع�ائق، حتى  كل  ذلك  �صبيل  يف  وتتحدى  الطاغية،  رحيل  على  ال�ص�رية  الث�رة  ت�رص   

ويحت�صد حتت رايتها ويف ميادينها ماليني ال�ص�ريني الناهلني من معني الرتاث والثقافة ا ل�صعبية، كما 

اإىل  حتت�صد جمهرة غفرية من املثقفني املبدعني يف خمتلف ميادين الفن والفكر واملعرفة. يكفي للتعرف 

اأعمال تظاهرة »�ص�رية.. وطن ينفتح يف احلرية« التي �صهدها احلي الثقايف »كتارا«  عدد منهم مراجعة 

يف مدينة الدوحة خالل االأ�صب�ع االأول من حزيران / ي�ني� 2012 والتي �صارك فيها املئات من جتمع 

»كتاب ومثقف�ن �ص�ري�ن مع الث�رة« وجتمع » مثقف�ن من اأجل �ص�رية« ورفاق لهم من خمتلف الدول 

العربية4. ال اأعتقد اأن اأحدًا منهم �صينزعج اإن خ�ص�صنا بالذكر هنا الفنان علي فرزات الذي ا�صتحق منذ 

ي�مني جائزة جربان ت�يني متجيدًا الأعماله ون�صاالته.

لكن االإ�صكالية االأوىل للث�رة ال�ص�رية و�صابقاتها العربيات ه� عدم و�ص�ح »املابعد« يف روؤاها.   

تنب�س �صعاراتها بحتمية �صق�ط النظام وباقتالع الظلم واالإذالل والف�صاد والتهمي�س واحلرمان، ولكنها 

ال تطرح كبديل لذلك �ص�ى احلرية وال�حدة ال�طنية والتغيري، مع ا�صتثناء يرد يف الث�رة اليمنية »نعم 

للم�اطنية املت�صاوية«. ال برامج اإذن لنظام م�صتقبلي وال ت�صّ�رًا حمددًا ووا�صحًا عنه. وهذا ما ياأخذه 

العديد من املثقفني العرب على هذه الث�رات، وما يجعل نقدهم يرتاوح بني الت�صكيك يف جدواها واخل�ف 

على م�صتقبلها واخل�صية من نتائجها ودرء املخاطر املحدقة بها.

لكن اجلميع يقرون باأن تفجرها العف�ي من اأر�صية القهر والظلم والتنكيل والتجهيل والف�صاد   

اأول  العف�ية. يق�ل  للتدليل على تلك  التايل  للتفكري  يف »املابعد. ن�رصب املثل  والت�صطيح مل يرتك جمااًل 

ين�صئ يف 28  ليبيا  »النا�صط ح�صان احلجمي يف  الليبية:  للث�رة  الفي�صب�كية  ال�صفحة  على  يطالعنا  خرب 

ذكرى   ، فرباير   17 يف  ث�رة  انطالقة  اإىل  تدع�  االجتماعي  الفي�صب�ك  م�قع  على  �صفحة   2011 يناير 

اأحداث بنغازي يف 2006«. وقد انطلقت الث�رة يف التاريخ املذك�ر. لكن هل نحن اأمام م�رصح الالمعق�ل؟ 

وتلك  احلقيقة.  �صاعة  يف  ذلك  كل  تتجاوز  التي  ال�صع�ب  اإرادة  اإنها  علميًا؟  خياليًا  فيلمًا  ن�صاهد  اأننا  اأم 

ال�صاعةتغيريية0 تاأ�صي�صية، لكنها لي�صت التاريخ كله.

َ�َلُة«) ن�صبة  َلَمة ، اأو بتعبري اأدق »اأَْخَ�َنة« اأو قد اأق�ل »اأَ�صْ
ْ

واالإ�صكالية الثانية املطروحة هي اأ�ص  
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اإىل التيارات االأ�ص�لية( اأو » اأ�صلفة« تلك الث�رات. والدليل على ذلك من ا�صتلم ا ل�صلطة يف ت�ن�س وم�رص 

من جهة، وت�صميات العديد من كتائب اجلي�س احلر و»االإيدي�ل�جيا« التي تنتمي اإليها من جهة ثانية، وما 

يجري من خما�س يف ليبيا واليمن من جهة ثالثة.

يناق�س ها�صم �صالح كل تلك امل�صائل »على �ص�ء فل�صفة التاريخ« يف كتاب يناهز الـ350 �صفحة،   

الفرن�صيني،  يني  والتن�ير  وكانط  ونيت�صه  هيغل  اإىل  ديكارت  من  الغربية،  »التن�ير«  �صرية  اإىل  م�صتندًا 

واأي�صًا اإىل قراءات حممد اأرك�ن للفل�صفة ال�صيا�صية يف االإ�صالم، ويالحظ اأن الث�رة الفرن�صية والث�رات 

اأي�صًا بالتخل�س من  االأوروبية االأخرى مل حترز النجاح بفعل اإ�صقاط امللكيات اال�صتبدادية فقط، واإمنا 

�صيطرة الكني�صة على القرار ال�صيا�صي. ثم ي�صجل �صت مالحظات ح�ل ظاهرة الربيع العربي:  االأوىل اأن 

»الع�ص�ر ال��صطى ال تزال هي املنت�رصة مبا ال يقا�س على احلداثة العربية البدائية، اجلنينية، اخلائفة«، 

اأن »العقائد االإ�صالمية الدوغمائية« ال تزال ذات »م�صداقية كاملة وهيمنة مطلقة على ال�صاحة  والثانية 

العربية اأو الفار�صية اأو حتى الرتكية،والثالثة اأن »تفكيك العقائد امل�صيحية القرو�صطية تطّلب من مفكري 

اأوروبا ن�صاالت هائلة على مدار ثالثة قرون مت�ا�صلة، والرابعة اأنه » ال ميكن االنخراط يف تفكيك العقائد 

املدى  يف  العربي  التن�ير  ينت�رص   اأن  ُيت�قع  ال   « ولذلك  وخارجية«،  داخلية  الأ�صباب  حاليًا  االإ�صالمية 

املنظ�ر«، اخلام�صة تق�ل : »وحدهم قلة من املجانني املته�رين �ص�ف يظل�ن متعلقني مب�رصوع التن�ير 

الذي يخرتق كل الط�ائف واملذاهب ويتجاوزها«، وال�صاد�صة اأن »ط�ائف االأغلبية« ال ميكنها بالتايل اأن 

اأخرى.5  االأقليات من  جهة  الطائفية لدى  النزعة  ا�صتنارتها من جهة، ولق�ة  لعدم  البديل،  تقدم احلل 

لكن وجهة نظر امل�ؤلف لي�صت �ص�داوية مطلقة، اإذ يق�ل بعد ذلك:« اإن ما يح�صل االآن قد ي�صكل اخلط�ة 

االأوىل للم�صاحلة بني االإ�صالم واحلداثة يف نهاية املطاف. وقد يدفع بالتنظيمات االإ�صالمية املنت�رصة يف 

االنتخابات اإىل تعديل الكثري من اأطروحاتها غري ال�اقعية اأو غري املن�صجمة مع فل�صفة حق�ق االإن�صان 

التي ت�ص�د العامل املعا�رص« ) �س 320(.

اأو  العرب  املثقفني  تقاع�س  عن  الكثري  قيل  لقد   « امل�ؤلف:  يجيبنا  ذلك؟  يف  املثقفني  دور  ما  لكن   

عدم م�صاركتهم يف هذه االنتفا�صات اأو عدم اإرها�صهم بها... ولكن من الظلم اإدانة املثقفني العرب ككل، 

فبع�صهم مهدوا االأر�س للحدث الزلزايل بكتاباتهم التي تدين التخلف واال�صتبداد والظالم. وهي اأفكار 

منت�رصة اأكرث مما نت�ص�ر يف اأو�صاط ال�صبيبة املنتف�صة من اأجل احلرية واحلقيقة والعدالة االجتماعية« 

)�س 239(.
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بعد االإ�صارة اإىل اأن هذا الكتاب م�ص�ب ب�صيء من ال�صخ�صنة املفرطة اأحيانها يف م�اقفها ال�صلبية ا  

اأو االإيجابية جتاه عدد من ال�صخ�صيات واالآراء، ن�صري اإىل اإيجابية اأخرى فيه هي ا�صتعرا�صه يف الف�صل ما 

قبل االأخري واملعن�ن » كتب ومراجعات« ملا يلي، ح�صب العناوين الفرعية:» �صمري اأمني والريع العربي«، 

»ماتي� غيدير )ق�يدر( و�صدمة الث�رات العربية«، النه�صة واالنتفا�صات الدميقراطية يف مراآة الباحث 

جان بيري فيلي�» وبنيامني �صت�را وتاأمالته ح�ل االنتفا�صات العربية«. نقتطف من هذا االأخري6.» يرى 

�صهل  قد  واإن كان  الفي�صب�ك كما ت�هم بع�صهم،  لي�صت وليدة  العربية  االنتفا�صات  اأن  �صت�را  بنيامني 

من حركتها واأ�صهم يف تن�صيط العملية الث�رية. والدليل على ذلك اأنه لزم اخلروج من العامل االفرتا�صي 

والنزول اإىل ال�صارع لكي حت�صل الث�رة... ويبقى اأن �صانع الث�رة احلقيقي ه� االإن�صان« )�س 325(.

ال�صيا�صي  ال�جه  لكتابه  اآخر ه� ر�صيد احلاج �صالح كخال�صة  باحث  التن�ير يطرحه  مقرتح   

 ، اإذ يق�ل :» اإن الدور احلقيقي املطل�ب من املثقف ه� دور تن�يري عقالين 
7

للثقافة العربية املعا�رصة،

اأدوات الهيمنة غري املبا�رصة وف�صح االأوهام واملتناق�صات التي تع�ص�س يف وعي  يق�م على الك�صف عن 

النا�س، واإعادة ت�صكيل احلقائق والبديهيات من جديد« )�س 297(. وهذا التن�ير ه� ما يب�رص به نبيل 

علي من قبل هذه االألفية الثالثة مع دع�ته الدائمة اإىل االنخراط  بعمق وتب�رصُّ يف ع�رص املعل�مات �صعيًا اإىل 

االإبداع والتغيري عرب املعرفة واحل�ار. هذا ما يطرحه مثاًل يف �صل�صلة من االأ�صئلة القلقة املقلقة التي نقتطف 

منها :» ما كل هذا االنزعاج من وج�د روافد ثقافية فرعية ت�صب يف امل�صار الثقايف العربي العام؟... وما كل 

هذه اخل�ص�مة التي ت�صل اإىل حد القطيعة بني فرق فكرنا الق�مي والديني وال�صلفي والعلماين؟... وملاذا 

8

ال يرى الكثريون –كما يق�ل اجلابري-نه�صة عربية اأو اإ�صالمية اإال يف غيبة االآخر اأو اإلغائه«.

 كمدخل مل�اكبة التح�الت الكربى التي يعي�صها 
9

واحل�ار ه� ما يقرتحه حممد حمف�ظ يف ربيع العرب

العامل العربي.

تلك كانت م�صاهمات عر�صناها كنماذج عما يديل به املثقف�ن العرب ح�ل الربيع العربي الذي-   

خالفًا ملا يق�له ن�صال نعي�صة عن »وهم الربيع العربي« واإبراهيم ال�صيخ عن »املتاجرة بث�رات الربيع 

العربي«، وما يعتقده غ�صان بن جّدو مثاًل عندما يرف�س اأن يْحمل �صمريه االعرتاف ب�ج�د ربيع عربي، 

اأنه  اإلخ.. يبدو  الفي�صب�ك،  ال�ص�ري« على  القيم�ن على �صفحة »الربيع العربي وال�صتاء  له  وما يروج 

اأطلق على الف�ر حملة تن�ير �صاملة يف الدرا�صات والبح�ث والرواية وامل�رصح وال�صينما وال�صعر والر�صم 

والقناعات  والت�ص�رات  والروؤى  املفاهيم  على �صعيد  مزلزلة  الربيع �صدمة  هذا  �صكل  لكاأمنا  والنحت. 
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فجاءت جتربته متناق�صة ب�صكل ما مع ما حدث يف الث�رة الفرن�صية: هناك اأ طلق التن�ير عملية الث�رة، 

وهنا تطلق الث�رات عملية التن�ير.

املعرفة واالإنتاج واالإبداع. يق�ل  لبل�غ ثقافة  اأمامنا طريق ط�يل  تطلقها، تق�ل. لكن مل يزل   

وال  عنها  »القدامة« وخمتلفة  تعرفها  واأفكار مل  اأ�صياء  ن�ص�ء  املجتمع  يف  »احلداثة«  »تفرت�س  اأدوني�س: 

كبرية  نتائج  وعلى  والعامل،  لالإن�صان  وخا�صة  جديدة  روؤية  على  اأ�صا�صيًا  قامت  اإذا  اإال  احلداثة  تن�صاأ 

ت�صائل كل �صيء: الرتاث- دينًا ولغة، �صعرًا وفكرًا، واحلياة- فردًا وجمتمعًا، وال�ج�د- اإن�صانًا وك�نًا، 

10

واحل�صارة- ذاتًا واآخر«.

لن نختم مع اأدوني�س، واإمنا مع الرواية، اأو باالأحرى مع اخليارات الروائية لطالب اجلامعات   

التق�ا يف بريوت بدع�ة من م�ؤ�ص�صة جائزة  لثمانية ع�رص طالبًا من �صت ع�رصة جامعة عربية  العربية، 

ميدان  ال�رصق« يف  » خيار  يدعى  ما  الكتاب 2012«  فعاليات »�صال�ن  ليحددوا، �صمن  االأدبية  غ�نك�ر 

االأدب الفرن�صي، فاختاروا جميعًا رواية �صارع الل�ص��س )la rue des voleurs( لالأديب ماتيا�س 

11

اإينار.

ح�صا�صيته  اأر�صية  اإىل  الكاتب  يع�د   « الرابع:  غالفها  على  بالرواية،  التعريف  بطاقة  يف  نقراأ   

املفرطة جتاه الربيع العربي والث�رات ال�صاخطة... وي�ص�ر م�صرية حمارب دون ق�صية... يحمله حلم 

ا�صتقرار بعيد االحتمال نح� م�صتقبل �ص�در �صلفًا ولكنه م�صاء ب�صحبة الكتب وحمبة الكتابة وجت�صيد 

منحى اإن�صاين عربي«.

لكن بطل الرواية ال ينتمي اإىل اأي من دول الربيع العربي. اإنه االأخ�رص، �صاب منك�د احلظ من   

طنجة. ُيطرد من منزله يف �صن الثامنة ع�رصة بعد اأن ي�صبط متلب�صًا مع ابنة عمه يف عالقتهما اجلن�صية 

االأوىل وال�حيدة. يعي�س �رصيدًا اإىل اأن ُيدخله �صديقه ب�صام يف خدمة اأحد امل�صايخ االأ�ص�ليني، م�ص�ؤواًل 

عن مكتبة املركز. هناك يكت�صف ولعه بالروايات الب�لي�صية بدل الكتب الدينية. يحدث بعد حني تفجري 

مقهى اأرغان يف مراك�س ويليه احرتاق املركز الذي يعمل فيه، ثم ذبح �صائح يف اأحد مقاهي مدينته طنجة. 

ي�صك اأن ل�صديقه ول�صيخه يدًا يف ذلك. بعدها تتقاذفه اخليبات والنكبات اإىل اأن ي�صتطيع بل�غ بر�صل�نة 

كمت�صلل بغية العي�س مع �صديقة اإ�صبانية كان قد اأم�صى معها ب�صعة اأيام يف طنجة ويف ت�ن�س. يلتقي هناك 

�صبانًا من دول عربية عديدة فيالحظ اأن »ال�حدة العربية ال ت�جد اإال يف اأوروبا«. يعمل مدر�صًا خا�صًا 

للغة وال�صعر العربيني  لكن عالقته ت�ص�ء ب�صديقته التي تعاين مر�صًا خطريًا. فجاأة يع�د اإىل الظه�ر 

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري



5
4

8
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

اأدوات ا اأن �صديقه يجمع  اأن يكت�صف  يلبث االأخ�رص  الذي يبقى مقيمًا عنده. ال  القدمي مع ب�صام  �صيخه 

وم�اد ت�صتخدم يف التفجري. يف غمرة اليقني والقن�ط واحلنق يذبح �صديقه وي�صاق اإىل ال�صجن حيث يكتب 

ق�صته.

يربر ممثل اإحدى اجلامعات العربية اختياره للرواية قائاًل: »ه� �صخ�س اأ�صاع وجهته فقرر   

جمابهة العنف بالعنف لي�صت تلك نهاية رواية مفت�حة، بل اإنها دائرة مغلقة، فالعنف ال ي�ّلد اإال العنف«. 

تردف طالبة اأخرى:» نحن نتماهى معه، اإذ نعي�س جميعنا يف نف�س املتاهة«، وت�صيف ثالثة:» تتخذ الرواية 

بعدًا ك�نيًا الأنها ت�ص�ر متزق اله�ية الذي يعاين منه كل �صباب العامل الطاحمني للحرية.

اأريده ه�  ونحن �صنختار بدورنا فقرة من الرواية نطرحها ك�ص�ؤال النهاية- البداية: »كل ما   

اأنه  ُيفرت�س  الذي  ال�صباب مثلي. لكن االإ�صالميني هم حمافظ�ن قدماء ي�صلب�ننا ديننا  احلرية، وجميع 

ي�صت�عب اجلميع. اأما الي�صار العربي فهم نقابي�ن قدماء يف�صلهم عن ال�اقع مدى اإ�رصاب يدع�ن اإليه. 

فمن ذا الذي �ص�ف ميثلني اإذن؟«.

ن�صري يف النهاية اإىل اأن االأخ�رص يالحظ اأن �صباب اأوروبا يعي�ص�ن نف�س معاناة ال�صباب العربي،   

ولكنهم يت�رع�ن عن النزول اإىل ال�صاحات »الأن لديهم الكثري ليخ�رصوه«.

قد يك�ن علينا تعلم الكثري من �صبابنا. ومن يدري بكم من املفاجاآت �صي�صفعنا ه�ؤالء ال�صباب؟
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قراءة حول املتغريرِّ االجتماعي للربيع العربي*

د. م�شطفى احللوة

موؤ�ش�شة ال�شفدي

مدخــل
بعد اأربعة اأيام )2012/12/17( حتلُّ الذكرى ال�صن�ية الثانية لل�رصارة التي اأطلقها حممد   

 بنرياِنِه العديد من االأقطار العربية.
ُ
الب�عزيزي بج�صده املحرتق الذي راح ي�صّع ربيعًا ويلفح

والي�م، تنعقُد هذه الندوة متزامنًة مع االإ�رصاب ال�طني اجلامع الذي كان قد دعا اإليه االحتاد   

د اأريُجها  العام الت�ن�صي لل�صغل ومّت اإلغاوؤه لُيعلَن اأن »ث�رة اليا�صمني«، ث�رة احلرية والكرامة، لن يتبدَّ

، هما من طبيعة الث�رات التي   ومدٌّ
ٌ
ر امل�صي ُقُدمًا يف ث�رته التي ينتاُبها جزر

ّ
الف�اح، طاملا اأن هناك �صعبًا قر

ت�صنُعها ال�صع�ب.

 يف اأر�ِس الكنانِة �رصاعًا م�صرييًا حمتدمًا بني الق�ى التي اأجنزت التغيري. 
ُ
ويف هذه االأيام ن�اكب  

ه� �رصاٌع بني ق�ى اإ�صالمية متعط�صة اإىل ال�صلطة وبني ق�ى ليربالية حداثية ترى اأن هذا التغيري قام 

على اأكتافها وهي تخ�صى اأن تبيت خارج اللُّعبة ال�صلط�ية!

اإذ ال تزال  ويف ليبيا التي اأجرت انتخاباٍت نيابية نزيهة اإىل حد بعيد، مل ت�صتتب  االأم�ر بعُد،   

القب�صة  برتاخي  ت�صي  التي  املتفرقة  االأمنية  احل�ادث  عن  ناهيك  ال�صلطة،  على  خارجًة  وا�صعٌة  مناطُق 

ال�صلط�ية.

وعن  اليمن ال�صعيد، فاإنَّ »بكترييا« النظام االآفل ال تزال تعتمل يف ج�صد الدولة املنهك. وكاأننا   

بالتغيري طاول واجهة ال�صلطة ومل ُي�صقط النظام ال�صابق.

يف  �صيا�صي  اجلي�  و�صعها  اء 
ّ
جر العربي  الربيع  دول  بني  بفرادٍة  تتميز  التي  �ص�ريا  عن  اأما   

ع 
ِّ
االإقليم وعلى امل�صت�ى الدويل، فهي تعي�س اللحظات االأخرية املتطاولة النهيار النظام القائم، ومبا ُي�رص

االأب�اب وا�صعًة على جمه�ٍل خميف ال ي�صتطيُع ارتقاَبه حتى الرا�صخ�ن يف علم ال�صيا�صة.

وال ريب اأن مقاربة الربيع العربي مهمة يجب اأن يتج�ّصمها رجاُل الفكر، من منظرين �صيا�صيني   

وم�صتغلني بالعل�م االجتماعية على اختالفها، اإىل �صائر املعنيني بق�صايا املجتمعات واالإن�صان.
______________________

الدويل  التغيري«، معر�س بريوت  قات  العربي/ مع�ِّ الربيع  » قراءة يف م�صارات  اإطار ندوة بعن�ان:  يف 

للكتاب ال�صاد�س واخلم�صني- مركز »بيال«، بريوت-لبنان- 2012/12/13.
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ُمتاأنية  قراءٍة  على  نكبَّ  اأن  العربي  للربيع  ُمتعددة اجل�انب  قراءاٍت  اإطار  يف  لنا،  كان  وعليه،   

للمتغري االجتماعي، م�صتعر�صني الظاهرات التي ُيفرزها هذا الربيع ومت�قفني عند بعد املعّ�قات التي 

ُتفرمل حركته وتتهّدد اإجناز م�صريِتِه ال�اعدة.

ويف يقيننا اأن الربيع العربي ما�ٍس اإىل االأمام ولن يع�َد القهقرى، واإن �صابْت م�صريته بع�س العرثات.

يف املتغريرِّ االجتماعي للربيع العربي

مما ال �صك فيه اأن املتغريِّ االجتماعي الذي اأفرزُه الربيع العربي يحتلُّ امل�صاحة االأكرث ات�صاعًا يف   

اإطار �صائر املتغريات، ف�قيِّها وحتتّيها. وال عجب، فاإذا قلنا ث�رة بادرنا اإىل الق�ل: عملية حركية تتميز 

باالنتقال من ُبنيان اجتماعي اإىل ُبنيان اآخر. فالث�رة هي، يف نهاية املطاف، ان�صالٌخ من �صياقات املا�صي 

املرتكز على  بالفكر املدين احلديث  ارتباط  االأب�ية على اختالفها. بل هي  امل�صتبدة  وو�صاية املرجعيات 

حق�ق امل�اطنة الكاملة وامل�صاواة.

املتغريات  مع  وعك�صًا،  طردًا  و�صببية،  جدلية  عالقة  يف  ه�  االجتماعي  املتغريِّ  اأن  اإىل  اإ�صارٌة   

نات البنى املجتمعية. ال�صيا�صية والثقافية واالقت�صادية، واإىل اآخر مك�ِّ

 املجتمع ككل يف 
ُ

 من منظ�ر علم االجتماع، ذلك العلم الذي يدر�س
ُ
ب

َ
وك�ن املتغريِّ االجتماعي ُيقار  

ه، كما يدر�س االإن�صان من خالل عالقِتِه باملجتمع، فاإن ذلك �صُيف�صي اإىل درا�صة �صم�لية قد ال  ثباِتِه وتغريُّ

ت�فرها �صائر العل�م االإن�صانية.

واإذا كان االأمر كذلك- واملقام ههنا ي�صيق عن اإفراد امل�صاحة الالزمة ملقاربتنا- فاإننا �صنجهُد يف   

الت�قف عند املفا�صل االأ�صا�صية الإ�صكاليتنا من دون اخل��س يف تفا�صيل لي�س مكانها هذه الُعجالة. 

اإننا ، يف مقاربتنا للمتغريِّ االجتماعي، �صن�صتعر�ُس ما يندرج حتت عن�انني كبريين، اإ�صافًة اإىل   

قات التغيري. اإفرادنا حيزًا ملع�ِّ

اأواًل- ث�ابت وروؤى ح�ل املتغريِّ االجتماعي

الت املجتمعية ال ميكُن القطع  اأ- ملا كان ال�رصاع ظاهرة كلية احل�ص�ر يف املجتمع االإن�صاين، فاإن التح�ِّ

بنتائجها ب�صكل حا�صم ونهائي. فالتح�الت، بلغة الفل�صفة وكذا العلم، هي يف �صريورة، وهذا ما يدفعنا 
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اإىل الت�صديد على اأن املتغريِّ االجتماعي الذي ُيفرزُه الربيع العربي غرُي راأ�ٍس على حاٍل وا�صحٍة وقطعية. ا

بل ه� يف حال قلقة، ما ي�صتدعي و�صع جتليات التغيري قيد املراجعة امل�صتمرة.

اإن  ال�ص�رة.  النقدي على هذه  الفكر  يك�ن  اأن  فاالأوىل  دائمة،  ال�رصاع  املجتمع يف حركة من  كان  واإذا 

احلراك املجتمعي الذي ال ي�صتقر على حال يدفع بال�رصورة اإىل القلق املعريف الدائم.

ب-ا�صتتباعًا ملا �صبق، نذهب اإىل اأن احلالة بالن�صبة اإىل الث�رات العربية اأكرث تعقيدًا منها يف حالة الث�رات 

االأوروبية احلديثة واملعا�رصة. فث�رات الربيع العربي تق�م يف ظل انق�صام اأوا�صتقطاب داخلي مل ُيحل 

بعُد بني ُدعاة احلداثة ) اأو التغريب( وبني ُدعادة التقليد ) اأو االعتماد على الرتاث(.

وال�ص�ؤال الذي ُيطرح يف هذا املجال ه� االآتي: هل ميكن من منظ�ر العل�م االجتماعية امتالك   

من�ذج تف�صريي كلي لفهم حالة الث�رات العربية على م�صت�ى الع�امل والفاعلني واملحركات وما يتعلق 

بتحدياتها ورهاناتها واآفاقها؟

املفاجئة  بالث�رة  �صبهًا   
ُ
اأقرب ه�  العربي   الريبع  اأن  ُكرُث،  باحث�ن  يرى  كما  �صحيٌح،  وهل   

»الالواعية« نتيجًة حلدوث �صيء ب�صيط وتافه فّجر الع�اطف املكب�تة يف الالوعي؟ 

وهل نتبنى ما ذهب اإليه الباحث ال�صيا�صي الفرن�صي »برتراند بادي« ، حيث ُيطلق على الث�رات   

العربية عبارة » الث�رات ما بعد اللينينية«، ك�نها ث�رات غري اإيدي�ل�جية وال طبقية على عك�س ث�رات 

القرن الع�رصين؟

التي  ال�صمة  عن  ُيف�صح  عندما  جانب  يف  الروؤيا  هذه  مع  �صالمة  غ�صان  د.  املفكر  يتقاطع  وهل   

تطبع الربيع العربي، فريى اإليه ربيعًا اأخالقيًا ينت�رص للكرامة االإن�صانية وحلرية االإن�صان �صد اال�صتبداد 

ِه وتالوينه؟ مبختلف اأعرا�صِ

النم� ال�صكاين واأزمة  الفتية امل�صح�قة واملهم�صة، يف ظل ت�صاعد  ال�صبابية العربية  الفئات  اإن   

البطالة، هي التي قادت وتق�د عملية التغيري ال�صيا�صي واالجتماعي يف جمتمعاتها.

وباإزاء  ذلك التهمي�س وذلك القهر االجتماعي، هل ن�صتغرب قيام تنظيم نقابي طريف يف ت�ن�س   

حتت م�صّمى« احتاد اأ�صحاب ال�صهادات العاطلني عن العمل«. اإ�صارة اإىل اأن فرع والية �صليانة يف ت�ن�س 
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لهذا التنظيم ه� الذي ي�ؤجج راهنًا احلراك ال�صعبي يف هذه ال�الية مب�اجهة حركة »النه�صة« وحلفائها.

ج- اإن  النتائج التي ميكُن اخلل��س اإليها من مقاربتنا للمتغريِّ االجتماعي ال تت�صف بالعم�مية، ذلك اأن 

دول الربيع العربي تت�صارك يف �صفاٍت واأو�صاع وتتمايز يف الكثري من ال�صفات واالأو�صاع.

وعلى �صبيل املثال، فاإن م�رص وت�ن�س ُقدِّمتا على اأنهما من�ذج الث�رة ال�صلمية الناجحة، يف حني   

ُت�صّنف ليبيا واليمن يف خانة الث�رة العنفية، غري غافلني عن احتمال تغريُّ هذه النظرة بالن�صبة اإىل الدولتني 

االأوليني اللتني قد جتنحان نح� العنف جراء احلراك ال�صعبي املحتدم الذي يع�صف بهما راهنًا.

اأبعد  اإىل  ُعنفية  اأ�صهر ولتتح�ل  �صتة  ُزهاء  �صلميًة  انطلقت  ال�ص�رية، فقد  الث�رة  وفيما يخ�س   

احلدود وم�صت�يات غري م�صب�قة بعد ا�صتدراجها اإىل هذا املنحى من قبل النظام.

اأفرزتها وال زالت ُتفرزها ث�رات الربيع العربي،  اإن التغريات االجتماعية، و�صائر التغريات، التي  د- 

هي كما ُبقعة الزيت ، ك�نها �صتطاول �صائر االأقطار العربية التي مل تلفحها حتى تاريخه رياح التغيري.

ال�ص�دان  وباالأم�س  الها�صمية،  االأردنية  واململكة  البحرين  مملكة  ت�صهده  الذي  احلراُك  وما   

و�ص�اها، اإال م�ؤ�رصات ُتره�س باأن الربيع العربي يدق اأب�اب هذه الدول.

ثانيًا- يف التح�الت واملتغريات االجتماعية:

امل�صت�ى  على  العربي  الربيع  عنها  يتمخ�س  التي  الظاهرات  اأهم  عند  الق�ل،  اأ�صلفنا  كما  �صنت�قف، 

االجتماعي، وهي تندرُج حتت االآتي: 

اأ- هدم جدران اخل�ف وال�صمت:

»احليط،  الق�ل  اإىل  تذهب  التي  االنهزامية  الذهبية  الن�صيحة  االأبد  اإىل  و�صقطت  اآذان،  للحيطان  يُعْد  مل 

�َصْل  على البيت«!
ْ
احليط، يا رب ُن�

بل لقد تهاوى العديد من املفاهيم واملق�الت املحبطة، وخرج املارد العربي من القمقم اإىل احلرية.   

هذه الظاهرة ترت�صخ ي�مًا بعد ي�م، وال ع�دة اإىل ال�راء، اإىل ع�رص اال�صتبداد وا�صتالب كرامة االإن�صان 

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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والدو�س على حرياته وحق�قه.ا

اإن هذا ال�اقع امل�صتجد ُيعيد االعتبار اإىل دور امل�اطنة التي كانت قد وئدت لعق�د وعق�د يف ظل   

االأنظمة الدكتات�رية.

واإي�صاحًا للم�صاألة، نرى النا�س راهنًا يف م�رص، وقد تاأججت طاقات احلياة لديهم، وهم ميالأون   

امليادين وال�ص�ارع مبئات االآالف بتظاهرات وجتمعات ُيطلق عليها م�صمى »امللي�نية«! اإنهم يتجمع�ن، 

كبارًاو�صغارًا، رجااًل ون�صاًء ، وقد �صعروا مبعنى ا�صرتداد اإن�صانيتهم.

وهكذا بات امليدان وال�صارع الف�صاء االجتماعي العام الذي يلجاأ اإليه ُطاّلب احلرية. ومل تعد   

ُم�صاعًة  التعبري، بل غدوا م�صاحًة  اإذا جاز  امليدان وال�صارع- وظيفة مرورية،  االإطارين-  وظيفة هذين 

ومتنف�صًا لتفجري االحتقانات ال�صعبية والتعبري عن التطلعات واالنتظارات.

ب- الدينامية االجتماعية املتمادية وال�الدة:

ثمة انتفا�صات تخرُج من رحم الث�رات االأم التي اأتى بها الربيع العربي. فما يجري راهنًا يف   

ميدان التحرير بالقاهرة و�صائر �صاحات م�رص، بعد اإ�صدار االإعالن الد�صت�ري والدع�ة اإىل اال�صتفتاء 

على م�رصوع الد�صت�ر اجلديد.. وما يجري يف ت�ن�س من حراك �صعبي عارم وعن�انه الي�م، كما ا�صلفنا، 

غل... كل اأولئك  االإ�رصاب ال�طني اجلامع الذي وجهت الدع�ة اإليه من قبل االحتاد العام الت�ن�صي لل�صُّ

ُيدرُجُه الباحث�ن االجتماعي�ن حتت عن�ان » ث�رة داخل الث�رة« اأو »انتفا�صٌة داخل الث�رة«.

يذهب الباحث اإبراهيم فرغلي )النهار 11 كان�ن اأول 2012( اإىل اأن اجليل امل�رصي ال�صاب لي�س   

لديه ا�صتعداد لقب�ل فكر »اجلماعة« الفا�صي الذي يق�ل بطاعة اأويل االأمر بال مراجعة. كما اأنه جيل ال 

يخ�صى التعبري عن راأيه مبا فيه التاأكيد اأن حرية العقيدة جزء اأ�صا�صي من مبداأ احلرية العام الذي نادت 

به وال تزال ث�رة 25 يناير التي دفع الكثري ممن انتم�ا اإليها اأرواحهم ثمنًا لهذه احلرية.

ج- تلّ�ن �ُصَ�ر ال�رصاع:

ّلم ُي�صبح ال�رصاع ماديًا والعنُف 
ُّ

لَّم االجتماعي غدا ال�رصاع فكريًا، وعندما نهبط هذا ال�ص
ُّ

كلما �صعدنا ال�ص

فيزيقيًا وج�صديًا.

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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ومبعنى اآخر ، ثمة تناق�س اأو لنُقْل عدم ت�ازن ما بني حجم الطاقة القادمة من اأ�صفل امل�صك�نة   

اجل�صدية  الطاقة  حجم  مع  تت�ازن  ال  والتي  اأعلى  من  ال�صادرة  والثقافة  املعرفة  حجم  وبني  بالُعنف 

والفيزيقية القادمة من اأ�صفل.

واإ�صقاطًا للم�صاألة على حالة م�رص، يذهب الكاتب ال�صحفي جهاد الزين اإىل اأنه يجب االعرتاف   

اأن ال�رصاع اجلاري حاليًا ه� �رصاٌع بني نخبٍة وجمه�ر )�صحيفة النهار- 4 كان�ن اأول 2012(.

وت��صيعًا للم�صاألة من منظ�ر اآخر، يرى الباحث د. حمم�د حداد اأن املجتمعات الثائرة منق�صمة   

نيا ويق�ل  نيا وال��صطى الدُّ عم�ديًا اإىل جزئني مت�ازيني: املجتمع االأهلي املنتمي يف غالبيِتِه اإىل الطبقة الدُّ

بثقافة اإ�صالمية دينية، واإىل جمتمع مدين ينتمي يف غالبيِتِه اإىل الطبقة ال��صطى وال��صطى العليا ويق�ل 

بثقافة ليربالية غربية تتقاطع عند بع�س النقاط مع ثقافة النظام ال�صابق ولي�س مع م�صاحله )�صحيفة 

النهار- 2012/12/4(.

ل �رصائح اجتماعية جديدة/ »الفاي�صب�كية«! د- ت�صكُّ

ل �رصائح اجتماعية جامعة على م�صت�ى االأقطار العربية ، �ص�اٌء اأكانت  اإن الربيع العربي اأف�صى اإىل ت�صكُّ

يف ِعداد دول هذا الربيع اأم خارجه. اإ�صارة اإىل اأننا ن�صع هذه ال�رصائح اجلديدة خارج الت�صنيفات الطبقية 

اإىل  ياأخذنا  الذي  الطبقة  ال�ق�ع يف م�صطلح  ا�صتخدام م�صطلح �رصائح ملجانبة  اآثرنا  املعه�دة. وهكذا 

مفه�م اقت�صادي اإنتاجي. 

اإن هذه ال�رصائح، ندع�ها كما �ص�انا، »بالفاي�صب�كية«.  

وال ريب اأن احلالة الث�رية العربية جديدة وفريدة يف طبيعتها، اإنها ث�رات مدنية تق�دها الق�ى اجلديدة 

من االأجيال ال�صابة التي ت�صتغل بالق�ة الناعمة والفائقة لل�ج�د الرقمي وال�اقع االفرتا�صي والزمن 

االآيل. 

وال بد من الت�صديد يف هذا املجال على اأن الفاي�س ب�ك وت�يرت وي�تي�ب و�صكايب و�صائر و�صائل   

الت�ا�صل االجتماعي لي�صت جمرد اأدوات ت�ا�صل وح�صب، بل اإنها ت�صتبطُن قيمًا جديدة ت�صللت اإىل اأعماق 

تلك ال�رصائح الُعمرية.

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري



6
2

8
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ومبعنى اآخر، فاإن و�صائل االت�صال االجتماعي، اإىل دورها الل�ج�صتي ال�ازن، غدت جزءًا من ا  

فاعلية احلركة املجتمعية وحي�يتها.

ومتثياًل على دور هذه ال��صائل، فاإن �صباب �ص�ريا ُيلهم�ن العامل باأ�رصه با�صتخدامهم اأجهزة   

الك�مبي�تر، وهم يتنقل�ن من ملجاأ اإىل اآخر!

هـ- املثقف امليداين ال مثقف الكلمة!

ا�صتتباعًا للنقطة ال�صابقة، نذهب اإىل اأن الربيع العربي يط�ي �صفحة »مثقفي الكلمة«، وفق تعبري الكاتب 

يا�صني احلاج �صالح. 

طليعية  اأكرث  اأدوات  وهي  واخلط،  وال�ص�رة  ال�ص�ت  مثقف  املثقف  هذا  من  البديل  كان  وقد   

بعيدة عن االأدجلة والتنظري واأقرب اإىل النب�س ال�صعبي، وهي غري ُمتعالية!

ون�ؤثر عدم الت��صع يف هذه النقطة، اإذ ثمة قراءة للمتغري الثقايف اأعدها الزميل د. م�صباح ال�صمد.

و- ث�رات جماعية ومبجه�د جماعي:

اإن ث�رات الربيع العربي ال ُتدار من اجتماعات �رصية حلزب اأو تنظيم معني ميكن الق�صاء عليه واإجها�س 

الث�رة. ومل يعد �رصوريًا وج�د زعيم كاريزمي يق�د اجلماهري وي�صهل اغتياله اأو يتح�ل بعد الث�رة اإىل 

طاغية يقتل اجلماهري با�صم اجلماهري ويجهز على الث�رة با�صم الث�رة!

بل اإن هذه الث�رات هي ث�رات جماعية تق�م على جمه�د جماعي لي�س من ال�صهل ك�صفه ومعرفة   

طبيعة اآليات ا�صتغال هذه الث�رات واإيقاعاتها.

ولعل لدى الث�رة ال�ص�رية اخلرب اليقني يف هذا املجال، فق�تها يف الداخل اأنها ال حتمل �ص�ى   

اأق�صاها وتعمل بحي�يٍة منقطعة  اإىل  اأق�صاها  التن�صيقيات التي تغطي البالد من  اأال وه�  عن�ان  واحد، 

النظري.

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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ز- املراأة وامل�صهد االجتماعي:

ال ميكن اأن ن�رصب �صفحًا عن امل�صاركة الن�صائية املكثفة يف الربيع العربي. وهذا تعبري وا�صح عن ن�صج 

ذاتها  العام وفر�صت  املجال  ان�صحابها من  النمطية عن  ال�ص�رة  �صيا�صيًا، حيث خلخلت  العربية  املراأة 

كفاعلة مميزة، بل كمتزعمة اأحايني كثرية بادرت باإطالق �رصارة احلراك الث�ري وتدبري بع�س م�صاراته. 

وحت�رص يف البال، على هذا ال�صعيد، النا�صطة اليمنية يف احلقل العام »ت�كل كرمان« التي حازت جائزة 

اأي�صًا  يف�تنا  وال  اال�صتبدادي.  النظام  �صد  اليمني  احلراك  يف  فارقة  عالمًة  �صكلت  وقد  لل�صالم.  ن�بل 

ال�صا�صات  احتللن  الل�اتي  الن�عيني  واحل�ص�ر  الثقافة  ذوات  ال�ص�ريات  الن�صاء  من  باقة  ا�صتعرا�س 

االأطر  يف  رفيعًة  مراكز  بع�صهن  تب�اأت  وقد  والدميقراطية،  لقيم احلرية  ينت�رصن  وُهن  ال�صاحات،  كما 

املعار�صة )�صهري االأتا�صي، رميا فليحان، فرح االأتا�صي، ب�صمة ق�صماين... ( واإىل عامالت يف احلقل الفني 

واالإعالمي ونا�صطات يف امليدان االجتماعي.

اإ�صارة اإىل اأن دور املراأة تفاوت بني دولة واأخرى من دول الربيع العربي. فعلى �صبيل املثال،   

فاإن الغلبة يف ال�صارع الت�ن�صي هي للح�ص�ر الن�صائي )فت�س عن دور الب�رقيبية يف حترير املراأة واإعطائها 

جزءًا كبريًا من حق�قها(. 

اجلماعة  مك�نات  بني  احل�ار  يف  الت�ن�صي،  احلراك  م�صهديات  كل  يف  املراأة  ظالل  نرى  اإننا   

ال�صيا�صية، وال �صيما االإ�صالمية منها، وال ميكن اأن ُيتجاهل هذا احل�ص�ر.

بيد اأن ما اأفرزته الث�رات العربية من واقع ن�ص�ي متميز مل ُيعربِّ عن نف�صه عمالنيًا. فاالنتخابات   

الربملانية يف الدول التي اأجنزت ربيعها مل تلحظ حيزًا وا�صعًا للعن�رص الن�صائي. ولرمبا يع�د ذلك، بل ه� 

يع�د حتمًا، اإىل متكن النزعة الذك�رية يف الذات العربية. وما مل يتحرر الرجل من تلك الذهنية التقليدية ال 

ميكن اأن نلم�س اأي تغيري اجتماعي اإيجابي يف و�صعية املراأة.

ون�صيف باأن حق�ق الن�صاء لي�صت من اأول�يات احلك�مات ذات النزوع االإ�صالمي، مما يطرح   

حتديات اأكرث حدًة على الق�ى الدميقراطية. 

اإ�صارة اإىل اأن حماربة اال�صتبداد ال�صيا�صي لن تكتمل ف�ص�اًل من دون اقتالع جذوره الثقافية   

التي تخلق اال�صتبداد االجتماعي، وقهر املراأة ه� اأحد متظهراته اجللية.

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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ح- تعاظم دور املجتمع املدين :ا

يف ع�رص ي�صهد م�ت االإيدي�ل�جيا، وا�صتطرادًا  احت�صار ال�صيا�صة، مبفه�مها التقليدي ال�صائع، ناهيك 

الفراغ!-  الفراغ- والطبيعة تكره  ليمالأ  املدين  املجتمع  العقائدية، يربز دور  االأحزاب  عن تراجع دور 

وليحتل �صاحة احلراك املجتمعي يف ميادين عديدة.

من  الكثري  يف  الف�صل  الق�ل  له  يك�ن  اأن  العربي  الربيع  دول  يف  املدين  للمجتمع  كان  وهكذا   

م�صهديات احلراك ومفا�صله.

وبالت�قف عند الذي يجري يف م�رص راهنًا، نن�ه بدور املجتمع املدين الذي يت�صكل من جتمعات   

الق�صاة«  نادي   « نذكر  الت�صميات  وبلغة  اإعالم.  ورجال  وعلمانية  ي�صارية  ونخب  ليربالية  واأطر  نقابية 

األفًا، وه� مُيثل الفزاعة الد�صت�رية واحلق�قية التي ُترفع يف وجه الق�ى  اإثنا ع�رص  اإليه  الذي ين�ص�ي 

االإ�صالمية التي ت�صعى اإىل »اأخ�نة« الدولة. وكذا االأمر فيما يع�د اإىل اجل�صم االإعالمي املتمرد على قيادته 

امل�صتتبعة من قبل الق�ى االإ�صالمية، حيث امتنعت عدة حمطات ف�صائية عن البث احتجاجًا على االإعالن 

دور. الد�صت�ري وم�رصوع الد�صت�ر اجلديد، اإ�صافة اإىل احتجاب ع�رصات ال�صحف عن ال�صُّ

ويف حم�صلة ملا �صبق، فاإن ق�ى املجتمع املدين يف م�رص تنت�رص للدولة املدنية يف م�اجهة دولة   

بني«ال�رصعية  ُيزاوج  دمياغ�جي  �صعار  خالل  من  عليها  ال�رصعية  اإ�صباغ  يحاول�ن  الذين  الدين  رجال 

وال�رصيعة«!

اإ�صارٌة اإىل اأن ما نراه من دينامية املجتمع املدين يف م�رص ن�صهُد م�ازيًا لها يف املجتمع املدين الت�ن�صي.

قات التغيري  يف معورِّ

والث�رة.  االنقالب  بني  فارٌق  وثمة  اأمرها.  من  لًة   متعجِّ تكن  مل  التاريخ  ي�صهدها  التي  الث�رات  اأكرُث 

يف  تراٍخ  اإىل  حتتاج  فهي  الث�رة  اأما  عليهم،  املُنقَلِب  من  وبغفلة  غرة  حني  على  مهمته  ُينجز  فاالنقالب 

الزمِن مديد. ولعل الث�رة الفرن�صية ُت�صكل حالًة من�ذجية للث�رات التي ت�صرُي بت�ؤدة وت�صهد مدًا وجزرًا 

اإال بعد مرور ما يقرب من  عجيبني. فهذه الث�رة اندلعت يف العام 1789 ومل تنجِل عن خ�اتيم �صعيدة 

اأن بع�س الق�ى  ت�صعة عق�د. وهكذا، فاإن ث�رات الربيع العربي ال ُتدرُج يف خانِة االنقالبات، واإن بدا 

ت�صتعجل م�صادرة الث�رة، مت��صلًة االنقالبي مم�هًا باالنتخابي واال�صتفتائي!

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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اإن الث�رات العربية منت�رصٌة ال حمالة مهما طالت املخا�صات وبرزت العقبات وتعرثت اخلطى.  

وكما اأ�صلفنا، ال ع�دة البتة اإىل ال�راء، فالعامل العربي الذي نعرفه ي�ارى الرثى، غري م�صتمطرين عليه 

قات التي تعرت�س م�صار الربيع العربي ، فاإننا نكتفي  �صاآبيب الرحمة! واإذا كان لنا اأن نت�قف عند املع�ِّ

مبا ه� ج�هري، مندرجًا حتت االآتي:

اأ- ت��صل العنف املادي اأو االإجنرار اإليه بدياًل من ال�رصاع ال�صلمي الدميقراطي. فالعنف قد ي�ؤ�رص بل قد 

خ فيها االن�صطار العم�دي  يف�صي اإىل  احرتاب اأهلي مفت�ح. واخل�ف كل اخل�ف على م�رص التي يرت�صَّ

على اإيقاع التحركات ال�صارعية. وباالأم�س، يف التظاهرة امل�الية لالإ�صالميني يف نطاق م�صجد رابعة العدوية، 

وقف اأحد ال�صي�خ مت�عدًا الق�ى الدميقراطية ومهددًا باأن ثمة ع�رصات االأل�ف من »البلطجية اجلدد« 

م�صتعدون مل�اجهة هذه الق�ى ُعنفيًا !

ب- االجنرار اإىل االحرتاب الطائفي واملذهبي واالإثني )العرقي(، واخلطر ههنا يتهدد الث�رة ال�ص�رية 

ّنة والعل�يني تطل براأ�صها بني الفينة واالأخرى، وُيخ�صى من 
ُ

حتديدًا.  فعنا�رص التفجر املذهبي بني ال�ص

التح�ل اإىل حرب اأهلية ال ُتبقي وال تذر. وقد يتمخ�س عن هذه احلرب ت�صظي الكيان ال�ص�ري، فنك�ن 

باإزاء دويالت طائفية ومذهبية هي من خملفات الذاكرة اال�صتعمارية اإثر �صق�ط الدولة العثمانية.

االإقليمية  فالتدخالت  العربية.  الث�رات  والدويل يف م�صهد  واالإقليمي  ال�طني  املحلي  اال�صتباك بني  ج- 

والدولية يف اأوجها، اإْذ ت�صعى كل دولة لتاأمني م�صاحلها اجلي�- �صيا�صية.

وهذه امل�صاألة تتبدى اأكرث ما تتبدى على �صعيد الث�رة ال�ص�رية. وقد ا�صلفنا الق�ل، اإن �ص�ريا   

تتمتع بفرادة على امل�صت�ى اجلي�- �صيا�صي، اإقليميًا ودوليًا.

طارئ  ومنها  بني�ي  منها  التغيري،  عمليات  م�صار  تع�ق  كثرية  ثان�ية  ع�امل  ثمة  يك�ن  قد   

عر�صي، لن نت�قف عندها ك�ننا ا�صتعر�صنا الع�امل اجل�هرية امل�ؤثرة يف هذا املجال.

نة 
ُ

ونختم جمددين الق�ل اإن امل�صهد، م�صهد الربيع العربي لي�س جمياًل وال �صلميًا دائمًا. هي �ص  

احلروب والث�رات. ومهما بدا امل�صهد ط�ياًل وم�ؤملًا وف��ص�يًا وحمف�فًا بالعقبات والعرثات، فاإن هذا 

الربيع ال بد اآيٌل اإىل انت�صار.

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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االأ�ص�س احلقوقية للربيع العربي*

د. حممد رفيق قورقو�شز

جامعة القرن اجلديد

ا�شطنبول - تركيا

Abstract:
 The concept of human rights, which is one of the biggest virtues of 
our era, is another version of the recognition of the human honor in the 
international arena. The protection of human honor and personality is the 
fundamental aim of all the international agreements and protocols.

 Without doubt, the Arabic society did not make any assessment 
from the legal point of view, while initiating the course of the Arab Spring, 
which is considered to be the course of liberation and democratization. 
Yet, in the countries, which are affected by the Arab Spring, the opinion of 
the society was not sought; instead the decisions were made by the ruling 
class. With the effect of the Spring, the Arabians, very interestingly, hit 
the streets with the request of food, peace and freedom; which is nothing 
else but exercising the fundamental rights recognized by the international 
agreements and protocols. However the fact that is most peculiar is 
that these rights were never vested to them. Whereas, Arab intellectual 
richness and fund of knowledge with regards to “human rights activism” 
at an international level is very high. Most of the participants, maybe not 
most of them, were aware of their activities and they were also declining 
to participate to the protest, which are not considered to be peaceful, as 
recognized in the international agreements.

 When the Arab spring is evaluated within the framework of 
international human rights agreements and protocols, the following 
assessments can be made:  

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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1-       To use freedom via free press

2-       Civil disobedience

3-       The right to non-violent resistance

4-       The right to determining their own future

5-       The right to peaceful demonstrations and The right to demand the 
change of government in a democratic and peaceful manner

 Consequently, it can be stated that, contrary to what is believed, 
the Arab Spring is not a street movement, emerged spontaneously. On 
the contrary, this movement, with its intellectual richness and peaceful 
demonstrations, has become a course, which has initiated a liberal and 
democratic period by putting an end to tyranny.   

مقدمة: حقوق االن�شان و حرياته يف الربيع العربي

التى  الدولية  القان�نية   الروابط  اإىل حقل  اإذا كان م�صطلح حق�ق االن�صان و حرياته قد ت�رصبت 

تتعلق بكرامة االن�صان و حفظه و و�صعه كم�صدر اأ�صا�صى فى العامل واملجتمع الدويل يف منت�صف القرن 

الع�رصين ور�صخت و�صاعت ا�صتعمالها منذئذ، اإال اأنها مل تنفرد مبعنى واحد حمدد بل ظلت تعني معانى 

كثرية ا�صطالحًا، االأهم امل�صطلح عندنا تعني جمم�عة الق�اعد القان�نية التي ت�صنها ال�صلطة املخت�صة 

بالت�رصيع يف م�اثيق حق�ق االن�صان و حرياته اتفاقيات حق�ق االن�صان و حرياته و برت�ك�الت حق�ق 

تلك  الأن  ال�صعب.  فيها  يعي�س  التي  الدولة  تقبلها  اأن  ينبغى  وال  الدوىل.  جمتمع  فى  حرياته  و  االن�صان 

احلق�ق م�صم�نة من قبل م�اثيق حق�ق االن�صان  فى المجتمع الدويل. و اأعطي هذا احلق ل�صبب وحيد: 

.
1

اأنهم ب�رص بدون اأى متيز

العربي،  الربيع  �صنع  والذي  للحرية،  املنا�رص  العربي  ال�صعب  يفكر  مل  �صك،  اأدنى  دون  من   

اأن  رغم  ال�صلمي،  التظاهر  حق  االأيام  من  ي�ٍم  يف  مُينح  مل  الأنه  به،  قام  الذي  للعمل  احلق�قية  باالأ�ص�س 

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري



6
8

8
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

مطالبه مل تكن تلك املطالب الكبرية، بل كانت عبارة عن رغبة يف احل�ص�ل على االإح�صا�س باالآدمية، اإ�صافًة ا

لكن  اإىل مطالب الكتل التي اأقرتها نقابات العمال االأحرار العاملية، من قبيل “اخلبز وال�صالم واحلرية”، 

الطغات ا�صتكرثوا على ال�صعب تلك املطالب الب�صيطة.

.
2

و لهذا ال�صدد نحاول معرفة االأ�ص�س يف ث�رات العرب التي ت�جد معايريم�اثيق الدولية 

ما هى االأ�ص�س الدولية لها؟أ- 

ت�ن�س  يف  جرى  الذي  كذلك  خا�ّصة  امل�رصوعة،  اال�صا�صية”  “حق�قهم  ال�صعب  ا�صتخدم  وقتئذ           

وم�رص و بداية ث�رات �ص�رية و اليمن، اإذ مل يخرج ال�صعب عن اإطار الن�صال امل�رصوع، ومل ي�صجل�ا اأي 

اإخالٍل بحق�ق االإن�صان، مل ي�صيئ�ا الأحد، وحمى ال�صعب اأمن البالد كما حمى اأي�صًا الدميقراطية وحق�ق 

االإن�صان، با�صتثناء عدد حمدود من االأ�صخا�س واملنظمات. 

لكن هل القان�ن الدويل و م�اثق الدويل و اتفاقيات الدويل تت�صمن �صيئًا تخ�س ما قام به ال�صعب العربي؟. 

وكلمة حق�ق االإن�صان و حرياته اأحيانًا ت�صتعمل يف مقابل احلق�ق واالنظمة التي يطلبها الب�رص يف 

تطبيق القان�ن الدويل  وما ي�صل اليها.

علينا اأن نفكر اأو نرى امل��ص�ع �صمن اإطار عنا�رص رئي�صية ين�س عليها القان�ن الدويل و م�اثق الدويل 

و اتفاقيات الدويل وهي: 

ا�صتخدام حرية و�صائل االعالم. 1

الع�صيان املدين )املقاومة ال�صلبية(.. 2

 حق املقاومة.. 3

  حق تقرير امل�صري.. 4

حق التظاهر واالإجتماع ال�صلمي. . 5

 حق املطالبة بتغيري النظام بطرق دميقراطية و�صلمية. . 6

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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ا�شتخدام حرية و�شائل االعالم : . 1

ان  حركة الت�رصيع املتعلقة بحرية االإعالم، كحق من حق�ق االإن�صان تت��صع على امل�صت�يات   

املبدئي  �صندها  اأن  على  الدميقراطية،  املجتمعات  بع�س  يف  القرن  هذا  �صبعينات  منذ  ال�طنية  و  الدولية 

يرجع اإىل نهاية االأربعينات، عندما �صادقت اجلمعية العامة لهيئة االأمم املتحدة على االإعالن العاملي حلق�ق 

االإن�صان يف 10 دي�صمرب 1948. هذا االإعالن الذي ال يعترب من وجهة نظر القان�ن الدويل ملزما يف حد 

ذاته، و�صع االأ�ص�س العامة لت�رصيع اإعالمي خا�س بحرية االإعالم التي تن�س عليها املادة 19 منه، والتي 

االأفكار  اعتناق  هذا احلق حرية  وي�صمل  التعبري،  و  الراأي  �صخ�س احلق يف حرية  “ لكل  اأن  فيها  جاء 

وتلقيها ون�رصها.

انطالقا من هذه املبادئ العامة ظهر خالل الن�صف الثاين من القرن املا�صي ما يزيد عن وثيقة ما   

بني معاهدة )12( واإعالنات )14( ول�ائح )8(، تهتم ب�صفة �رصيحة اأو �صمنية بحرية االإعالم، وبخا�صة 

اجلانب املتعلق بالتدفق احلر للمعل�مات. م�صاهمة و�صائل االإعالم و خا�صة و�صائل االإعالم االإلكرتوين 

ب�صكل ملح�ظ يف بناء ج�ص�ر من الت�ا�صل بني القائم العربى باالت�صال وم�صتقبل الر�صالة مما كان له 

بالغ االأثر يف تفاعل كل من اجلانبني مع االآخر ونتطرق االآن اإىل اأهمية الت�ا�صل بني املادة املقروءة وبني 

القارئ ، حيث اأتاحت التكن�ل�جيا الرقمية اأداة متكن القارئ من التعبري عن راأيه ح�ل املادة املقدمة، 

التفاعل مع املادة املقدمة �ص�اء كانت  اأداة ت�صاعده يف  القارئ  اأمام  ُتتح  التقليدي مل  فمنذ ن�صاأة االإعالم 

اإذاعة اأو تليفزي�نًا مما كان يح�ل بني التفاعلية.

كانت وظيفة و�صائل االت�صال يف العامل العربي كما هى: 

اأ- اإن و�صائل االإعالم واالت�صال يجب اأن تقبل تنفيذ املهام التنم�ية مبا يتفق مع ال�صيا�صة ال�طنية القائمة.

  

التنم�ية  االأول�يات  تفر�صها  التي  للقي�د  تخ�صع  اأن  ينبغي  واالت�صال  االإعالم  و�صائل  حرية  اإن   - ب 

واالحتياجات االقت�صادية للمجتمع.

  

ما  حمت�ى  يف  ال�طنية  واللغة  ال�طنية  للثقافة  االأول�ية  واالت�صال  االإعالم  و�صائل  تعطي  اأن  يجب  ج- 

تقدمه. و قد ا�صتخدم ال�صعب العربي حرية و�صائل االإعالم واالت�صال كما  ينبغي جتاه م�صتقبله و معي�صته 

و حق�قه و حرياته.

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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و�صائله، ا مبختلف  االعالم،  تط�رات  �صنني»اإن  قبل  واالت�صاالت  االإعالم  خرباء  اأخربها  كما   

وخ�ص��صًا فى املنطقة العربية العربية الي�م، اأ�صبح اأداة التحرر االأوىل، بينما ما زالت االأنظمة العربية 

حت�صيناتها  يف  االإقطاعية  انهيار  اإىل  اأدى  التط�ر  مدفع  اأن  كما  التنظيم.  اأو  املراقبة  ت�صميه  ما  غلى 

اإىل انهيار االأنظمة الت�تاليتارية. الث�رة االإعالمية ث�رة  �صي�ؤدى تط�رالت�ا�صل، غري القابل للمراقبة، 

 
3

دمي�قراتية«

اإن جناح الربيع العربي مدعم  مبمار�صة حرية  و�صائل  االعالم.   و قد حتققت اأهدافه و و�صل 

.
4

اإىل غر�صه املطل�ب  بعد الث�رة االعالمية التى ا�صتعمل فيهاالفي�صب�ك و و�صائل التكن�ل�جي االخرى 

حرية  با�صتعمال  جنحت  و  و�صعبية،  �صلمية  و  دمي�قراتية  ث�رة  العربي  الربيع  اإن  نق�ل  اأن  وميكننا   

.
5

و�صائل االعالم

2 . : الع�صيان املدين 

كفل النظام احلق�قي الدميقراطي، حق دفاع الفرد عن نف�صه، وحمايتها ب�جه الظلم، ويدعى   

هذا الن�ع من اأن�اع الدفاع، الذي يق�م به الفرد، الذي تعر�س للظلم، ومل ت�صفر الطرق القان�نية عن رفع 

ومن خاللها يعمل ال�صعب على لفت انتباه الراأي العام والنظام.  الظلم عنه، بـ “املقاومة ال�صلبية”، 

احلق�قية  الق�اعد  عن  الناجتة  للعق�بات  وحتّمله  له،  متنح  مل  التي  حلق�قه  ال�صعب  ا�صتخدام  ويعترب 

االإيجابية امله�ص�مة، واالنفتاح على العامة، وعدم ممار�صة العنف، من اأهم املعايري اخلا�صة بالع�صيان 

   .
5

املدين، الذي ه� اأحد اأوجه حق املقاومة 

رواد  يعتربون  الذين  كينغ«،  ل�ثر  و»مارتن  و»غاندي«  ث�رياو«  دافيد  »هرني  اأفكار  وتاأخذ   

اأ�صل�ب الع�صيان املدين، حيزًا كبريًا يف هذا ال�صدد. 

اأن  كما  املفكرين،  بني  م�صرتكة  ونقطًة  اأ�صا�صيًا،  مبدءًا  العنف«،  ممار�صة  »عدم  مبداأ  ويعترب   

القائمني على الع�صيان املدين يعرف�ن م�صبقًا، ماهية العق�بات التي من املمكن اأن يتعر�ص�ا لها جراء 

فعلهم، لكن ينبغي عليهم رغم ذلك عدم اللج�ء اإىل العنف قط. 

باأحداث  ندقق  فعندما  ال�صدد،  هذا  م�صه�رة يف  اأمثلة  اأحد  »القروين بريغاما« برتكيا  وتعترب   

»القروين بريغاما« اأنهم قام�ا باحتجاجات عدة و متن�عة بدون ا�صتخدام الق�ة لل��ص�ل اىل حق�قهم 

امل�رصوعة، جندها تت�افق مع معايري الع�صيان املدين، لذا جند اأن باإمكاننا اأن ن�صف الع�صيان املدين الذي 
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ت�صّكل اإ�صتنادًا على قاعدة ال�صلمية وح�صن الن�ايا، باأنه تيار فل�صفي �صيا�صي خمتلف 

ومع الربيع العربي، وكنم�ذج جميل للمقاومة ال�صلبية ، طرحت ال�صع�ب مطالباتها يف العام   

2011، واأظهرت من خاللها طرحها لهذ املطالبات على اأر�صية م�رصوعة، حيث اأظهرت اأن هذا احلق ما 

زال متداواًل يف ي�منا هذا. و هذا املطالبات اأ�صبحت قدوة لالآخرين. من جهة ا�صتعمال حق ع�صيان املدنى 

 . 
7

بدون الق�ة و ال�صدة اأو االأ�صلحة

حق املقاومة. . 3

يعترب حق اأو واجب املقاومة، من امل�ا�صيع التي تكرث عليها النقا�صات يف الفل�صفة ال�صيا�صية،   

ب�صبب حمت�اها، ويف احلقيقة فاإن اعتبار م�ا�صيع كمقاومة �صلطة م�ج�دة، اأو ال�ق�ف ب�جه هجمات 

ت�صتهدف تلك ال�صلطة، اأو اإ�صقاط النظام القدمي اأو اإعادته، او اإ�صتبدال حاكم ي��صف بالظامل، واملجيء 

بحاكم غريه، م�ا�صيع مثريًة للجدل، اأمر طبيعٌي للغاية.

املفه�م  نتاجات  اإحدى  كانت  والتي  ال�صلطة،  ه� م�صدر �رصعية  ال�صعب  اأن  فكرة  بروز  ومع   

�صد  ميار�س  الذي  الظلم  م�صدر  ه�  الذي  النظام،  اأو  احلاكم  �صد  املقاومة  حق  برز  للدولة،  الع�رصي 

العقد  اإىل  ال�رصعية  م�صدر  اأ�صند  الذي  ل�ك”،  “ج�ن  الكاتب  راأي  ذكر  ي�صتح�رصنا  وهنا  ال�صعب، 

االجتماعي لالأفراد، الذين ترك�ا احلالة الطبيعية، بهدف حماية حق�ق احلرية واحلياة والتملك، ومع 

هذه االتفاقية فاإن النظام خ�ل الدولة التي هي الع�ص� ال�صيا�صي ب�صلطاته.

كما يرى الكاتب اأي�صًا اأن من حق ال�صعب الدفاع عن نف�صه، �صد �صلطة �صيا�صية تق�م بظلمه،   

بعد اأن �رصبت عر�س احلائط بج�هر ال�ظيفة التي اأوكلت اإليها من قبل ال�صعب، اإ�صافة اإىل اأن ال�صعب 

ميتلك ال�صلطة التي تخ�له ف�صخ العقد االإجتماعي امل�ج�د، واإحداث عقد اإجتماعي جديد. 

ونرى اأن العديد من الد�صاتري اأفرغت حّيزًا �صمنها لذلك احلق، كما نرى اأن املادة الـ 20، من الد�صت�ر 

االأملاين نّظمت حق املقاومة، كذلك فعلت املقاطعات االأملانية يف د�صاتريها. 

اأن التقاليد الد�صت�رية يف ال�اليات املتحدة االأمريكية، حتت�ي  كذلك يجدر بنا اأن ن��صح هنا،   

وامليثاق العاملي  على مثل تلك امل�اد، وعلى �صبيل املثال: احل�رص، هذا احلق يف  د�صت�ر والية “كنتاكي”، 

حلق�ق االإن�صان. 

عند النظر يف الن�ص��س العاملية، فاإنه ل�حظ  ذكر هذا احلق يف  ديباجة االإعالن العاملي حلق�ق االإن�صان.

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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اإىل واقع ا اإىل ما قامت به ال�صع�ب العربية، ترجمت هذه اخلط�ة  اإ�صافة  اإن الربيع العربي  يف ال�اقع، 

اأن  الع�صيان املدين، دون  الدميقراطية، من خالل  اإىل  الديكتات�رية  االأنظمة  ملم��س، �صقت طريقها من 

.
8

تت�صبب بال�رصر الأحد، اأو تعر�س اأمن املجتمع للخطر

حق تقرير املجتمعات مل�صريها. 4

حق تقرير امل�صري يف القان�ن الدويل:

اأ�صبح حق تقرير امل�صري اأحد اأهم مفاهيم القان�ن الدويل و م�اثق الدويل و اتفاقيات الدويل   

و مفاهيم حق�ق االإن�صان العاملية يف القرن ال�احد والع�رصين، حيث بداأ بت�صكيل هيكل جديد يف املجتمع 

الدويل. وحتددت اخلارطة ال�صيا�صية للعامل، ومن ثم فانه بعد املتغريات التي مر بها، ي�صبح �صائعًا.

ومن البدايات، ك�نه مبداأ �صيا�صيًا، حت�ل حق تقرير امل�صري، اإىل حق قان�ين يف االأمم املتحدة يف اتفاقيات 

الدولية الت�اأمة عام 1966، ويف قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ويف الع�امل الفاعلة االأخرى يف 

.
9

القان�ن الدويل

بداأت الفرتة االأوىل حيث ن�صت الق�انني على االعرتاف بحق تقرير امل�صري لل�صع�ب ال�اقعة   

حتت احلكم اال�صتعماري املن�ص��س عليها فقط، ويف نهاية القرن ل�حظ ا�صتفادة �صع�ب اجلمه�ريات 

االحتادية يف االحتاد ال�ص�فييتي ، با�صتخدام هذا احلق.

ومع الربيع العربي، وكنم�ذج جميل لتحقيق تقرير امل�صري، طرحت ال�صع�ب مطالباتها يف العام 2011، 

زال  ما  هذا احلق  اأن  اأظهرت  اأر�صية م�رصوعة، حيث  على  املطالبات  لهذ  واأظهرت من خاللها طرحها 

متداواًل يف ي�منا هذا.

حق التظاهر وامل�صريات :. 5

           تكت�صب املظاهرات وامل�صريات اأهمية ي�ما بعد ي�م كاأحدى املمار�صات الدميقراطية ويتخذ اأبعادا 

خمتلفة يف ظل مفه�م »حرية التعبري«.

وال تكمن امل�صكلة يف الل�ائح الناظمة ملثل هذه التحركات فقد تك�ن م�افقة الأرقى ال�رصوط اإال   

اأن امل�صكلة تن�صاأ عند �ص�ء التطبيق حيث نالحظ اأن بع�س االأنظمة ت�صتعمل العنف املفرط جتاه م�صتخدي 

حق التظاهر وقد يغيب بع�صهم يف غياهب ال�صج�ن ل�صنني ولكننا راأينا كم كان لهذا احلق دور فاعل يف دفع 

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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عجلة الربيع العربي. ،العرب ا�صتعمل�ا هذا احلق �صلميا ال متجاوزا  عن �رصوط اطار القان�ن الدوىل.

  

 تغيري االأنظمة بالطرق ال�صلمية والدميقراطية:. 6

املجتمع الدوىل كان ي�صكت �صك�ت االأعمى واالأ�صم الأن م�صاحلهم كانت ت�صتند على اال �صتقرار   

ول� مل يكن هناك ارادة ال�صعب و ادارته. بعدما عرف املجتمع الدويل اأن طغاة العرب ف�ؤو�س من ال�رق 

املظاهرات  بهذه  العرب  ل�صح�ة  واأيد   �صمح  و  اأمكن  االأبد  اىل  ي�صتمر  ال  النا�س  به�ؤالء  م�صاحلهم  و 

وامل�صريات ، ورمبا املجتمع الدويل ه� االآخر غري م�صتعد ليقبل مثل هذه الفكرة الأنه كان ي�صكت �صك�ت 

االأعمى واالأ�صم حتى راأى م�قف ال�صعب وم�صاحلهم للم�صتقبل  غريوا م�اقفهم  مع اأنه ال تبدو اإال حقا 

طبيعيا وطم�حا م�رصوعا يف ظل مبداأ )حق تغيري االأنظمة بالطرق ال�صلمية والدميقراطية( الذي غدا جزءا 

من ثقافة الع�رص واأعرافه الدولية.

يف هذه االأيام تعد االأنظمة غري الدميقراطية اأيامها االأخرية فلم تعد تلك االأنظمة قادرة على البقاء   

ب�صلطة اجلبار واخل�ف ولي�س الربيع العربي اإال �رصخة �صع�ب مكب�تة على مدى �صنني ت�اقة للحرية 

والدميقراطية فلكل �صعب حق طلب  تغيري اإدارته بالطرق الدميقراطية و ال�صلمية.

النتيجة:ب- 

له  تعر�صت  �صغط  من  نابعًا  مفاجئا  اجتماعيا  حدثا  لي�س  العربي  الربيع  اأن  الق�ل  وجممل   

والدميقراطية  العدالة  مفاهيم  تنامي  عززها  ال�صنني  مدى  على  تراكمات  واإمنا  مفاجئ  ب�صكل  ال�صع�ب 

التي ا�ص�س لها القان�ن الدويل و م�اثق الدويل و اتفاقيات الدويل فغدا العرب يطالب�ن باحلرية اإىل جانب 

االأمان ولقمة العي�س ال�صيما بعدما عاين�ا اإمكانية حتقيق ذلك.

وميكننا اأن نق�ل نتيجة اأن الربيع العربي ي�صتند على هذه املبادء االآتية مبفاهيم القان�ن الدويل   

و م�اثق الدويل و اتفاقيات الدويل و هي: ا�صتخدام حرية  و�صائل االعالم، الع�صيان املدين،  حق املقاومة،   

دميقراطية  بطرق  النظام  بتغيري  املطالبة  حق  ال�صلمي،   واالإجتماع  التظاهر  حق  امل�صري،  تقرير  حق 

و�صلمية. 

ناأمل من اهلل عز وجل اأن ينعم العرب باخلري والرفاه ومن� االقت�صاد مع حفظه ورعايته .

  حمور العدد: الربيع العربي و معوقات التغيري
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الهوام�ص واملراجع:ا

1- ت�صكل اإ�صرتاتيجيات االت�صال يف املجتمعات ما بعد ال�صناعية، اأو يف جمتمعات ما بعد احلداثة، هام�صًا دائمًا وان�صغااًل م�ؤرقًا 

للم�صتغلني واملهتمني باإدارة وت�صيري هذه املجتمعات من �صيا�صيني وخمططني وعلماء ومنفذين...يتمركز ح�ل ت�فري اأدوات 

اإنتاج املعرفة انطالقًا من البحث عن املادة اخلام ل»ال�صناعة« املعرفية، املعل�مة وتنظيمها وتخزينها وا�صتعادتها  واآليات 

وتداولها، عند ال�رصورة، عرب خمتلف و�صائط االت�صال الفردية واجلماعية اجلماهريية التقليدية منها واالإليكرتونية.

2-اأنط�ان م�رصه، التح�الت التكن�ل�جية: ث�رة يف بنى الرتبية و العمل و االعالم، ؟، حق�ق االإن�صان على مطل االألف الثالث 

حتديات التكن�ل�جيا، من�ص�راة جامعة �صيدة الل�يزة، لبنان، 1999، �س. 98.

االثاث  االإن�صان على مظل  اأية مراجعات؟، حق�ق  العمل  و  الرتبية  اإىل م�ؤ�ص�صات  التكن�ل�جي  القاعى، 1999، دخ�ل  3-عبدو 

حتديات التكن�ل�جي، من�ص�رات جامعة �صيد ة الل�يزة، لبنان، �س. 21.

4- مي عبد اهلل ، 2011، البحث فى عل�م االعالم واالت�صال من االطر املعرفية اإىل اإ�صكاليات البحثية، دار النه�صة العربيةبريوت_ 

لبنان، �س. 37 

COŞKUN، Vahap، Direnme Hakkı، Husus Felsefesi ve Sosyolojisi- 5  

.Dergisi، S. 5، s. 53

KORKUSUZ، s. 132.-6 
7-عبدو القاعى، �س. 23: نبيل عبد الفتاح، �س. 118: عبد احل�صني �صعبان، �س. 50: ثامر كامل حممد، �س.  : 252 �صالح ابن 

.53 .COŞKUN، s .51 .عبد اهلل الراجحى، �س

8- عبدو القاعى، �س. 23: نبيل عبد الفتاح، �س. 118: عبد احل�صني �صعبان، �س. 50: ثامر كامل حممد، �س. : 252 �صالح بن 

عبد اهلل الراجحى، �س. 51.

الكلمة اخلامتة
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قراءة يف املتغري ال�صيا�صي

 للربيع العربي*

مدير التحرير

د. عدنان خوجة

على  املقه�رة،  اجلماهري  به  َحلمت  ولطاملا  العارم.  الغ�صب  هذا  العربي  ال�صارع  انتظر  لطاملا   

م�صاحة ال�طن العربى، ط�ال عق�د من حكم الطغيان، والف�صاد، واالإ�صتئثار بال�صلطة. ذلك الطغيان الذي 

ى بالتنمية، وح�ل االأوطان اإىل  تلطى خلف عباءة الق�صية الكربي فل�صطني لفظيًا وتنكر لها عمليًا. ف�صحَّ

�صج�ن، و�رصد ال�صباب بعد اأن �صادر تطلعاتهم امل�رصوعة نح� امل�صتقبل .

  

الدميقراطية  يف  درو�صًا  الغرب  ولقن  ال�صلطة  فاأربك  والداين  القا�صي  فاجاأ  الذي  الغ�صب  اإنه   

النزيهة واحلرية التي ت�صنعها ال�صع�ب، عرب االإحتجاجات التي فاجاأت املراقب، والتي جتاوزت ب�صحرها 

اإنفجار  اىل  العربي احلديث من بط�الت. متجاوزة ظاهراالإحتجاج  التاريخ  اختزنه  ما  اأجمل  وتاأثريها 

عف�ي، ت�ص�نامي ب�رصي مهد الطريق اأمام ث�رة �صعبية متنامية.

ث�رة ال ت�صبه الث�رات الكربى، ث�رة جاءت على جناح تكن�ل�جيا االإت�صال مل تعرف التاأطري   

االإيدي�ل�جي والكاريزمات القيادية ومل متر عرب االأطر احلزبية ومدار�صها العقائدية. ث�رة مل يت�صنَّ لها 

ال�قت الإعتماد برنامج �صيا�صي مما دفعها  الإعتماد عن�ان عري�س “احلرية حق لل�صع�ب”.

الكلمة اخلامتة

______________________

قات التغيري«، معر�س بريوت الدويل  يف اإطار ندوة بعن�ان: » قراءة يف م�صارات الربيع العربي/ مع�ِّ

للكتاب ال�صاد�س واخلم�صني- مركز »بيال«، بريوت-لبنان- 2012/12/13.
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لطاملا ردد الكثريون اأن ال�صع�ب العربية مبل�ة بحكامها. واأن ه�ؤالء هم مبثابة القدر ال�صّيىء،  ا  

اأو اللعنة التي �صقطت عليهم منذ اأربعة عق�د. واأن تلك ال�صع�ب قد حتتاج ملعجزة حقيقية للتخل�س من 

واقعها املرير حتى تزول تلك اللعنة التي اأ�صابتها قبل اأن يزول معها طم�ح االمة.

لقد تك�ن لدى امل�اطن العربي ،وعلى مدى العق�د االأربعة املا�صية،  �صع�ر عميق مل ي�صهد تاريخ   

جتاه  والدونية  والغربة  بالقهر  �صع�ر  واالإجتماعي،  ال�صيا�صي  والغنب  باملذلة  �صع�ر   له،  مثياًل  املنطقة 

العامل بعد اأن ُاغلقت يف وجهه ن�افذ االأحالم.

غري اأن املفاجاأة جاءت من ت�ن�س وانفرط العقد، وارتفع �ص�ت اجلماهري يف اأربع جهات االأمة.   

فطائر احلرية الي�م طليق وه� يج�ب �صماء العرب وحتته تتهاوى عرو�س الطغيان.

ما اأ�صبه الي�م باالأم�س، ففي مطلع القرن املا�صي انتف�س العرب على عب�دية اال�صتعمار.

 

م�صاحله  لرعاية  االإ�صتعمار  اأ�ص�صه  الذي  النظام  ج�ر  على  انتف�ص�ا  الثالثة  االألفية  مطلع  ويف 

وا�صتمرارنف�ذه، ومن ثم تبنته اأمريكا ليك�ن عتلة التخلف لل�صيطرة على م�ارد النفط، والع�صا الغليظة 

التي تق�صم ظهر احلا�رص، لتلغي طم�حات امل�صتقبل

 .

اأن  على  يدل  الذي  امل�ؤ�رص  حتمًا  فهي  العرب،  �صماء  يف  ترتفع  الي�م  االإحتجاجات  كانت  واإذا   

العربي  ال�صيا�صي  والنظام  املراقب  تطل  مل  فاملفاجاأة  للمنطقة،  ال�صيا�صي  ال�اقع  طال  قد  كبريًا  حت�اًل 

�ص�ارع  على  ا�صتفاق  حيث  اأي�صًا  واالإ�صرتاتيجية  ال�صيا�صية  م�ؤ�ص�صاته  بكل  الغرب  طالت  بل  وح�صب، 

متالأها احلناجر بدعاوى التغيري وطلبات التحرر. مما اأربك براجمه وو�صع اخللل يف مفا�صل �صيا�صاته 

التقليدية، وهذا ما برز يف امل�اقف املتناق�صة من ال�صارع العربي، ويف ردات الفعل الغربية التي اإن دلت 

حركات  بداية  حلظة  الغربية  الدوائر  جممل  على  �صيطر  الذي  االإرباك  مدى  على  تدل  فاإمنا  �صيء  على 

م�صاحله  �صندان  بني  الغرب  وبات  الغربية،  وامل�اقف  الت�رصيحات  تناق�صت  لذلك  العربية.  االإحتجاج 

مبقدورهذا  يعد  مل  اأي�صًا  ولذلك  املحتج�ن،  بها  ينادي  والتي  بها  ي�ؤمن  التي  االإن�صانية  القيم  ومطرقة 

الكلمة اخلامتة
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الإلتقاط  تدفعة  امل�صريية  وم�صاحله  ه�اج�صه  وباتت  والتغيري  احلرية  دعاوى  وجه  يف  ال�ق�ف  الغرب 

امل�جة مما دفعه اىل تقدمي التنازالت الط�عية وخ��س املعارك احلربية والتخلي عن حماية االأنظمة التي 

حت�لت حتت وطاأة احلركات االإحتجاجية اىل بطة عرجاء.

فالف�صل ه� �صمة الدولة العربية القطرية منذ تاأ�صي�صها والف�صل ه� نتيجة حتمية ل�صل�صلة من   

االأهداف والطم�حات وامل�صاريع وال�صيا�صات  ال�صعد يف  الدولة على خمتلف  اأداء هذه  االأمل يف  خيبات 

الداخلية  والهزائم  والقبلية  بالطائفية  وتل�ثت  الف�صاد  م�صتنقع  يف  �صقطت  التي  وامل�صارات  واالآليات 

واخلارجية والف�صل حت�ل اىل ثقافة يف االأداء ال�صيا�صي العربي، اإىل اأن حت�لت الدولة القطرية اىل نظام 

اأمني كر�س كل طاقات االأمة وثرواتها حلماية النظام وتاأبيد �صلطته، عرب التاأ�صي�س لثقافة االإنق�صام على 

ح�صاب ثقافة ال�حدة. وعرب ت�صحري احلياة الثقافية وال�صيا�صية وم�صادرة نب�صها احلر عرب م�صادرة 

احلريات والراأي العام وعرب اإلغاء دور امل�اطن يف العملية ال�صيا�صية.

غري اأن احلراك الث�ري جتاوز الت�قعات وجتاوز قدرة املراقب على ا�صتيعاب ت�صارع االأحدث   

التي اأدت اىل انهيار بيت العنكب�ت، حيث جتلى م�صت�ى ال�عي اجلمعي الكامن يف �صدور النا�س وباتت 

اآليات  فهم جديدة غري ثقليدية مل�اكبة املتغريات وحماية احلراك الث�ري من  احلاجة اأكيدة اىل اعتماد 

لتاأ�صي�س  الث�ري  ي�صعى احلراك  بينما  تقليديدًا  فهمًا  تعطي  التقليدية  فاملقاربات  وامل�صادرة  االنحراف 

مفاهيم �صيا�صية جديدة جتعل من الربيع العربي ظاهرة القرن ال�احد والع�رصين.

واإذا انتقلنا اىل اإطار املعار�صة نلحظ اأن ح�ص�رها على مدى العق�د املا�صية كان ح�ص�رًا ظرفيًا   

وهي يف بع�س االأحيان كانت جزءًا من ال�صلطة. ورمبا �صكلت معار�صات متنافرة غري م�حدة االأهداف، 

ميدانيًا  م�صتقبلية.  وروؤيا  مرحلي  برنامج  دون  العاطفي  املدى  يف  تتحرك  العربي،  ال�اقع  �ص�رة  على 

ت�صعى الي�م للت�افق املرحلي على م�رصوع اإ�صقاط النظام ولكنها غري حم�صنة جتاه اخلالفات التي قد 

تع�صف بف�صائلها وال متتلك الروؤى امل�صتقبلية املنا�صبة لر�صم �ص�رة وا�صحة للم�صتقبل املن�ص�د.
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من الطبيعى اإذن اأن يعم القلق ويدب اخل�ف الي�م يف الدوائر الغربية ومعها اإ�رصائيل واإيران، ا  

ويبدو هذا وا�صحًا يف ال�صل�ك امل�صطرب للمت�رصرين من ت�صارع احلدث الث�ري. الأنهم اعتقدوا ل�هلة 

باأنهم ا�صتطاع�ا القب�س على املنطقة وتغيري مزاجها احل�صاري املتحرر عرب م�صاريع ال�رصق االأو�صط 

اجلديد وعرب قيم الف��صى اخلالقة التي ترتد الي�م عليهم. ومن الطبيعي اأن تنتف�س اجلماهري، لتق�ل 

ال�اليات  جتد  اأن  اأي�صًا  الطبيعي  ومن  والطغيان.  الظلم  من  عق�د  بعد  املبادرة  بيدها  ولتاأخذ  كلمتها، 

التحرر  اأ�ص�ات  تقف �صد  اأن  ت�صتطيع  ال  فهي  ملبادئها.  تتنكر  نف�صها يف و�صع �صعيف، وهي  املتحدة 

والدميقراطية ال�صلمية اخلارجة من احلناجر ال�صابة، ومن �صاحات التحرير لذلك فهي ت�صعى لالإلتفاف 

 ، كقرابني  االآخر  بع�صها  وتقدمي  االأنظمة  تلك  بع�س  لرتميم  ال�صعي  عرب  الثائرة  اجلماهري  حركة  على 

الأن �صق�طها كاملة �ص�ف ي�ؤ�ص�س ل�صق�ط ال�صيا�صات الغربية امللت�ية القائمة اأي�صًا على الطغيان ونهب 

الرثوات، وبالتايل �صق�ط اإ�رصائيل املدوي، اإثر الع�دة املت�قعة للراديكالية العربية ب�جه اإ�رصائيل مما 

يحتم تغيريا يف امل�صهد االإ�صرتاتيجي واأدواته املعتمدة نتيجة خ�صارة الغرب ل�صمامات االأمان املتج�صدة 

باالأنظمة العربية املتداعية.مما يفتح الطريق اأمام الق�ى االإقليمية مل�صادرة امل�صتقبل العربي عرب م�صادرة 

دوره واالإم�صاك بحراكه قبل اأن يتح�ل اىل طاقة جديدة تك�رص حالة ال�صتاتيك� املهيمن منذ ن�صف قرن.

يبقى االإ�صالم�ف�بيا ه� ال�ص�رة التي ت�صتبطن احلراك الث�ري عرب االإ�صالم ال�صيا�صي املرتبط   

باالإ�صتبداد والذي ه� غرمي النظام القمعي وربيبه ووجه العملة االآخر الذي �صخره الغرب طيلة احلرب 

الباردة ثم عاد وانقلب عليه ليتح�ل اىل فزاعة يف وجه هذا الغرب بعد اأن دفعه طم�حه اىل رك�ب بع�س 

ب�صاط  على  واالأمني  ال�صيا�صي  القرار  �صلدًة  اىل  لل�صلطة  املفرطة  �صهيته  العربي وحملته  الربيع  اأم�اج 

الدميقراطية من جهة وف�هة املدفع من جهة اأخرى وبات �رصيكًا م�صاربًا للث�رة يف اأكرث من م�قع. غري 

اأن يك�ن عاماًل م�صاعدًا عاماًل يعي�س على  اأن التكل�س الفكري لهذا الفريق يجعل منه عاماًل حمبطًا بدل 

اأحالم املا�صي ويفتقر لروؤية جديدة ت�صتفيد من ع�امل الق�ة التي حملت الر�صالة االإ�صالمية اإىل خمتلف 

بقاع االأر�س حلظة ظه�ر الر�صالة الكرمية ر�صالة االإ�صالم املنفتح �صاحب امل�رصوع ال�حدوي ي�م كان 

امل�صلم�ن خري اأمة اأخرجت للنا�س. 
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الف�صاء العربي الي�م يتن�صم طعم احلرية، والتغيري بات عالمة الع�رص العربي اجلديد. وهذا   

ما يحتم التاأ�صي�س لعقد اجتماعي جديد ما بني ال�صلطة وامل�اطن يف العامل العربي، عقد يتجاوز ارها�صات 

تداول  مببداأ  وي�ؤمن  ال�صليم  ال�صيا�صي  للتعبري  ك��صيلة  الدميقراطية  ويعتمد  احلرية  يقد�س  املا�صي. 

االإجتماعي  العدل  رحاب  اىل  االإرهاب  واأ�صاليب  االإ�صتبداد  دائرة  من  باملجتمعات  يخرج  عقد  ال�صلطة، 

واحرتام حق�ق االإن�صان وتقا�صم الرثوة ال�طنية على قاعدة التنمية املت�ازنة، عقد مينح ال�صيادة الق�مية 

والقطرية معنى اآخر غري قابل لالإخرتاق، كما ه� حا�صل، حتت اأي ذريعة خ�ص��صًا يف زمن تتغري فيه 

املعاين وتكت�صب فيه املرادفات ال�صيا�صية معاين جديدة يفر�صها منطق الق�ة اأو منطق الهيمنة.

ومهما يكن من اأمر، فاإن حركة االإحتجاج العربية، اأو ما �صمي بربيع الغ�صب العربي، كان من   

اأهم اجنازاتها ه� ك�رص جدار اخل�ف املزمن لدى اجلماهري وع�دة ه�ؤالء اىل ال�صاحات الإ�صتعادة الذات 

وا�صتعادة التما�صك واخلروج من قمقم الدولة االأمنية التي بددت االأحالم. والتالقي عند  �صيحات احلناجر 

التي تنع�س االأمل بربيع العرب املفق�د وتفتح الطريق اأمام الت�ا�صل العربي العربي، ب��صائل الع�رص 

وتكن�ل�جيا االإت�صال، لثلث مليار ب�رصي �صجنهم حكامهم خلف حدود وهمية،  واأعتقد ا�صالفهم فيما 

م�صى اأنهم ميثل�ن اأمة ت�صتحق احلياة، وعليهم هم اإنعا�س هذا االعتقاد. هكذا فقط ت�صقط ال�صيناري�هات 

ال�ص�داء ويبداأ التح�ل الذي ي�صعى اإليه التاريخ. 
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