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متثّل جملة «االت�صال والتنمية» ف�ضاء بحثيا لن�رش البحوث والدرا�سات الأ�صيلة واملبتكرة وامللتزمة ب�رشوط
املخ�ص�صة للن�رش الأكادميي ،وفر�ص اللقاء واحلوار بني
الكتابة العلمية .وتهدف املجلة اىل جتاوز ندرة الف�ضاءات
ّ
الباحثني العرب ،وتطوير حقل الدرا�سات التي تتمحور حول االت�صال والتنمية ،وذلك من خالل تي�سري عملية تبادل
املعارف والتجارب البحثية .كما ت�سعى املجلة اىل ت�شجيع �آليات الن�رش ،مما ي�سمح بخلق ف�ضاءات ن�رش جديدة بالن�سبة
للباحثني العرب ،والتعريف ببحوثهم و�إ�سهاماتهم يف جمال الدرا�سات االت�صالية والتنموية لدى الأو�ساط الأكادميية يف
جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،والأو�ساط املهتمة ب�إ�شكاليات االت�صال والتنمية.
ترحب املجلة مب�ساهمات ال�سادة الباحثني وتقبل ن�رش الدرا�سات والبحوث وفقا للقواعد التالية:
�أن يكون البحث �أ�صيال غري من�شور �سابق ًا
�أن ي ّتبع البحث الأ�صول العلمية واملنهجية
تخ�ضع البحوث املعدة للن�رش للتحكيم .وميكن �أن ُيطلب من الباحث �إجراء التعديالت على �ضوء مالحظات املحكمني

يرفق البحث ب�سرية علمية موجزة عن كاتبه

يطبع البحث على احلا�سوب بخط  ،)Simplified arabic( 14على �أن يكون عدد الكلمات بني  4000و 7000كلمة،
مبا يف ذلك احلوا�شي واملالحق وقائمة املراجع وامل�صادر
ت�أتي امل�صادر مع الهوام�ش يف �آخر البحث.
يرفق مع البحث ملخ�ص باللّغة الثانية(العربية �أو االجنليزية) ،على �أن ال تزيد كلمات امللخ�ص عن  300كلمة.
يتم اعتماد التوثيق با�ستخدام �أ�سلوب  . APAميكن اال�سرت�شاد بالرابط التايل:
http://www.apastyle.org/index.aspx

تقبل الأبحاث باللغات الثالث :العربية ،والفرن�سية واالجنليزية.
تر�سل البحوث اىل رئا�سة التحرير على العنوان:
� mayabdallah@hotmail.comأو ittisaltanmia@gmail.com

عنوان املحور القادم :االت�صال ال�سيا�سي والتنمية االجتماعية
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رئي�سة التحرير
د.مي العبداهلل
				
�إن عناوين هذه املرحلة من تاريخ ال�شعوب العربية هي املطالبة بالدميقراطية والكرامة ،ومعاجلة
ق�ضايا الفقر والبطالة ،وحتقيق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص .ويف هذا ال�سياق من ال�رضوري الإ�شارة اىل حالة
الفو�ضى التي ما تزال تكتنف معظم الدول العربية .وهذا �أمر طبيعي يف ظل انهيار القب�ضة الع�سكر ّية ،وعدم
وجود قوى �سيا�سية جمتمعية قادرة على احل�سم .وقد ي�ستمر ذلك اىل فرتة من الزمن ي�صعب تقديرها حتى
تت�ضح الأمور وت�ستتب الأو�ضاع ،لكن العودة اىل الوراء يف ظل �صحوة ال�شعوب� ،إىل �أنظمة اال�ستبداد والف�ساد،
باتت من املا�ضي.
من النتائج امللمو�سة التي �أ�سفر عنها “الربيع العربي” ت�صاعد دور الإ�سالميني باجتاهاتهم
املختلفة نتيجة حفاظهم على ُبناهم التنظيمية ،وعلى عالقاتهم بحا�ضنتهم الثقافية وال�شعبية داخل املجتمعات،
وا�ستعدادهم لعقد ال�صفقات مع القوى الفاعلة على ال�ساحة ،وهو ما مكنهم من احل�صول على �أغلبية مريحة يف
االنتخابات الربملانية التي ح�صلت يف كل من م�رص وتون�س.
لكن اجنازات الإ�سالميني يف االنتخابات يقابلها حقيقة �أنهم �أي�ض ًا لي�سوا القوة احلا�سمة� ،أو القادرة
مبفردها على �إدارة �ش�ؤون الدول .فقوتهم الت�صويتية ال تزيد يف �أح�سن حاالتهاعلى  %25من جمموع �أ�صوات
الناخبني .وهنا يربز التحدي الرئي�سي �أمام الإ�سالميني ،وهو �رضورة االجتاه �إىل القوى ال�سيا�سة الأخرى
والتفاهم معها مبنطق احلوار ،لبناء الدول وفق منطق الع�رص الذي مل يعد فيه مكان للإق�صاء واال�ستفراد
والهيمنة ،وهذا ما �ستك�شف عنه الأيام املقبلة .
ميكن القول ان �أحداث “الربيع العربي” حتمل �سمات الثورات من جانب ،كما حتمل عنا�رص
االنتفا�ضات املطلبية امل�ستمرة من جانب �آخر .فالثورات وبح�سب مفهومها وجتارب املا�ضي البعيد والقريب،
من املفرت�ض �أن تكون لها قيادات منظمة ذات ر�ؤى و�أهداف �سيا�سية وفكرية موحدة �أو متقاربة على الأقل ،وهذا
ما مل تتميز به �أحداث الربيع العربي.
وقد اكت�سبت التحركات ال�شعبية زخم ًا جماهريي ًا هائ ًال ولكن من دون قيادة موحدة ،وهذا بدوره
�س ّهل على القوى ال�سيا�سية املنظمة يف املجتمع مثل الإخوان امل�سلمني ركوب املوجة الحق ًا ،وجتيري التحركات
ل�صاحلها� .إ ّال � ّأن الظروف االقت�صادية ال�صعبة وات�ساع الفجوة بني احلاكم واملحكوم واجلمود ال�سيا�سي،
هي العنا�رص الرئي�سية املحركة للثورات واالنتفا�ضات املطلبية ،وهذه الأ�سباب توفرت اىل ح َّد كبري يف جمال
الربيع العربي .وقد ت�ضافرت مع ًا و�أدت اىل اندالع �أحداث الربيع العربي ،لذا ميكن القول ان ما حدث هو �أقل
من ثورات ،باملعنى املتعارف عليه للثورة ،وهو �أي�ض ًا �أكرث من انتفا�ضات مطلبية احتجاجية بدليل ا�ستمرار
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تداعياتها وتوا�صلها ،بل �إن ما حدث ي�ؤ�رش اىل دخول العامل العربي مرحلة جديدة ،ي�ستبعد فيها �أو ي�ستحيل
الرجوع اىل الوراء.
هناك من الفال�سفة من يرف�ض الثورة رف�ضا تاما ويعتربها نوعا من اخلراب الذي ي�صيب
البنية االجتماعية وال�سيا�سية ويهدد �أ�س�س الدولة وكيانها ،وهو ما ذهب �إليه �سبينوزا حني �أدان يف
كتابه «ر�سالة يف ال�سيا�سة» ،القالقل واالنتفا�ضات ووقائع ال�شقاق واالنف�صال ،مبختلف �أنواعها.
بهذا املعنى ،يتم احلديث عن الثورات التي ت�أكل �أبناءها� ،أو تتم خيانة مبادئها وتوجهاتها من طرف قادتها
والف َعلة الأ�سا�سيني فيها ،كما حدث يف الثورة الفرن�سية ،التي �شهدت قطع �أعناق البع�ض من زعمائها وخطبائها،
مثل دانتون وروب�سبيري وغريهما ،والثورة الإيرانية ،التي �رسعان ما انقلب فيها رجال الدين من «املاليل»،
بزعامة اخلميني ،على حلفاء الأم�س من الي�ساريني والليرباليني ،ل ُيع َدم البع�ض ويفر �آخرون خارج البالد،
�إ�ضافة �إىل �أمثلة عديدة �أخرى.
الربيع العربي �أحدث تغيري ًا كبري ًا يف موازين القوى الإقليمية ،وهو يف طريقه لإحداث املزيد ،حيث �أن
املحتوى الإيديولوجي الإ�سالمي ال�صاعد حتى الآن �سيخلف ف�ضا ًء جديد ًا ،من التعاون مع الدول الإ�سالمية غري
العربية يف املنطقة� ،أي تركيا و�إيران ،بكل ما يعنيه ذلك من انعكا�سات على دوريهما الإقليميني .وعلى ال�صعيد
العاملي �ستحاول الواليات املتحدة الأمريكية كقطب عاملي �أوحد حتى الآن �أن ت�شكل نظام ًا �إقليمي ًا جديد ًا يحفظ
م�صاحلها وم�صالح �إ�رسائيل ،وحتديد ًا بعد بداية تراجع املكانة الأمريكية بالتوافق مع �صعود قوى دولية
�أخرى وهي :االحتاد الأوروبي ،اليابان وجمموعة بريك�س ( الربازيل ،رو�سيا ،الهند ،ال�صني ،جنوب �أفريقيا).
ولذلك ف�إن النظام الدويل املتعدد الأقطاب هو الأكرث مال َءمة للقوى ال�صاعدة يف العامل العربي كتداعيات
للربيع العربي ،حيث متنحها تعددية النظام الدويل حرية احلركة واالختيار واملناورة ،وال تخ�ضعها لهيمنة قوة
دولية واحدة .ولذلك نت�صور �أنه يف ظل نظام متعدد الأقطاب ف�إن ال�سيا�سات العربية �سيكون �أمامها جمال �أو�سع
لبناء عالقات �أقوى مع القوى واملراكز الدولية ال�صاعدة ويف �صدارتها دول جمموعة بريك�س .
وباملح�صلة ،فقد �أحدثت الثورات العربية حراك ًا �إقليميا جديد ًا مل ينته بعد ،حيث �إنه من ال�صعب
التكهن باملدى الذي �سي�صل �إليه هذا احلراك ،وكذلك طبيعة املعادالت الإقليمية النا�شئة عنه ،والتي رمبا تف�ضي
�إىل عامل خمتلف يف ال�رشق الأو�سط� ،أي �أو�ضاع �إقليمية جديدة.
�إن بناء الدول يف ظل حتديات اقت�صادية كبرية ،وحتديات خارجية ال تقل خطورة ،يتطلب التفاهم مع
مكونات املجتمع ،وقواه ال�سيا�سية والفكرية كافة وفق منطق احلوار والتفاهم بعيد ًا عن الإق�صاء واال�ستفراد
والهيمنة ،التي ال مكان لها يف عامل اليوم .
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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

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

ت�أتي �أهمية تناول مو�ضوع التطوير الربملاين من الإميان ب�أهمية امل�ؤ�س�سية والقيم واملعتقدات
 فهناك �أكرث، ومنها الربملان اجليد،الدميقراطية واالجتاه �إىل احلاكمية �أو امل�ؤ�س�سية و�أهميتها يف احلكم اجليد
 �أحد هذه االجتاهات يعرب عن �شكل نظام العمل و�أ�سلوب،من اجتاه ملفهوم دميقراطية امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
 التعددية، مثل �سيادة القانون، مبا ين�رصف �إىل القواعد الأ�سا�سية املتعارف عليها للدميقراطية،�صنع ال�سيا�سة
. حريات وحقوق املواطنة،ال�سيا�سية واالجتماعية والت�سامح والتعبري احلر
 فيعترب الدميقراطية امل�ؤ�س�سية هي �أ�ساليب وخطوات من �أجل الإ�صالح ال�سيا�سي،	�أما االجتاه الآخر
 ومظاهر ال�شفافية يف عملية �صنع، مثل اعتماد �آليات املحا�سبة يف مواجهة ال�سلطات العامة،واالجتماعي ككل
 والقدرة علي تعزيز فر�ص امل�شاركة واحرتام حقوق الإن�سان ومكافحة، وااللتزام ب�سيادة القانون،القرار
 وهذا االجتاه ي�شري �إىل االنتقال يف فكر الإ�صالح من التعامل النظري �إىل التفكري العملي من خالل،الف�ساد
. ودرجة جتاوبها مع املوقع،م�ؤ�رشات قابلة للقيا�س لتقومي حالة امل�ؤ�س�سات وطريقة عملها
 مثل احلزب ال�سيا�سي،ويف هذا ال�سياق ميكن احلديث عن «معايري اجلودة» للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية

8

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.

8 العدد

political life of citizens. It is also the mirror that reflects to which extent of
civilization the nations have evolved to, and it is the voice of expressing
human stands, aspirations and wishes.
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�إ�شكالية البحث وحمتواه:
حتاول الورقة �أن تعالج �إ�شكالية التزاحم يف الإعالم الربملاين بني دوره التثقيفي للمجتمع وللنواب
اجلدد حول جممل العمل الربملاين ،وبني �سياقه املهني كناقل للن�شاط الربملاين ،و�سياقه ال�سلطوى كمراقب
ومق ّوم للعملية الربملانية ،ومن بعد ت�سعى الورقة لتلم�س مالمح وحمددات لتطوير الإعالم الربملاين ،تت�سق مع
التطور املت�صاعد يف احلقل ال�سيا�سي وحقل امليديا عموم ًا.
و�ستعرف الورقة بالإعالم الربملاين وماهيته و�أهميته للحياة الربملانية ،و�أهدافه والو�سائل الإعالمية
ّ
املتاحة له من �إعالم تقليدي وجديد ،والنماذج العاملية املتطورة يف جمال الإعالم الربملاين ،بجانب ت�شخي�ص واقع
الإعالم الربملاين ودوره التثقيفي والرقابي والتقوميي �ضمن جتارب بع�ض الدول العربية.
كما تفي�ض الورقة يف التعريف بو�سائل تفعيل دور الإعالم الربملاين وتوثيق عالقته بالربملان واملجتمع
وعوائق ذلك ،بجانب حمددات الإعالم الربملاين ،والتحديات التي تواجه الإعالميني الربملانيني ،و�سبل حتقيق
�أهداف الإعالم الربملاين بالن�سبة للإعالميني وللربملانيني و�إ�سهامات الإعالم الربملاين يف املجتمع.
كما تناق�ش الورقة �سبل بناء ال�صورة الذهنية للثقافة الربملانية عند املتلقني �سواء من عامة ال�شعب،
�أو النواب اجلدد ،من خالل ت�شخي�ص ال�سمات املحددة للإعالم الربملاين ،وا�ست�رشاف �سبل النفاذ عربه لتعزيز
الأن�شطة الربملانية ،مبا ي�سهم يف دفع عملية التنمية ال�سيا�سية واالجتماعية وتطوير الأداء الربملاين ،و�إيجاد
�صيغة مثلى لإعالم برملاين قادر على �أداء دوره على �أكمل وجه.
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اجليد ،واملنظمات غري احلكومية اجليدة ،والربملان اجليد ،والإعالم الربملاين اجليد ،وال �شك �أن الربملان
اجليد وفق هذه املعايري ،هو املنفتح على اجلماهري .والإعالم بو�سائله املتعددة املرئية وامل�سموعة واملقروءة
والإلكرتونية ُي�شكل ع�صب احلياة يف املجتمعات الب�رشية ب�صفته م�صدر ًا رئي�س ًا يف بناء احلياة االجتماعية
وال�سيا�سية للمواطن ،وهو املر�آة التي تعك�س مدى ما تو�صلت �إليه الأمم من تقدم ورقي ح�ضاري ،وهو ال�صوت
املعرب عن مواقف الإن�سان وتطلعاته و�أمانيه.
وان�سحب التطور املهول يف علوم الإعالم واالت�صال على كل امل�ؤ�س�سات والأن�ساق والربامج  ،فربزت
امل�ساقات املتعددة لعلم االت�صال ،فظهر االت�صال ال�سيا�سي ،وتبلور الإعالم الربملاين كفرع عنه ،و�صار له
خمت�صون من �شيب الإعالم و�شبابه ،يف متظهراته املتعددة ،فالإعالم الربملاين �أ�صبح مبثابة البنية التحتية
لتنمية امل�ؤ�س�سة الربملانية ،وله �سهمه يف �إنعا�ش املناخ الدميقراطي وتطوير م�ؤ�س�ساته من جهة �أخرى ،لذا ف�إن
العمل على تطوير نظم االت�صاالت والإعالم الربملاين يعد من ال�رضوريات لتطوير امل�ؤ�س�سة الربملانية والنهو�ض
بها ،واالرتقاء بالعمل الرقابي وتقوية مواقع النواب و�إ�ضفاء ال�شفافية وال�صدقية واملو�ضوعية على العملية
الربملانية.
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ما الإعالم الربملاين و�أهميته للحياة الربملانية:
ميكن تعريف الإعالم الربملاين ب�أنه� :إعالم متخ�ص�ص يعر�ض ويناق�ش ويحلل كل ما يدور من مناق�شات
1
و�آراء ومقرتحات وقرارات وتكتالت نيابية من م�ؤيد �أو معار�ض وذلك من �أجل تعزيز ثقافة امل�شاركة وال�شفافية.
بينما ُيعرِفه البع�ض الآخر ب�أنه �إعالم موجه ،الغر�ض منه خدمة و�إبراز العملية الربملانية ،وذلك عن
طريق نقل كل ما يت�صل ب�أعمال الربملانيني والربملان للمواطنني ،بهدف تدعيم التوا�صل واالت�صال بينهم وبني
�أفراد اجلمهور وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتو�سيع امل�شاركة ال�شعبية يف �صناعة القرار وتكري�س مبد�أ ال�شفافية
ون�رش املعلومات.
ويقوم الإعالم بدوره الرقابي يف الربملان من خالل تغطيته اخلربية ومتابعته والقيام بالتحقيقات
اال�ستق�صائية واحليادية يف الطرح والتناول ،ومتابعة ردود النواب وقراءه خطاباتهم يف التقارير �أو املوازنة
ومدى ان�سجامها مع املمار�سات اليومية للنائب ،رغم ما يالحظ على معظم ال�صحفيني الربملانيني من افتقاد
يومياتهم بتفاوت للتحليالت املعمقة للخطابات النيابية �سواء يف التقارير وحجب الثقة �أو املوازنة �أو غريها،
�إذ �إن الطريقة التي يتم فيها تغطية املوازنة العامة للدولة تغيب عنها مل�سات احلرفية ال�صحفية و�أب�سط قواعد
املهنية.
وتظهر �أهمية الإعالم الربملاين يف نتائج بع�ض الدرا�سات من خالل حتليل م�ضمون عينة مكونة من
( )2747مو�ضوع ًا �سيا�سي ًا من ن�رشات الأخبار التليفزيونية ب�أكرث القنوات التليفزيونية م�شاهدة يف ( )14دولة
اوروبية فى الأ�سبوعني ال�سابقني لبدء �إجراء الإنتخابات الربملانية االوروبية لعام 1999م ،لوجود عالقة طردية
بني عدم ر�ضاء اجلماهري عن �أداء احلكومات القومية و�أي�ض ًا تعبئة �أفكار و�إجتاهات النخبة ال�سيا�سية املتعلقة
باالحتاد الأوروبي وبني زيادة معدالت التغطيات الإخبارية لن�رشات الأخبار التليفزيونية بالقنوات العامة
2
لأحداث الإنتخابات االوروبية.
نالحظ اليوم �أن معظم ال�صحف تقوم بنقل ملخ�صات عن كلمات النواب مع مقدمة ال تتعدى 700
�إىل  900كلمة ،وبع�ضها يقوم بتخ�صي�ص �صفحتني �إىل ثالث �صفحات يف ال�صحيفة يومي ًا للخطابات يف الربملان،
بدون تعليق �أو حتليل .قد ال يتحمل �صحفيو اليوميات م�س�ؤولية ذلك ،و�إمنا ال�سيا�سة التحريرية لل�صحف
وبع�ض حماوالت اال�سرت�ضاء النيابية ،وال�ضغوط التي تتعر�ض لها الإدارات من �أجل �إبراز كلمة لنائب معني
وو�ضع �صورة لآخر ،مما يحد من حرية ال�صحفي وحركته.
فالإعالم الربملاين ُيربز دور الأع�ضاء يف الت�رشيع والرقابة وامل�ساهمة يف حتديد �أولويات الإنفاق العام،
والدفع باجتاه التنمية ال�سيا�سية ومتابعة ال�سيا�سات االقت�صادية وحماربة الف�ساد ،ويف الوقت نف�سه ي�ساعد على
تفعيل دور املواطن من خالل ن�رش الوعي فيما يجري وتقومي �أداء الربملان ورفع م�ستوى امل�شاركة ال�شعبية يف
�صناعة القرارات والتو�صيات ب�إبراز اجتاهات الر�أي العام ،وميكن القول �أن الدميقراطية احلقة هي التي من
�ش�أنها �إبراز جمل�س نيابي قوي وم�ؤثر وقادر على خلق حالة من التوا�صل مع الإعالم.
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وهذه الأهداف يتو�سل الإعالم الربملاين للو�صول �إليها عرب و�سائل عديدة متهد له الو�صول لهدفه ،تتمثل يف
الآتي:
�أ) القنوات التلفزيونية واملحطات الإذاعية:
تعترب املحطات التلفزيونية الف�ضائية والإذاعية من الو�سائل التي ي�ستخدمها الإعالم الربملاين لتحقيق
�أهدافه ،والتي من �ش�أنها �أن تزيد من الوعي الربملاين لدى املواطنني وتزودهم ب�آخر التطورات اجلارية يف
اجلل�سات الربملانية ،وكل ما يتعلق بها من م�ضابط وقرارات وتو�صيات ،كما �أنها ت�ساعد يف �رشح قواعد
و�إجراءات العملية الت�رشيعية والنيابية� ،إ�ضاف ًة �إىل فاعليتها يف الت�أثري على ال�سلوك النيابي حيث يو�ضع الع�ضو
ب�صور ٍة دائم ٍة حتت املراقبة ال�شعبية� ،إىل جانب دعمها للقرار الت�رشيعي من خالل فتح النقا�ش و�إتاحة الفر�ص
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�أهداف وو�سائل الإعالم الربملاين:
كغريه من �أنواع الإعالم وفروعه املتعددة ،ميتاز الإعالم الربملاين بجملة من الأهداف ،يلخ�صها بع�ض املهتمني
4
يف الآتي:
• �إبراز دور املجال�س الربملانية يف الت�رشيع والرقابة وحماربة الف�ساد.
• �إنعا�ش املناخ الدميقراطي و�إ�شاعته بني �أفراد املجتمع.
• تفعيل دور املواطن يف تقومي �أداء املجل�س الربملاين ورفع امل�شاركة ال�شعبية يف �صناعة القرارات والتو�صيات
الربملانية من خالل قيا�س اجتاهات الر�أي العام.
• تدعيم �صناعة القرارات والتو�صيات الربملانية من خالل ربط املجال�س الربملانية بالأفراد وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.
• �إبراز حجم العمل الربملاين واملمار�سة الرقابية واملبادرات الت�رشيعية حملي ًا وعاملي ًا.
• تعزيز مبد�أ احلوار وتقبل الر�أي الآخر عن طريق التوا�صل املبا�رش بني �أع�ضاء الربملان واملواطنني.
• �إ�ضفاء املزيد من ال�شفافية واملو�ضوعية على العمل الربملاين من خالل التغطية الإعالمية جلل�سات الربملان وجلانه.
• الت�أكيد على دور احلكومة يف توفري املعلومات والتعاون مع الربملان.
• التعريف باملجل�س الربملاين وم�ضابطه وقراراته وتو�صياته و�آلياته ون�شاطات �أع�ضائه وقوانينه ولوائحه.

11

كما يعك�س الإعالم الربملاين يف رقابته على عمل الربملان ،امل�ستوى الذي بلغته حرية الر�أي والتعبري،
وم�ستوى تطور املجتمع �سيا�سي ًا ،و ُيعد ذلك ،مقيا�س ًا للم�ستوى الذي بلغته م�سارات التحول الدميقراطي يف
الدولة واملجتمع على حد �سواء ،وعالمة على قُدرة املجتمع مب�ؤ�س�ساته املدنية املتعددة ،والدولة ب�أجهزتها
و�إداراتها املختلفة ،على توفري �أدوات املحا�سبة وامل�ساءلة ،وو�سيلة مهمة لتداول احلوار بني خمتلف االجتاهات
3
والأطياف والتيارات ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية.
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للمواطنني للتعبري عن �آرائهم حول امل�سائل املثارة يف الربملان قبل اتخاذ القرار.
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ب) ال�صحافة التقليدية والإلكرتونية:
ي�ستخدم الإعالم الربملاين ال�صحافة ب�شقيها ،والتي تعترب الو�سيلة الأكرث �شيوع ًا واملنرب الأكرث فاعلية
يف تو�صيل املعلومة الربملانية للقارئ ،حيث يتم من خالل الإعالم الربملاين نقل كامل لن�صو�ص م�ضابط جل�سات
الربملان� ،أو جزء منها� ،أو مقتطفات �إخبارية لها ،كما ُت�رشك ال�صحافة يف عمليات اال�ستفتاء وقيا�س اجتاهات
الر�أي العام ،وذلك تدعيم لقرارات املجل�س النيابي واالرتقاء مب�ستوى العمل فيه.
وك�شفت درا�سة حول املعاجلة التليفزيونية وال�صحفية للق�ضايا الربملانية ودورها يف ت�شكيل �إجتاهات
اجلمهور العام نحو الربملان� ،أن ال�صحف متتعت بت�أثري �أقوى فى الفرتات االنتخابية ،وكانت �أقوى من
5
التليفزيون من حيث ت�أثريها.
كما بينت نف�س الدرا�سة �أن ن�سبة من �شاركوا فى الق�ضايا الربملانية من خالل �أ�شكال عديدة (مرا�سلة
ال�صحف -الت�صويت -خماطبة النائب) قد زادت فى فرتة الإنتخابات الربملانية ،كما زاد م�ستوى الإنغما�س
ال�سيا�سى لدى املبحوثني �أثناء الإنتخابات.
ج) و�سائط الإعالم اجلديد :
يعترب الإعالم اجلديد ومتثالته يف ال�شبكة الدولية للمعلومات وتطبيقاتها من الو�سائل الإعالمية امل�ؤثرة
يف العمل الربملاين ويف تطوير �أدائه ،حيث ي�ساهم الإعالم اجلديد يف ب�سط الثقافة الربملانية وتب�سيطها للمتلقني،
كما ي�سهم يف التعريف ب�أدوار الربملانات وربط الأع�ضاء بدوائرهم وجماهريهم ،فاملوقع الإلكرتوين لأي برملان
ي�سهم بقوة يف ربطه مب�ؤ�س�سات املجتمع املحلي احلكومية والأهلية ،كما يربطه �أي�ضا بالعامل اخلارجي ،وهو
حلقة و�صل مع املواطن حيث يزودهم ب�أهم امل�ستجدات على ال�ساحة الربملانية داخلي ًا وخارجي ًا وعر�ض اجلل�سات
وما يرتبط بها ،ولأهمية املوقع الإلكرتوين للربملان �سنفرد له فقرة خا�صة يف نهاية البحث.
د) الن�رشات الربملانية:
تعد الن�رشات الربملانية الورقية وااللكرتونية التي ت�صدر عن الربملانات من الو�سائل التي ي�ستند عليها
الإعالم الربملاين لنقل ر�سالته الربملانية التي تتناول �آخر الق�ضايا التي نوق�شت يف الربملانات والأخبار الربملانية
امل�ستجدة ،بالإ�ضافة �إىل الدرا�سات والبحوث التي تخدم الع�ضو الربملاين وتعزز موقفه� ،إىل جانب تزويده
باملعلومات التي يحتاجها ،ون�رش الأخبار املتعلقة بفعالياته و�أن�شطته الربملانية وربطه بقاعدته اجلماهريية يف
دائرته الإنتخابية.
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واقع الإعالم الربملاين ودوره التثقيفي والرقابي والتقوميي:
يلعب الإعالم الربملاين �أدوار ًا حمورية يف جمال التثقيف بال�ش�أن النيابي وتب�سيط مفاهيمه لعامة
املواطنني� ،سيما لل�شباب والربملانيني اجلدد ،كما ي�سهم يف دعم م�شاركة ال�شباب يف العملية االنتخابية والنيابية
من خالل زيادة عدد من مر�شحي الأحزاب من ال�شباب يف االنتخابات العامة واملحلية ،وحتفيز كل من يرغب
من املواطنني يف امل�شاركة يف االنتخابات والت�صويب بكافة مراحله ،وت�سهيل �إجراءات احل�صول على البطاقة
االنتخابية ،و ت�سهيل عملية الت�صويت والإقرتاع وغريها من الأمور.
كما ي�سهم الإعالم الربملاين خ�صو�ص ًا ،واالعالم ال�سيا�سي عموم ًا يف تنمية الثقافة ال�سيا�سية لل�شباب
وتعميقها ،و�إنهاء حالة الالمباالة ال�سيا�سية التي جتتال كثري من ال�شباب املثقف يف العامل العربي ،عن طريق
ت�شكيل وعي قومي ُي�شارك فيه املتخ�ص�صون املعنيون و�أ�صحاب الر�ؤى ال�سيا�سية والفكرية.
ويلفت الإعالم الربملاين �أنظار املواطنني وغريهم لكثري من مواطن اخللل والزيغ يف �أداء الدولة
والربملان واملوظفني العموميني ،وينتهج الطرق ال�سلمية للتعامل مع تلك الأمور ،وي�ستخدم خمتلف �أ�ساليب
التناول الإعالمي من تقارير وحتقيقات وغريها ،فمث ًال يرى البع�ض �أن الإعالم الربملاين يحث النواب على متابعة
6
ق�ضية الف�ساد يف الدولة عموم ًا ،ويف امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية خ�صو�ص ًا ،وذلك بالآتي:
• �إقرار قانون الإف�صاح عن الذمة املالية للد�ستوريني وللقياديني و�أع�ضاء الربملان يف فرتات متباعدة ت�سمح
بعمل درا�سة مقارنة للأر�صدة.
• �إقرار قانون حماية املبلِّغ عن الف�ساد بالطرق القانونية امل�رشوعة.
• و�ضع قانون ي�ضع �سقف ًا للإنفاق على احلمالت االنتخابية ،ل�سد ذرائع الف�ساد.
• و�ضع قانون للإف�صاح عن �أ�سماء املتربعني للحمالت االنتخابية.
وتختلف الر�ؤية يف تقومي مدى جناح وتق�صري الإعالم الربملاين يف القيام بالدور املنوط به على امل�ستوى
الرقابي ،فمن الوا�ضح �أن عدم قيام ال�صحفيني وال�صحف ب�إعداد �أي تقارير ا�ستق�صائية عن النواب ،وابتعادهم
عن الدخول بتفا�صيل معمقة يف الق�ضايا اجلوهرية للمجل�س من حيث املتابعة والتحليل والتعقيب واال�ستق�صاء،
7
ي�شكل ملحظ ًا رئي�س ًا يف غياب الدور الرقابي للإعالم الربملاين.
ورغم �أن البع�ض ال ُينكر �أن الإعالم الربملاين ي�ؤدي حالي ًا دور ًا مقبو ًال اىل ح ٍد ما يف الرقابة والتقومي
على الربملانات ،الإ �أن هذا الدور لي�س بال�شكل امل�أمول واملفرت�ض ،كما �أن رقابة الإعالم على �أداء النواب يجب �أن
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هـ) الإعالم املبا�رش:
وي�ضم الندوات وال�سمنارات وحلقات النقا�ش التي ينظمها الربملان وجلانه املتعددة ملناق�شة الق�ضايا
امل ُلحة ،التي حتتاج اىل بلورة ر�أي متخ�ص�ص قد ال يتوفر يف ع�ضوية الربملان ،حيث ي�سهم الإعالم الربملاين يف
تغطيتها وت�سليط الأ�ضواء عليها ،ولفت الأنظار لبع�ض دقائقها ،و�إ�رشاك الر�أي العام يف مثل هذه الق�ضايا.
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تتعزز ب�شكل كبري ،فينتقل ال�صحفي من كتابة اخلرب �أو تغطية املنا�سبة ،اىل الرقابة املو�ضوعية ال�شاملة والكفيلة
بالتمييز بني النائب اجليد �أو غري اجليد من حيث الأداء الت�رشيعي والرقابي ،كما يجب اال تكتفي ال�صحف
ب�إطالق ال�رشارات وال تقوم مبتابعة �أثرها ،حتى ال تقو�ض الدور الرقابي للإعالم على الربملان.
ولعل املتهم الأكرب بالغياب الكامل هو الإعالم الر�سمي مثل وكالة الأنباء الر�سمية والإذاعة والتلفزيون
الر�سمي ،حيث يالحظ يف معظم دولنا العربية غياب هذه الأجهزة عن خبايا ما يحدث يف املجال�س الربملانية
و�أ�ضابريها وجلانها ،وتكتفي بنقل احلدث دون تفا�صيل ،با�ستثناء نقل الن�شاطات الربوتوكولية لرئي�س الربملان
ونوابه دون التطرق لق�ضايا مف�صلية وحمورية مت�س حياة املواطن ،كما �أن هذه الأجهزة يف معظم الأحيان ال
تطرح وجهات نظر نواب املعار�ضة �إن وجدوا ،وال ر�ؤية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وق�ضايا الف�ساد والإ�صالح
ال�سيا�سي واحلكم الر�شيد �أو تلك الق�ضايا التي ت�ضمن امل�ساءلة وتعزز امل�شاركة ال�سيا�سية.
ولكن يظل الدور الأهم للإعالم الربملاين هو �أنه يعك�س الأفكار والآراء املختلفة التي تتفاعل داخل
املجتمع من خالل وجهة نظر نواب ال�شعب الذين يوجدون بالربملان ،ف�أ�سا�س املجتمع الدميقراطي هو الإعالم
احلر الذي ي�شكل �أداة للرقابة والنقد والتوعية ،والإعالم الربملاين كحقل �إعالمي �أ�صيل ي�سهم كرافد تثقيفي
للمواطن وللنواب اجلدد ،كما يلعب دور ًا يف بلورة عدة ق�ضايا منها:
* ُي�سهم الإعالم الربملاين يف نقل النتائج االنتخابية الربملانية املحلية والعاملية.
* ي�سهم يف تعريف اجلماهري بالقرارات والتو�صيات التي ت�صدر عن الربملان.
* ي�سهم يف تطوير ال�سلوك النيابي للأع�ضاء بغر�ض التقريب بني الثقافات املتفاوتة بينهم وتوجيه التفاعالت
النيابية �إىل هدف م�شرتك هو امل�صلحة العامة.
* ُي�سهم يف التعريف باللوائح املنظمة للعمل الربملاين مثل واجبات الع�ضو وم�س�ؤولياته وحقوقه و�رشح قواعد
و�إجراءات العملية الت�رشيعية مثل ( طلب الكلمة ،تقدمي م�رشوع بقانون� ،إعادة املداولة والت�صديق على
املعاهدات واالتفاقات الدولية ،تقدمي ال�س�ؤال ،تقدمي امل�س�ألة امل�ستعجلة ،الإ�ستجواب� ،سحب الثقة.. ،الخ).
* ي�سهم يف دعم القرار الربملاين من خالل فتح النقا�ش وتبادل الآراء حول امل�سائل املثارة �أمام الربملان قبل
اتخاذ القرار.
* ي�سهم يف تطوير عالقات �أع�ضاء الربملان بناخبيهم ،وكذلك مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،الأمر الذي من �ش�أنه
�أن يرثي العمل الربملاين و�آلياته.
* ي�سهم يف ربط املجتمع بالربملان ،حيث يثري ق�ضايا التجاوزات والف�ساد وغريها ،والتي تناق�شها جلان الربملان
املتخ�ص�صة مثل جلنة احل�سبة ،التي توجد يف عدد من الربملانات ،مثل الربملان ال�سوداين.
عموم ًا تعترب الثقافة العامة والإملام بالأو�ضاع االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية يف
املجتمع من �أدوات النائب الربملاين الف َّعال ،حيث �أن االرتباط بالبيئة واملجتمع هو الذي يخلق التفاعل بني النائب
وناخبيه من اجلماهري والر�أي العام ،وبالتايل فمن املفيد �أن يكون الإعالم الربملاين من العوامل امل�ساعدة على
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ال�صورة الذهنية للثقافة الربملانية و�سبل بنائها لدى املتلقني:
ال�صورة الذهنية كما يرها اخلرباء هي :الناجت النهائي لالنطباعات الذاتية التي تتكون عند الأفراد �أو
اجلماعات بناء على اخلربة املتاحة لهم � ،إزاء �شخ�ص معني� ،أو نظام ما �أو من�ش�أة �أو منظمة  ،وميكن �أن يكون
8
لها ت�أثري على حياة الإن�سان من خالل االحتكاك بها بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
وتنبع �أهمية ال�صورة الذهنية من �أن العقل ال ميكن �أن يحتفظ بكل ما يتعر�ض له -ب�شكل كامل-
حا�رض يف الذاكرة بكل تفا�صيله طول الوقت و�إمنا يحتفظ برموز و�صور وانطباعات عن الواقع املو�ضوعي
وب�شكل جمرد ،ويتعامل مع الواقع من خالل اخلربة املختزنة عن الأ�شخا�ص والدول وامل�ؤ�س�سات والأحداث
واملواقف.

العدد 8

* التحديات التي تواجه الإعالميني الربملانيني:
رغم الإتفاق الكبري �أن الإعالم اليومي املت�صل بالربملان مل ينجح يف مهمته بال�شكل املطلوب ،ومل يفلح
بجدارة حتى الآن على الأقل ،يف عك�س الأفكار والآراء املختلفة التي تتفاعل داخل املجتمع من حيث احلرية
والدميقراطية وحقوق الفرد يف التعبري والعمل واملواطنة ،على اعتبار �أن �أ�سا�س املجتمع الدميقراطي هو الإعالم
احلر الذي ي�شكل �أداة للرقابة والنقد والتوعية.
ولكن ذلك ال ينف�صل عن جممل الأو�ضاع والظروف التي ت�ؤدي يف كثري من الأحيان ،لتغييب �أو تغ ُّيب
الإعالم من �أبرزها :عدم وجود الت�أهيل والتفهم لدور الإعالم ،بجانب عدم وجود الأر�ضية املنا�سبة للإعالم
لب�سط �سلطان رقابته من خالل تدخالت �أع�ضاء الربملان حين ًا و�إحجامهم عن الإدالء باملعلومات� ،أو حماولة
تغبي�ش الوعي العام بالإدالء مبعلومات مقت�ضبة �أو ذات �إيحاء معني ،بجانب التدخالت اخلارجية من الأجهزة
الأمنية �أو احلكومية �أحيان ًا �أخرى.
ويف كثري من الدول مل يتبلور مفهوم الإعالم الربملاين كتخ�ص�ص له كينونته ،فتجد الإعالم الربملاين
مرحلة يف حياة ال�صحفي� ،رسعان مايغادرها ملرحلة �أخرى ،لذلك مل تتبلور �أدبيات الإعالم الربملاين ب�شكل مهني
معتمد ،ومل ترتاكم جتارب ال�صحافيني الربملانيني ،كنظرائهم يف الإقت�صاد واملجتمع وغريها.
ولعل حتدي الت�أهيل املهني الإحرتايف و�صقل اخلربات لدى الإعالميني الربملانينيُ ،يعد هو �أبرز
حتديات الإعالميني الربملانيني ،وهذا التحدي هو الذي يحول دون التناول املهني الإحرتايف لل�ش�أن الربملاين،
ومد ج�سور التعامل بني املواطن والربملان ،وم�س�ألة التثقيف الربملاين ،وتطوير النظرة جتاه العمل النيابي
والربملاين ،وهي م�س�ألة ت�ستدعي الوقوف عندها من جانب الربملانات واجلهات العاملة يف جمال الإعالم واجلهات
النقابية الإعالمية.
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ربط الع�ضو الربملاين مبا يحدث يف الواقع من خالل و�سائط االت�صال املختلفة.
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فلذلك تظهر احلاجة امللحة لبناء ال�صورة الذهنية احل�سنة والطيبة عن الربملان والثقافة الربملانية
والنيابية ،وكلما كانت ال�صورة الذهنية لدى اجلماهري �إيجابية عن هذا اجلهاز وم�ؤ�س�ساته ،كلما �أتاح ذلك وجود
مناخ يتيح له حتقيق �أهدافه و�أداء ر�سالته وتقدمي خدماته من خالل تفهم اجلماهري لدوره والإقبال على التعاون
معه.
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وقد كانت الأحداث الأخرية والتي فتحت �أبواب ال�رصاع الثقايف واحل�ضاري من �أهم املوا�ضيع حيث يتم تكوين
9
ال�صورة الذهنية من عدة م�صادر منها:
 )1اخلربة املبا�رشة(: )Direct Experience
عرب احتكاك الفرد اليومي بغريه من الأفراد وامل�ؤ�س�سات والأنظمة والقوانني ،مما يعد م�صدر ًا مبا�رش ًا
وم�ؤثر ًا لتكوين االنطباعات الذاتية عن �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة �أو فكرة �أو دولة ،وهذه اخلربة املبا�رشة (Direct
� )Experienceأقوى يف ت�أثريها على عقلية الفرد وعواطفه �إذا �أح�سن توظيفها ،وهذه مهمة الإعالم الربملاين
يف تعامله مع جمهوره امل�ستهدف.
 )2اخلربة غري املبا�رشة (: )Mediated Experience
ما يتعر�ض له الفرد من ر�سائل �شخ�صية ي�سمعها من �أ�صدقاء �أو عرب و�سائل الإعالم عن م�ؤ�س�سات
و�أحداث و�أ�شخا�ص ودول مل يرهم ومل ي�سمع منهم مبا�رشة ،تعد خربة منقولة (،)Mediated Experience
ويف هذا النوع من اخلربة تلعب و�سائل الإعالم امل�سموعة واملرئية دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تكوين االنطباعات التي ي�شكل
الناجت النهائي لها ال�صورة الذهنية.
فو�سائل الإعالم املختلفة ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف ت�شكيل ال�صورة الذهنية اجليدة لدى اجلماهري عن �أي
م�ؤ�س�سة ما ،فهي ُتعد النافذة التي تطل اجلماهري من خاللها على الأحداث والأن�شطة والق�ضايا ،يف �ضوء تعر�ضهم
لهذه الو�سائل ،فلذلك ميكن للإعالم الربملاين �أن يتلم�س موا�ضع حقيقية يف بناء ال�صورة الذهنية باال�ستخدام
املخطط لو�سائل الإعالم يف بناء ال�صورة الذهنية املرغوبة عن الربملان والثقافة الربملانية ،وت�صحيح اجلوانب
ال�سلبية التي تتكون نتيجة للمعلومات غري ال�سليمة �أو امل�شوهة �أو القليلة عن الربملان والثقافة الربملانية.
جتليات الإعالم اجلديد يف الإعالم الربملاين..املوقع الإلكرتوين للربملان منوذجاً:
الإعالم اجلديد رافد رئي�س لإي عمل �إعالمي جاد يف هذا الع�رص ،فاملوقع الإلكرتوين للربملان مث ًال
هو �أبرز جت ٍّل ل�صلة الربملان بدنيا امليديا اجلديدة ،وله بالتايل �أهمية كبرية يف دعم العمل امل�ؤ�س�سي الربملاين
وكذلك يف دعم الدميقراطية والإ�صالح الربملاين ،من خالل ت�أكيد قيم ال�شفافية وحت�سني فر�ص املحا�سبة ال�شعبية،
وتظهر �أهمية املوقع الإلكرتوين للربملان ب�إعتباره من �أهم من �أدوات الإعالم والعمل الربملاين ،وكذلك يف العالقة
بني الربملان واحلكومة وبني الربملان والر�أي العام .وميكن ت�صنيف امل�ستفيدين من املوقع الإلكرتوين لأربعة
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مقرتح للموقع الإلكرتوين اجليد للربملانات:
هذا املقرتح يحتوي �أهم متطلبات املوقع الإلكرتوين املمتاز للربملانات العربية ،وي�ضم ثالث مراحل من
12
�أجل الو�صول باملوقع �إىل الهدف النهائي املبتغي منه ليكون املوقع الإلكرتوين اجليد للربملان اجليد:
املرحلة الأوىل:
 و�ضع ر�ؤية عامة حول احلياة ال�سيا�سية يف الدولة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض ال�سلطات الثالث بالدولة والربملانبها (حتى ولو عن طريق ر�سم بياين“.)”Chart
 ا�ستعرا�ض وظائف الربملان املختلفة وهيكله الداخلي ،وجلانه الدائمة. الئحة النظام الأ�سا�سي �أو الالئحة الداخلية املنظمة لعمل الربملان. قائمة ال�ستعرا�ض املوقع كام ًال و�أهم الو�صالت به “.”Site Mapاملرحلة الثانية:
 و�ضع ا�ستعرا�ض ور�ؤية عامة لإجراءات العمل الربملاين (الت�رشيعي والرقابي واملايل) ،وو�صلة حول �أخبارالربملان اليومية (.)Routine
 �إح�صائيات و�إجماليات حول الأن�شطة الربملانية املختلفة (الت�رشيعية والرقابية واملالية وال�سيا�سية). خلفية تاريخية للحياة النيابية يف هذه الدولة. و�صلة لأهم البيانات ال�صحفية الر�سمية ال�صادرة عن الربملان. -جتميع لكل ما كتب ون�رش بال�صحف حول �أخبار الربملان (يتم حتديثه �أ�سبوعي ًا).
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م�ستويات رئي�سة هي:
 -1نواب الربملان :فاملوقع الإلكرتوين ي�سهم يف تدعيم وزيادة كفاءة عمل و�أداء النواب ،ودعم العمل الت�رشيعي
عموم ًا ،وفاعلية الأداء الرقابي ،و�صنع و�إقرار ال�سيا�سات العامة.
 -2الباحثون واخلرباء يف جمال العمل الربملاين :وذلك بالبحوث الربملانية ،وتفعيل وتطوير الأداء الربملاين.
 -3الر�أي العام واملجتمع املدين :ي�سهم املوقع الإلكرتوين يف ربط وتعريف الر�أي العام واملجتمع املدين ب�أدوار
وجهود الربملان ،على م�ستوى املجتمع املدين ممث ًال يف املنظمات الطوعية وجماعات ال�ضغط وامل�صالح،
والر�أي العام ممثال يف اجلماهري والدوائر االنتخابية.
 -4امل�ؤ�س�سة الربملانية على امل�ستويني الإقليمي والدويل :املوقع الإلكرتوين للربملان هو مبثابة البوابة والعنوان
للربملان املحلي على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،وهو الذي يعك�س مدى التطور الذي و�صلت �إليه احلياة
النيابية ،وبالتايل فاملوقع الإلكرتوين يعك�س �صورة الربملان و�صورة الدولة يف نف�س الوقت وكذلك يعك�س
العديد من امل�ؤ�رشات ،منها دميقراطية العمل الربملاين ،مدى احرتام حقوق املواطنني ،مدى حتقق مبادئ
احلكم اجليد من �شفافية وم�ساءلة و�سيادة القانون.
10
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 هيكل الربملان الداخلي والتنظيمي للأمانة العامة والإدارات املختلفة بها “.”Chart ا�ستعرا�ض اللجان الربملانية الدائمة وهياكلها ومهامها الأ�سا�سية ،والعاملني بها.املرحلة الثالثة:
 “ ”Guide Tourرحلة داخل الربملان( ،زيارة الربملان والتعرف على حمتوياته �إلكرتوني ًا). القدرة للو�صول �إىل الربملان ،وكذلك املكتبة الربملانية والأر�شيف الربملاين “to the.”Parliament

Access

العدد 8

 بالن�سبة للإجراءات الت�رشيعية والوثائق القانونية:* ال�سبيل لإعالم برملاين حيوي فاعل:
من املمكن �أن تكون و�سائل الإعالم عام ًال م�ساعد ًا �أو معيق ًا للربملان واملجال�س الت�رشيعية يف جهودها
متثيل الناخبيـن وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم ،حيث تنعك�س العالقة اجليدة بني الربملان وو�سائل الإعالم على
�أداء الربملان ب�أكمله ،والنائب ب�شكل خا�ص ،وكذلك ال�شعب الذي ي�سعى اجلميع خلدمته  ،بجانب �أنها بطبيعة
احلال تعزز العملية الدميقراطية.
ترا�ضي اجلميع على قبول و�سائل الإعالم على اعتبار �أنها م�شارك �أ�سا�سي وجوهري يف العملية
الدميقراطية ،وهذه هي اخلطوة الأوىل نحو �إن�شاء عالقة عمل �صحيحة وجيدة مع و�سائل الإعالم ،وطمع ًا يف
الو�صول لذلك و�ضعت �إثنا ع�رش عن�رص ًا حمدد ًا لإن�شاء و�إر�ساء عالقة عمل �إيجابية ومثمرة للربملان مع و�سائل
الإعالم وو�سائطه كافة ،وب�شكل خا�ص مع ال�صحفيني الربملانيني واملرا�سلني الذين يغطون �أعمال ون�شاطات
11
الربملان ،وتتلخ�ص يف الآتي:
 .1ت�شجيع التغطية الإعالمية املهنية للربملان:
و�سائل الإعالم هي الآلية املف�ضلة لإطالع اجلمهور على الربملان الوطني كم�ؤ�س�سة ،وعلى الق�ضايا
والأمور التي ينظر فيها الربملان ،فينبغي مل�ساعدة و�سائل الإعالم للقيام بعملها يف هذا ال�صدد� ،أن يقوم املعنيون
بكل ما ميكن فعله لت�شجيع ال�صحافة على تغطية �أعمال الربملان ،بجانب حمطات التلفزيون والإذاعة املحلية
بتوفري البث املبا�رش واحلي جلل�سات الربملان ،و النظر بعني االعتبار ل�رضورة حتديد منطقة جللو�س ال�صحفيني
واملرا�سلني يف داخل قبة الربملان ،كما ينبغي على ر�ؤ�ساء اللجان تزويد ال�صحفيني واملرا�سلني خطي ًا �أو �إلكرتوني ًا
بجدول �أعمال الربملان قبل انعقاد اجلل�سات ،و�أن ت�سعى اللجان جلعل كافة اجتماعاتها وجل�ساتها مفتوحة
لو�سائل الإعالم ،والت�شجيع على تغطيتها ب�شكل كامل.

اعالم برملاين
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 .4التعامل الإن�ساين مع ال�صحفي الربملاين:
التعامل ب�إن�سانية مع ال�صحفي الربملاين يجعل النائب ُيقدر ويتفهم �أن من �أهم امل�سئوليات التي
يتحملها ال�صحفي الربملاين هي تلك املتعلقة بعمله ووظيفته مع ال�صحيفة �أو حمطة الإذاعة �أو التلفزيون �أو القناة
الف�ضائية �أو �أي و�سيط �إعالمي �آخر ،والتي لديها ق�ضايا و�أمور حمددة تريد من املرا�سل الرتكيز عليها ح�سب
�سيا�ستها التحريرية .والنائب كلما �أحاط وتعرف �أكرث عن املرا�سلني وال�صحفيني املعنيني بتغطية الربملان ،كلما
�أ�صبح �أف�ضل و�أقدر على التعامل والتجاوب معهم عندما يوجهون �إليه الأ�سئلة ،وكلما كان مطلع ًا �أكرث على
االهتمامات ووجهات النظر ال�شخ�صية لل�صحفيني الذين يكتبون عن الربملان ،كلما �صار النائب �أكرث قدرة على
احل�صول منهم على تغطية �أف�ضل حول ق�ضية �أو م�س�ألة حمددة مهمة له.
ومبا �أن العملية الربملانية من �أكرث نواحي الدميقراطية تعقيدا و�أقلها فهم ًا ،وال�سيما يف الدميقراطيات
اجلديدة مثل الدول النامية ،قد نتوقع �أحيان ًا من ال�صحفيني واملرا�سلني املعينني لتغطية �أخبار الربملان فهم ًا
�سطحي ًا لإجراءات وعمليات الربملان املعقدة ،والتي تعترب �أحيان ًا مرهقة ويف �أغلب الأحيان م�شو�شة حتى للنواب
اجلدد �أنف�سهم ،لأن الفهم واال�ستيعاب الكامل للعمل الذي يجري داخل العملية الربملانية ميكن �أن يتحقق فقط
من خالل املالحظة الدقيقة والقريبة جدا من الربملان ملدة طويلة ،وحتى من خالل امل�شاركة الفعالة واملبا�رشة.
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� .3إر�ساء عالقة ودية مع ال�صحفيني الربملانيني:
من املالحظ �أن ال�صحفيني واملرا�سلني اجليدين يرغبون دوم ًا ب�أن يكونوا �أ�صدقاء لنواب الربملان ،لأن
ذلك ي�سهل عليهم التوجه �إليهم بالأ�سئلة وطلب املعلومات ،فينبغي تطوير عالقة بنائية وودية بني الطرفني ،رغم
�أن اختالف م�سئوليات و�أدوار الربملان وو�سائل الإعالم يجعل من ال�صعب تطوير عالقة �صداقة �شخ�صية بني
ال�صحفيني الربملانيني والنواب �إال يف نطاق حمدود.

العدد 8

 .2الإحرتام املتبادل بني الربملان وو�سائل الإعالم ومندوبيها :
من املهم �أن جتعل ال�صحفيني واملرا�سلني الذين يقومون بالتغطية الإعالمية للربملان ي�شعرون ب�أنهم
مو�ضع احرتام وتقدير لهم كمهنيني وحمرتفني يف جمال عملهم ،وللدور الأ�سا�س واملهم الذي يلعبونه يف
العملية الدميقراطية ،وعلى النائب �أن ي�ؤكد لل�صحفيني واملرا�سلني �أنه كنائب يف الربملان ُيقدر الأعمال التي
يقومون ب�أدائها ،و�أن عملهم لي�س �سه ًال متام ًا مثل عدم �سهولة عمله ،و�أنه يتفهم ال�ضغوط التي يتعر�ضون
لها من قبل م�رشفيهم متام ًا مثل ال�ضغوط املت�صارعة التي متار�س جتاه النائب من قبل (الر�ؤ�ساء ،والزمالء
النواب ،ور�ؤ�ساء الأحزاب ،والناخبني ،ورئي�س الوزراء ،والر�أي العام ،وع�ضوية دائرته االنتخابية وامل�سئولني
احلكوميني الآخرين ،وغريهم).
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لذا فمن م�صلحة اجلميع – الربملان وو�سائل الإعالم واجلمهور – م�ساعدة ال�صحفيني الربملانيني يف تطوير فهم
�أف�ضل لكيفية وطرق عمل الربملان ،عرب التدريب وامل�شاركة يف حلقات النقا�ش وور�ش العمل الربملانية ،و�سينعك�س
�أثر هذا التدريب فهم ًا وتقدير ًا مكتم ًال �أكرث حول عمل الربملان ،و�سيتبدى تطور ًا ملحوظ ًا يف جودة ودقة التقارير
التي يقومون ب�إعدادها.
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 .6تزويد ال�صحفيني الربملانيني ب�أكرب قدر ممكن من املعلومات:
تزويد ال�صحفيني واملرا�سلني ب�أكرب قدر ممكن من املعلومات وامل�ساعدة ال يعني �أنهم لن يقوموا
مبراجعة وتفح�ص كل وثيقة وكل �إفادة توفرها له ،ب�شكل دقيق وعناية فائقة .لكن ال�صحفيني واملرا�سلني
يقدرون دائم ًا �أي م�ساعدة ميكن �أن جتعل عملهم �أكرث �سهولة من خالل متكينهم جتنب بذل جهود ت�ستغرق وقت ًا
طوي ًال يف احل�صول على املعلومات ،و�أحيان ًا ،قد ينعك�س هذا التقدير يف تقرير املرا�سل لل�صحيفة �أو ملحطة الإذاعة
�أو التلفزيون.
 .7التخلي عن افرتا�ض �أن كل �شيء تقوله للمرا�سل «�سوف يكون للن�رش» :
يحرتم ال�صحفيون واملرا�سلون اجليدون وب�شكل قوي قواعد و�أخالق مهنة ال�صحافة ،وميكن عادة
الوثوق بهم ب�أن ال يقتب�سوا �أو ين�سبوا بيان ًا �أو عبارة �إىل �شخ�ص �إذا قيل لهم منذ البداية �أن هذه الكلمات «لي�ست
للن�رش» �أو «ال يجوز �أن تن�سب « .ولكن يف الدميقراطيات اجلديدة يف مثل دولنا النامية التي لي�ست لديها تقاليد
والتمر�س،
عريقة وطويلة يف حرية ال�صحافة ،قد يكون فيها ال�صحافيون واملرا�سلون �شباب ًا قليلي التجربة
ُّ
وا�ستيعاب كام ٌل للقواعد واملعايري الأخالقية ملهنة
فقد تكون هناك �إمكانية لأن يكون لدى ذلك ال�صحفي فهم
ٌ
ال�صحافة� ،أو قد يهمل بب�ساطة ما قاله النائب ب�أن تلك املالحظة «لي�ست للن�رش» .ف�أف�ضل طريقة لتجنب حدوث
مثل هكذا موقف حمرج هو �أن تفرت�ض كنائب �أن كل ما تقوله �أو ت�رصح به يف ح�ضور �أحد العاملني يف و�سائل
الإعالم هو «للن�رش».
 .8على النائب �أن ي�أخذ دائم ًا فرتة للتفكري قبل التحدث �إىل �أحد العاملني يف الإعالم ،وقبل �أن يجيب النائب على
�أي �س�ؤال يطرحه عليه �أحد الإعالميني ،فعليه �أن يفكر �أو ًال وب�رسعة« :كيف �سيبدو ما �أخطط لقوله جيد ًا يف
�صحف الغد� ،أو كيف �سيكون رد فعل ما �أقوله يف التلفزيون �أو يف حمطة الإذاعة الليلة؟».
كما �أنه من املهم ب�شكل خا�ص �أن يختار النائب وينتقي الكلمات بعناية خا�صة عند الرد والإجابة على
�أي �س�ؤال يطرحه عليه مرا�سل حمطة التلفزيون �أو الإذاعة لأن تقارير التلفزيون والإذاعة خمت�رصة وموجزة
جد ًا ،وما يتم م�شاهدته �أو �سماعه �أو قراءته يف البث التلفزيوين والإذاعي لي�س �إال جم ًال قليلة جد ًا ،غالب ًا ما يتم
اختيارها من قبل املرا�سل من �ضمن جمل طويلة جد ًا كان النائب قد �أدىل بها .وقد يركز التلفزيون والإذاعة على
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.12االبتعاد عن خداع �أو ت�ضليل ال�صحفي الربملاين عن ق�صد ،حتى ال ت�سوء عالقة النائب مع الإعالم .فال
ي�شعر ال�صحفيون الربملانيون �أن النائب يخدعهم �أو يحجب عنهم معلومات بهدف حتويل �أنظارهم وانتباههم
عن الق�ضية �أو امل�س�ألة املطروحة ،الثقة يف النائب ك�شخ�ص ويف الربملان كم�ؤ�س�سة وي�صبحون مت�شككني فيهما.
* تطوير الإعالم الربملاين� ..آليات مقرتحة:
الرهان على تطوير �أداء الإعالم الربملاين يقت�ضي تد�شني �أدوات عمل عديدة بهدف مواكبة امل�ستجدات على
ال�ساحة ،وهذه الأدوات تتطلب من القائمني على و�سائل الإعالم املختلفة انتهاج �آلية عمل جديدة تركز على
�أهداف حمددة حتقق نتائج �أف�ضل يف بناء ال�صورة الذهنية للثقافة الربملانية عند املتلقني وتنه�ض بها ،وهي
كالآتي :
• الن�رش التوثيقي املبا�رش والتحليلي حلقائق املو�ضوعات املطروحة على ال�ساحة الربملانية ،بكافة جماالتها
ال�سيا�سية واالجتماعية والنيابية املدعمة بالأدلة والرباهني.
• توليد �أجواء احلوار والنقا�ش والت�شاور حول ق�ضايا املجتمع احليوية جميعها دون ا�ستثناء ،وا�ستنها�ض
وا�سع جلميع فئات املجتمع على اختالف �أطيافهم للم�شاركة باحلوارات البناءة يف ق�ضايا الربملان واملواطن.

الإت�صال والتنمية

 .11عدم املبالغة يف رد الفعل نحو ق�صة حمرجة �أو ت�رصيح جرى التعامل معه ب�شكل غري متوازن فيما �أدىل به
النائب لل�صحيفة� ،أو يف تقرير حمطة الإذاعة �أو التلفزيون ،فاملطلوب من النائب �أن يوازن بني الفوائد والأ�رضار
التي ميكن جنيها وتكبدها على املدى طويل الأجل نتيجة هذا الرد ،فالتفكري برت ّو ،وب�شكل ح�صيف ميكن �أن يقنع
اجلميع ب�أنه من الأف�ضل عدم قول �شيء ،و�أن ُترتك الق�صة متوت من تلقاء نف�سها.

العدد 8

 .10على النائب �أن يفكر يف الر�سالة التي يريد نقلها ثم ال يحيــد عنها ،فالنائب يجب �أن يقول ما يجب قوله فقط،
ويجب �أن يركز هدفه دائم ًا على تلك الر�سالة والت�شبث بها ،و�أن يقاوم اجلهود التي يبذلها ال�صحفي �أو املرا�سل
يف حتويل تركيزه عن الر�سالة التي يق�صد توجيهها.
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«مقاطع» تبدو مثرية وا�ستفزازية ،ويقوم املرا�سلون عادة ويف معظم الأحيان باختيار ذلك اجلزء ب�شكل خا�ص
من كالم النائب ،والذي ي�شعرون �أنه يلبي هذا ال�رشط.
 .9قبل التحدث �إىل �صحفي برملاين على النائب �أن يفكر فيما �إذا كان هناك م�ستمع �أو �شخ�ص حمدد �سيوجه له ما
تخطط لقوله ،فقد يكون هناك جمموعة حمددة �أو �شخ�ص حمدد – رئي�س الربملان ،نائب �آخر ،رئي�س الوزراء� ،أو
م�ؤ�س�سة غري حكومية تق�صدها العبارة التي �ستقولها .و�إذا كان الأمر كذلك ،فحاول �أن تف�صل ما تقوله للمرا�سل
بحيث تق�صد به ذلك ال�شخ�ص �أو اجلهة على وجه اخل�صو�ص.
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•
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العدد 8

•
•
•
•

تطوير و�سائل املتابعة لآخر التطورات على ال�ساحة املحلية والعربية والدولية وحتليلها والك�شف عن
مالب�ساتها وتفا�صيلها وتطوراتها.
توجيه الهيئات احلكومية والأهلية للقيام بدورها يف حماية القانون واحلقوق واحلريات اخلا�صة
والعامة.
تعزيز دور الهيئات احلكومية والأهلية املعنية باملراقبة وامل�ساءلة.
امل�ساهمة يف دعم الر�أي العام مبا ي�ضمن احرتام ال�سلطة لإرادة اجلمهور وم�صاحلهم وق�ضاياهم
وحقوقهم.
تعزيز مبادئ ثقافة حرية التعبري عن الر�أي وممار�سة حرية التعبري امل�س�ؤول باعتبارها من الأ�س�س
ال�رضورية لإيجاد �إعالم حر وم�ستقل يف البالد.
امل�شاركة يف اجلهود الرامية �إىل �إلغاء القوانني والت�رشيعات واللوائح املقيدة للحريات بالو�سائل ال�سلمية
والقانونية.
تعزيز �أدوات الر�صد ومراقبة لكل ما من �ش�أنه خرق مبادئ حرية التعبري عن الر�أي من وقائع وت�رشيعات
و�سيا�سات ،وكذلك ر�صد ومراقبة التطورات الإيجابية التي من �ش�أنها تطوير الأداء الدميقراطي.
امل�شاركة يف دعم وم�ساندة ال�صحافيني الربملانيني خ�صو�ص ًا و ال�صحافيني الآخرين والنقابات وامل�ؤ�س�سات
ال�صحافية والإعالمية وامل�ؤ�س�سات املدنية الذين يواجهون �ضغوط ًا من جميع الأنواع ب�سبب ممار�ستهم
حلرية التعبري عن الر�أي ،وكذلك �ضد ال�ضغوط واالعتداءات التي ميكن �أن ت�أتي من الأحزاب ال�سيا�سية �أو
جماعات رجال الأعمال.

ونظم االت�صال والإعالم الربملاين هي مبثابة البنية التحتية لتنمية امل�ؤ�س�سة الربملانية ولإنعا�ش املناخ
الدميقراطي يف املجتمع ،نظر ًا للطبيعة اجلماهريية للربملان و�أدواره النيابية ومهامه الت�رشيعية والرقابية ،مما
يتطلب العمل على ال�سعي لإيجاد �آليات جديدة لتطويره والنهو�ض به ،ومنها:
 -1تخ�صي�ص قناة للإعالم الربملاين للم�ساهمة يف تطوير ثقافة املجتمع الدميقراطي وم�ؤ�س�ساته ،و�أوىل مهام
القناة الربملانية هي العمل على تو�سيع م�صادر املعلومات وتطوير املعرفة باحلياة النيابية ،وذلك من خالل تدوير
البيانات ون�رشها ،وبخا�صة ما يتعلق بالبيانات الهامة يف العمل الربملاين ،كاحلقائق والإح�صاءات والأرقام،
وتطوير ال�سلوك النيابي للأع�ضاء ،الأمر الذي يتطلب توفري معارف ومعلومات متجان�سة وهادفة ومرتبطة
ب�إطار ثقايف مالئم للبيئة املجتمعية بهدف تنمية وتطوير ال�سلوك االجتماعي للفرد.
كما �ست�ضطلع هذه القناة بدعم القرار الت�رشيعي كم�صدر لدعم القرار� ،إذ تفتح النقا�ش وتتيح تبادل
الآراء واخلربات حول امل�سائل املثارة �أمام الربملان قبل اتخاذ القرار .لذا ،فالهدف الإ�سرتاتيجي من تطوير
القناة الربملانية هو توفري فر�صة �إ�ضافية ال�ستخدام املعلومات والتحليل العلمي يف عملية �صنع القرار الربملاين،
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 -4االنفتاح على مراكز البحوث وبيوت اخلربة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،و�إن�شاء نواة بحثية برملانية وطنية،
ثم على امل�ستوى العربي لتكون بداية لتطوير بيوت خربة عربية يف العمل الربملاين ،وت�أ�سي�س تقرير عربي موحد
12
حول احلياة الربملانية العربية ،والتو�سع يف �أن�شطة الإعالم الربملاين العربي.
خامتة:

للربملان طبيعة خا�صة تختلف عن باقي م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�أجهزة الدولة فهو امل�س�ؤول عن
الت�رشيع والرقابة على اجلهاز التنفيذي ،وهذا الدور يفر�ض على الإعالم الربملاين تطوير �أدواته ،لأن هذه
الأدوات الإعالمية تعترب البنية الأ�سا�سية لإنعا�ش املناخ الدميقراطي ،وعليه فقد بات من ال�رضوري بلورة �إعالم
برملاين متخ�ص�ص يف تناول ال�ش�أن الربملاين ،ليكون منرب ًا حر ًا و�صادق ًا خلدمة العملية الدميقراطية وتطويرها
والنهو�ض باحلياة النيابية.
كما �إن �أي جمتمع ال ميكن �أن يكون دميقراطي ًا �إال �إذا كانت و�سائل الإعالم واملجتمع بجميع مكوناته
تعرف حقوقه وواجباته وم�س�ؤولياته ،وملتزم بالقانون ويحرتم ويقبل الر�أي والر�أي الآخر ،وله كامل احلرية
يف �إبداء وجهة نظره امل�س�ؤولة دون وجل �أو خوف �أو �ضغط ،مع املحافظة على احرتام حقوق الآخرين و�سمعتهم،
وحماية �أمن البالد ووحدته الوطنية� ،أو النظام العام �أو امل�صلحة العامة �أو الآداب العامة.
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 -3التطوير امل�ؤ�س�سي للربملانات والعمل على م�أ�س�سة الإعالم الربملاين داخلها ،من خالل تطوير اللوائح �أو
�أنظمة العمل الداخلية للربملان لتتيح قدر ًا من التوازن بني التيارات ال�سيا�سية واحلزبية يف �إدارة فعاليات
املجل�س ،وتطوير نظام اللجان وحتديث �أدائها الفني وتفعيل دورها يف املبادرة الت�رشيعية والدرا�سة املت�أنية
للت�رشيعات ،و�إن�شاء وتطوير �إدارة متخ�ص�صة للتدريب يف اجلهاز الفني يف الربملان؛ واالهتمام باملعلوماتية
والتدريب الإعالمي والدعم التقني و�أمتتة العمل الربملاين.

العدد 8

 -2تطوير نظام م�ؤ�س�سي لعالقات النائب بالدائرة االنتخابية بخا�صة واملواطنني بعامة عرب الإعالم الربملاين؛
فتتعاون ال�سلطة التنفيذية مع الربملان يف جمال �إتاحة املعلومات؛ و�رضورة االهتمام املكثف بتنظيم زيارات
خارجية للأع�ضاء �إىل برملانات العامل و�إىل املنظمات الدولية؛ واالهتمام بعقد م�ؤمترات �إقليمية ودولية ملناق�شة
الق�ضايا الفنية والإدارية يف امل�ؤ�س�سات الربملانية ،ف�ض ًال عن تنظيم امل�ؤمترات الربملانية؛ والأخذ يف نظام احلقيبة
الوزارية لل�ش�ؤون الربملانية.

الإت�صال والتنمية

من خالل تقنية حديثة قادرة على جذب م�ستخدمني جدد لها ،وذات �إمكانات كبرية لعر�ض املعلومات على
امل�ستخدمني وحتديث بياناتها.

اعالم برملاين
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ف�أ�سا�س املجتمع الدميقراطي هو الإعالم احلر الذي ي�شكل �أداة البناء والنقد والتوعية ،وهو �سالح احلوار
وحموره ،وهو �أف�ضل ال�سبل و�أقواها لتحقيق جمتمع دميقراطي يدافع عن حقوق الإن�سان وي�صونها ،منفتح
مر�سخ ملمار�ستها.
على الأفكار والآراء املتعددة واملتباينة معمق ملفهوم الدميقراطية،
ٌ
فمن لوازم تعميق الثقافة الدميقراطية والربملانية ،وتعريف املواطنني ب�أهمية الربملان ودوره كم�ؤ�س�سة
متثل م�صاحلهم ،ورفع م�ستوى الوعي اجلماهريي ب�رضورة امل�شاركة يف االنتخابات الربملانية ،ومتابعة �أعمال
الربملانات ا�ستخدام و�سائل الإعالم املقروءة واملرئية وامل�سموعة ،والإهتمام اجلاد بتقدمي الدعم الإعالمي
للربملانيني ،والربملاين للإعالميني ،من خالل ر�ؤى متقدمة.
تناولنا من خالل هذا البحث الإعالم الربملاين و�أهميته للحياة الربملانية ،و�أهداف وو�سائل الإعالم
الربملاين ،وواقعه ودوره التثقيفي والرقابي والتقوميي ،والتحديات التي تواجه الإعالميني الربملانيني،
وال�صورة الذهنية للثقافة الربملانية و�سبل بنائها لدى املتلقني ،وجتليات الإعالم اجلديد يف الإعالم الربملاين من
املوقع الإلكرتوين للربملان كنموذج.
كما ت�ضمن البحث مقرتح ًا للموقع الإلكرتوين اجليد للربملانات ،و�آليات مقرتحة لتطوير الإعالم
الربملاين ،وال�سبيل لإعالم برملاين حيوي فاعل.
تو�صيات البحث:
 -1تو�سيع وتنويع ر�صد التغطية ال�صحفية لأعمال الربملان ،وتعزيز دور ال�صحافة يف �إر�ساء ثقافة حرية التعبري
عن الر�أي باعتبارها من ال�رشوط ال�رضورية خللق �إعالم حر وم�ستقل.
 -2تزويد النواب بالأجهزة واملهارات الالزمة لت�سهيل ات�صالهم بو�سائط الإعالم املختلفة� ،سيما و�سائط
الإعالم اجلديد وال�شبكات الإجتناعية .
 -3تزويد و�سائل الإعالم بجداول �أعمال جل�سات الربملان وما يتعلق بها م�سبق ًا حتى يت�سنى لو�سائل الإعالم
التغطية الالزمة ،وتوفري البيئة املنا�سبة ملمثلي و�سائل الإعالم ل�ضمان ح�سن عملهم داخل املجل�س وتزويدهم
باملعلومات املطلوبة .
 -4الت�أكيد على �رضورة وجود �إعالميني متخ�ص�صني يف الإعالم الربملاين واالهتمام بت�أهيل الكوادر التي تعمل
يف هذا املجال وتطويرها ،وتكوين ج�سم ناطق ب�إ�سمها ومدافع عن حقوقها ،مثل :رابطة ال�صحفيني الربملانيني
بال�سودان .
� -5إ�ضفاء الطابع الإعالمي احليوي على ال�صفحات الإلكرتونية اخلا�صة بالربملانات العربية ،و�ضمان التحديث
اليومي لها .
� -6أهمية ت�شجيع الإعالميني الربملانيني وتدريبهم ،ومتكينهم من مرافقة الوفود امل�شاركة يف امل�ؤمترات الربملانية
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للتغطية الإعالمية ،واكت�ساب اخلربات واالحتكاك باخلربات اخلارجية يف هذا املجال .
� -7رضورة دعم قدرات �إدارات الإعالم بالربملانات العربية يف �إنتاج الربامج الإذاعية والتلفزيونية والوثائقية
والتعريفية واالهتمام بالأر�شيف الإعالمي الربملاين ،وو�ضع خطة �إعالمية لكل برملان تتنا�سب مع حجم الأعمال
املناطة به  ،مع توفري املتطلبات ال�رضورية لإدارات الإعالم وموظفيها والتجهيزات التقنية واملزايا الوظيفية
الالزمة ،مع الت�أكيد على �أهمية الإ�ستفادة من الإ�ست�شارات الإعالمية يف عمل املجال�س .
 -8حت�سني العالقة و تفعيلها بني الربملانيني و منظمات املجتمع املدين و التوا�صل مع هذه املنظمات و رموزها
مبختلف الو�سائل للتعرف على م�شاكلها و مطالبها و�إ�رشاكها باقرتاح احللول املنا�سبة.
� -9إعداد برامج تلفزيونية خا�صة موجهة �إىل ال�شباب وعامة املواطنني لتعريفهم باحلياة الربملانية و بحقوقهم
ووجباتهم �إزاء هذا اجلانب من حياة الوطن ،وجذبهم �إىل امل�شاركة يف احلياة العامة.
 -10الإ�ستفادة من ا�ستطالع الر�أي وقيا�سه يف تطوير وتفعيل الإعالم الربملاين و�إدارات الإعالم يف الربملانات،
وتو�سيع جمال م�شاركة �أع�ضاء املجال�س الربملانية يف الربامج الإعالمية والندوات املفتوحة  ،واللقاءات
والإ�ست�شارات .
 -11الت�أكيد على �أن تت�ضمن خطة التدريب لكل برملان� ،أو م�ؤ�س�سة �صحفية دورات تدريبية يف جمال الإعالم
الربملاين �سواء يف الدول العربية را�سخة الدميوقراطية �أو الدول ذات اخلربات العريقة يف هذا املجال.
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الهوام�ش واملراجع:
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-2عي�سى عبد الباقى مو�سى�»،)2008( ،إنعكا�سات اخلطاب ال�صحفي على ت�شكيل �إجتاهات اجلمهور العام والنخبة فى م�رص
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نحو ق�ضايا الإ�صالح ال�سيا�سي :درا�سة م�سحية» ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،القاهرة :كلية الآداب ،جامعة جنوب
الوادى ،ق�سم ال�صحافة والإعالم.

العدد 8

 - 3ال�صحافة الربملانية :نزعات رقابية وتفاوت يف املتابعة ،حتقيق مبجلة ال�سجل ،عمان ،العدد  ،45بتاريخ� 25 :سبتمرب .2008
 -4ورقة عمل :دور الإعالم يف العمل الربملاين� ،إ�صدار مركز البحوث والدرا�سات بالرب ملان البحريني ،موجودة على الرابط
التايل،32=http://www.nuwab.gov.bh/StudiesCenter/Show.aspx?ArticleId :
بتاريخ. 2007/01/27 :
 -5ن�شوة �سليمان حممد عقل« ،)2006(،املعاجلة التليفزيونية وال�صحفية للق�ضايا الربملانية ودورها فى ت�شكيل �إجتاهات
اجلمهور العام نحو الربملان» ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،القاهرة :كلية الإعالم ،جامعة القاهرة ،ق�سم �إذاعة.
 -6ندى �سليمان املطوع� ،سيا�سة الإعالم اال�ستباقي الربملاين ،مقال ب�صحيفة اجلريدة الكويتية ،بتاريخ 16:نوفمرب . 2011
 -7عبد العزيز ترك�ستاين ،دور �أجهزة العالقات العامة يف تكوين ال�صور الذهنية للمملكة ،ورقة قدمت يف املنتدى الإعالمي
ال�سنوي الثاين للجمعية ال�سعودية للإعالم واالت�صال� 5-2 ،أكتوبر . 2004
 -8د .حممود يو�سف� ،صورة املر�أة امل�رصية يف الأفالم ال�سينمائية التي يقدمها التلفزيون ،بحث من�شور باملجلة امل�رصية
للبحوث الإعالم ،جامعة القاهرة ،العدد العا�رش ،يناير -مار�س .2001
 -9ي�سار فتحي كا�سب ( باحث دكتوراه) ،ورقة بعنوان املوقع الإلكرتوين للربملان� ،أر�شيف الكاتب.
 -10ديفيد بي� .أوجله  ،دليل التعامل الربملاين مع و�سائل الإعالم ،ترجمة  :علي ال�صاوي ،م�ؤ�س�سة ر�ؤ�ساء املجال�س
الت�رشيعية ل�صالح برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،مايو  ، 2004موجود على الرابطwww.eaddla.org/ :
doc.26_parlaman/.../peper
 -11نحو جدول �أعمال لتطوير عمل املجال�س العربية � ،إ�صدار :برنامج االمم املتحدة االمنائي ،موجودة على الرابط:
.html.http://www.undp-pogar.org/publications/legislature/lcps1a/section4

 -12البيان اخلتامي للم�ؤمتر الربملاين الإقليمي حول تعزيز قدرات الربملانيني العرب ،اجلزائر � 22-20سبتمرب . 2005
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االعالم الأمريكي يف العراق

اجتاهات التغطية الإخبارية ل�صحيفة نيويورك تاميز
قبل احلرب الأمريكية على العراق
)(درا�سة حتليلية

 �أحمد علي حممد زيدان.�أ

 الأردن- جامعة الريموك
 لبنان- جامعة اجلنان

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
 يف العمل لتحقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية،	�إن قوة الإعالم ال تقل �أهمية وخطورة عن القوة الع�سكرية
 ذلك لأنه، بل �إن الإعالم هو من �أهم �أدوات الإ�سرتاتيجيات الع�سكرية الأ�سا�سية يف الع�رص احلديث،النهائية
 و�صوال �إىل تغيري قناعات، ب�شكل مو�ضوعي �أحيانا،يعتمد على احلرب النف�سية والدعاية والرتويج للأخبار
، و�إثارة الرعب واملخاوف حيال م�ستقبلهم، وزعزعة ثقتها بنف�سها وبحكامهما وحكوماتهما،ت�ؤمن بها ال�شعوب
.ودفعهم للبحث عن التغيري
وقد تطور دور و�سائل االت�صال ب�شكل الفت للنظر خالل العقود الأخرية ب�سبب ثورة تكنولوجيا
مت�شي ًا مع مقت�ضيات احلياة وتطور
ّ  وجاء هذا التطور،االت�صال وت�صاعد ت�أثريها ما جعل العامل قرية �صغرية

االعالم الأمريكي يف العراق
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العدد 8

الع�رص ،حتى غدت مبثابة ال�سلطة الرابعة ،ومتار�س نفوذ ًا يف كثري من املجتمعات ،وكان تطورها وت�أثريها
وا�ضحني وكبريين يف املجتمعات الدميقراطية ،من خالل م�ضمون الربامج الإعالمية ،واملمار�سة الدميقراطية
التي ت�شجع الفرد على �إبداء ر�أيه والدفاع عن حقه يف ذلك.
ميكن القول �إن العالقة بني امل�شهدين ال�سيا�سي والإعالمي ،عالقة توحدية مرتابطة� ،أكرث مما هي
عالقة جدلية ،فامل�شهد الأول ي�صنع ال�سيا�سات وي�صدر القرارات ذات العالقة بحياة النا�س� ،أما امل�شهد الثاين
في�صيغها بطريقة ر�سالة �إعالمية ،ويتم ن�رشها وبثها �إىل الر�أي العام ،با�ستخدام �أ�ساليب فن الإقناع املعروفة
�أو املبتكرة ،و�أن لأهمية التخطيط ال�سيا�سي بعيد ًا عن التخطيط الإعالمي.
وميكن قيا�س وحتليل ما تبثه �أو تن�رشه و�سائل الإعالم من خالل �إيجاد العبارات التي ت�شري �إىل و�صف
الق�ضية مو�ضوع البحث وحتليلها و�سرب غورها مبا يتما�شى مع مقت�ضيات �أ�ساليب حتليل امل�ضمون املتبعة يف
البحوث االجتماعية والإعالمية على حد �سواء بهدف معرفة اجتاهات هذه الو�سيلة الإعالمية �أو تلك ،وموقفها
من ق�ضية معينة .وعملت هذه الدرا�سة على حتليل م�ضمون �صحيفة نيويورك تاميز ملعرفة اجتاهات التغطية
الإخبارية فيها قبل احلرب الأمريكية (التحالف) على العراق ،وحتديدا خالل الفرتة من  20ت�رشين الأول
�أكتوبر � 2002إىل � 20آذار مار�س .2003
مت حتليل م�ضمون جمموعة املو�ضوعات التي مت اختيارها وحتديدها ،وا�ستخراج جمموعة امل�صطلحات
التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش وحتري�ض غري مبا�رش للحرب على العراق ،والتي ميكن �أن ن�ستنتج من خاللها
دور ال�صحيفة يف توجيه القرارات ال�سيا�سية� ،أو يف تعبئة الر�أي العام ،وتكوين �صورة �سلبية عن العراق .
امل�صطلحات املبا�رشة للتحري�ض على احلرب �ضد العراق:
مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة خالل فرتة الدرا�سة (ت�رشين الأول�/أكتوبر �2002آذار/مار�س
 ،)2003وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش
كالتايل:
جدول رقم ()1
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش الأكرث تكرار ًا خالل فرتة الدرا�سة (ت�رشين الأول�/أكتوبر -2002
�آذار/مار�س )2003
ت�رشين الأول�/أكتوبر 2002

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض
مبا�رش
�إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل

10

ت�رشين الثاين/نوفمرب 2002

�إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل

16

24%

كانون الأول/دي�سمرب 2002

�إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل

10

15%

ال�شهر

التكرار

الن�سبة
15%

االعالم الأمريكي يف العراق

�شباط/فرباير 2003

قدرة العراق الع�سكرية

11

17%

�آذار/مار�س 2003

قدرة العراق الع�سكرية

8

12%

66

100%

املجموع الكلي

الإت�صال والتنمية

كانون الثاين/يناير 2003

حتدي �صدام للإرادة الدولية

11

17%

جدول رقم ()2
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش الأكرث تكرار ًا خالل فرتة الدرا�سة (ت�رشين الأول�/أكتوبر
�-2002آذار/مار�س )2003
ال�شهر
ت�رشين الأول�/أكتوبر 2002
ت�رشين الثاين/نوفمرب 2002
كانون الأول/دي�سمرب 2002
كانون الثاين/يناير 2003
�شباط/فرباير 2003
�آذار/مار�س 2003
املجموع الكلي

التكرار

الن�سبة

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش
حقوق الإن�سان يف العراق

6

24%

4

16%

احلرب على الإرهاب

5

20%

3

12%

م�ستقبل الدميقراطية بالعراق

4

16%

حقوق الإن�سان يف العراق

3

12%

25

100%

رف�ض العراق للتفتي�ش من قبل مندوبي الأمم املتحدة
احلرب على الإرهاب
حقوق الإن�سان يف العراق

29

مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2002وقد كانت امل�صطلحات التي
تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش كالتايل:

العدد 8

يظهر من اجلدول (� )1أن مو�ضوعات ال�صحيفة املن�شورة يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2002قد ركزت
على �إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل� ،إذ بلغت ن�سبته ( )%24بتكرار بلغ (.)16
بينما ركزت مو�ضوعات ال�صحيفة املن�شورة يف كانون الثاين/يناير  2003على حتدي �صدام للإرادة
الدولية حيث بلغت ن�سبته ( )%17بتكرار بلغ ( ،)11وكان امل�صطلح الأكرث تكرارا يف �شهر �شباط/فرباير
 2003قدرة العراق الع�سكرية � ،إذ بلغت ن�سبته ( )%17بتكرار بلغ( .)11و�أخريا كان �أقل تكرار يف �شهر �آذار/
مار�س  ،2003وكان ال�سبب االكرث تكرار ًا يف هذا ال�شهر قدرة العراق الع�سكرية بتكرار( )8ون�سبة بلغت()%12
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش للحرب �ضد العراق:

االعالم الأمريكي يف العراق

الإت�صال والتنمية

30
العدد 8

يظهر من اجلدول (� )2أن مو�ضوعات ال�صحيفة املن�شورة يف �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر 2002
قد ركزت على حقوق الإن�سان يف العراق� ،إذ بلغت ن�سبته ( )%24بتكرار بلغ ( ،)6بينما ركزت مو�ضوعات
ال�صحيفة املن�شورة يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  2002على رف�ض العراق للتفتي�ش من قبل مندوبي الأمم املتحدة
بالإ�ضافة �إىل احلرب على الإرهاب� ،إذ بلغت ن�سبتهما ( )%16بتكرار بلغ ( ،)4وكان ال�سبب الأكرث تكرارا يف
�شهر كانون الأول/دي�سمرب  2002حقوق الإن�سان يف العراق� ،إذ بلغت ن�سبته ( )%20بتكرار بلغ (� ،)5أما
يف �شهر كانون الثاين/يناير  2003فقد ركزت على احلرب على الإرهاب� ،إذ بلغت ن�سبته ( )%12بتكرار بلغ
( ،)3ويف �شباط/فرباير  2003ركزت �صحيفة النيويورك تاميز الأمريكية على م�ستقبل الدميقراطية بالعراق
حيث بلغت ن�سبته ( )%16بتكرار بلغ ( ،)4و�أخريا كان �أكرث الأ�سباب تكرار ًا يف �آذار/مار�س  2003هو حقوق
الإن�سان يف العراق� ،إذ بلغت ن�سبته ( )%12بتكرار بلغ ( ،)3وهنا نالحظ �أن هناك زيادة طردية بني ا�ستخدام
�شن احلرب زادت ن�سبة
�شن احلرب على العراق �إذ كلما اقرتبنا من موعد ّ
امل�صطلحات تلك واقرتاب موعد ّ
ا�ستخدام امل�صطلحات التحري�ضية املبا�رشة وغري املبا�رشة يف املو�ضوعات ال�صحفية ذات العالقة.
جدول رقم ( ) 3
جمموع امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل الفرتة الدرا�سة (ت�رشين الأول�/أكتوبر -2002
�آذار/مار�س )2003
الو�صف

العدد

الن�سبة

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر 2002

25

14%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2002

35

19%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر كانون الأول/دي�سمرب 2002

28

16%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر كانون الثاين/يناير 2003

41

22%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر �شباط/فرباير 2003

23

13%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر �آذار/مار�س 2003

28

16%

املجموع

180

100%

نالحظ من اجلدول ال�سابق � ّأن �أكرب ن�سبة تكرار التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش كانت (  )41خالل
�شهر كانون الأول /دي�سمرب 2002تليها (  )35خالل �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب ،2002وي�أتي بعدها ()28

االعالم الأمريكي يف العراق

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر 2002

30

32%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2002

22

23.4%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر كانون الأول/دي�سمرب 2002

18

19%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر كانون الثاين/يناير 2003

9

9.6%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر �شباط/فرباير 2003

9

9.6%

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر �آذار/مار�س 2003

6

6.4%

94

100%

املجموع

نالحظ من اجلدول � ّأن �أكرب ن�سبة تكرار للم�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش كانت ()30
خالل �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر ،2002ي�أتي بعدها (  )22خالل �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب 2002و( )18
خالل �شهر كانون الأول/دي�سمرب � ،2002أما يف �شهري كانون الثاين /يناير و �شباط/فرباير  2003فقد كان
التكرار ( ،)9و�أقل ن�سبة تكرار كانت ( )6خالل �شهر �آذار /مار�س .2003
وفيما يلي امل�صطلحات التحري�ضية التي مت الرتكيز عليها يف املو�ضوعات املن�شورة خالل الفرتة من
ت�رشين �أول �أكتوبر للعام  2002حتى �آذار مار�س للعام  2003بالتف�صيل لكل �شهر:
�أوال :ت�رشين الأول�/أكتوبر :2002
مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2002وقد كانت امل�صطلحات التي
تعرب عن حتري�ض مبا�رش والتي ركزت عليها املقاالت خالل هذه الفرتة كالآتي:
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2002وقد كانت امل�صطلحات التي
تعرب عن حتري�ض مبا�رش كالتايل:

العدد 8

الو�صف

العدد

الن�سبة

31

جدول رقم ( ) 4
جمموع امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل الفرتة الدرا�سة (ت�رشين الأول�/أكتوبر -2002
�آذار/مار�س )2003

الإت�صال والتنمية

خالل �شهري كانون الأول /دي�سمرب  2002و�آذار/مار�س ّ ،2003ثم (  )25خالل �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر
 2002ويف املرتبة الأخرية ي�أتي التكرار ( )23خالل �شهر �شباط/فرباير.
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جدول رقم ()5
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر 2002

32
العدد 8

التكرار

الن�سبة

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش
�إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل

10

40%

ت�صنيع الأ�سلحة يف العراق

5

20%

ح�صول العراق على �أ�سلحة نووية

4

16%

قدرة العراق الع�سكرية

3

12%

الإرهاب يف العراق

1

4%

القاعدة يف العراق

1

4%

حتدي �صدام للإرادة الدولية

1

4%

املجموع

25

100%

يظهر من اجلدول ال�سابق �أن �إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل كان من �أكرث الأفكار التحري�ضية
التي تكررت يف �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر  2002بن�سبة بلغت ( ،)%40وجاء يف املرتبة الثانية ت�صنيع الأ�سلحة
يف العراق بن�سبة بلغت � ،%20أما ح�صول العراق على �أ�سلحة نووية فقد جاء يف املرتبة الثالثة بن�سبة بلغت ،%16
وكانت قدرة العراق الع�سكرية يف املرتبة اخلام�سة بن�سبة تكرار بلغت  ،%12و�أخريا جاء كل من الإرهاب يف
العراق ،و القاعدة يف العراق ،و حتدي �صدام للإرادة الدولية باملرتبة الأخرية بن�سبة تكرار بلغت .%4
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2002وقد كانت
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش كالتايل:
جدول رقم ()6
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر 2002
التكرار

الن�سبة

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش
حقوق الإن�سان يف العراق

6

20%

رف�ض العراق للتفتي�ش من قبل مندوبي الأمم املتحدة

5

17%

الأو�ضاع الداخلية يف العراق

4

13%

االعالم الأمريكي يف العراق

احلرب على الإرهاب

2

7%

الأحداث ال�سيا�سية يف العراق

2

7%

خطر العراق على دول اجلوار

1

3%

املجموع

30

100%

يظهر من اجلدول ال�سابق �أن حقوق الإن�سان يف العراق هي الفكرة التحري�ضية غري املبا�رشة الأكرث
تكرار ًا يف �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر � ،2002إذ بلغت ن�سبة التكرار  %20من جممل الأفكار الأخرى ،وجاءت
يف املرتبة الثانية رف�ض العراق للتفتي�ش من قبل مندوبي الأمم املتحدة بن�سبة تكرار بلغت  ،%17وجاء يف املرتبة
الثالثة كل من الأو�ضاع الداخلية يف العراق ،و م�ستقبل الدميقراطية يف العراق بن�سبة تكرار بلغت  ،%13وجاء يف
املرتبة الرابعة كل من النفط يف العراق ،وديكتاتورية النظام العراقي بن�سبة تكرار بلغت  ،%10وجاء يف املرتبة
اخلام�سة كل من احلرب على الإرهاب ،والأحداث ال�سيا�سية يف العراق ،بن�سبة تكرار بلغت  ،%6و�أخريا جاءت
فكرة خطر العراق على دول اجلوار باملرتبة الأخرية بن�سبة تكرار بلغت .%3
ثاني ًا :ت�رشين الثاين/نوفمرب :2002
مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2002وقد كانت
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش وغري مبا�رش خالل هذه الفرتة كالآتي:
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش:
مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2002وقد كانت امل�صطلحات التي
تعرب عن حتري�ض مبا�رش كالتايل:
جدول رقم ()7
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2002
التكرار

الن�سبة

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش
�إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل

16

45.7%

قدرة العراق الع�سكرية

8

22.9%

الإت�صال والتنمية

ديكتاتورية النظام العراقي

3

10%

33

النفط يف العراق

3

10%

العدد 8

م�ستقبل الدميقراطية يف العراق

4

13%

االعالم الأمريكي يف العراق

الإت�صال والتنمية
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ح�صول العراق على �أ�سلحة نووية

3

8.6%

القاعدة يف العراق

3

8.6%

ت�صنيع الأ�سلحة يف العراق

2

5.7%

حترير العراق

2

5.7%

حتدي �صدام للإرادة الدولية
املجموع

1
35

2.8%
100%

يظهر من اجلدول ال�سابق �أن �أكرث امل�صطلحات التحري�ضية التي ظهرت يف املو�ضوعات املن�شورة
يف �صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية هو �إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل� ،إذ جاء بن�سبة  ،%45.7بينما
جاءت قدرة العراق الع�سكرية يف املرتبة الثانية بن�سبة  ،%22.9وكان ح�صول العراق على �أ�سلحة نووية ووجود
القاعدة يف العراق املرتبة الثالثة بن�سبة بلغت  %8.6لكليهما ،وجاء يف الرتبة قبل الأخرية كل من ت�صنيع الأ�سلحة
يف العراق ،وحترير العراق بن�سبة � ،%5.7أما يف املرتبة الأخرية فقد كان حتدي �صدام للإرادة الدولية بن�سبة
بلغت  %2.8من جممل الأفكار التحري�ضية التي ذكرت خالل ت�رشين الثاين/نوفمرب .2002
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2002وقد كانت
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش كالتايل:
جدول رقم ()8
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2002
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش
رف�ض العراق للتفتي�ش من قبل مندوبي الأمم املتحدة
احلرب على الإرهاب
خطر العراق على دول اجلوار
ديكتاتورية النظام العراقي
الأو�ضاع الداخلية يف العراق
حقوق الإن�سان يف العراق
عالقة �صدام ح�سني بالقاعدة
م�ستقبل الدميقراطية يف العراق
و�ضع ال�شيعة يف العراق

التكرار

الن�سبة

4
4
3
3
2
2
1
1
1

18%
18%
14%
14%
9%
9%
4.5%
4.5%
4.5%

االعالم الأمريكي يف العراق

الأحداث ال�سيا�سية يف العراق
املجموع

جدول رقم ()9
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر كانون الأول/دي�سمرب 2002
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش
�إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل
حتدي �صدام للإرادة الدولية
قدرة العراق الع�سكرية
حترير العراق
القاعدة يف العراق

التكرار

الن�سبة

10
5
5
4
2

36%
18%
18%
14%
7%
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ثالثا :كانون الأول/دي�سمرب :2002
مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر كانون الأول/دي�سمرب  ،2002وقد كانت
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش ،ركزت عليها املو�ضوعات خالل هذه الفرتة كالآتي:
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر كانون الأول/دي�سمرب  ،2002وقد كانت
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش كالتايل:

العدد 8

كان من �أهم امل�صطلحات التحري�ضية للحرب �ضد العراق خالل �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2002
هي رف�ض العراق للتفتي�ش من قبل مندوبي الأمم املتحدة بالإ�ضافة لفكرة احلرب على الإرهاب� ،إذ بلغت الن�سبة
على ذلك  %18لكليهما من جممل الأفكار التحري�ضية غري املبا�رشة .وجاء يف املرتبة الثانية كل من خطر العراق
على دول اجلوار وديكتاتورية النظام العراقي التي بلغت ن�سبة تكرارهما خالل هذا ال�شهر � ،%14أما الأو�ضاع
الداخلية ،وحقوق الإن�سان يف العراق ،فقد بلغت الن�سبة  ،%9و�أخريا جاء كل من ربط �صدام ح�سني وعالقته
بالقاعدة وم�ستقبل الدميقراطية يف العراق بالإ�ضافة لو�ضع ال�شيعة يف العراق والأحداث ال�سيا�سية هناك باملرتبة
الأخرية بن�سبة تكرار بلغت .%4.5
وهذا يتفق مع درا�سة جيلب ( )2009,Gelbالتي �أ�شارت �إىل �أنه يف �أثناء مناق�شة الكوجنر�س
الأمريكي لقرار احلرب كانت ال�صحف تردد مقوالت الرئي�س الأمريكي عن عالقة العراق بالإرهاب ،وامتالكه
�أ�سلحة دمار �شامل

الإت�صال والتنمية

1
22

4.5%
100%

االعالم الأمريكي يف العراق

الإت�صال والتنمية

ت�صنيع الأ�سلحة يف العراق

2

7%

املجموع

28

100%
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يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن معظم امل�صطلحات التحري�ضية املبا�رشة يف احلرب على العراق متحورت
حول �إخفاء العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل� ،إذ بلغت ن�سبة تكرار هذه الفكرة  %36من جممل الأفكار ،تبعتها
كل من حتدي الرئي�س العراقي �صدام ح�سني للإرادة الدولية ،وقدرة العراق الع�سكرية� ،إذ بلغت الن�سبة .%18
تلتها فكرة حترير العراق بن�سبة  ،%14و�أخريا القاعدة يف العراق ،وت�صنيع الأ�سلحة يف العراق بن�سبة  %7من
جممل الأفكار املتكررة يف �شهر كانون الأول/دي�سمرب .2002
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر كانون الأول/دي�سمرب  ،2002وقد كانت امل�صطلحات التي
تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش كالتايل:
جدول رقم ()10
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر كانون الأول/دي�سمرب 2002
التكرار

الن�سبة

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش
حقوق الإن�سان يف العراق

5

28%

الأو�ضاع الداخلية يف العراق

4

22%

النفط يف العراق

3

17%

احلرب على الإرهاب
ديكتاتورية النظام العراقي
�أخرى

3
2
1

17%
11%
5%

املجموع

18

100%

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن حقوق الإن�سان يف العراق هي الفكرة التحري�ضية الأكرث تكرارا يف
احلرب �ضد العراق �إذ تكررت بن�سبة  ،%28وجاءت فكرة الأو�ضاع الداخلية يف العراق باملرتبة الثانية بن�سبة
بلغت  ،%22بينما جاءت فكرة النفط العراقي واحلرب على الإرهاب باملرتبة الثالثة ك�أفكار حتري�ضية غري
مبا�رشة بن�سبة بلغت  ،%17تلتها دكتاتورية النظام العراقي بن�سبة بلغت .%11

االعالم الأمريكي يف العراق

التكرار

الن�سبة

حتدي �صدام للإرادة الدولية

11

27%

�إخفاء العراق �أ�سلحة دمار �شامل

10

24%

ت�صنيع الأ�سلحة يف العراق

5

12.1%

القاعدة يف العراق

4

10%

قدرة العراق الع�سكرية

3

7.3%

ح�صول العراق على �أ�سلحة نووية

3

7.3%

حترير العراق

3

7.3%

الإرهاب يف العراق

2

5%

41

100%

املجموع

الإت�صال والتنمية

العدد 8

جدول رقم ()11
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر كانون الثاين/يناير 2003
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش

37

رابع ًا :كانون الثاين/يناير :2003
مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر كانون الثاين/يناير  ،2003وقد كانت امل�صطلحات
التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش التي ركزت عليها املو�ضوعات خالل هذه الفرتة كالآتي:
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر كانون الثاين/يناير  ،2003وقد كانت امل�صطلحات
التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش كالتايل:

يظهر من اجلدول ال�سابق �أن حتدي �صدام للإرادة الدولية جاءت ب�أعلى تكرار بلغت ن�سبته ،%27
بينما جاءت فكرة �إخفاء العراق �أ�سلحة دمار �شامل باملرتبة الثانية بن�سبة بلغت  ،%24وجاءت فكرة ت�صنيع
الأ�سلحة يف العراق يف املرتبة الثالثة بن�سبة بلغت � ،%12.1أما فكرة القاعدة يف العراق فقد جاءت يف املرتبة
الرابعة بن�سبة  ،%10وجاءت كل من قدرة العراق الع�سكرية ،وح�صول العراق على �أ�سلحة نووية ،وحترير
العراق باملرتبة اخلام�سة بن�سبة بلغت  ،%7.3و�أخريا جاءت فكرة الإرهاب يف العراق بن�سبة .%5
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر كانون الثاين/يناير  ،2003وقد كانت امل�صطلحات
التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش كالتايل:

االعالم الأمريكي يف العراق

الإت�صال والتنمية

جدول رقم ()12
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر كانون الثاين/يناير 2003

38
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التكرار

الن�سبة

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش
احلرب على الإرهاب

3

33.3%

حقوق الإن�سان
الأحداث ال�سيا�سية يف العراق
الأو�ضاع الأمنية يف العراق
م�ستقبل الدميقراطية يف العراق
الأو�ضاع الداخلية يف العراق
املجموع

2
1
1
1
1
9

22.3%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
100%

يظهر اجلدول ال�سابق �أن فكرة احلرب على الإرهاب جاءت يف املرتبة الأوىل بن�سبة بلغت  ،%33.3بينما جاءت
فكرة حقوق الإن�سان باملرتبة الثانية بن�سبة تكرار بلغت  %22.3وجاءت كل من الأحداث ال�سيا�سية يف العراق،
والأو�ضاع الأمنية يف العراق ،و م�ستقبل الدميقراطية يف العراق ،و الأو�ضاع الداخلية يف العراق باملرتبة الأخرية
بن�سبة تكرار بلغت .%11.1
خام�س ًا� :شباط/فرباير :2003
مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر �شباط/فرباير  ،2003وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن
حتري�ض مبا�رش التي ركزت عليها املو�ضوعات خالل هذه الفرتة كالآتي:
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شباط/فرباير  ،2003وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن
حتري�ض مبا�رش كالتايل:
جدول رقم ()13
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر �شباط/فرباير 2003
التكرار

الن�سبة

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش
قدرة العراق الع�سكرية

11

47.8%

حتدي �صدام للإرادة الدولية
الإرهاب يف العراق
القاعدة يف العراق

7
2
1

30.3%
9%
4.3%

االعالم الأمريكي يف العراق

املجموع

1
1
23

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش
م�ستقبل الدميقراطية بالعراق
الأو�ضاع الداخلية يف العراق
احلرب على الإرهاب

4
2
2

44.44%
22.22%
22.22%

خطر العراق على دول اجلوار

1

11.11%

9

100%

املجموع

يظهر من اجلدول ال�سابق �أن الفكرة التحري�ضية غري املبا�رشة م�ستقبل الدميقراطية يف العراق جاءت يف املرتبة
الأوىل بن�سبة تكرار بلغت  ،%44.44وجاءت فكرة الأو�ضاع الداخلية يف العراق واحلرب على الإرهاب باملرتبة
الثانية بن�سبة تكرار بلغت  ،%22.22وجاء يف املرتبة الأخرية فكرة خطر العراق على دول اجلوار بن�سبة تكرار
بلغت .%11.11
�ساد�س ًا� :آذار/مار�س :2003
مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شهر �آذار/مار�س  ،2003وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن
حتري�ض مبا�رش التي ركزت عليها املو�ضوعات خالل هذه الفرتة كالآتي:
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �آذار/مار�س  ،2003وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض
مبا�رش كالتايل:

39

التكرار

الن�سبة

العدد 8

يظهر من اجلدول ال�سابق �أن الفكرة التحري�ضية الأكرث تكرارا للحرب على العراق هي قدرة العراق الع�سكرية،
�إذ بلغت ن�سبة تكرارها ( ،)%47.8وجاءت فكرة حتدي �صدام للإرادة الدولية باملرتبة الثانية بن�سبة تكرار بلغت
( ،)%30.3وجاءت فكرة الإرهاب يف العراق بن�سبة تكرار بلغت � .% 9أما فكرة القاعدة يف العراق و�إخفاء �أ�سلحة
الدمار ال�شامل وحترير العراق فقد ت�ساوت يف تكراراتها ون�سبها �إذ بلغت .%4.3
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �شباط/فرباير  ،2003وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب عن
حتري�ض غري مبا�رش كالتايل:
جدول رقم ()14
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر �شباط/فرباير 2003

الإت�صال والتنمية

�إخفاء �أ�سلحة الدمار ال�شامل
حترير العراق

4.3%
4.3%
100%

االعالم الأمريكي يف العراق

الإت�صال والتنمية

جدول رقم ()15
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش خالل �شهر �آذار/مار�س 2003
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض مبا�رش

40
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التكرار

الن�سبة

8
7
7
6
28

29%
25%
25%
21%
100%

قدرة العراق الع�سكرية
الإرهاب يف العراق
حترير العراق
حتدي �صدام ح�سني للإرادة الدولية
املجموع

يظهر من اجلدول ال�سابق �أن قدرة العراق الع�سكرية هي �أكرث الأفكار التحري�ضية املبا�رشة تكرار ًا يف
�شهر �آذار/مار�س  2003للحرب على العراق� ،إذ بلغت ن�سبة تكرارها ( )%29بتكرار بلغ ( ،)8وجاء يف املرتبة
الثانية كل من الإرهاب يف العراق ،وحترير العراق بن�سبة تكرار بلغت ( ،)%25و�أخريا جاءت فكرة حتدي �صدام
ح�سني للإرادة الدولية بن�سبة تكرار بلغت (.)%21
 امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش:مت حتليل امل�ضمون للمو�ضوعات املن�شورة يف �آذار/مار�س  ،2003وقد كانت امل�صطلحات التي تعرب
عن حتري�ض غري مبا�رش كالتايل:
جدول رقم ()16
امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش خالل �شهر �آذار/مار�س 2003
التكرار

الن�سبة

امل�صطلحات التي تعرب عن حتري�ض غري مبا�رش
حقوق الإن�سان يف العراق

3

50%

الأو�ضاع الداخلية يف العراق

1

16.6%

م�ستقبل الدميقراطية يف العراق

1

16.6%

النفط يف العراق

1

16.6%

6

100%

املجموع

يظهر من اجلدول ال�سابق �أن حقوق الإن�سان هي الفكرة الأكرث تكرار ًا� ،إذ بلغت ن�سبة تكرارها ()%50
من جممل الأفكار التحري�ضية غري املبا�رشة خالل �شهر �آذار/مار�س  ،2003وجاء يف املرتبة الثانية والأخرية
كل من الأو�ضاع الداخلية يف العراق ،و م�ستقبل الدميقراطية يف العراق ،والنفط يف العراق بن�سبة بلغت %16.6
لكل منها.
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 -3اال�ستنتاجات والتو�صيات:
ا�ستناد ًا �إىل نتائج الدرا�سة ،ف�إن الباحث يو�صي مبا يلي:
 – 1تو�سيع ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية على م�ستوى الوطن الواحد ،وتعميمها على
م�ستوى الوطن العربي ،و�صوال �إىل حتقيق �صناعة �إعالم عربي م�ؤثر وقادر على مواجهة حتديات العوملة،
«الأ�رسلة» الت�أثري الإ�رسائيلي على الإعالم الدويل ،و«الأمركة» الت�أثري الأمريكي على الإعالم الدويل،
وامل�ساهمة يف حت�صني الن�شء العربي من خماطر تلك العوملة على ال�شخ�صية العربية الإ�سالمية وحمايتها.
 -2دعوة و�سائل الإعالم العربية �إىل التنبه لق�ضية يف غاية الأهمية ،وهي ا�ستخدام اللغة واملفردات والكلمات
الإيحائية التي ي�ستخدمها الإعالم الغربي ،ووكاالت الأنباء العاملية ،وعدم اجرتار ماتبثه �أو ما تردده من
م�صطلحات ال تخدم م�صاحلنا ،وقد تعطي معاين عك�س املعاين التي نتوخاها نحن ،وت�ؤثر �سلبا يف قناعات
الن�شء ،والأجيال ال�صاعدة حيال ق�ضايانا امل�صريية ،ومن تلك امل�صطلحات التي يجب على و�سائل الإعالم
العربية التنبه لها ،على �سبيل املثال ال احل�رص:
* ا�ستخدام مفردة املقاومني بدال من الإرهابيني �أو املتمردين ،لأن الذي يدافع عن وطنه �ضد االحتالل لي�س
�إرهابيا ،وهجمات املقاومني بدال من �أعمال العنف �أو اعتداءات املتمردين ،وقوات االحتالل بدال من قوات
التحالف ،واجلماعات الإ�سالمية بدال من العنا�رص الأ�صولية �أو املتطرفة  ..وهكذا.
� -3إجراء املزيد من درا�سات حتليل املحتوى ،وتو�سيع قاعدة بحوث الدور والأثر املتعلقة بامل�ؤ�س�سات الإعالمية
الغربية عامة والأمريكية خا�صة ،للوقوف على مدى مو�ضوعيتها من الق�ضايا العربية ،وحتديد و�سائل الرد
على تلك الو�سائل با�ستخدام �أ�سلوب البحث العلمي ،ذلك �أن البحث العلمي يعمق املعرفة ،ويحمل يف ثناياه
حوافز و�أ�سباب التغيري.
كما �أن غياب بحوث الدور والأثر ودرا�سات حتليل املحتوى ي�ؤدي �إىل غياب نظريات عربية يف جمال االت�صال.
 - 4توجيه القطاعات االقت�صادية ور�أ�س املال الوطني والعربي ،وحتفيزها لال�ستثمار يف قطاع الإعالم
والن�شاطات املتعلقة بهذا القطاع ،و�صوال �إىل �إيجاد قوة عاملة م�ؤهلة ومدربة على العمل الإعالمي ،وقوة
�أخرى يف جمال الهند�سة ونظم الت�شغيل احلديثة وامل�ستوحاة من ثورة االت�صال واملعلوماتية امل�ستخدمة يف
�إدارة هذا القطاع احليوي ،لتح�صني جمتمعاتنا من خماطر اال�سرتاتيجيات الإعالمية لل�رشكات املتعددة
اجلن�سية والعابرة للقارات.
 – 5ت�شجيع ت�أ�سي�س تعاونيات �إعالمية وطنية م�ستقلة « جتمعات �إعالمية مدنية» بعيدة عن التمويل الأجنبي،
لزيادة الوعي املجتمعي بخطر الر�سائل الإعالمية املوجهة �إىل جمتمعاتنا العربية من قبل و�سائل الإعالم
الغربية ،كما �أن من �ش�أن تلك التعاونيات امل�ساهمة يف تعزيز برامج التنمية للمجتمعات املحلية يف بلدانها،
وتوفري فر�ص عمل يف تلك املجتمعات يف قطاع الإعالم واالت�صال.
 – 6االهتمام بدرا�سات ت�أثري تطور و�سائل وتقنيات االت�صال ،وما يرافق ذلك من ا�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية
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«الإنرتنت» وا�ستخدام الفوتو�شوب ،واملواقع الإعالمية الإلكرتونية التي يف�ضلها ال�شباب ،هذا التطور
ي�ستدعي عمل درا�سات معمقة حول الآثار امل�ستقبلية لتلك الو�سائل يف الن�شء وال�شباب و�سلوكياتهم وعلى
النظام القيمي يف املجتمع من جهة ،و�أثرها يف ال�صحافة املكتوبة ،وم�ضامني الر�سالة الإعالمية من جهة
�أخرى.
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د .م�صباح ال�صمد
كلية الآداب  -اجلامعة اللبنانية

واحد من �ضحايا اخلروج على الثقافة ال�سائدة كان احللبي عبد الرحمن الكواكبي �صاحب
جريد َت ْي ال�شهباء واالعتدال الذي اغتيل بال�سم  ,وهو م�ؤلف كتاب طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد
الذي ي�ستعر�ض فيه املمار�سات اال�ستبدادية ،الفردية واجلماعية ،يف جماالت الدين والعلم واملجد واملال
والأخالق والرتبية والرتقي ،تلك املمار�سات التي تتج�سد يف قوة �سيا�سية « جتعل القوى الأخرى جمرد
توابع تتعاون معها للحفاظ على مكت�سباتها من وجود واقع فا�سد»� .أما م�صارع اال�ستعباد فهي بر�أيه
امل�ساواة والعدالة واحلرية وال�شورى الد�ستورية.
______________________
يف �إطار ندوة بعنوان « :قراءة يف م�سارات الربيع العربي /مع ِّوقات التغيري» ،معر�ض بريوت الدويل
للكتاب ال�ساد�س واخلم�سني -مركز «بيال» ،بريوت-لبنان.2012/12/13 -
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لكن ما عالقة ذلك بالربيع العربي واملتغريات الثقافية املرتبطة به؟ ميكن ا�ستبدال منوذج
احلالج بال�سهروردي �أو املتنبي �أو ابن املقفع� ،أو �أي�ض ًا ب�سليم اللوزي �أو ريا�ض طه �أو حمزة اخلطيب �أو
�إبراهيم القا�شو�ش لت�صبح ال�صورة �أو�ضح و�أقرب.

العدد 8

«�أنا احلق» ،قالها احلالج يوم ًا يف حال ع�شق �إلهي .دفع حياته ثمن ًا لها ولب�ضع عبارات �شبيهة
بها من قامو�س ال�صوفية  ،وكان قبل �إعدامه قد رزح يف ال�سجن �سنني طويلة عجاف ًاُ ،ترى هل كان يدور
يف خلد «احلاكم ب�أمره» �آنئ ٍذ �أنه ينفذ بذلك �رشع اهلل �أم �رشعه هو ؟ قد يكون �س�ؤالنا �سخيف ًا لكونه ال ي�سلّم
ب�أن ال�رشعية م�ستمدة من ال�رشيعة وب�أن ال�سلطان ظل اهلل على الأر�ض .ثم ما كان يدور يف خلد �أئمة ال�س ّنة
وال�شيعة الذين كانوا ،كل من جهته وعلى طريقته ،يوغرون �صدر اخلليفة العبا�سي �ضد هذا اخلارج عن
كثري من مقوالت الف�سطاطني؟
لقد كانت خطيئة احلالج املميت ٌة �أنه قال ما اع ُترب خروج ًا على الثقافة ال�سائدة وا�ستفزاز ًا
حلرا�س الهيكل وحتدي ًا مل�شيئة احلاكم ب�أمر اهلل.
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املتغي الثقايف يف الثورات العربية*
قراءة حول رِّ
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مل تكد مت�ضي ب�ضع �سنني على م�رصع الكواكبي حتى ن�شبت احلرب العاملية الأوىل واندلعت
الثورة البل�شفية يف االحتاد ال�سوفياتي وابتد�أت حركات التحرير تتج�سد يف البلدان العربية ،لكن دون
طائل ،ثم كانت احلرب الثانية وما تالها من توايل �إعالنات ا�ستقالل دول املنطقة التي نغ�صها وه ّز كيانها
زرع �إ�رسائيل يف �أر�ض فل�سطني .ثم توالت «الثورات» يف عدد من الدول العربية� .أرادت �أن تع ّمد نف�سها
با�سم الثورات مع �أنها مل تكن �سوى انقالبات قامت بها ثلل من جيو�ش تلك البلدان .وبقدرة قادر �شطب
مفهوم تداول ال�سلطة من قامو�س من امتلك نا�صية القوة ال�سيا�سية يف �أنظمة تلك الثورات ف�أ�صبح القائد
هم واحد� :أن يبقى حيث هو �إىل الأبد ،بل « �إىل ما بعد الأبد»
امللهم وال�سلطان الأوحد الذي ال ي�شغله �سوى ٍّ
(ما زالت �أ�صداء تلك اجلملة ترن يف �آذاننا ومتثل يف �أنظارنا) .ويف �سبيل ذلك حر�ص كل منهم على �إن�شاء
منظومة ثقافية متكاملة غايتها الت�سبيح بحمد ال�سلطان وخلق �أجواء الرتغيب والرتهيب والعمل على
جعل الفكر « ُمد َّور ًا كحدوة احل�صان ،م�سطح ًا كحدوة احل�صان»  ،ح�سب قول نزار قباين ،ودفع النا�س
�إىل التكرار الذي يعلّم ال�شطار� «:أنا ما بخاف �إال من ربي ومن املخابرات» بكوميديا �سوداء 1ت ّدعي النقد
االجتماعي ولكنها تنذر من له ر�أ�س يفكر ويتدبر الأمور .و�إمعان ًا من تلك الأنظمة يف الإم�ساك بتالبيب
العقول و�ضبط حركة الأل�سن وال�شفاه على طاعة اهلل والر�سول و�أويل الأمر على وجه اخل�صو�ص،جعلت
الطريق الوحيد الآمن وال�سالك �أمامهم هو طريق املمار�سات الدينية� ،سعي ًا �إىل جعل الدين و�سيلة ا�ستالب
و�إىل احل�ؤول دون بلوغ املعارف العلمية والفل�سفية والفكرية الراهنة .لكنها مل تنتبه على �أنها كانت بذلك
تربي وت�سمن عدو ًا �رش�س ًا �سيكون لها باملر�صاد.
يف موازاة ذلك كانت �أوروبا ت�ضج بثورات مت�سارعة متالحقة يف خمتلف ميادين العلم والفن
والفكر والتكنولوجيا .فرويد وبيكا�سو ومريلو-بونتي وهايدغر و�أين�شتاين وليفي�-سرتو�س ومي�شال
فوكو و�أمربتو �إيكو ،ثم املارك�سية واال�شرتاكية والوجودية والدادائية وال�رسيالية والفنون والآداب
اجلديدة من رواية وم�رسح و�شعر وعمارة ور�سم ونحت ومو�سيقى .عامل يغلي فتتفجر منه براكني
معرفية تقلب موازين البديهيات وتن�سف نظم التعاطي مع املعطيات .ثم ت�أتي الطامة الكربى ،املعلوماتية
التي متد كل ذلك ب�رسعة المعقولة ،والتي تن�سج �شبكات من التوا�صل املفتوح بني الب�رش� ،أي ًا و�أين كانوا،
والتي تخلق الف�ضاءات االفرتا�ضية (�أو «اخلائلية» ح�سب نبيل علي) وتنجز خمتلف �أنواع التعامالت
الواقعية .تلك لي�ست بالطبع حالة �أوروبا فقط� ،أوروبا امل�سارعة �إىل االحتاد �سعي ًا �إىل مواكبة امل�ستقبل
ومتغرياته ،بل حالة الغرب كله ،وعلى ر�أ�سه الواليات املتحدة الأمريكية .ال بل هي حالة عامل اليوم،
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لكن امللفت يف �شعارات وهتافات الثورات العربية هو الت�سارع املطرد يف جتذرها ون�ضوجها
وا�ست�رشافيتها مع ًا .لقد نبتت يف طرفة عني وانت�رشت انت�شار النار يف اله�شيم  .ن�ش�أت يف جو يذكرنا به
بيت �أحمد �شوقي ال�شهري:
وا�ستيقظت �أمم من رقدة العدم
		
رب ه َّبت �شعوب من َم ِن َّيتها
يا ِّ

	�أخذت تفت�ش بني حوا�رض البيت وتهتف مبا ي�شبه االرجتال ،فتقلد التون�سيون ن�شيدهم
الوطني« حماة احلمى» 2وق�صيدة �أبي القا�سم ال�شابي « �إذا ال�شعب يوم ًا �أراد احلياة» التي ما لبثت
الفنانة لطيفة �أن غنتها لهم على �أحلان اللبناين وجدي �شيا .بينما التفت امل�رصيون �إىل تراثهم الغنائي
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غ�صت ال�ساحات بالب�رش وال�شعارات والرايات والهتافات واليافطات “:ال�شعب يريد �إ�سقاط
النظام” و“�إرحل” كانتا ومل تزاال امل�شرتك العابر لكل الثورات ،م�شرتك يعلن ثقافي ًا انقالب الأدوار
وانعطاف التاريخ واختالل املوازين .يعلن ا�ستعادة الأمور �إىل ن�صابها وعودة املياه �إىل جماريها
الطبيعية :مل يعد الأمر للم�ستبد بل عاد �إىل من ينبغي به �أن ي�أتي باحلاكم و�أن يراقبه وي�سائله ويحا�سبه.
ونتيجة لذلك �صدر الأمر النهائي احلا�سم�“ :إرحل” .هتفت بها ثورة اليا�سمني منذ اللحظة الأوىل،
وبالفرن�سية“، ” Dégageوطاب لبع�ض ثوار �سوريا �أن يرتجموها بالعبارات ال�شعبية املقابلة مثل
لكن ما يلفت النظر يف هذين ال�شعارين العموميني هو عمق الر�ؤية
“ف ّل عنا” �أو “ح ّل عنا” �أو “انقلع”ّ .
والبعد احل�ضاري اللذين ينمان عنهما� ،إذ �أن املطلوب �إ�سقاطه هو منظومة اال�ستبداد� ،أما امل�ستبد الذي
مر ْين فما املطلوب منه �سوى �إخالء املكان لغريه واملغادرة �إىل حيث ي�شاء.
عانت منه ال�شعوب الأَ َّ

العدد 8

لكن عتاة امل�ستبدين العرب مل ينتبهوا �إىل �شيء من ذلك ومل يفقهوا �أبعاده ،فا�ستمروا يف تر�سيخ
منظومة ت�أبيد حكمهم� ...إىل �أن وقعت الواقعة عندما �أ�رضم حممد البوعزيزي النار يف ج�سده .زحفت
احل�شود وابتد�أت عرو�ش اال�ستبداد ترت ّنح .تفاقم بط�ش اال�ستبداد ف�سالت دماء املتظاهرين لت�صبغ
بالأحمر الثوري �ساحات و�شوارع وميادين ومدن ًا ما لبثت �أن �شكلت رموز ًا ثقافية نا�صعة :ميدان
التحرير يف القاهرة وميدانا احلرية والتغيري يف �صنعاء و�ساحتا الق�صبة والت�ضامن و�شارع احلبيب
بورقيبة يف تون�س ،وبنغازي يف ليبيا ،وحم�ص ودرعا وحماة و�إدلب و�أ�سماء ال تعد وال حت�صى يف �أرجاء
�سورية.

الإت�صال والتنمية

من ال�صني التي متار�س تغيري ًا جذري ًا مدرو�س ًا� ،إىل منور ال�رشق الأق�صى� ،إىل الدول «البارزة» (
 )pays émergentsحديث ًا مثل الهند والربازيل وجنوب �أفريقيا.

les
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احلديث فا�ستخرجوا من خمزون حممد عبد الوهاب «�أخي جاوز الظاملون املدى»،ومن �أم كلثوم« لل�صرب
خر ْبها»،
حدود» وغريها  ،ومن عبد احلليم حافظ «�أحلف مب�ساها وبرتابها» ف�أحلقوا بها « احلزب احلاكم َّ
ومن جناة ال�صغرية «�أ�س�ألك الرحيلَ» �إىل غري ذلك من تنويعات ظريفة وكوميدية على الكثري من الأغاين
ال�شعبية والرتاثية.
	�إن �شباب هاتني الثورتني اللتني مل تدم مرحلتهما الأوىل� -سقوط الطاغية -طوي ًال ،قد برهنوا
�أنهم متجذرون يف املوروث الثقايف ملجتمعهم وراغبون يف حتديثه وتطويعه لينا�سب تطلعاتهم امل�ستقبلية،
بل وقادرون على ذلك خالل فرتة وجيزة .هذا ما ينطبق على بدايات الثورات الأخرى التي اختلفت فيما
بعد ظروف �سريورتها ،كما يف ليبيا� ،أو ا�ضطرت بعد حني �إىل القبول بحل و�سط ومرحلة انتقالية ،كما يف
اليمن� ،أو تلك الثورة الأعجوبة يف �سوريا ،تلك اليتيمة ال�صنديدة التي تت�صدى لإرهاب النظام والمباالة
العامل مع ًا.
نهلت الثورات الأخرية الثالث من نف�س املناهل الثقافية ،ورنت �إىل نف�س الغايات ،لكن اليمنية
وال�سورية على وجه اخل�صو�ص وجدتا نف�سيهما م�ضطرتني العتماد النف�س الطويل ،فلج�أت كل منهما �إىل
�إطالق الت�سميات على �أيام اجلمعة .ال جمال ،يف ت�أمالت كهذه ،للقيام بدرا�سة تف�صيلية لأبعاد وخلفيات
ومرامي هذه الت�سميات ،ولكننا نكتفي بالإ�شارة �إىل �أن اليمنية منها تتواىل يف ما ي�شبه اخلط امل�ستقيم
حيث تكون كل جمعة حمطة �شحن وجداين وجتيي�ش نف�سي ل�ضمان ا�ستمرارية احل�شود يف ميدان احلرية
والتغيري يف �صنعاء وميادين �صعدة وتعز وباقي املدن .هكذا جاءت ت�سميات «جمعة الغ�ضب» و«التالحم»
و«الالعودة » و«الإنذار» و«الرحيل» و«الثبات» و«اال�رصار» و«الفر�صة الأخرية» و«احل�سم» الخ .حتث
برتكيبتها الب�سيطة ودالالتها اال�ستب�شارية على بقاء املتظاهرين يف �ساحات ملأوها منذ الأيام الأوىل لثورة
«فرباير .»2011
	�أما الت�سميات ال�سورية فتعك�س �شبكة معقدة من ال�شعارات والنداءات والتوجيهات والتحمي�سات
والقرارات واخلال�صات واالتهامات� ،شبكة ت�ضع �أمامنا لدى ا�ستعرا�ضها �صورة تف�صيلية عن خلفياتها
الثقافية والفكرية ،عن منطلقاتها ومراميها وتنوع مكوناتها اجلغرافية واالجتماعية ،وعن العقبات
التي تعرت�ضها والتحوالت �أو االنعطافات التي جتد نف�سها ملزمة بالقيام بها ما بني �سلمية البدايات
وامل�صطلحات الع�سكرية واحلربية التي ظهرت ثم تكاثرت �إىل �أن احتلت املقام الأول .با�ستعرا�ض هذه
الت�سميات ن�ستح�رض املراحل الأ�سا�سية التي مرت بها هذه الثورة ،نواكب حمطاتها �أ�سبوع ًا ب�أ�سبوع
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لن نتو�سع يف ذلك �أكرث ،وال يف مظهر ثقايف �آخر هو ال�شعارات والهتافات ،لكننا نلفت النظر �إىل تلك
امل�شهديات الب�رشية الرائعة يف بلد يخربنا الكاتب الفرن�سي �أالن بونان يف الو�صية ال�سورية �أن «التجمعات
الب�رشية م�سموحة هناك لعدد ال يتجاوز اخلم�سة �أ�شخا�ص»� 3.آالف الب�رش يحت�شدون �ضمن مربعات
�أو م�ستطيالت �أو دوائر ،هاتفني هازجني ب�أغاين �أحمد الهاجري و�سميح �شقري و�إبراهيم القا�شو�ش
وغريهم ،يتحركون مع ًا باجتاه واحد �أو اجتاهني متعاك�سني لري�سموا �أمواج ًا متالطمة يف كفرنبل وب ّن�ش
ومئات الأماكن الأخرى .ي�ستح�رضون القدود احللبية واملو�شحات ال�شامية واملواويل وخمتلف الأنغام
الرتاثية وال�شعبية .يكتب عمر كو�ش على �صفحة الثورة ال�سورية يف مواقع التوا�صل«:راح املحتجون يف
درعا ،مث ًال ،يرددون �شعاراتهم على وقع الأهازيج التي تزخر بها منطقة حوران ،من امليحة وال�سحجة

العدد 8

ونعي�ش معاناتها وخيبات �أملها وت�صميمها ومطواعيتها وجتاوزها الكم الهائل من املطبات والألغام التي
اعرت�ضت �سبيلها ومل تزل .لك�أننا �أمام ح�شد هائل من علماء نف�س واجتماع و�سيا�سة وتاريخ وجغرافيا
و�أنرتوبولوجيا ثقافية يجددون توجهات ت�صوغها جمهرة من اللغويني والإعالميني واملعلنني يف �أمثال
وحكم وم�ضغوطات معانٍ ت�ستمد قوتها وم�رشوعيتها من الرتاث والتاريخ والواقع املعا�ش وتوجهات
امل�ستقبل .من الدعوة �إىل موا�صلة التجمهر حتت �شعار « �سلمية� ،سلمية» وبت�سميات «ما�ضون» و«وحدة
املعار�ضة» و«املوت وال املذلة» و«�إ�رضاب الكرامة» و«�إخال�صنا خال�صنا» و«ثوار وجتار يد ًا بيد»� ،إىل
التعا�ضد والتكافل بني خمتلف املدن واملناطق ،فجمعة حلوران وواحدة للقام�شلي �أو بانيا�س �أو دير
الزور و«عذر ًا حماة» و«�سننتف�ض لأجلك يا بابا عمرو» و«�أطفال احلولة م�شاعل الن�رص» و«مليونية حلب»
و«انتفا�ضة العا�صمتني» و«قادمون يا دم�شق» و«ال حتزين درعا �إن اهلل معنا» و�شاعرية املكان املتفجر
وامل�شظى يف «داريا �إخوة العنب والدم» ورمزية �شمولية الثورة يف «�أحرار ال�ساحل ي�صنعون التغيري» ،
�أو الت�ضامن مع ثورة �أخرى « الن�رص ل�شامنا وميننا» �أو مع مدينة تدفع غالي ًا ثمن م�ساندتها للثورة «
الوفاء لطرابل�س ال�شام»� ،أو ا�ستنكار تخاذل �آخرين «�صمتكم يقتلنا»« ،اجلامعة العربية تقتلنا» « ،رو�سيا
تقتل �أطفالنا»« ،خذلنا امل�سلمون والعرب» .تتقن الثورة ال�سورية لغة ال�شعار وفنونه ،تنطلق يف مرحلتها
املع�سكرة من نداء �إىل «�أحرار اجلي�ش» يلي جمعة» املجل�س الوطني ميثلنا» ،ثم تنتظر فرتة قبل �أن تعلن
«اجلي�ش احلر يحميني» ( 5ت�رشين الثاين  ،)2011وفرتة ثانية قبل املطالبة بـ»ت�سليح اجلي�ش احلر» ثم
بتوحده «بوحدة جي�شنا احلر يتحقق الن�رص» و«توحيد كتائب اجلي�ش احلر» و�صو ًال �إىل املطالبة بـ«دعم
االئتالف الوطني».
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ت�رص الثورة ال�سورية على رحيل الطاغية ،وتتحدى يف �سبيل ذلك كل العوائق ،حتى املوت.
ويحت�شد حتت رايتها ويف ميادينها ماليني ال�سوريني الناهلني من معني الرتاث والثقافة ا ل�شعبية ،كما
حتت�شد جمهرة غفرية من املثقفني املبدعني يف خمتلف ميادين الفن والفكر واملعرفة .يكفي للتعرف �إىل
عدد منهم مراجعة �أعمال تظاهرة «�سورية ..وطن ينفتح يف احلرية» التي �شهدها احلي الثقايف «كتارا»
يف مدينة الدوحة خالل الأ�سبوع الأول من حزيران  /يونيو  2012والتي �شارك فيها املئات من جتمع
«كتاب ومثقفون �سوريون مع الثورة» وجتمع « مثقفون من �أجل �سورية» ورفاق لهم من خمتلف الدول
العربية .4ال �أعتقد �أن �أحد ًا منهم �سينزعج �إن خ�ص�صنا بالذكر هنا الفنان علي فرزات الذي ا�ستحق منذ
يومني جائزة جربان تويني متجيد ًا لأعماله ون�ضاالته.
لكن الإ�شكالية الأوىل للثورة ال�سورية و�سابقاتها العربيات هو عدم و�ضوح «املابعد» يف ر�ؤاها.
تنب�ض �شعاراتها بحتمية �سقوط النظام وباقتالع الظلم والإذالل والف�ساد والتهمي�ش واحلرمان ،ولكنها
ال تطرح كبديل لذلك �سوى احلرية والوحدة الوطنية والتغيري ،مع ا�ستثناء يرد يف الثورة اليمنية «نعم
للمواطنية املت�ساوية» .ال برامج �إذن لنظام م�ستقبلي وال ت�ص ّور ًا حمدد ًا ووا�ضح ًا عنه .وهذا ما ي�أخذه
العديد من املثقفني العرب على هذه الثورات ،وما يجعل نقدهم يرتاوح بني الت�شكيك يف جدواها واخلوف
على م�ستقبلها واخل�شية من نتائجها ودرء املخاطر املحدقة بها.
لكن اجلميع يقرون ب�أن تفجرها العفوي من �أر�ضية القهر والظلم والتنكيل والتجهيل والف�ساد
والت�سطيح مل يرتك جما ًال للتفكري يف «املابعد .ن�رضب املثل التايل للتدليل على تلك العفوية .يقول �أول
خرب يطالعنا على ال�صفحة الفي�سبوكية للثورة الليبية« :النا�شط ح�سان احلجمي يف ليبيا ين�شئ يف 28
يناير � 2011صفحة على موقع الفي�سبوك االجتماعي تدعو �إىل انطالقة ثورة يف  17فرباير  ،ذكرى
�أحداث بنغازي يف  .»2006وقد انطلقت الثورة يف التاريخ املذكور .لكن هل نحن �أمام م�رسح الالمعقول؟
�أم �أننا ن�شاهد فيلم ًا خيالي ًا علمي ًا؟ �إنها �إرادة ال�شعوب التي تتجاوز كل ذلك يف �ساعة احلقيقة .وتلك
ال�ساعةتغيريية 0ت�أ�سي�سية ،لكنها لي�ست التاريخ كله.
والإ�شكالية الثانية املطروحة هي � ْأ�س َل َمة � ،أو بتعبري �أدق «�أَ ْخ َو َنة» �أو قد �أقول «�أَ ْ�ص َو َلةُ»( ن�سبة
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لكن ما دور املثقفني يف ذلك؟ يجيبنا امل�ؤلف « :لقد قيل الكثري عن تقاع�س املثقفني العرب �أو
عدم م�شاركتهم يف هذه االنتفا�ضات �أو عدم �إرها�صهم بها ...ولكن من الظلم �إدانة املثقفني العرب ككل،
فبع�ضهم مهدوا الأر�ض للحدث الزلزايل بكتاباتهم التي تدين التخلف واال�ستبداد والظالم .وهي �أفكار
منت�رشة �أكرث مما نت�صور يف �أو�ساط ال�شبيبة املنتف�ضة من �أجل احلرية واحلقيقة والعدالة االجتماعية»
(�ص .)239

العدد 8

يناق�ش ها�شم �صالح كل تلك امل�سائل «على �ضوء فل�سفة التاريخ» يف كتاب يناهز الـ� 350صفحة،
م�ستند ًا �إىل �سرية «التنوير» الغربية ،من ديكارت �إىل هيغل ونيت�شه وكانط والتنوير يني الفرن�سيني،
و�أي�ض ًا �إىل قراءات حممد �أركون للفل�سفة ال�سيا�سية يف الإ�سالم ،ويالحظ �أن الثورة الفرن�سية والثورات
الأوروبية الأخرى مل حترز النجاح بفعل �إ�سقاط امللكيات اال�ستبدادية فقط ،و�إمنا �أي�ض ًا بالتخل�ص من
�سيطرة الكني�سة على القرار ال�سيا�سي .ثم ي�سجل �ست مالحظات حول ظاهرة الربيع العربي :الأوىل �أن
«الع�صور الو�سطى ال تزال هي املنت�رصة مبا ال يقا�س على احلداثة العربية البدائية ،اجلنينية ،اخلائفة»،
والثانية �أن «العقائد الإ�سالمية الدوغمائية» ال تزال ذات «م�صداقية كاملة وهيمنة مطلقة على ال�ساحة
العربية �أو الفار�سية �أو حتى الرتكية،والثالثة �أن «تفكيك العقائد امل�سيحية القرو�سطية تطلّب من مفكري
�أوروبا ن�ضاالت هائلة على مدار ثالثة قرون متوا�صلة ،والرابعة �أنه « ال ميكن االنخراط يف تفكيك العقائد
الإ�سالمية حالي ًا لأ�سباب داخلية وخارجية» ،ولذلك « ال ُيتوقع �أن ينت�رص التنوير العربي يف املدى
املنظور» ،اخلام�سة تقول « :وحدهم قلة من املجانني املتهورين �سوف يظلون متعلقني مب�رشوع التنوير
الذي يخرتق كل الطوائف واملذاهب ويتجاوزها» ،وال�ساد�سة �أن «طوائف الأغلبية» ال ميكنها بالتايل �أن
تقدم احلل البديل ،لعدم ا�ستنارتها من جهة ،ولقوة النزعة الطائفية لدى الأقليات من جهة �أخرى5.
لكن وجهة نظر امل�ؤلف لي�ست �سوداوية مطلقة� ،إذ يقول بعد ذلك� »:إن ما يح�صل الآن قد ي�شكل اخلطوة
الأوىل للم�صاحلة بني الإ�سالم واحلداثة يف نهاية املطاف .وقد يدفع بالتنظيمات الإ�سالمية املنت�رصة يف
االنتخابات �إىل تعديل الكثري من �أطروحاتها غري الواقعية �أو غري املن�سجمة مع فل�سفة حقوق الإن�سان
التي ت�سود العامل املعا�رص» ( �ص .)320
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�إىل التيارات الأ�صولية) �أو « �أ�سلفة» تلك الثورات .والدليل على ذلك من ا�ستلم ا ل�سلطة يف تون�س وم�رص
من جهة ،وت�سميات العديد من كتائب اجلي�ش احلر و«الإيديولوجيا» التي تنتمي �إليها من جهة ثانية ،وما
يجري من خما�ض يف ليبيا واليمن من جهة ثالثة.
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بعد الإ�شارة �إىل �أن هذا الكتاب م�شوب ب�شيء من ال�شخ�صنة املفرطة �أحيانها يف مواقفها ال�سلبية
�أو الإيجابية جتاه عدد من ال�شخ�صيات والآراء ،ن�شري �إىل �إيجابية �أخرى فيه هي ا�ستعرا�ضه يف الف�صل ما
قبل الأخري واملعنون « كتب ومراجعات» ملا يلي ،ح�سب العناوين الفرعية� «:سمري �أمني والريع العربي»،
«ماتيو غيدير (قويدر) و�صدمة الثورات العربية» ،النه�ضة واالنتفا�ضات الدميقراطية يف مر�آة الباحث
جان بيري فيليو« وبنيامني �ستورا وت�أمالته حول االنتفا�ضات العربية» .نقتطف من هذا الأخري «.6يرى
بنيامني �ستورا �أن االنتفا�ضات العربية لي�ست وليدة الفي�سبوك كما توهم بع�ضهم ،و�إن كان قد �سهل
من حركتها و�أ�سهم يف تن�شيط العملية الثورية .والدليل على ذلك �أنه لزم اخلروج من العامل االفرتا�ضي
والنزول �إىل ال�شارع لكي حت�صل الثورة ...ويبقى �أن �صانع الثورة احلقيقي هو الإن�سان» (�ص .)325
مقرتح التنوير يطرحه باحث �آخر هو ر�شيد احلاج �صالح كخال�صة لكتابه الوجه ال�سيا�سي
للثقافة العربية املعا�رصة� ، 7،إذ يقول � «:إن الدور احلقيقي املطلوب من املثقف هو دور تنويري عقالين
يقوم على الك�شف عن �أدوات الهيمنة غري املبا�رشة وف�ضح الأوهام واملتناق�ضات التي تع�ش�ش يف وعي
النا�س ،و�إعادة ت�شكيل احلقائق والبديهيات من جديد» (�ص  .)297وهذا التنوير هو ما يب�رش به نبيل
علي من قبل هذه الألفية الثالثة مع دعوته الدائمة �إىل االنخراط بعمق وتب�صرُّ يف ع�رص املعلومات �سعي ًا �إىل
الإبداع والتغيري عرب املعرفة واحلوار .هذا ما يطرحه مث ًال يف �سل�سلة من الأ�سئلة القلقة املقلقة التي نقتطف
منها  «:ما كل هذا االنزعاج من وجود روافد ثقافية فرعية ت�صب يف امل�سار الثقايف العربي العام؟ ...وما كل
هذه اخل�صومة التي ت�صل �إىل حد القطيعة بني فرق فكرنا القومي والديني وال�سلفي والعلماين؟ ...وملاذا
8
ال يرى الكثريون –كما يقول اجلابري-نه�ضة عربية �أو �إ�سالمية �إال يف غيبة الآخر �أو �إلغائه».
واحلوار هو ما يقرتحه حممد حمفوظ يف ربيع العرب 9كمدخل ملواكبة التحوالت الكربى التي يعي�شها
العامل العربي.
تلك كانت م�ساهمات عر�ضناها كنماذج عما يديل به املثقفون العرب حول الربيع العربي الذي-
خالف ًا ملا يقوله ن�ضال نعي�سة عن «وهم الربيع العربي» و�إبراهيم ال�شيخ عن «املتاجرة بثورات الربيع
يحمل �ضمريه االعرتاف بوجود ربيع عربي،
العربي» ،وما يعتقده غ�سان بن ج ّدو مث ًال عندما يرف�ض �أن ْ
وما يروج له القيمون على �صفحة «الربيع العربي وال�شتاء ال�سوري» على الفي�سبوك� ،إلخ ..يبدو �أنه
�أطلق على الفور حملة تنوير �شاملة يف الدرا�سات والبحوث والرواية وامل�رسح وال�سينما وال�شعر والر�سم
والنحت .لك�أمنا �شكل هذا الربيع �صدمة مزلزلة على �صعيد املفاهيم والر�ؤى والت�صورات والقناعات
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نقر�أ يف بطاقة التعريف بالرواية ،على غالفها الرابع « :يعود الكاتب �إىل �أر�ضية ح�سا�سيته
املفرطة جتاه الربيع العربي والثورات ال�ساخطة ...وي�صور م�سرية حمارب دون ق�ضية ...يحمله حلم
ا�ستقرار بعيد االحتمال نحو م�ستقبل �صودر �سلف ًا ولكنه م�ضاء ب�صحبة الكتب وحمبة الكتابة وجت�سيد
منحى �إن�ساين عربي».
لكن بطل الرواية ال ينتمي �إىل �أي من دول الربيع العربي� .إنه الأخ�رض� ،شاب منكود احلظ من
طنجةُ .يطرد من منزله يف �سن الثامنة ع�رشة بعد �أن ي�ضبط متلب�س ًا مع ابنة عمه يف عالقتهما اجلن�سية
الأوىل والوحيدة .يعي�ش �رشيد ًا �إىل �أن ُيدخله �صديقه ب�سام يف خدمة �أحد امل�شايخ الأ�صوليني ،م�س�ؤو ًال
عن مكتبة املركز .هناك يكت�شف ولعه بالروايات البولي�سية بدل الكتب الدينية .يحدث بعد حني تفجري
مقهى �أرغان يف مراك�ش ويليه احرتاق املركز الذي يعمل فيه ،ثم ذبح �سائح يف �أحد مقاهي مدينته طنجة.
ي�شك �أن ل�صديقه ول�شيخه يد ًا يف ذلك .بعدها تتقاذفه اخليبات والنكبات �إىل �أن ي�ستطيع بلوغ بر�شلونة
كمت�سلل بغية العي�ش مع �صديقة �إ�سبانية كان قد �أم�ضى معها ب�ضعة �أيام يف طنجة ويف تون�س .يلتقي هناك
�شبان ًا من دول عربية عديدة فيالحظ �أن «الوحدة العربية ال توجد �إال يف �أوروبا» .يعمل مدر�س ًا خا�ص ًا
للغة وال�شعر العربيني لكن عالقته ت�سوء ب�صديقته التي تعاين مر�ض ًا خطري ًا .فج�أة يعود �إىل الظهور
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لن نختم مع �أدوني�س ،و�إمنا مع الرواية� ،أو بالأحرى مع اخليارات الروائية لطالب اجلامعات
العربية ،لثمانية ع�رش طالب ًا من �ست ع�رشة جامعة عربية التقوا يف بريوت بدعوة من م�ؤ�س�سة جائزة
غونكور الأدبية ليحددوا� ،ضمن فعاليات «�صالون الكتاب  »2012ما يدعى « خيار ال�رشق» يف ميدان
الأدب الفرن�سي ،فاختاروا جميع ًا رواية �شارع الل�صو�ص ( )la rue des voleursللأديب ماتيا�س
11
�إينار.

العدد 8

تطلقها ،تقول .لكن مل يزل �أمامنا طريق طويل لبلوغ ثقافة املعرفة والإنتاج والإبداع .يقول
�أدوني�س« :تفرت�ض «احلداثة» يف املجتمع ن�شوء �أ�شياء و�أفكار مل تعرفها «القدامة» وخمتلفة عنها وال
تن�ش�أ احلداثة �إال �إذا قامت �أ�سا�سي ًا على ر�ؤية جديدة وخا�صة للإن�سان والعامل ،وعلى نتائج كبرية
ت�سائل كل �شيء :الرتاث -دين ًا ولغة� ،شعر ًا وفكر ًا ،واحلياة -فرد ًا وجمتمع ًا ،والوجود� -إن�سان ًا وكون ًا،
10
واحل�ضارة -ذات ًا و�آخر».
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فجاءت جتربته متناق�ضة ب�شكل ما مع ما حدث يف الثورة الفرن�سية :هناك �أ طلق التنوير عملية الثورة،
وهنا تطلق الثورات عملية التنوير.
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�شيخه القدمي مع ب�سام الذي يبقى مقيم ًا عنده .ال يلبث الأخ�رض �أن يكت�شف �أن �صديقه يجمع �أدوات
ومواد ت�ستخدم يف التفجري .يف غمرة اليقني والقنوط واحلنق يذبح �صديقه وي�ساق �إىل ال�سجن حيث يكتب
ق�صته.
يربر ممثل �إحدى اجلامعات العربية اختياره للرواية قائ ًال« :هو �شخ�ص �أ�ضاع وجهته فقرر
جمابهة العنف بالعنف لي�ست تلك نهاية رواية مفتوحة ،بل �إنها دائرة مغلقة ،فالعنف ال يولّد �إال العنف».
تردف طالبة �أخرى «:نحن نتماهى معه� ،إذ نعي�ش جميعنا يف نف�س املتاهة» ،وت�ضيف ثالثة «:تتخذ الرواية
بعد ًا كوني ًا لأنها ت�صور متزق الهوية الذي يعاين منه كل �شباب العامل الطاحمني للحرية.
ونحن �سنختار بدورنا فقرة من الرواية نطرحها ك�س�ؤال النهاية -البداية« :كل ما �أريده هو
احلرية ،وجميع ال�شباب مثلي .لكن الإ�سالميني هم حمافظون قدماء ي�سلبوننا ديننا الذي ُيفرت�ض �أنه
ي�ستوعب اجلميع� .أما الي�سار العربي فهم نقابيون قدماء يف�صلهم عن الواقع مدى �إ�رضاب يدعون �إليه.
فمن ذا الذي �سوف ميثلني �إذن؟».
ن�شري يف النهاية �إىل �أن الأخ�رض يالحظ �أن �شباب �أوروبا يعي�شون نف�س معاناة ال�شباب العربي،
ولكنهم يتورعون عن النزول �إىل ال�ساحات «لأن لديهم الكثري ليخ�رسوه».
قد يكون علينا تعلم الكثري من �شبابنا .ومن يدري بكم من املفاج�آت �سي�صفعنا ه�ؤالء ال�شباب؟
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 - 4من كلمات م�صطفى �صادق الرافعي التي �أ�ضيف يف �آخرها �أول بيتني من ق�صيدة ال�شابي املذكورة.
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 -3دريد حلام يف م�رسحية كا�سك يا وطن.
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مدخــل
بعد �أربعة �أيام ( )2012/12/17حت ُّل الذكرى ال�سنوية الثانية لل�رشارة التي �أطلقها حممد
ويلفح بنريا ِن ِه العديد من الأقطار العربية.
البوعزيزي بج�سده املحرتق الذي راح ي�ش ّع ربيع ًا ُ
واليوم ،تنعق ُد هذه الندوة متزامن ًة مع الإ�رضاب الوطني اجلامع الذي كان قد دعا �إليه االحتاد
أريجها
العام التون�سي لل�شغل و ّمت �إلغا�ؤه ل ُي َ
علن �أن «ثورة اليا�سمني» ،ثورة احلرية والكرامة ،لن يتب َّدد � ُ
جزر وم ٌّد ،هما من طبيعة الثورات التي
الفواح ،طاملا �أن هناك �شعب ًا ّ
قرر امل�ضي ُق ُدم ًا يف ثورته التي ينتا ُبها ٌ
ت�صن ُعها ال�شعوب.
نواكب يف � ِ
أر�ض الكنان ِة �رصاع ًا م�صريي ًا حمتدم ًا بني القوى التي �أجنزت التغيري.
ويف هذه الأيام
ُ
�رصاع بني قوى �إ�سالمية متعط�شة �إىل ال�سلطة وبني قوى ليربالية حداثية ترى �أن هذا التغيري قام
هو
ٌ
على �أكتافها وهي تخ�شى �أن تبيت خارج اللُّعبة ال�سلطوية!
ٍ
انتخابات نيابية نزيهة �إىل حد بعيد ،مل ت�ستتب الأمور بع ُد� ،إذ ال تزال
ويف ليبيا التي �أجرت
مناطق وا�سع ٌة خارج ًة على ال�سلطة ،ناهيك عن احلوادث الأمنية املتفرقة التي ت�شي برتاخي القب�ضة
ُ
ال�سلطوية.
وعن اليمن ال�سعيد ،ف� َّإن «بكترييا» النظام الآفل ال تزال تعتمل يف ج�سد الدولة املنهك .وك�أننا
بالتغيري طاول واجهة ال�سلطة ومل ُي�سقط النظام ال�سابق.
جراء و�ضعها اجليو �سيا�سي يف
	�أما عن �سوريا التي تتميز بفراد ٍة بني دول الربيع العربي ّ
�رشع
الإقليم وعلى امل�ستوى الدويل ،فهي تعي�ش اللحظات الأخرية املتطاولة النهيار النظام القائم ،ومبا ُي ِّ
الأبواب وا�سع ًة على جمهولٍ خميف ال ي�ستطي ُع ارتقا َبه حتى الرا�سخون يف علم ال�سيا�سة.
يتج�شمها رجا ُل الفكر ،من منظرين �سيا�سيني
وال ريب �أن مقاربة الربيع العربي مهمة يجب �أن ّ
�سائر املعنيني بق�ضايا املجتمعات والإن�سان.
وم�شتغلني بالعلوم االجتماعية على اختالفها� ،إىل
______________________
يف �إطار ندوة بعنوان « :قراءة يف م�سارات الربيع العربي /مع ِّوقات التغيري» ،معر�ض بريوت الدويل
للكتاب ال�ساد�س واخلم�سني -مركز «بيال» ،بريوت-لبنان.2012/12/13 -
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ٍ
نكب على قراء ٍة ُمت�أنية
وعليه ،كان لنا ،يف �إطار
قراءات ُمتعددة اجلوانب للربيع العربي �أن َّ
للمتغري االجتماعي ،م�ستعر�ضني الظاهرات التي ُيفرزها هذا الربيع ومتوقفني عند بعد املع ّوقات التي
ُتفرمل حركته وتته ّدد �إجناز م�سري ِت ِه الواعدة.
ويف يقيننا �أن الربيع العربي ٍ
�شابت م�سريته بع�ض العرثات.
ما�ض �إىل الأمام ولن يعو َد القهقرى ،و�إن ْ
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مما ال �شك فيه �أن املتغيرِّ االجتماعي الذي �أفرز ُه الربيع العربي يحت ُّل امل�ساحة الأكرث ات�ساع ًا يف
�إطار �سائر املتغريات ،فوق ِّيها وحتت ّيها .وال عجب ،ف�إذا قلنا ثورة بادرنا �إىل القول :عملية حركية تتميز
ان�سالخ من �سياقات املا�ضي
باالنتقال من ُبنيان اجتماعي �إىل ُبنيان �آخر .فالثورة هي ،يف نهاية املطاف،
ٌ
وو�صاية املرجعيات امل�ستبدة الأبوية على اختالفها .بل هي ارتباط بالفكر املدين احلديث املرتكز على
حقوق املواطنة الكاملة وامل�ساواة.
	�إ�شار ٌة �إىل �أن املتغيرِّ االجتماعي هو يف عالقة جدلية و�سببية ،طرد ًا وعك�س ًا ،مع املتغريات
ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية ،و�إىل �آخر مك ِّونات البنى املجتمعية.
يدر�س املجتمع ككل يف
قار ُب من منظور علم االجتماع ،ذلك العلم الذي ُ
وكون املتغيرِّ االجتماعي ُي َ
ثبا ِت ِه وتغيرُّ ه ،كما يدر�س الإن�سان من خالل عالق ِت ِه باملجتمع ،ف�إن ذلك �س ُيف�ضي �إىل درا�سة �شمولية قد ال
توفرها �سائر العلوم الإن�سانية.

و�إذا كان الأمر كذلك -واملقام ههنا ي�ضيق عن �إفراد امل�ساحة الالزمة ملقاربتنا -ف�إننا �سنجه ُد يف
التوقف عند املفا�صل الأ�سا�سية لإ�شكاليتنا من دون اخلو�ض يف تفا�صيل لي�س مكانها هذه ال ُعجالة.
�سن�ستعر�ض ما يندرج حتت عنوانني كبريين� ،إ�ضاف ًة �إىل
	�إننا  ،يف مقاربتنا للمتغيرِّ االجتماعي،
ُ
�إفرادنا حيز ًا ملع ِّوقات التغيري.
�أوالً -ثوابت ور�ؤى حول املتغيرِّ االجتماعي
�أ -ملا كان ال�رصاع ظاهرة كلية احل�ضور يف املجتمع الإن�ساين ،ف�إن التح ِّوالت املجتمعية ال ميك ُن القطع
بنتائجها ب�شكل حا�سم ونهائي .فالتحوالت ،بلغة الفل�سفة وكذا العلم ،هي يف �صريورة ،وهذا ما يدفعنا

العدد 8

املتغي االجتماعي للربيع العربي
يف
رِّ
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الإت�صال والتنمية

�إىل الت�شديد على �أن املتغيرِّ االجتماعي الذي ُيفرز ُه الربيع العربي غ ُري ر� ٍأ�س على حالٍ وا�ضح ٍة وقطعية.
بل هو يف حال قلقة ،ما ي�ستدعي و�ضع جتليات التغيري قيد املراجعة امل�ستمرة.
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و�إذا كان املجتمع يف حركة من ال�رصاع دائمة ،فالأوىل �أن يكون الفكر النقدي على هذه ال�صورة� .إن
احلراك املجتمعي الذي ال ي�ستقر على حال يدفع بال�رضورة �إىل القلق املعريف الدائم.

العدد 8

ب-ا�ستتباع ًا ملا �سبق ،نذهب �إىل �أن احلالة بالن�سبة �إىل الثورات العربية �أكرث تعقيد ًا منها يف حالة الثورات
الأوروبية احلديثة واملعا�رصة .فثورات الربيع العربي تقوم يف ظل انق�سام �أوا�ستقطاب داخلي مل ُيحل
بع ُد بني ُدعاة احلداثة ( �أو التغريب) وبني ُدعادة التقليد ( �أو االعتماد على الرتاث).
وال�س�ؤال الذي ُيطرح يف هذا املجال هو الآتي :هل ميكن من منظور العلوم االجتماعية امتالك
منوذج تف�سريي كلي لفهم حالة الثورات العربية على م�ستوى العوامل والفاعلني واملحركات وما يتعلق
بتحدياتها ورهاناتها و�آفاقها؟
أقرب �شبه ًا بالثورة املفاجئة
وهل
ٌ
�صحيح ،كما يرى باحثون كُثرُ � ،أن الريبع العربي هو � ُ
فجر العواطف املكبوتة يف الالوعي؟
«الالواعية» نتيج ًة حلدوث �شيء ب�سيط وتافه ّ
وهل نتبنى ما ذهب �إليه الباحث ال�سيا�سي الفرن�سي «برتراند بادي»  ،حيث ُيطلق على الثورات
العربية عبارة « الثورات ما بعد اللينينية» ،كونها ثورات غري �إيديولوجية وال طبقية على عك�س ثورات
القرن الع�رشين؟
وهل يتقاطع املفكر د .غ�سان �سالمة مع هذه الر�ؤيا يف جانب عندما ُيف�صح عن ال�سمة التي
تطبع الربيع العربي ،فريى �إليه ربيع ًا �أخالقي ًا ينت�رص للكرامة الإن�سانية وحلرية الإن�سان �ضد اال�ستبداد
مبختلف � ِ
أعرا�ض ِه وتالوينه؟
	�إن الفئات ال�شبابية العربية الفتية امل�سحوقة واملهم�شة ،يف ظل ت�صاعد النمو ال�سكاين و�أزمة
البطالة ،هي التي قادت وتقود عملية التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي يف جمتمعاتها.
وب�إزاء ذلك التهمي�ش وذلك القهر االجتماعي ،هل ن�ستغرب قيام تنظيم نقابي طريف يف تون�س
حتت م�س ّمى» احتاد �أ�صحاب ال�شهادات العاطلني عن العمل»� .إ�شارة �إىل �أن فرع والية �سليانة يف تون�س
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ج� -إن النتائج التي ميك ُن اخللو�ص �إليها من مقاربتنا للمتغيرِّ االجتماعي ال تت�صف بالعمومية ،ذلك �أن
ٍ
�صفات و�أو�ضاع وتتمايز يف الكثري من ال�صفات والأو�ضاع.
دول الربيع العربي تت�شارك يف

وما احلراكُ الذي ت�شهده مملكة البحرين واململكة الأردنية الها�شمية ،وبالأم�س ال�سودان
و�سواها� ،إال م�ؤ�رشات ُتره�ص ب�أن الربيع العربي يدق �أبواب هذه الدول.
ثاني ًا -يف التحوالت واملتغريات االجتماعية:
�سنتوقف ،كما �أ�سلفنا القول ،عند �أهم الظاهرات التي يتمخ�ض عنها الربيع العربي على امل�ستوى
تندرج حتت الآتي:
االجتماعي ،وهي ُ

�أ -هدم جدران اخلوف وال�صمت:

مل ي ُع ْد للحيطان �آذان ،و�سقطت �إىل الأبد الن�صيحة الذهبية االنهزامية التي تذهب �إىل القول «احليط،
احليط ،يا رب ُن ْو َ�ص ْل على البيت»!
بل لقد تهاوى العديد من املفاهيم واملقوالت املحبطة ،وخرج املارد العربي من القمقم �إىل احلرية.
هذه الظاهرة ترت�سخ يوم ًا بعد يوم ،وال عودة �إىل الوراء� ،إىل ع�رص اال�ستبداد وا�ستالب كرامة الإن�سان
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د� -إن التغريات االجتماعية ،و�سائر التغريات ،التي �أفرزتها وال زالت ُتفرزها ثورات الربيع العربي،
هي كما ُبقعة الزيت  ،كونها �ستطاول �سائر الأقطار العربية التي مل تلفحها حتى تاريخه رياح التغيري.

العدد 8

وعلى �سبيل املثال ،ف�إن م�رص وتون�س ُق ِّدمتا على �أنهما منوذج الثورة ال�سلمية الناجحة ،يف حني
ُت�ص ّنف ليبيا واليمن يف خانة الثورة العنفية ،غري غافلني عن احتمال تغيرُّ هذه النظرة بالن�سبة �إىل الدولتني
الأوليني اللتني قد جتنحان نحو العنف جراء احلراك ال�شعبي املحتدم الذي يع�صف بهما راهن ًا.
وفيما يخ�ص الثورة ال�سورية ،فقد انطلقت �سلمي ًة ُزهاء �ستة �أ�شهر ولتتحول ُعنفية �إىل �أبعد
احلدود وم�ستويات غري م�سبوقة بعد ا�ستدراجها �إىل هذا املنحى من قبل النظام.

الإت�صال والتنمية

لهذا التنظيم هو الذي ي�ؤجج راهن ًا احلراك ال�شعبي يف هذه الوالية مبواجهة حركة «النه�ضة» وحلفائها.
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الإت�صال والتنمية

والدو�س على حرياته وحقوقه.

60
العدد 8

	�إن هذا الواقع امل�ستجد ُيعيد االعتبار �إىل دور املواطنة التي كانت قد وئدت لعقود وعقود يف ظل
الأنظمة الدكتاتورية.
و�إي�ضاح ًا للم�س�ألة ،نرى النا�س راهن ًا يف م�رص ،وقد ت�أججت طاقات احلياة لديهم ،وهم ميلأون
امليادين وال�شوارع مبئات الآالف بتظاهرات وجتمعات ُيطلق عليها م�سمى «املليونية»! �إنهم يتجمعون،
كبار ًاو�صغار ًا ،رجا ًال ون�سا ًء  ،وقد �شعروا مبعنى ا�سرتداد �إن�سانيتهم.
وهكذا بات امليدان وال�شارع الف�ضاء االجتماعي العام الذي يلج�أ �إليه طُ الّب احلرية .ومل تعد
وظيفة هذين الإطارين -امليدان وال�شارع -وظيفة مرورية� ،إذا جاز التعبري ،بل غدوا م�ساح ًة ُم�شاع ًة
ومتنف�س ًا لتفجري االحتقانات ال�شعبية والتعبري عن التطلعات واالنتظارات.
ب -الدينامية االجتماعية املتمادية والوالدة:
تخرج من رحم الثورات الأم التي �أتى بها الربيع العربي .فما يجري راهن ًا يف
ثمة انتفا�ضات ُ
ميدان التحرير بالقاهرة و�سائر �ساحات م�رص ،بعد �إ�صدار الإعالن الد�ستوري والدعوة �إىل اال�ستفتاء
على م�رشوع الد�ستور اجلديد ..وما يجري يف تون�س من حراك �شعبي عارم وعنوانه اليوم ،كما ا�سلفنا،
لل�شغل ...كل �أولئك
الإ�رضاب الوطني اجلامع الذي وجهت الدعوة �إليه من قبل االحتاد العام التون�سي ُّ
درج ُه الباحثون االجتماعيون حتت عنوان « ثورة داخل الثورة» �أو «انتفا�ض ٌة داخل الثورة».
ُي ُ
يذهب الباحث �إبراهيم فرغلي (النهار  11كانون �أول � )2012إىل �أن اجليل امل�رصي ال�شاب لي�س
لديه ا�ستعداد لقبول فكر «اجلماعة» الفا�شي الذي يقول بطاعة �أويل الأمر بال مراجعة .كما �أنه جيل ال
يخ�شى التعبري عن ر�أيه مبا فيه الت�أكيد �أن حرية العقيدة جزء �أ�سا�سي من مبد�أ احلرية العام الذي نادت
به وال تزال ثورة  25يناير التي دفع الكثري ممن انتموا �إليها �أرواحهم ثمن ًا لهذه احلرية.
ج -تل ّون ُ�ص َور ال�رصاع:

والعنف
ال�سلّم ُي�صبح ال�رصاع مادي ًا
ُ
ال�سلَّم االجتماعي غدا ال�رصاع فكري ًا ،وعندما نهبط هذا ُّ
كلما �صعدنا ُّ
فيزيقي ًا وج�سدي ًا.
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	�إن هذه ال�رشائح ،ندعوها كما �سوانا« ،بالفاي�سبوكية».
وال ريب �أن احلالة الثورية العربية جديدة وفريدة يف طبيعتها� ،إنها ثورات مدنية تقودها القوى اجلديدة
من الأجيال ال�شابة التي ت�شتغل بالقوة الناعمة والفائقة للوجود الرقمي والواقع االفرتا�ضي والزمن
الآيل.
وال بد من الت�شديد يف هذا املجال على �أن الفاي�س بوك وتويرت ويوتيوب و�سكايب و�سائر و�سائل
التوا�صل االجتماعي لي�ست جمرد �أدوات توا�صل وح�سب ،بل �إنها ت�ستبط ُن قيم ًا جديدة ت�سللت �إىل �أعماق
تلك ال�رشائح ال ُعمرية.

الإت�صال والتنمية

�إن الربيع العربي �أف�ضى �إىل ت�شكُّل �رشائح اجتماعية جامعة على م�ستوى الأقطار العربية � ،سوا ٌء �أكانت
يف ِعداد دول هذا الربيع �أم خارجه� .إ�شارة �إىل �أننا ن�ضع هذه ال�رشائح اجلديدة خارج الت�صنيفات الطبقية
املعهودة .وهكذا �آثرنا ا�ستخدام م�صطلح �رشائح ملجانبة الوقوع يف م�صطلح الطبقة الذي ي�أخذنا �إىل
مفهوم اقت�صادي �إنتاجي.
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د -ت�شكُّل �رشائح اجتماعية جديدة« /الفاي�سبوكية»!

العدد 8

ومبعنى �آخر  ،ثمة تناق�ص �أو لن ُق ْل عدم توازن ما بني حجم الطاقة القادمة من �أ�سفل امل�سكونة
بال ُعنف وبني حجم املعرفة والثقافة ال�صادرة من �أعلى والتي ال تتوازن مع حجم الطاقة اجل�سدية
والفيزيقية القادمة من �أ�سفل.
و�إ�سقاط ًا للم�س�ألة على حالة م�رص ،يذهب الكاتب ال�صحفي جهاد الزين �إىل �أنه يجب االعرتاف
�رصاع بني نخب ٍة وجمهور (�صحيفة النهار 4 -كانون �أول .)2012
�أن ال�رصاع اجلاري حالي ًا هو
ٌ
وتو�سيع ًا للم�س�ألة من منظور �آخر ،يرى الباحث د .حممود حداد �أن املجتمعات الثائرة منق�سمة
عمودي ًا �إىل جزئني متوازيني :املجتمع الأهلي املنتمي يف غالبي ِت ِه �إىل الطبقة ال ُّدنيا والو�سطى ال ُّدنيا ويقول
بثقافة �إ�سالمية دينية ،و�إىل جمتمع مدين ينتمي يف غالبي ِت ِه �إىل الطبقة الو�سطى والو�سطى العليا ويقول
بثقافة ليربالية غربية تتقاطع عند بع�ض النقاط مع ثقافة النظام ال�سابق ولي�س مع م�صاحله (�صحيفة
النهار.)2012/12/4 -
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الإت�صال والتنمية

ومبعنى �آخر ،ف�إن و�سائل االت�صال االجتماعي� ،إىل دورها اللوج�ستي الوازن ،غدت جزء ًا من
فاعلية احلركة املجتمعية وحيويتها.
ومتثي ًال على دور هذه الو�سائل ،ف�إن �شباب �سوريا ُيلهمون العامل ب�أ�رسه با�ستخدامهم �أجهزة
الكومبيوتر ،وهم يتنقلون من ملج�أ �إىل �آخر!
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العدد 8

هـ -املثقف امليداين ال مثقف الكلمة!
ا�ستتباع ًا للنقطة ال�سابقة ،نذهب �إىل �أن الربيع العربي يطوي �صفحة «مثقفي الكلمة» ،وفق تعبري الكاتب
يا�سني احلاج �صالح.
وقد كان البديل من هذا املثقف مثقف ال�صوت وال�صورة واخلط ،وهي �أدوات �أكرث طليعية
بعيدة عن الأدجلة والتنظري و�أقرب �إىل النب�ض ال�شعبي ،وهي غري ُمتعالية!

ون�ؤثر عدم التو�سع يف هذه النقطة� ،إذ ثمة قراءة للمتغري الثقايف �أعدها الزميل د .م�صباح ال�صمد.
و -ثورات جماعية ومبجهود جماعي:

�إن ثورات الربيع العربي ال ُتدار من اجتماعات �رسية حلزب �أو تنظيم معني ميكن الق�ضاء عليه و�إجها�ض
الثورة .ومل يعد �رضوري ًا وجود زعيم كاريزمي يقود اجلماهري وي�سهل اغتياله �أو يتحول بعد الثورة �إىل
طاغية يقتل اجلماهري با�سم اجلماهري ويجهز على الثورة با�سم الثورة!
بل �إن هذه الثورات هي ثورات جماعية تقوم على جمهود جماعي لي�س من ال�سهل ك�شفه ومعرفة
طبيعة �آليات ا�شتغال هذه الثورات و�إيقاعاتها.
ولعل لدى الثورة ال�سورية اخلرب اليقني يف هذا املجال ،فقوتها يف الداخل �أنها ال حتمل �سوى
عنوان واحد� ،أال وهو التن�سيقيات التي تغطي البالد من �أق�صاها �إىل �أق�صاها وتعمل بحيوي ٍة منقطعة
النظري.
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ون�ضيف ب�أن حقوق الن�ساء لي�ست من �أولويات احلكومات ذات النزوع الإ�سالمي ،مما يطرح
حتديات �أكرث حد ًة على القوى الدميقراطية.
	�إ�شارة �إىل �أن حماربة اال�ستبداد ال�سيا�سي لن تكتمل ف�صو ًال من دون اقتالع جذوره الثقافية
التي تخلق اال�ستبداد االجتماعي ،وقهر املر�أة هو �أحد متظهراته اجللية.

الإت�صال والتنمية

	�إننا نرى ظالل املر�أة يف كل م�شهديات احلراك التون�سي ،يف احلوار بني مكونات اجلماعة
ال�سيا�سية ،وال �سيما الإ�سالمية منها ،وال ميكن �أن ُيتجاهل هذا احل�ضور.
بيد �أن ما �أفرزته الثورات العربية من واقع ن�سوي متميز مل ُيعبرِّ عن نف�سه عمالني ًا .فاالنتخابات
الربملانية يف الدول التي �أجنزت ربيعها مل تلحظ حيز ًا وا�سع ًا للعن�رص الن�سائي .ولرمبا يعود ذلك ،بل هو
يعود حتم ًا� ،إىل متكن النزعة الذكورية يف الذات العربية .وما مل يتحرر الرجل من تلك الذهنية التقليدية ال
ميكن �أن نلم�س �أي تغيري اجتماعي �إيجابي يف و�ضعية املر�أة.
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	�إ�شارة �إىل �أن دور املر�أة تفاوت بني دولة و�أخرى من دول الربيع العربي .فعلى �سبيل املثال،
ف�إن الغلبة يف ال�شارع التون�سي هي للح�ضور الن�سائي (فت�ش عن دور البورقيبية يف حترير املر�أة و�إعطائها
جزء ًا كبري ًا من حقوقها).

العدد 8

ز -املر�أة وامل�شهد االجتماعي:
ال ميكن �أن ن�رضب �صفح ًا عن امل�شاركة الن�سائية املكثفة يف الربيع العربي .وهذا تعبري وا�ضح عن ن�ضج
املر�أة العربية �سيا�سي ًا ،حيث خلخلت ال�صورة النمطية عن ان�سحابها من املجال العام وفر�ضت ذاتها
كفاعلة مميزة ،بل كمتزعمة �أحايني كثرية بادرت ب�إطالق �رشارة احلراك الثوري وتدبري بع�ض م�ساراته.
وحت�رض يف البال ،على هذا ال�صعيد ،النا�شطة اليمنية يف احلقل العام «توكل كرمان» التي حازت جائزة
نوبل لل�سالم .وقد �شكلت عالم ًة فارقة يف احلراك اليمني �ضد النظام اال�ستبدادي .وال يفوتنا �أي�ض ًا
ا�ستعرا�ض باقة من الن�ساء ال�سوريات ذوات الثقافة واحل�ضور النوعيني اللواتي احتللن ال�شا�شات
كما ال�ساحات ،و ُهن ينت�رصن لقيم احلرية والدميقراطية ،وقد تبو�أت بع�ضهن مراكز رفيع ًة يف الأطر
املعار�ضة (�سهري الأتا�سي ،رميا فليحان ،فرح الأتا�سي ،ب�سمة ق�ضماين ) ...و�إىل عامالت يف احلقل الفني
والإعالمي ونا�شطات يف امليدان االجتماعي.

حمور العدد :الربيع العربي و معوقات التغيري

الإت�صال والتنمية

ح -تعاظم دور املجتمع املدين :
يف ع�رص ي�شهد موت الإيديولوجيا ،وا�ستطراد ًا احت�ضار ال�سيا�سة ،مبفهومها التقليدي ال�شائع ،ناهيك
عن تراجع دور الأحزاب العقائدية ،يربز دور املجتمع املدين ليملأ الفراغ -والطبيعة تكره الفراغ!-
وليحتل �ساحة احلراك املجتمعي يف ميادين عديدة.
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العدد 8

وهكذا كان للمجتمع املدين يف دول الربيع العربي �أن يكون له القول الف�صل يف الكثري من
م�شهديات احلراك ومفا�صله.
وبالتوقف عند الذي يجري يف م�رص راهن ًا ،ننوه بدور املجتمع املدين الذي يت�شكل من جتمعات
نقابية و�أطر ليربالية ونخب ي�سارية وعلمانية ورجال �إعالم .وبلغة الت�سميات نذكر « نادي الق�ضاة»
الذي ين�ضوي �إليه �إثنا ع�رش �ألف ًا ،وهو يمُ ثل الفزاعة الد�ستورية واحلقوقية التي ُترفع يف وجه القوى
الإ�سالمية التي ت�سعى �إىل «�أخونة» الدولة .وكذا الأمر فيما يعود �إىل اجل�سم الإعالمي املتمرد على قيادته
امل�ستتبعة من قبل القوى الإ�سالمية ،حيث امتنعت عدة حمطات ف�ضائية عن البث احتجاج ًا على الإعالن
ال�صدور.
الد�ستوري وم�رشوع الد�ستور اجلديد� ،إ�ضافة �إىل احتجاب ع�رشات ال�صحف عن ُّ
ويف حم�صلة ملا �سبق ،ف�إن قوى املجتمع املدين يف م�رص تنت�رص للدولة املدنية يف مواجهة دولة
رجال الدين الذين يحاولون �إ�سباغ ال�رشعية عليها من خالل �شعار دمياغوجي ُيزاوج بني»ال�رشعية
وال�رشيعة»!
�إ�شار ٌة �إىل �أن ما نراه من دينامية املجتمع املدين يف م�رص ن�شه ُد موازي ًا لها يف املجتمع املدين التون�سي.
يف مع ِّوقات التغيري
فارق بني االنقالب والثورة.
متعجل ًة من �أمرها .وثمة ٌ
�أك ُرث الثورات التي ي�شهدها التاريخ مل تكن ِّ
تراخ يف
فاالنقالب ُينجز مهمته على حني غرة وبغفلة من امل ُنق َلبِ عليهم� ،أما الثورة فهي حتتاج �إىل ٍ
الزمنِ مديد .ولعل الثورة الفرن�سية ُت�شكل حال ًة منوذجية للثورات التي ت�س ُري بت�ؤدة وت�شهد مد ًا وجزر ًا
عجيبني .فهذه الثورة اندلعت يف العام  1789ومل تنج ِل عن خواتيم �سعيدة �إال بعد مرور ما يقرب من
درج يف خان ِة االنقالبات ،و�إن بدا �أن بع�ض القوى
ت�سعة عقود .وهكذا ،ف�إن ثورات الربيع العربي ال ُت ُ
ت�ستعجل م�صادرة الثورة ،متو�سل ًة االنقالبي مموه ًا باالنتخابي واال�ستفتائي!
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	�إن الثورات العربية منت�رص ٌة ال حمالة مهما طالت املخا�ضات وبرزت العقبات وتعرثت اخلطى.
وكما �أ�سلفنا ،ال عودة البتة �إىل الوراء ،فالعامل العربي الذي نعرفه يوارى الرثى ،غري م�ستمطرين عليه
�ش�آبيب الرحمة! و�إذا كان لنا �أن نتوقف عند املع ِّوقات التي تعرت�ض م�سار الربيع العربي  ،ف�إننا نكتفي
مبا هو جوهري ،مندرج ًا حتت الآتي:
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ب -االجنرار �إىل االحرتاب الطائفي واملذهبي والإثني (العرقي) ،واخلطر ههنا يتهدد الثورة ال�سورية
ال�س ّنة والعلويني تطل بر�أ�سها بني الفينة والأخرى ،و ُيخ�شى من
حتديد ًا .فعنا�رص التفجر املذهبي بني ُ
التحول �إىل حرب �أهلية ال ُتبقي وال تذر .وقد يتمخ�ض عن هذه احلرب ت�شظي الكيان ال�سوري ،فنكون
ب�إزاء دويالت طائفية ومذهبية هي من خملفات الذاكرة اال�ستعمارية �إثر �سقوط الدولة العثمانية.
ج -اال�شتباك بني املحلي الوطني والإقليمي والدويل يف م�شهد الثورات العربية .فالتدخالت الإقليمية
والدولية يف �أوجها� ،إ ْذ ت�سعى كل دولة لت�أمني م�صاحلها اجليو� -سيا�سية.
وهذه امل�س�ألة تتبدى �أكرث ما تتبدى على �صعيد الثورة ال�سورية .وقد ا�سلفنا القول� ،إن �سوريا
تتمتع بفرادة على امل�ستوى اجليو� -سيا�سي� ،إقليمي ًا ودولي ًا.
قد يكون ثمة عوامل ثانوية كثرية تعوق م�سار عمليات التغيري ،منها بنيوي ومنها طارئ
عر�ضي ،لن نتوقف عندها كوننا ا�ستعر�ضنا العوامل اجلوهرية امل�ؤثرة يف هذا املجال.
ونختم جمددين القول �إن امل�شهد ،م�شهد الربيع العربي لي�س جمي ًال وال �سلمي ًا دائم ًا .هي ُ�سنة
احلروب والثورات .ومهما بدا امل�شهد طوي ًال وم�ؤمل ًا وفو�ضوي ًا وحمفوف ًا بالعقبات والعرثات ،ف�إن هذا
الربيع ال بد �آي ٌل �إىل انت�صار.

العدد 8

�أ -تو�سل العنف املادي �أو الإجنرار �إليه بدي ًال من ال�رصاع ال�سلمي الدميقراطي .فالعنف قد ي�ؤ�رش بل قد
يرت�سخ فيها االن�شطار العمودي
يف�ضي �إىل احرتاب �أهلي مفتوح .واخلوف كل اخلوف على م�رص التي َّ
على �إيقاع التحركات ال�شارعية .وبالأم�س ،يف التظاهرة املوالية للإ�سالميني يف نطاق م�سجد رابعة العدوية،
وقف �أحد ال�شيوخ متوعد ًا القوى الدميقراطية ومهدد ًا ب�أن ثمة ع�رشات الألوف من «البلطجية اجلدد»
م�ستعدون ملواجهة هذه القوى ُعنفي ًا !

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:
______________________
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*الأ�س�س احلقوقية للربيع العربي

الإت�صال والتنمية

 الربيع العربي و معوقات التغيري:حمور العدد

حمور العدد :الربيع العربي و معوقات التغيري

The right to non-violent resistance

3-

The right to determining their own future

4-

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�سان و حرياته يف الربيع العربي
�إذا كان م�صطلح حقوق االن�سان و حرياته قد ت�رسبت �إىل حقل الروابط القانونية الدولية التى
تتعلق بكرامة االن�سان و حفظه و و�ضعه كم�صدر �أ�سا�سى فى العامل واملجتمع الدويل يف منت�صف القرن
الع�رشين ور�سخت و�شاعت ا�ستعمالها منذئذ� ،إال �أنها مل تنفرد مبعنى واحد حمدد بل ظلت تعني معانى
كثرية ا�صطالح ًا ،الأهم امل�صطلح عندنا تعني جمموعة القواعد القانونية التي ت�سنها ال�سلطة املخت�صة
بالت�رشيع يف مواثيق حقوق االن�سان و حرياته اتفاقيات حقوق االن�سان و حرياته و برتوكوالت حقوق
االن�سان و حرياته فى جمتمع الدوىل .وال ينبغى �أن تقبلها الدولة التي يعي�ش فيها ال�شعب .لأن تلك
احلقوق م�ضمونة من قبل مواثيق حقوق االن�سان فى المجتمع الدويل .و �أعطي هذا احلق ل�سبب وحيد:
�أنهم ب�رش بدون �أى متيز.1
من دون �أدنى �شك ،مل يفكر ال�شعب العربي املنا�رص للحرية ،والذي �صنع الربيع العربي،
بالأ�س�س احلقوقية للعمل الذي قام به ،لأنه مل يمُ نح يف يو ٍم من الأيام حق التظاهر ال�سلمي ،رغم �أن

العدد 8

5The right to peaceful demonstrations and The right to demand the
change of government in a democratic and peaceful manner

الإت�صال والتنمية

Civil disobedience

2-
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To use freedom via free press

1-
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مطالبه مل تكن تلك املطالب الكبرية ،بل كانت عبارة عن رغبة يف احل�صول على الإح�سا�س بالآدمية� ،إ�ضاف ًة
�إىل مطالب الكتل التي �أقرتها نقابات العمال الأحرار العاملية ،من قبيل “اخلبز وال�سالم واحلرية” ،لكن
الطغات ا�ستكرثوا على ال�شعب تلك املطالب الب�سيطة.
و لهذا ال�صدد نحاول معرفة الأ�س�س يف ثورات العرب التي توجد معايريمواثيق الدولية .2
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 -أما هى الأ�س�س الدولية لها؟

العدد 8

خا�صة كذلك الذي جرى يف تون�س
وقتئذ ا�ستخدم ال�شعب “حقوقهم اال�سا�سية” امل�رشوعةّ ،
وم�رص و بداية ثورات �سورية و اليمن� ،إذ مل يخرج ال�شعب عن �إطار الن�ضال امل�رشوع ،ومل ي�سجلوا �أي
�إخاللٍ بحقوق الإن�سان ،مل ي�سيئوا لأحد ،وحمى ال�شعب �أمن البالد كما حمى �أي�ض ًا الدميقراطية وحقوق
الإن�سان ،با�ستثناء عدد حمدود من الأ�شخا�ص واملنظمات.
لكن هل القانون الدويل و مواثق الدويل و اتفاقيات الدويل تت�ضمن �شيئ ًا تخ�ص ما قام به ال�شعب العربي؟.
وكلمة حقوق الإن�سان و حرياته �أحيان ًا ت�ستعمل يف مقابل احلقوق واالنظمة التي يطلبها الب�رش يف
تطبيق القانون الدويل وما ي�صل اليها.
علينا �أن نفكر �أو نرى املو�ضوع �ضمن �إطار عنا�رص رئي�سية ين�ص عليها القانون الدويل و مواثق الدويل
و اتفاقيات الدويل وهي:
1 .1ا�ستخدام حرية و�سائل االعالم
2 .2الع�صيان املدين (املقاومة ال�سلبية).
 3 .3حق املقاومة.
 4 .4حق تقرير امل�صري.
5 .5حق التظاهر والإجتماع ال�سلمي.
 6 .6حق املطالبة بتغيري النظام بطرق دميقراطية و�سلمية.
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ج -يجب �أن تعطي و�سائل الإعالم واالت�صال الأولوية للثقافة الوطنية واللغة الوطنية يف حمتوى ما
تقدمه .و قد ا�ستخدم ال�شعب العربي حرية و�سائل الإعالم واالت�صال كما ينبغي جتاه م�ستقبله و معي�شته
و حقوقه و حرياته.
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ب � -إن حرية و�سائل الإعالم واالت�صال ينبغي �أن تخ�ضع للقيود التي تفر�ضها الأولويات التنموية
واالحتياجات االقت�صادية للمجتمع.

العدد 8

ان حركة الت�رشيع املتعلقة بحرية الإعالم ،كحق من حقوق الإن�سان تتو�سع على امل�ستويات
الدولية و الوطنية منذ �سبعينات هذا القرن يف بع�ض املجتمعات الدميقراطية ،على �أن �سندها املبدئي
يرجع �إىل نهاية الأربعينات ،عندما �صادقت اجلمعية العامة لهيئة الأمم املتحدة على الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان يف  10دي�سمرب  .1948هذا الإعالن الذي ال يعترب من وجهة نظر القانون الدويل ملزما يف حد
ذاته ،و�ضع الأ�س�س العامة لت�رشيع �إعالمي خا�ص بحرية الإعالم التي تن�ص عليها املادة  19منه ،والتي
جاء فيها �أن “ لكل �شخ�ص احلق يف حرية الر�أي و التعبري ،وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق الأفكار
وتلقيها ون�رشها.
انطالقا من هذه املبادئ العامة ظهر خالل الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ما يزيد عن وثيقة ما
بني معاهدة ( )12و�إعالنات ( )14ولوائح ( ،)8تهتم ب�صفة �رصيحة �أو �ضمنية بحرية الإعالم ،وبخا�صة
اجلانب املتعلق بالتدفق احلر للمعلومات .م�ساهمة و�سائل الإعالم و خا�صة و�سائل الإعالم الإلكرتوين
ب�شكل ملحوظ يف بناء ج�سور من التوا�صل بني القائم العربى باالت�صال وم�ستقبل الر�سالة مما كان له
بالغ الأثر يف تفاعل كل من اجلانبني مع الآخر ونتطرق الآن �إىل �أهمية التوا�صل بني املادة املقروءة وبني
القارئ  ،حيث �أتاحت التكنولوجيا الرقمية �أداة متكن القارئ من التعبري عن ر�أيه حول املادة املقدمة،
فمنذ ن�ش�أة الإعالم التقليدي مل تُتح �أمام القارئ �أداة ت�ساعده يف التفاعل مع املادة املقدمة �سواء كانت
�إذاعة �أو تليفزيون ًا مما كان يحول بني التفاعلية.
كانت وظيفة و�سائل االت�صال يف العامل العربي كما هى:
�أ� -إن و�سائل الإعالم واالت�صال يجب �أن تقبل تنفيذ املهام التنموية مبا يتفق مع ال�سيا�سة الوطنية القائمة.

الإت�صال والتنمية

1 .1ا�ستخدام حرية و�سائل االعالم :
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كما �أخربها خرباء الإعالم واالت�صاالت قبل �سنني«�إن تطورات االعالم ,مبختلف و�سائله,
وخ�صو�ص ًا فى املنطقة العربية العربية اليوم� ,أ�صبح �أداة التحرر الأوىل ,بينما ما زالت الأنظمة العربية
غلى ما ت�سميه املراقبة �أو التنظيم .كما �أن مدفع التطور �أدى �إىل انهيار الإقطاعية يف حت�صيناتها
�سي�ؤدى تطورالتوا�صل ,غري القابل للمراقبة� ,إىل انهيار الأنظمة التوتاليتارية .الثورة الإعالمية ثورة
3
دميوقراتية»
�إن جناح الربيع العربي مدعم مبمار�سة حرية و�سائل االعالم .و قد حتققت �أهدافه و و�صل
�إىل غر�ضه املطلوب بعد الثورة االعالمية التى ا�ستعمل فيهاالفي�سبوك و و�سائل التكنولوجي االخرى .4
وميكننا �أن نقول �إن الربيع العربي ثورة دميوقراتية و �سلمية و�شعبية ،و جنحت با�ستعمال حرية
و�سائل االعالم.5
2 .2الع�صيان املدين

:

كفل النظام احلقوقي الدميقراطي ،حق دفاع الفرد عن نف�سه ،وحمايتها بوجه الظلم ،ويدعى
هذا النوع من �أنواع الدفاع ،الذي يقوم به الفرد ،الذي تعر�ض للظلم ،ومل ت�سفر الطرق القانونية عن رفع
الظلم عنه ،بـ “املقاومة ال�سلبية” ،ومن خاللها يعمل ال�شعب على لفت انتباه الر�أي العام والنظام.
ويعترب ا�ستخدام ال�شعب حلقوقه التي مل متنح له ،وحت ّمله للعقوبات الناجتة عن القواعد احلقوقية
الإيجابية امله�ضومة ،واالنفتاح على العامة ،وعدم ممار�سة العنف ،من �أهم املعايري اخلا�صة بالع�صيان
املدين ،الذي هو �أحد �أوجه حق املقاومة .5
وت�أخذ �أفكار «هرني دافيد ثورياو» و«غاندي» و«مارتن لوثر كينغ» ،الذين يعتربون رواد
�أ�سلوب الع�صيان املدين ،حيز ًا كبري ًا يف هذا ال�صدد.
ويعترب مبد�أ «عدم ممار�سة العنف» ،مبدء ًا �أ�سا�سي ًا ،ونقط ًة م�شرتكة بني املفكرين ،كما �أن
القائمني على الع�صيان املدين يعرفون م�سبق ًا ،ماهية العقوبات التي من املمكن �أن يتعر�ضوا لها جراء
فعلهم ،لكن ينبغي عليهم رغم ذلك عدم اللجوء �إىل العنف قط.
وتعترب «القروين بريغاما» برتكيا �أحد �أمثلة م�شهورة يف هذا ال�صدد ،فعندما ندقق ب�أحداث
«القروين بريغاما» �أنهم قاموا باحتجاجات عدة و متنوعة بدون ا�ستخدام القوة للو�صول اىل حقوقهم
امل�رشوعة ،جندها تتوافق مع معايري الع�صيان املدين ،لذا جند �أن ب�إمكاننا �أن ن�صف الع�صيان املدين الذي
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3 .3حق املقاومة.

العدد 8

يعترب حق �أو واجب املقاومة ،من املوا�ضيع التي تكرث عليها النقا�شات يف الفل�سفة ال�سيا�سية،
ب�سبب حمتواها ،ويف احلقيقة ف�إن اعتبار موا�ضيع كمقاومة �سلطة موجودة� ،أو الوقوف بوجه هجمات
ت�ستهدف تلك ال�سلطة� ،أو �إ�سقاط النظام القدمي �أو �إعادته ،او �إ�ستبدال حاكم يو�صف بالظامل ،واملجيء
طبيعي للغاية.
بحاكم غريه ،موا�ضيع مثري ًة للجدل� ،أمر
ٌ
ومع بروز فكرة �أن ال�شعب هو م�صدر �رشعية ال�سلطة ،والتي كانت �إحدى نتاجات املفهوم
الع�رصي للدولة ،برز حق املقاومة �ضد احلاكم �أو النظام ،الذي هو م�صدر الظلم الذي ميار�س �ضد
ال�شعب ،وهنا ي�ستح�رضنا ذكر ر�أي الكاتب “جون لوك” ،الذي �أ�سند م�صدر ال�رشعية �إىل العقد
االجتماعي للأفراد ،الذين تركوا احلالة الطبيعية ،بهدف حماية حقوق احلرية واحلياة والتملك ،ومع
هذه االتفاقية ف�إن النظام خول الدولة التي هي الع�ضو ال�سيا�سي ب�سلطاته.
كما يرى الكاتب �أي�ض ًا �أن من حق ال�شعب الدفاع عن نف�سه� ،ضد �سلطة �سيا�سية تقوم بظلمه،
بعد �أن �رضبت عر�ض احلائط بجوهر الوظيفة التي �أوكلت �إليها من قبل ال�شعب� ،إ�ضافة �إىل �أن ال�شعب
ميتلك ال�سلطة التي تخوله ف�سخ العقد الإجتماعي املوجود ،و�إحداث عقد �إجتماعي جديد.
ونرى �أن العديد من الد�ساتري �أفرغت ح ّيز ًا �ضمنها لذلك احلق ،كما نرى �أن املادة الـ  ،20من الد�ستور
الأملاين ّ
نظمت حق املقاومة ،كذلك فعلت املقاطعات الأملانية يف د�ساتريها.
كذلك يجدر بنا �أن نو�ضح هنا� ،أن التقاليد الد�ستورية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حتتوي
على مثل تلك املواد ،وعلى �سبيل املثال :احل�رص ،هذا احلق يف د�ستور والية “كنتاكي” ،وامليثاق العاملي
حلقوق الإن�سان.
عند النظر يف الن�صو�ص العاملية ،ف�إنه لوحظ ذكر هذا احلق يف ديباجة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

الإت�صال والتنمية

ت�ش ّكل �إ�ستناد ًا على قاعدة ال�سلمية وح�سن النوايا ،ب�أنه تيار فل�سفي �سيا�سي خمتلف .6
ومع الربيع العربي ،وكنموذج جميل للمقاومة ال�سلبية  ،طرحت ال�شعوب مطالباتها يف العام
 ،2011و�أظهرت من خاللها طرحها لهذ املطالبات على �أر�ضية م�رشوعة ،حيث �أظهرت �أن هذا احلق ما
زال متداو ًال يف يومنا هذا .و هذا املطالبات �أ�صبحت قدوة للآخرين .من جهة ا�ستعمال حق ع�صيان املدنى
بدون القوة و ال�شدة �أو الأ�سلحة. 7
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يف الواقع� ،إن الربيع العربي �إ�ضافة �إىل ما قامت به ال�شعوب العربية ،ترجمت هذه اخلطوة �إىل واقع
ملمو�س� ،شقت طريقها من الأنظمة الديكتاتورية �إىل الدميقراطية ،من خالل الع�صيان املدين ،دون �أن
تت�سبب بال�رضر لأحد� ،أو تعر�ض �أمن املجتمع للخطر.8
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4 .4حق تقرير املجتمعات مل�صريها

العدد 8

حق تقرير امل�صري يف القانون الدويل:
	�أ�صبح حق تقرير امل�صري �أحد �أهم مفاهيم القانون الدويل و مواثق الدويل و اتفاقيات الدويل
و مفاهيم حقوق الإن�سان العاملية يف القرن الواحد والع�رشين ،حيث بد�أ بت�شكيل هيكل جديد يف املجتمع
الدويل .وحتددت اخلارطة ال�سيا�سية للعامل ،ومن ثم فانه بعد املتغريات التي مر بها ،ي�صبح �شائع ًا.
ومن البدايات ،كونه مبد�أ �سيا�سي ًا ،حتول حق تقرير امل�صري� ،إىل حق قانوين يف الأمم املتحدة يف اتفاقيات
الدولية التو�أمة عام  ،1966ويف قرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ويف العوامل الفاعلة الأخرى يف
القانون الدويل.9
بد�أت الفرتة الأوىل حيث ن�صت القوانني على االعرتاف بحق تقرير امل�صري لل�شعوب الواقعة
حتت احلكم اال�ستعماري املن�صو�ص عليها فقط ،ويف نهاية القرن لوحظ ا�ستفادة �شعوب اجلمهوريات
االحتادية يف االحتاد ال�سوفييتي  ،با�ستخدام هذا احلق.
ومع الربيع العربي ،وكنموذج جميل لتحقيق تقرير امل�صري ،طرحت ال�شعوب مطالباتها يف العام ،2011
و�أظهرت من خاللها طرحها لهذ املطالبات على �أر�ضية م�رشوعة ،حيث �أظهرت �أن هذا احلق ما زال
متداو ًال يف يومنا هذا.
5 .5حق التظاهر وامل�سريات :
تكت�سب املظاهرات وامل�سريات �أهمية يوما بعد يوم ك�أحدى املمار�سات الدميقراطية ويتخذ �أبعادا
خمتلفة يف ظل مفهوم «حرية التعبري».
وال تكمن امل�شكلة يف اللوائح الناظمة ملثل هذه التحركات فقد تكون موافقة لأرقى ال�رشوط �إال
�أن امل�شكلة تن�ش�أ عند �سوء التطبيق حيث نالحظ �أن بع�ض الأنظمة ت�ستعمل العنف املفرط جتاه م�ستخدي
حق التظاهر وقد يغيب بع�ضهم يف غياهب ال�سجون ل�سنني ولكننا ر�أينا كم كان لهذا احلق دور فاعل يف دفع
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 6 .6تغيري الأنظمة بالطرق ال�سلمية والدميقراطية:

وجممل القول �أن الربيع العربي لي�س حدثا اجتماعيا مفاجئا نابع ًا من �ضغط تعر�ضت له
ال�شعوب ب�شكل مفاجئ و�إمنا تراكمات على مدى ال�سنني عززها تنامي مفاهيم العدالة والدميقراطية
التي ا�س�س لها القانون الدويل و مواثق الدويل و اتفاقيات الدويل فغدا العرب يطالبون باحلرية �إىل جانب
الأمان ولقمة العي�ش ال�سيما بعدما عاينوا �إمكانية حتقيق ذلك.
وميكننا �أن نقول نتيجة �أن الربيع العربي ي�ستند على هذه املبادء الآتية مبفاهيم القانون الدويل
و مواثق الدويل و اتفاقيات الدويل و هي :ا�ستخدام حرية و�سائل االعالم ,الع�صيان املدين ,حق املقاومة,
حق تقرير امل�صري ,حق التظاهر والإجتماع ال�سلمي ,حق املطالبة بتغيري النظام بطرق دميقراطية
و�سلمية.
ن�أمل من اهلل عز وجل �أن ينعم العرب باخلري والرفاه ومنو االقت�صاد مع حفظه ورعايته .
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 -بالنتيجة:

العدد 8

املجتمع الدوىل كان ي�سكت �سكوت الأعمى والأ�صم لأن م�صاحلهم كانت ت�ستند على اال �ستقرار
ولو مل يكن هناك ارادة ال�شعب و ادارته .بعدما عرف املجتمع الدويل �أن طغاة العرب ف�ؤو�س من الورق
و م�صاحلهم به�ؤالء النا�س ال ي�ستمر اىل الأبد �أمكن و �سمح و�أيد ل�صحوة العرب بهذه املظاهرات
وامل�سريات  ،ورمبا املجتمع الدويل هو الآخر غري م�ستعد ليقبل مثل هذه الفكرة لأنه كان ي�سكت �سكوت
الأعمى والأ�صم حتى ر�أى موقف ال�شعب وم�صاحلهم للم�ستقبل غريوا مواقفهم مع �أنه ال تبدو �إال حقا
طبيعيا وطموحا م�رشوعا يف ظل مبد�أ (حق تغيري الأنظمة بالطرق ال�سلمية والدميقراطية) الذي غدا جزءا
من ثقافة الع�رص و�أعرافه الدولية.
يف هذه الأيام تعد الأنظمة غري الدميقراطية �أيامها الأخرية فلم تعد تلك الأنظمة قادرة على البقاء
ب�سلطة اجلبار واخلوف ولي�س الربيع العربي �إال �رصخة �شعوب مكبوتة على مدى �سنني تواقة للحرية
والدميقراطية فلكل �شعب حق طلب تغيري �إدارته بالطرق الدميقراطية و ال�سلمية.

الإت�صال والتنمية

عجلة الربيع العربي, .العرب ا�ستعملوا هذا احلق �سلميا ال متجاوزا عن �رشوط اطار القانون الدوىل.

الكلمة اخلامتة
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الهوام�ش واملراجع:
 -1ت�شكل �إ�سرتاتيجيات االت�صال يف املجتمعات ما بعد ال�صناعية� ،أو يف جمتمعات ما بعد احلداثة ،هام�س ًا دائم ًا وان�شغا ًال م�ؤرق ًا
للم�شتغلني واملهتمني ب�إدارة وت�سيري هذه املجتمعات من �سيا�سيني وخمططني وعلماء ومنفذين...يتمركز حول توفري �أدوات
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و�آليات �إنتاج املعرفة انطالق ًا من البحث عن املادة اخلام ل«ال�صناعة» املعرفية ،املعلومة وتنظيمها وتخزينها وا�ستعادتها
وتداولها ،عند ال�رضورة ،عرب خمتلف و�سائط االت�صال الفردية واجلماعية اجلماهريية التقليدية منها والإليكرتونية.
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	�إنه الغ�ضب الذي فاج�أ القا�صي والداين ف�أربك ال�سلطة ولقن الغرب درو�س ًا يف الدميقراطية
النزيهة واحلرية التي ت�صنعها ال�شعوب ،عرب الإحتجاجات التي فاج�أت املراقب ،والتي جتاوزت ب�سحرها
وت�أثريها �أجمل ما اختزنه التاريخ العربي احلديث من بطوالت .متجاوزة ظاهرالإحتجاج اىل �إنفجار
عفوي ،ت�سونامي ب�رشي مهد الطريق �أمام ثورة �شعبية متنامية.
ثورة ال ت�شبه الثورات الكربى ،ثورة جاءت على جناح تكنولوجيا الإت�صال مل تعرف الت�أطري
يت�سن لها
الإيديولوجي والكاريزمات القيادية ومل متر عرب الأطر احلزبية ومدار�سها العقائدية .ثورة مل َّ
الوقت لإعتماد برنامج �سيا�سي مما دفعها لإعتماد عنوان عري�ض “احلرية حق لل�شعوب”.

______________________
يف �إطار ندوة بعنوان « :قراءة يف م�سارات الربيع العربي /مع ِّوقات التغيري» ،معر�ض بريوت الدويل
للكتاب ال�ساد�س واخلم�سني -مركز «بيال» ،بريوت-لبنان.2012/12/13 -

العدد 8

لطاملا انتظر ال�شارع العربي هذا الغ�ضب العارم .ولطاملا َحلمت به اجلماهري املقهورة ،على
م�ساحة الوطن العربى ،طوال عقود من حكم الطغيان ،والف�ساد ،والإ�ستئثار بال�سلطة .ذلك الطغيان الذي
ف�ضحى بالتنمية ،وحول الأوطان �إىل
تلطى خلف عباءة الق�ضية الكربي فل�سطني لفظي ًا وتنكر لها عملي ًاَّ .
�سجون ،و�رشد ال�شباب بعد �أن �صادر تطلعاتهم امل�رشوعة نحو امل�ستقبل .

الكلمة اخلامتة
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العدد 8

لقد تكون لدى املواطن العربي ،وعلى مدى العقود الأربعة املا�ضية� ،شعور عميق مل ي�شهد تاريخ
املنطقة مثي ًال له� ،شعور باملذلة والغنب ال�سيا�سي والإجتماعي� ،شعور بالقهر والغربة والدونية جتاه
العامل بعد �أن اُغلقت يف وجهه نوافذ الأحالم.
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لطاملا ردد الكثريون �أن ال�شعوب العربية مبلوة بحكامها .و�أن ه�ؤالء هم مبثابة القدر ال�س ّيىء،
�أو اللعنة التي �سقطت عليهم منذ �أربعة عقود .و�أن تلك ال�شعوب قد حتتاج ملعجزة حقيقية للتخل�ص من
واقعها املرير حتى تزول تلك اللعنة التي �أ�صابتها قبل �أن يزول معها طموح االمة.

غري �أن املفاج�أة جاءت من تون�س وانفرط العقد ،وارتفع �صوت اجلماهري يف �أربع جهات الأمة.
فطائر احلرية اليوم طليق وهو يجوب �سماء العرب وحتته تتهاوى عرو�ش الطغيان.
ما �أ�شبه اليوم بالأم�س ،ففي مطلع القرن املا�ضي انتف�ض العرب على عبودية اال�ستعمار.
ويف مطلع الألفية الثالثة انتف�ضوا على جور النظام الذي �أ�س�سه الإ�ستعمار لرعاية م�صاحله
وا�ستمرارنفوذه ،ومن ثم تبنته �أمريكا ليكون عتلة التخلف لل�سيطرة على موارد النفط ،والع�صا الغليظة
التي تق�صم ظهر احلا�رض ،لتلغي طموحات امل�ستقبل
.
و�إذا كانت الإحتجاجات اليوم ترتفع يف �سماء العرب ،فهي حتم ًا امل�ؤ�رش الذي يدل على �أن
حتو ًال كبري ًا قد طال الواقع ال�سيا�سي للمنطقة ،فاملفاج�أة مل تطل املراقب والنظام ال�سيا�سي العربي
وح�سب ،بل طالت الغرب بكل م�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية �أي�ض ًا حيث ا�ستفاق على �شوارع
متلأها احلناجر بدعاوى التغيري وطلبات التحرر .مما �أربك براجمه وو�ضع اخللل يف مفا�صل �سيا�ساته
التقليدية ،وهذا ما برز يف املواقف املتناق�ضة من ال�شارع العربي ،ويف ردات الفعل الغربية التي �إن دلت
على �شيء ف�إمنا تدل على مدى الإرباك الذي �سيطر على جممل الدوائر الغربية حلظة بداية حركات
الإحتجاج العربية .لذلك تناق�ضت الت�رصيحات واملواقف الغربية ،وبات الغرب بني �سندان م�صاحله
ومطرقة القيم الإن�سانية التي ي�ؤمن بها والتي ينادي بها املحتجون ،ولذلك �أي�ض ًا مل يعد مبقدورهذا

الكلمة اخلامتة

و�إذا انتقلنا اىل �إطار املعار�ضة نلحظ �أن ح�ضورها على مدى العقود املا�ضية كان ح�ضور ًا ظرفي ًا
وهي يف بع�ض الأحيان كانت جزء ًا من ال�سلطة .ورمبا �شكلت معار�ضات متنافرة غري موحدة الأهداف،
على �صورة الواقع العربي ،تتحرك يف املدى العاطفي دون برنامج مرحلي ور�ؤيا م�ستقبلية .ميداني ًا
ت�سعى اليوم للتوافق املرحلي على م�رشوع �إ�سقاط النظام ولكنها غري حم�صنة جتاه اخلالفات التي قد
تع�صف بف�صائلها وال متتلك الر�ؤى امل�ستقبلية املنا�سبة لر�سم �صورة وا�ضحة للم�ستقبل املن�شود.
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غري �أن احلراك الثوري جتاوز التوقعات وجتاوز قدرة املراقب على ا�ستيعاب ت�سارع الأحدث
التي �أدت اىل انهيار بيت العنكبوت ،حيث جتلى م�ستوى الوعي اجلمعي الكامن يف �صدور النا�س وباتت
احلاجة �أكيدة اىل اعتماد �آليات فهم جديدة غري ثقليدية ملواكبة املتغريات وحماية احلراك الثوري من
االنحراف وامل�صادرة فاملقاربات التقليدية تعطي فهم ًا تقليديد ًا بينما ي�سعى احلراك الثوري لت�أ�سي�س
مفاهيم �سيا�سية جديدة جتعل من الربيع العربي ظاهرة القرن الواحد والع�رشين.

العدد 8

فالف�شل هو �سمة الدولة العربية القطرية منذ ت�أ�سي�سها والف�شل هو نتيجة حتمية ل�سل�سلة من
خيبات الأمل يف �أداء هذه الدولة على خمتلف ال�صعد يف الأهداف والطموحات وامل�شاريع وال�سيا�سات
والآليات وامل�سارات التي �سقطت يف م�ستنقع الف�ساد وتلوثت بالطائفية والقبلية والهزائم الداخلية
واخلارجية والف�شل حتول اىل ثقافة يف الأداء ال�سيا�سي العربي� ،إىل �أن حتولت الدولة القطرية اىل نظام
�أمني كر�س كل طاقات الأمة وثرواتها حلماية النظام وت�أبيد �سلطته ،عرب الت�أ�سي�س لثقافة الإنق�سام على
ح�ساب ثقافة الوحدة .وعرب ت�صحري احلياة الثقافية وال�سيا�سية وم�صادرة نب�ضها احلر عرب م�صادرة
احلريات والر�أي العام وعرب �إلغاء دور املواطن يف العملية ال�سيا�سية.

الإت�صال والتنمية

الغرب الوقوف يف وجه دعاوى احلرية والتغيري وباتت هواج�سه وم�صاحله امل�صريية تدفعة لإلتقاط
املوجة مما دفعه اىل تقدمي التنازالت الطوعية وخو�ض املعارك احلربية والتخلي عن حماية الأنظمة التي
حتولت حتت وط�أة احلركات الإحتجاجية اىل بطة عرجاء.

الكلمة اخلامتة
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العدد 8

من الطبيعى �إذن �أن يعم القلق ويدب اخلوف اليوم يف الدوائر الغربية ومعها �إ�رسائيل و�إيران،
ويبدو هذا وا�ضح ًا يف ال�سلوك امل�ضطرب للمت�رضرين من ت�سارع احلدث الثوري .لأنهم اعتقدوا لوهلة
ب�أنهم ا�ستطاعوا القب�ض على املنطقة وتغيري مزاجها احل�ضاري املتحرر عرب م�شاريع ال�رشق الأو�سط
اجلديد وعرب قيم الفو�ضى اخلالقة التي ترتد اليوم عليهم .ومن الطبيعي �أن تنتف�ض اجلماهري ،لتقول
كلمتها ،ولت�أخذ بيدها املبادرة بعد عقود من الظلم والطغيان .ومن الطبيعي �أي�ض ًا �أن جتد الواليات
املتحدة نف�سها يف و�ضع �ضعيف ،وهي تتنكر ملبادئها .فهي ال ت�ستطيع �أن تقف �ضد �أ�صوات التحرر
والدميقراطية ال�سلمية اخلارجة من احلناجر ال�شابة ،ومن �ساحات التحرير لذلك فهي ت�سعى للإلتفاف
على حركة اجلماهري الثائرة عرب ال�سعي لرتميم بع�ض تلك الأنظمة وتقدمي بع�ضها الآخر كقرابني ،
لأن �سقوطها كاملة �سوف ي�ؤ�س�س ل�سقوط ال�سيا�سات الغربية امللتوية القائمة �أي�ض ًا على الطغيان ونهب
الرثوات ،وبالتايل �سقوط �إ�رسائيل املدوي� ،إثر العودة املتوقعة للراديكالية العربية بوجه �إ�رسائيل مما
يحتم تغيريا يف امل�شهد الإ�سرتاتيجي و�أدواته املعتمدة نتيجة خ�سارة الغرب ل�صمامات الأمان املتج�سدة
بالأنظمة العربية املتداعية.مما يفتح الطريق �أمام القوى الإقليمية مل�صادرة امل�ستقبل العربي عرب م�صادرة
دوره والإم�ساك بحراكه قبل �أن يتحول اىل طاقة جديدة تك�رس حالة ال�ستاتيكو املهيمن منذ ن�صف قرن.
يبقى الإ�سالموفوبيا هو ال�صورة التي ت�ستبطن احلراك الثوري عرب الإ�سالم ال�سيا�سي املرتبط
بالإ�ستبداد والذي هو غرمي النظام القمعي وربيبه ووجه العملة الآخر الذي �سخره الغرب طيلة احلرب
الباردة ثم عاد وانقلب عليه ليتحول اىل فزاعة يف وجه هذا الغرب بعد �أن دفعه طموحه اىل ركوب بع�ض
�أمواج الربيع العربي وحملته �شهيته املفرطة لل�سلطة اىل �سلد ًة القرار ال�سيا�سي والأمني على ب�ساط
الدميقراطية من جهة وفوهة املدفع من جهة �أخرى وبات �رشيك ًا م�ضارب ًا للثورة يف �أكرث من موقع .غري
�أن التكل�س الفكري لهذا الفريق يجعل منه عام ًال حمبط ًا بدل �أن يكون عام ًال م�ساعد ًا عام ًال يعي�ش على
�أحالم املا�ضي ويفتقر لر�ؤية جديدة ت�ستفيد من عوامل القوة التي حملت الر�سالة الإ�سالمية �إىل خمتلف
بقاع الأر�ض حلظة ظهور الر�سالة الكرمية ر�سالة الإ�سالم املنفتح �صاحب امل�رشوع الوحدوي يوم كان
امل�سلمون خري �أمة �أخرجت للنا�س.
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ومهما يكن من �أمر ،ف�إن حركة الإحتجاج العربية� ،أو ما �سمي بربيع الغ�ضب العربي ،كان من
�أهم اجنازاتها هو ك�رس جدار اخلوف املزمن لدى اجلماهري وعودة ه�ؤالء اىل ال�ساحات لإ�ستعادة الذات
وا�ستعادة التما�سك واخلروج من قمقم الدولة الأمنية التي بددت الأحالم .والتالقي عند �صيحات احلناجر
التي تنع�ش الأمل بربيع العرب املفقود وتفتح الطريق �أمام التوا�صل العربي العربي ،بو�سائل الع�رص
وتكنولوجيا الإت�صال ،لثلث مليار ب�رشي �سجنهم حكامهم خلف حدود وهمية ،و�أعتقد ا�سالفهم فيما
م�ضى �أنهم ميثلون �أمة ت�ستحق احلياة ،وعليهم هم �إنعا�ش هذا االعتقاد .هكذا فقط ت�سقط ال�سيناريوهات
ال�سوداء ويبد�أ التحول الذي ي�سعى �إليه التاريخ.

العدد 8

الف�ضاء العربي اليوم يتن�سم طعم احلرية ،والتغيري بات عالمة الع�رص العربي اجلديد .وهذا
ما يحتم الت�أ�سي�س لعقد اجتماعي جديد ما بني ال�سلطة واملواطن يف العامل العربي ،عقد يتجاوز ارها�صات
املا�ضي .يقد�س احلرية ويعتمد الدميقراطية كو�سيلة للتعبري ال�سيا�سي ال�سليم وي�ؤمن مببد�أ تداول
ال�سلطة ،عقد يخرج باملجتمعات من دائرة الإ�ستبداد و�أ�ساليب الإرهاب اىل رحاب العدل الإجتماعي
واحرتام حقوق الإن�سان وتقا�سم الرثوة الوطنية على قاعدة التنمية املتوازنة ،عقد مينح ال�سيادة القومية
والقطرية معنى �آخر غري قابل للإخرتاق ،كما هو حا�صل ،حتت �أي ذريعة خ�صو�ص ًا يف زمن تتغري فيه
املعاين وتكت�سب فيه املرادفات ال�سيا�سية معاين جديدة يفر�ضها منطق القوة �أو منطق الهيمنة.

